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Dit jaarverslag is opgesteld als een 
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1 Bestuursverslag  

 

Voor u liggen de jaarstukken 2017 van de Stichting saMBO-ICT. De jaarstukken bestaan uit een 
bestuursverslag, de jaarrekening en de overige gegevens. De Stichting is statutair gevestigd aan de 
Houttuinlaan 6, 3447 GM te Woerden. saMBO-ICT is direct gelieerd aan MBO Raad en de Stichting 
MBO Diensten.  

In 2017 is uit de gewone bedrijfsvoering een negatief resultaat gerealiseerd van € 131.483.   
De resultaatopbouw van saMBO-ICT kan als volgt worden weergegeven: 

- Negatief resultaat bureau       € 131.483 
 

Dit resultaat zal worden gefinancierd uit het eigen vermogen wat aangehouden wordt als 
weerstandsvermogen van de Stichting. Dit jaarverslag is opgesteld als een verantwoording aan de 
deelnemende en financieel bijdragende instellingen van saMBO-ICT. In het document wordt 
inhoudelijk verslag gedaan van datgene wat het afgelopen jaar onder de vlag van saMBO-ICT is 
uitgevoerd. 
 
De instellingen binnen het mbo werken samen in belangrijke projecten of activiteiten. Op verschillende 
thema’s worden projecten uitgevoerd zoals onderwijslogistiek, informatiebeveiliging of rond 
leermiddelen. Sommige van deze activiteiten zijn ondergebracht in (gesubsidieerde) programma’s, 
andere zijn zelfstandige activiteiten. 
 
Basis voor saMBO-ICT zijn de gebruikersgroepen en netwerken. Via deze vormen werken instellingen 
samen. Er worden ervaringen en producten uitgewisseld en initiatieven genomen tot collectieve 
ontwikkelingen. Veelal zijn de bijeenkomsten een bron van informatie, zoals de gebruikersdagen of de 
conferenties. Via deze groepen en samenwerkingsvormen zijn verschillende lagen binnen instellingen 
betrokken bij saMBO-ICT. 
 
In de afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor scholing van mensen binnen de instellingen. 
Dit wordt alleen georganiseerd door saMBO-ICT indien de gewenste scholing elders niet beschikbaar 
is. Dat is het geval rondom de deelnemersadministraties, informatiebeveiliging en privacy en voor 
onderwijslogistiek. 
 
Het samenwerken wordt ondersteund via verschillende communicatiekanalen, zoals een reguliere 
nieuwsbrief, de website en samenwerkingsplatformen. Digitale communicatie is een essentieel middel 
om de grote doelgroep te bereiken. Nog steeds is een stijgende lijn te zien in abonnementen en 
gebruikers. 
 
Bij veel thema’s werkt saMBO-ICT samen met andere partijen. Vanzelfsprekend zijn dat de 
organisaties aan de publieke kant, zoals de overheid en onderwijssectoren. Ook wordt samengewerkt 
in publiek-private verbanden, zoals in de leermiddelenketen. Een speciale relatie onderhoudt saMBO-
ICT met Kennisnet en SURF, waarbij de ondersteuning van instellingen centraal staat.   
 

Naast dit inhoudelijke verslag zal er nog een financieel jaarverslag worden uitgebracht. saMBO-ICT 
vormt een fiscale eenheid met de MBO Raad. Om die reden maakt de jaarrekening van saMBO-ICT 
deel uit van de geconsolideerde jaarrekening van de MBO Raad. 
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Begroting 2018 vs  begroting 2017 en realisatie 2017 

 
 Begroting 2018  Begroting 

2017 
 Realisatie 

2017 
 €  €  € 
      
Bijdrage MBO instellingen 598.500  596.500  597.551 
Projectsubsidies 1.048.390  132.000  601.364 
Overige baten 57.000  40.000  363.400 
Totaal baten 1.703.890  768.500  1.562.315 
      
