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Voorwoord
Belemmerende factor in de realisatie van de plannen is de arbeidsmarktproblematiek die ook het
onderwijs fors raakt. De tekorten op de arbeidsmarkt
raken in brede zin de scholen. Te vaak moet een
beroep worden gedaan op de eigen medewerkers
om meer of andere werkzaamheden uit te voeren
en op stagiairs die daardoor meer en uitgebreidere
taken toebedeeld kregen dan passend bij waar ze
zijn met hun studie. Daarnaast moest veelvuldig
gebruik worden gemaakt van inhuur van zgn. zzp’ers
en uitzendconstructies. Het mag duidelijk zijn dat het
e.e.a. de rust en de continuïteit niet ten goede komt.
Fijn is het om te kunnen melden dat ondanks de
pandemie en de arbeidsmarktsituatie we als V+V
een aantal stappen hebben kunnen zetten. Verderop
in dit verslag zullen o.a. de gestarte leerteams, de
stuurgroep Koersplan, de denktank ”arbeidsmarkt
en organisatie van het onderwijs” aan de orde
komen. Op het gebied van personeelsbeleid is het
o.a. gelukt om in het verslagjaar 2021 een tweetal
directievacatures intern in te vullen. Mooi dat de
opleidingsmogelijkheden binnen V+V leiden tot
daadwerkelijke doorstroom van medewerkers.

Dit is het jaarverslag van de stichting Vechtstreek +
Venen over het jaar 2021. In dit verslag maken we
melding van relevante ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan, delen we waar we trots op zijn en
leggen we verantwoording af op de door de overheid wettelijk verplicht gestelde onderdelen. Ook in
dit verslagjaar heeft de coronapandemie een duidelijk stempel gedrukt op de activiteiten van de scholen
en de stichting. Lange periodes van lockdown, quarantaineplaatsingen en zaken als mondkapjesplicht,
het werken met cohorten en de anderhalve meter
afstandsregel maakten dat er tal van aanpassingen
gedaan moesten worden in de schoolorganisatie en
in de manier van werken. Bijzonder blij zijn we met
de getoonde flexibiliteit van onze leerlingen, hun
ouders en van onze medewerkers.
Als we kijken naar de onderwijsresultaten dan
mogen we er trots op zijn dat alle V+V-scholen
voldoende hebben gescoord en dat de basiskwaliteit dus op orde was. Toch hebben we ook geconstateerd dat op onderdelen de gevolgen van de
coronaperikelen wel zichtbaar en merkbaar waren.
De toekenning van de middelen in het kader van
het Nationaal Onderwijs Programma (NPO) was in
dat opzicht meer dan welkom. Alle scholen hebben in overleg met team en medezeggenschap een
plan opgesteld waarin is aangeven hoe de middelen
worden ingezet. Op basis van een schoolscan en
de menukaart van de overheid met daarin evidence
based interventies zijn er diverse activiteiten ontwikkeld en interventies gedaan. In het voorjaar 2022
zal een eerste evaluatie plaatsvinden naar de effecten van deze extra inzet op o.a. de leerresultaten en
het welbevinden van leerlingen.

De jaarrekening die onderdeel uitmaakt van dit
bestuursverslag is in opdracht van de stichting opgesteld door Groenendijk Onderwijs Administratie uit
Sliedrecht en gecontroleerd door Van Ree accountants uit Geldermalsen.
Ik wens u veel leesplezier toe en nodig u van harte
uit om naar aanleiding van dit verslag met elkaar in
gesprek te gaan.
H.J. (Heb) Huibers
voorzitter college van bestuur
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1. Het schoolbestuur
1.1 Profiel

De stichting Vechtstreek + Venen is een onderwijsorganisatie voor primair onderwijs met 13 basisscholen (16 locaties) in de gemeenten Stichtse Vecht, De
Ronde Venen en De Bilt. Onze stichting realiseert
zich dat (een) goed bestuur van groot belang is
voor de eigen organisatie en dat (een) goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs voor ieder kind.
We onderschrijven in dit verband de Code Goed
Bestuur (PO).

Missie, waarden en visie
Onze missie (waar staan we voor)

Ieder kind is waardevol en staat bij ons centraal.
De scholen van Vechtstreek + Venen zijn in hun
wijk, dorp of regio het middelpunt voor de ontwikkeling van kinderen tot en met 12 jaar. Elke leerling
ontdekt en ontwikkelt zijn/haar talenten op cognitief,
sociaal en creatief gebied. Om brede talentontwikkeling te kunnen realiseren gaan we actief een professionele verbinding aan met ouders, medewerkers
en omgeving. Daarbij is onze christelijke identiteit de
basis.

