
















































































het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid 

van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie 

van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Voorts is onze controle uitgevoerd conform de door het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Den Haag opgestelde subsidievoorwaarden, 

opgenomen in de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2015. Door de 

toepassing van dit protocol is door ons in het bijzonder onderzocht dat voor alle 

relevante, verantwoorde subsidiestromen de bepalingen in de vigerende Algemene 

Subsidieverordening van de gemeente Den Haag zijn nageleefd. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 

geschikt is om een onderbouwing van ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Passend Primair Onderwijs 

Haaglanden per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en 

balansmutaties over 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de 

eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming 

zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld 

in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijsaccountantsprotocol OCW /EZ 

2015. Tevens zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening opgenomen subsidies van 

de Gemeente Den Haag zijn besteed overeenkomstig de ASV, waarmee de 

rechtmatigheid van deze subsidies is vastgesteld. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge artikel 393, lid 5 onder e en f van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het 

onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig 

de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.3 Jaarverslag van het 

onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015 is opgesteld, en of de in artikel 392, lid 1 

onder b tot en met h van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vereiste gegevens zijn 

toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen 

beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 391, lid 4 van 

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
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