Inhuur personeel van derden 454.000  543.500  406.501 
Afschrijvingen 2.000  6.000  1.529 
Huisvestingslasten 50.000  50.000  50.000 
Projectkosten 1.048.390  20.000  680.297 
Overige lasten 149.500  149.000  555.202 
Totaal lasten 1.703.890  768.500  1.693.529 
      
Saldo baten en lasten -  -  (131.214) 
      
Financiële baten en lasten -  -  (269) 
      
Saldo staat van baten en lasten -  -  (131.483) 
 
 
Het resultaat van saMBO-ICT is € 131.483 negatiever dan begroot is. In 2017 zijn niet begrote 
uitgaven gedaan in het kader van het traject collectieve voorzieningen aanmelden en Kernregistratie 
Deelnemers (KRD) ad € 146.000.  
In 2016 heeft de financiële afwikkeling plaatsgevonden van het BVE-Platform, wat in 2010 is 
opgegaan in saMBO-ICT. De hoogte van de  afwikkeling bedraagt in totaal € 244.000 (2016 en 2017).  
Binnen saMBO is besloten deze gelden te gebruiken voor KRD. De besluitvorming hierover heeft 
plaatsgevonden na het vaststellen van de begroting 2017. 
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Toekomst 2018 

Algemeen 
Het jaar 2018 zal in het teken staan van de ondersteuning van instellingen bij de implementatie van 
het nieuwe bestuursakkoord: Trots, Vertrouwen en Lef;  onderwijslogistiek, professionalisering, 
keuzedelen, goede aanpak van examinering en beroepspraktijkvorming. Voor al deze onderwerpen 
geldt dat een integrale, samenhangende aanpak is vereist. Zo is de doorontwikkeling van BRON (in 
deze fase gericht op de implementatie van Registratie Instellingen en Opleidingen ofwel RIO) niet los 
te zien van de inhoudelijke thema’s die hierboven zijn aangeduid. In de voorbereiding van 
ledenraadplegingen en regiobijeenkomsten zal hier terdege rekening mee worden gehouden. Een 
belangrijk, algemeen onderwerp in de belangenbehartiging zal zijn de focus te houden op deze 
belangrijke implementatievraagstukken en zo min mogelijk nieuwe overbodige of storende elementen 
aan de toch al overladen agenda toe te voegen.  

Ook wordt in 2018 structureel gewerkt aan de activiteiten rondom Informatiebeveiliging en privacy 
(IBP) voor de mbo-sector op basis van ISO-normen. In samenwerking met Kennisnet en SURF wordt 
gewerkt aan voorzieningen met betrekking tot leermiddelen voor de instellingen in het programma 
MBOcloud. Daarnaast is het onderwerp onderwijslogistiek een belangrijk thema. De basis van deze 
activiteiten is gebaseerd op het meerjarenplan 2016-2018, welke op de website van saMBO-ICT is 
gepubliceerd. 

In 2018 zal een voorziening ontwikkeld moeten worden om gegevens uit te wisselen tussen 
instellingen in het vo en de mbo instellingen. Deze activiteit is onderdeel van het traject “vroegtijdige 
aanmelding” dat ervoor moet zorgen dat studenten zich voor 1 april aanmelden bij een mbo instelling. 
saMBO-ICT is penvoerder voor dit traject, waarin onderwijssectoren en gemeenten samenwerken. 
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Bestuur 
 
Dhr. B. Geerdink           Dhr. G. Oud 
 
Dhr. C. van Gerven          Dhr. W. Huiskamp 
 
Mw. J.C.J.M. Berben          Dhr. A. Kastelein (tot medio 2017)   
 
Dhr. P.H.J. Vrancken 
 
Manager 
 
Dhr. J. Bartling  
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 Toelichting op de jaarrekening  
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Balans per 31 december 2017 
(na verwerking voorstel resultaatbestemming) 
 
Actief Toe-

lichting 
   

31.12.2017 
    

31.12.2016 
    €    € 
Vaste activa         
         
Materiële vaste activa 1   2.396    2.641 
         
Vlottende activa         
         
Vorderingen:         
Debiteuren  97.747    78.933   
Overige vorderingen en 
overlopende activa 

 
2 1.533  99.280 

 
14.116  93.049 

         
Liquide middelen 3   1.282.752    1.189.612 
         
         
    1.384.428    1.285.302 
 
Passief 

 
   

 
   

         
Eigen vermogen 4        
Vrij besteedbaar vermogen:         
Algemene reserve    351.232    530.887 
         
         
Bestemmingsfondsen    48.172    - 
(Resultatenbox)         
         
Kortlopende schulden 5        
Crediteuren  95.118    80.366   
Ministerie van OCW   527.887    342.721   
Belastingen  -    -   
Groepsmaatschappijen  222.232    64.241   
Overige schulden en  
overlopende passiva 

 
139.787  985.024 

 
 267.087  754.415 

         
         
    1.384.428    1.285.302 
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Staat van baten en lasten over 2017 

 
 Toelichting Realisatie 2017  Begroting 

2017 
* Realisatie 

2016 
  €  €  € 
       
Bijdrage MBO instellingen 6 597.551  596.500  598.150 

Projectsubsidies 7 601.364  132.000  620.956 
Overige baten 8 363.400  40.000  551.631 
Totaal baten  1.562.315  768.500  1.770.737 
       
Inhuur personeel van derden 9 406.501  543.500  374.259 
Afschrijvingen 10 1.529  6.000  1.522 
Huisvestingslasten 11 50.000  50.000  50.000 
Projectkosten 12 680.297  20.000  840.964 
Overige lasten 13 555.202  149.000  248.394 
Totaal lasten  1.693.529  768.500  1.515.139 
       
Saldo baten en lasten  (131.214)  -  255.598 
       
Financiële baten en lasten  (269)  -  146 
       
Saldo staat van baten en lasten  (131.483)  -  255.744 
       
       
Resultaatbestemming       
  2017  2017  2016 
  €  €  € 
       
Mutatie Bestemmingsfondsen  48.172  -  - 
Mutatie Algemene reserve  (179.655)  -  255.744 
  (131.483)  -  255.744 
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Toelichting op de jaarrekening 
 
Algemeen 
 
Activiteiten 
 
De activiteiten van saMBO-ICT, statutair gevestigd aan de Houttuinlaan 6 te Woerden (kamer van 
koophandelnummer: 50355325), bestaan voornamelijk uit het: 
a) ondersteunen en het faciliteren van samenwerking in de MBO sector op het gebied van informatie- en 

communicatietechnologie door het bundelen van krachten en investeringen. 
b) het ontwikkelen, onderhouden en bewaken van een gezamenlijke strategie en belangenbehartiging ten 

opzichte van relevante beleidsbepalers op het terrein van informatievoorziening binnen de MBO sector. 
c) het geven en het faciliteren van ondersteuning aan gebruikersgroepen in de MBO sector. 
d) het bieden van ondersteuning aan MBO instellingen en gebruikers via kennisuitwisseling en opleiding. 
 
Groepsverhoudingen 
 
De Stichting saMBO-ICT maakt tezamen met de Stichting MBO Diensten en de Vereniging MBO Raad 
deel uit van een groep, waarvan de Vereniging MBO Raad te Woerden aan het hoofd staat. De 
jaarrekening van de stichting is ook opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Vereniging 
MBO Raad. 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen 
voor de financiële verslaggeving zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving C.1 voor 
Kleine Organisaties-zonder-winststreven. 
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 
die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
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Financiële instrumenten 

Algemeen 

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, als afgeleide financiële 
instrumenten (derivaten) verstaan. 

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende 
instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans 
is opgenomen, wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de balans 
opgenomen rechten en verplichtingen’. 

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten (zoals 
vorderingen en schulden) die de stichting blootstellen aan kredietrisico’s, renterisico’s en 
kasstroomrisico’s. Dit betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De stichting 
maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten en heeft procedures en gedragslijnen om de 
omvang van het kredietrisico te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de stichting 
verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde 
van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële 
instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik 
wordt gemaakt en niet van het bedrag van de kredietrisico’s en marktrisico’s.  

Kredietrisico 

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren betreft hoofdzakelijk overheidsinstellingen. Het 
maximale bedrag aan kredietrisico is hierdoor beperkt.   

Renterisico en kasstroomrisico 

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van toegekende en 
vooruitontvangen projectgelden. Het kasstroomrisico heeft betrekking op een wisselende omvang van 
toekomstige projectkasstromen.  
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat 
 
Materiële vaste activa 
 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met afschrijvingen en indien 
van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de 
geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de 
aanschafwaarde, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 
moment van ingebruikneming. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in 
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 
 
Liquide middelen 
 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking 
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 
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Baten en lasten 
 
De baten en lasten worden verantwoord met in achtneming van de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen. De baten en lasten zijn verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. 
 
Subsidies 

De jaarrekening bevat aanvullende subsidiegelden (projectsubsidies). 

Aanvullende subsidiegelden: 
Aanvullende subsidiegelden worden verantwoord als baten voor zover ten laste van de betreffende 
toekenning lasten zijn gerealiseerd. Deze lasten betreffen zowel de direct toe te rekenen 
(personeels)lasten als de overheadkosten, voor zover toegestaan in de toekenning. 

Het nog te besteden deel van de ontvangen aanvullende subsidiegelden wordt verantwoord onder de 
kortlopende schulden. 

Subsidievorderingen worden opgenomen indien ten laste van de betreffende toekenning lasten zijn 
gerealiseerd, maar nog geen aanvullende subsidiegelden zijn ontvangen. Reeds toegekende, maar nog 
niet ontvangen subsidies zijn verantwoord als niet uit de balans blijkende rechten. 
 
Besteed door partners: 
Subsidiegelden, te besteden door partners, waarover de stichting met betrekking tot de besteding risico’s 
loopt, worden als baten in de staat van baten en lasten verantwoord. Mutatis mutandis geldt dit ten 
aanzien van de lasten c.q. de uitgaven ten behoeve van deze derden partners. 
Subsidiegelden die niet voor rekening en risico van de stichting worden uitgevoerd, worden niet verwerkt 
via de staat van baten en lasten, maar alleen via de balans. Het gaat daarbij om projecten waar de 
stichting dan fungeert als “penvoerder” en daarmee geen financieel risico loopt met betrekking tot de 
besteding van de ter beschikking gestelde gelden. 

Doorbelaste kosten 

Bij de projectsubsidies worden kosten doorbelast. Deze kosten betreffen zowel de direct toe te rekenen 
personeelslasten als de overheadkosten. Dit geldt echter alleen indien dit bij de aanvraag van de subsidie 
is meegenomen. 

Overige baten en lasten 

Overige baten en lasten worden verantwoord in de periode waarop deze betrekking hebben. 
 
Vennootschapsbelasting 
 
De stichting is vanwege haar doelstelling niet vennootschapsbelastingplichtig. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 
 
1) Materiële vaste activa 
 
Automatiseringsapparatuur: 
Deze materiële vaste activa zijn als volgt nader te specificeren: 
 
 2017  2016 
  €  € 
    
Boekwaarde per 1 januari 2.164  2.164 
Bij: Investeringen  1.284  1.999 
 3.448  4.163 
Af: Afschrijvingen  (1.529)  (1.522) 
Boekwaarde per 31 december 2.396  2.641 
    
Recapitulatie:    
    
Aanschafwaarde per 1 januari  12.862  10.863 
Cumulatieve afschrijvingen (10.221)  (8.699) 
Boekwaarde per 1 januari  2.641  2.164 
    
    
Aanschafwaarde per 31 december  14.146  12.862 
Cumulatieve afschrijvingen (11.750)  (10.221) 
Boekwaarde per 31 december  2.396  2.641 
 
De afschrijvingen worden berekend op basis van de volgende afschrijvingspercentages over  
de aanschafwaarde: 
  % 
Automatiseringsapparatuur  33,33 
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2) Overige vorderingen en overlopende activa 
 31.12.2017  31.12.2016 
  €  € 
    
Vooruitbetaalde kosten 1.533  14.116 
 1.533  14.116 
 
3) Liquide middelen 
 31.12.2017  31.12.2016 
  €  € 
    
Rabobank, rekening courant 382.752  89.612 
Rabobank, bedrijfsspaarrekening 900.000  1.100.000 
 1.282.752  1.189.612 
 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
 
4) Eigen vermogen 
 
Algemene reserve 
Het verloop van de reserve is als volgt: 2017  2016 
  €  € 
Saldo per 1 januari 530.887  275.143 
Resultaatbestemming (179.655)  255.744 
Saldo per 31 december 351.232  530.887 

In 2017 is een deel van de gevormde reserve, in overeenstemming met het  bestuur, benut voor een 
traject collectieve voorzieningen aanmelden en Kernregistratie Deelnemers (KRD).Totaal is in 2017 
hiervoor een bedrag van € 146.673 besteed. In 2016 had een toevoeging aan de algemene reserve 
plaatsgevonden, vanuit het inmiddels opgeheven Platform Bve.  
 
Bestemmingsfonds 
Het verloop van het bestemmingsfonds is als volgt: 2017  2016 
  €  € 
    
Saldo per 1 januari -  - 

Resultaatbestemming 48.172                   - 
Saldo per 31 december 48.172  - 

Deze fondsen zijn gevormd ter dekking van nog te maken kosten die zijn gevormd onder door derden 
(leden) opgelegde voorwaarden. Het betreft hier het project exploitatieoverzicht Resultatenbox (250031) 
met een verwachte looptijd tussen één en vijf jaar. Hierdoor betreft het een projectreservering voor de 
korte tot middellange termijn en met een variabel karakter. Het gaat deels ook om trajecten die in het 
verleden hebben plaatsgevonden. Ook nu zijn er nog activiteiten in het kader van de Resultatenbox. 
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Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016 

De jaarrekening 2016 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 9 mei 2017. De 
bestuursvergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane 
voorstel. 
 
 
5) Kortlopende schulden 
 
Groepsmaatschappijen 31.12.2017  31.12.2016 
  €  € 
    
Groepsmaatschappijen MBO Raad 222.232  64.241 
 222.232  64.241 
 

 
Ministerie van OCW 31.12.2017  31.12.2016 
 €  € 
Nog te besteden:    
- ICT voorziening vroegtijdig aanmelden MBO 390.523  - 
- MBO Cloud 137.364  342.721 
 527.887  342.721 

Overzicht besteding van ontvangen projectgelden van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap staat in bijlage 1. 
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Overige schulden en overlopende passiva 31.12.2017  31.12.2016 
 €  € 
    
Nog te betalen accountantskosten 22.928  8.711 
Overige overlopende passiva 116.859  258.376 
 139.787  267.087 
 
 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen  
 
Gezamenlijk met de Vereniging MBO Raad en de Stichting MBO Diensten is een fiscale eenheid 
gevormd voor de BTW, waarbij de MBO Raad hoofd van de fiscale eenheid is. Uit dien hoofde is de 
Vereniging hoofdelijk aansprakelijk voor de door de fiscale eenheid verschuldigde omzetbelasting. 
 
De stichting voert projecten uit waarvoor subsidie gelden (voorschotten) zijn ontvangen vanuit het 
Ministerie van OCW. Uit hoofde van de beoordeling van de in te dienen verantwoordingen en het nog 
definitief vaststellen van de subsidiebedragen kan het ministerie nog aanpassingen aanbrengen. 

Er is in 2017 voor een bedrag van € 1.601.890 aan projectsubsidies toegezegd. In 2018 heeft de groep 
nog recht op € 822.360. De totale rechten over de periode van 2 jaar tot 5 jaar bedragen circa € 94.160. 
Geen van de rechten heeft een looptijd van meer dan vijf jaar. 
 
Binnen de MBO Raad is een bestemmingsreserve gevormd ter dekking van het personeel dat werkzaam 
is op bij saMBO-ICT van € 192.750. Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van de kosten in 
verband met personele herstructurering indien de omvang van de organisatieactiviteiten significant 
wijzigt, door bijvoorbeeld het (deels) wegvallen van en stoppen van de werkzaamheden uitgevoerd door 
personeel van MBO Raad bij saMBO-ICT. In het geval dit bedrag niet volledig wordt uitgeput kan saMBO-
ICT hierop aanspraak maken. 
  



saMBO-ICT 
Woerden 
 

17 
 

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 
 
6) Bijdrage MBO instellingen 
 
 Realisatie 

2017 
 Begroting 

2017 
 Realisatie 

2016 

 €  €  € 

Bijdrage MBO instellingen 597.551  596.500  598.150 

 597.551  596.500  598.150 

 
Dit is de contributie gefactureerd in 2017 aan de instellingen. Dit is gedaan op basis van een staffel voor 
een algemeen deel en een aparte regeling per gebruikersgroep. 
 
Bijdrage MBO Instellingen  

De bijdrage MBO Instellingen zijn conform begroting gefactureerd. In vergelijking met 2016 zijn er geen 
prijsstijging per deelnemer geweest. 
 
7) Projectsubsidies 
 
Deze post bestaat uit inkomstenstromen, vanuit subsidieverstrekkers, die verantwoord worden via de 
staat van baten en lasten. De hiermee samenhangende uitgaven-/kostenstroom wordt verantwoord onder 
de overige lasten. De projectsubsidies bestaan in 2017 uit de subsidie voor Programma Focus op 
Vakmanschap, Resultatenbox Qlik View, ICT voorziening vroegtijdig aanmelden MBO en MBOcloud.  
 
8) Overige baten 
 Realisatie 

2017 
 Begroting 

2017 
 Realisatie 

2016 

 €  €  € 

Overige baten projecten 49.207  -  148.221 

Diversen 314.193  40.000  403.410 

 363.400  40.000  551.631 

 
Overige baten (+ € 323.400 t.o.v. begroting en -€ 188.231 t.o.v. 2016) 

De overige baten bedragen € 323.400 meer dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 
bijdragen van derden aan projecten +€ 49.207, een extra doorbelasting van +€ 25.000 aan inzet 
personeel voor een activiteit van Ministerie van OCW en het organiseren van meer conferenties en 
activiteiten +€ 249.193. De daling in 2017 in vergelijking met 2016 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 
de ontvangen boedeldeling in 2016 uit een oude stichting van +€ 225.000, deze stichting was de 
voorloper van het huidige saMBO-ICT. 
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9) Inhuur personeel van derden 
 Realisatie 

2017 
 Begroting 

2017 
 Realisatie 

2016 

 €  €  € 

      

Loonkosten 363.456  480.500  389.298 

Reis- en verblijfkosten 17.963  28.000  20.071 

Deelname conferenties en opleidingskosten 4.470  -  2.564 

Overige personeelskosten 21.161  36.000  1.940 

Overige personeelskosten doorbelast aan projecten (549)  -  (39.614) 

 406.501  544.500  374.259 

 
 
De loonkosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 Realisatie 

2017 
 Begroting 

2017 
 Realisatie 

2016 

  €  €  € 

      
Doorbelaste salariskosten (van MBO Raad) 402.094  400.500  398.889 
Uitzendkrachten, interim personeel 94.748  80.000  73.013 

 496.842  480.500  471.902 
Ontvangen ziekengeld -  -  - 
Doorbelasting externe inhuur aan projecten (39.068)  -  (5.312) 
Doorbelasting salariskosten aan projecten (94.318)  -  (77.292) 

 363.456  480.500  389.298 

 
De stichting saMBO-ICT heeft zelf geen medewerkers in dienst. Hiervoor is een contract afgesloten met 
MBO Raad. In 2017 betreffen dit 5 medewerkers (4,3 fte) en in 2016 betroffen dit 5 medewerkers (4,3 
fte).  
 
Bezoldiging bestuur: 
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging. 
 
De doorbelaste salariskosten aan projecten waren niet begroot omdat ten tijde van de vaststelling van de 
begroting te veel onzekerheid bestond over de toekenning van de projecten. Daarnaast zijn er meer 
externen ingehuurd dan begroot. Ten opzichte van 2016 zien we dat de helft van het verschil veroorzaakt 
wordt door meer doorbelasting naar projecten. 
In het jaar 2017 is er door saMBO-ICT een toevoeging gedaan aan de  risicoreservering ten bedrage van 
€ 19.625. Hiermee is de reservering binnen MBO Raad opgebouwd tot een totaalbedrag van € 192.750. 
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10) Afschrijvingen 
 
 Realisatie 

2017 
 Begroting 

2017 
 Realisatie 

2016 

 €  €  € 

      

Automatiseringsapparatuur 1.529  6.000  1.522 

 1.522  6.000  1.522 

 
De lagere afschrijvingskosten ten opzichte van begroting is geheel te wijten aan het langer aanhouden 
van reeds afgeschreven automatiseringsapparatuur. 
 
 
11) Huisvestingslasten 
 Realisatie 

2017 
 Begroting 

2017 
 Realisatie 

2016 

 €  €  € 

      
Doorbelaste werkplekken 50.000  50.000  50.000 

 50.000  50.000  50.000 

 
saMBO-ICT betaalt voor de werkplekken een vergoeding aan de MBO Raad, conform begroting. Ten 
opzichte van 2016 is er geen prijsstijging per m2 geweest. 
 
 
12) Projectkosten 
 
 Realisatie 

2017 
 Begroting 

2017 
 Realisatie 

2016 

 €  €  € 

      
Inzet personeel t.b.v. project 94.318  -  77.292 

Inzet externe t.b.v. project 39.068  -  5.312 
Overige personeelskosten t.b.v. project 549  -  39.614 

Overige kosten t.b.v. project 133.840  -  23.817 
Projectkosten 412.522  20.000  694.929 

 680.297  20.000  840.964 

 
De realisatie 2017 is € 660.297 hoger dan begroot, dit is geheel te wijten aan de toename in de uit te 
voeren projecten. De realisatie 2017 is € 160.667 lager dan de realisatie 2016.   
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13) Overige lasten 
 Realisatie 

2017 
 Begroting 

2017 
 Realisatie 

2016 

 €  €  € 
      
Bureaukosten 2.794  7.500  5.928 

Advieskosten 116.226  6.000  3.758 
Accountantskosten  29.584  14.500  14.519 

Vergader- & conferentiekosten 414.641  1.000  124.014 
Bijdrage SURF 120.000  120.000  120.000 

Public Relations 5.797  -  3.992 
Doorbelasting overige lasten aan projecten (133.840)  -  (23.817) 

 555.202  149.000  248.394 

 
De overige lasten in 2017 zijn +€ 406.202 hoger dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de 
vergader- & conferentiekosten (+€ 413.641) deze waren niet begroot en gepland voor 2017. De realisatie 
2016 laat een stijging zien van € 306.808 ten opzichte van realisatie 2016. Dit wordt hoofdzakelijk 
veroorzaakt door een stijging in de advieskosten (+€ 112.468), een stijging in de doorbelasting naar 
projecten (-€ 110.023) en een stijging in de de vergader- & conferentiekosten van (+€ 290.627) en 
verdubbeling van de accountantskosten door aanvullende controle gevraagd en betaald door OCW. 
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Ondertekening van de jaarrekening 
 
 
 
Woerden, 6 april 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur 
 
Dhr. B. Geerdink           ___________________________________ 
 
 
Dhr. W. Huiskamp              ___________________________________ 
 
 
Mw. J.C.J.M. Berben          ___________________________________ 
 
 
Dhr. P.H.J. Vrancken          ___________________________________ 
 
 
Dhr. C. van Gerven          ___________________________________ 
 
 
Dhr. G. Oud             ___________________________________ 
 
 
 
 
Manager 
 
Dhr. J. Bartling            ___________________________________ 
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3 Overige gegevens 

 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen controleverklaring. 
 
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 

In artikel 11 lid 5 van de statuten is geregeld dat de jaarrekening door het bestuur wordt vastgesteld. 
Omtrent de bestemming van het saldo van de staat van baten en lasten is niets expliciet in de statuten 
opgenomen. 
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4 Bijlage 1 

Overzicht besteding van ontvangen projectgelden (bestemmingsbedragen) van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 
 

 
 

 
 

 

Programma FoV(1138926) Realisatie 2017 IBP() Realisatie 2017

Beschikkingsbedrag 245.590 Beschikkingsbedrag 0

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 0 Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 0

Af: Uitgaven/kosten 0 Af: Uitgaven/kosten 0

Beginsaldo 0 Beginsaldo 0

Realisatie 2017 Realisatie 2017

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 245.590 Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 2.000

Bij: Eigenbijdrage 29.376 Bij: Eigenbijdrage 350

Af: terugstorting / afwikkeling OCW 0 Af: terugstorting / afwikkeling OCW 0

Af: Uitgaven/kosten 274.966 Af: Uitgaven/kosten 2.350

Mutatie 2017 0 Mutatie 2017 0

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 245.590 Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 2.000

Bij: Eigenbijdrage 29.376 Bij: Eigenbijdrage 350

Af: terugstorting / afwikkeling OCW 0 Af: terugstorting / afwikkeling OCW 0

Af: Uitgaven/kosten 274.966 Af: Uitgaven/kosten 2.350

Eindsaldo 2017 0 Eindsaldo 2017 0

MBO Cloud(1257594) Realisatie 2017 ICT Vooziening vroegtijdig aanmelden MBO(1133582) Realisatie 2017

Beschikkingsbedrag 753.000 Beschikkingsbedrag 1.356.300

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 745.000 Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 0

Af: Uitgaven/kosten 402.279 Af: Uitgaven/kosten 0

Beginsaldo 342.721 Beginsaldo 0

Realisatie 2017 Realisatie 2017

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 5.000 Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 533.940

Bij: Eigenbijdrage 0 Bij: Eigenbijdrage 0

Af: terugstorting / afwikkeling OCW 0 Af: terugstorting / afwikkeling OCW 0

Af: Uitgaven/kosten 210.357 Af: Uitgaven/kosten 143.417

Mutatie 2017 ‐205.357  Mutatie 2017 390.523

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 750.000 Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 533.940

Bij: Eigenbijdrage 0 Bij: Eigenbijdrage 0

Af: terugstorting / afwikkeling OCW 0 Af: terugstorting / afwikkeling OCW 0

Af: Uitgaven/kosten 612.636 Af: Uitgaven/kosten 143.417

Eindsaldo 2017 137.364 Eindsaldo 2017 390.523

Totaal projecten (saMBO‐ICT) Realisatie 2017

Beschikkingsbedrag 2.354.890

0

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 745.000

Af: Uitgaven/kosten 402.279

Beginsaldo 342.721

Bij: Eigenbijdrage

Af: terugstorting / afwikkeling OCW 786.530

Af: Uitgaven/kosten 29.726

Mutatie 2017 0

Af: Uitgaven/kosten 631.090

Bij: Ontvangen projectbedrag van het Ministerie van OCW 185.166

Af: terugstorting / afwikkeling OCW 1.531.530

Af: Uitgaven/kosten 29.726

Eindsaldo 2017 0

Af: Uitgaven/kosten 1.033.369

Vordering 527.887