Bij de besturing van de organisatie gaan we uit van
een aantal kernwaarden die van belang zijn voor de
competenties en het gedrag van onze medewerkers:
Verbinding:
zorgen voor actieve betrokken		
heid en medeverantwoordelijk		heid
Inspiratie:
motiverend om het beste uit
		
zichzelf te halen
Vertrouwen:
een relatie en acties waar
		
vertrouwen uit spreekt
Ambitie:
uitdaging om voortdurend te
werken aan kwaliteitsverbetering

Waarden
(wie we zijn en hoe we herkend willen worden)

Om de missie te realiseren is een drietal waarden
geformuleerd. Deze waarden geven aan wie we zijn,
hoe we door anderen herkend willen worden en wat
we belangrijk vinden. Vanuit onderstaande waarden
willen we missie en visie realiseren:
Vertrouwen

Onze besturingsfilosofie kenmerkt zich verder door:
u Het eigenaarschap ligt zo laag mogelijk in de
organisatie
u We geven maximaal ruimte voor ontwikkeling
u We streven naar synergie door samenwerking
u We focussen met name op de (kwaliteit van)
onderwijs
u Solidariteit vinden we een kernwoord dat past
bij onze organisatie

Wij werken op transparante wijze samen op basis
van vertrouwen, respect, waardering en betrokkenheid. Leerlingen, ouders, medewerkers, directie en
bestuur erkennen elkaars rol en positie, versterken
deze, werken en handelen ernaar. Vanuit dit vertrouwen geven we medewerkers en leerlingen verantwoordelijkheid, waardoor talenten worden gebruikt
en gewaardeerd.

De dagelijkse leiding van Vechtstreek + Venen is in
handen gelegd van een bestuurder:
Dhr. H.J. (Heb) Huibers.

Alleen kunnen we het niet. Leerlingen, leraren,
medewerkers, ouders en collega’s zijn met elkaar
verbonden en maatschappelijk betrokken. Dit betekent binding en verbinding met de lokale omgeving,
met collega-organisaties en ketenpartners.

Verbinding

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het
beleid van het bestuur en treedt op als werkgever
van de bestuurder. Het bestuur opereert binnen de
kaders die door de RvT zijn vastgesteld. Bestuur en
raad van toezicht worden in de uitvoering van hun
taken ondersteund door de bestuurssecretaris,
mw. J.C.E. (Esther) Turkesteen.

Vakmanschap

Verschillen gebruiken we om te groeien. Deskundigheid van iedereen is van toegevoegde waarde.
Daar hoort bij: eigen talenten ontdekken en inzetten,
differentiëren, groeien, vallen en opstaan, veiligheid, actie, cognitief, sociaal, sport, cultuur, muziek,
inspirerende omgeving, binnen en buiten. Als vanzelf
geldt dit ook voor alle medewerkers (vakmanschap)
en voor andere betrokkenen bij Vechtstreek +
Venen.

Om aan te sluiten bij hetgeen voor ouders en medewerkers van belang is heeft de RvT tweemaal per
jaar overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en wordt er jaarlijks een
aantal scholen bezocht.

Onze visie (waar gaan we voor)

In 2023 bieden wij een innovatieve en inspirerende
omgeving voor alle leerlingen en onze medewerkers. Ons toekomstgericht onderwijs en de daarop
aangesloten opvang is gericht op de veranderende
maatschappij en goed burgerschap. Vanuit deze

De bestuurder en de scholen worden ondersteund
door de medewerkers van het stichtingskantoor. Het
stichtingskantoor is een expertisecentrum dat de organisatie adviseert, ondersteunt en faciliteert op de
domeinen personeel, onderwijskwaliteit, financiën,
huisvesting en ICT.
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leeromgeving kunnen kinderen op verschillende
manieren werken aan talentontwikkeling op cognitief, sociaal en creatief gebied. Bij Vechtstreek +
Venen werken professionals die met passie, intuïtie
en talent kinderen zelf laten ontdekken hoe zij optimaal kunnen leren. Samen met strategische partners
zorgen wij voor goed en inspirerend onderwijs. Al
onze ouders zijn optimaal betrokken en zijn daarmee onze ambassadeurs. Gezamenlijk vormen de
scholen van Vechtstreek + Venen een krachtige,
proactieve en inspirerende leergemeenschap. Elke
school profileert zich vanuit de eigen ambitie op de
specifieke ontwikkelgebieden. Wij geven betekenis
aan de christelijke waarden in de wereld van nu.

en omgangsvormen, talent en naastenliefde. Vanuit
onze waarden begeleiden wij onze kinderen bij hun
socialisering en persoonsvorming.
Van onze medewerkers verwachten wij dat zij de
levensbeschouwelijke identiteit van onze stichting
onderschrijven. Kinderen en ouders die onze christelijke waarden en normen respecteren zijn van harte
welkom op onze scholen.
Strategisch beleidsplan

De belangrijkste speerpunten uit het Strategisch
Beleidsplan 2019-2023 zijn:
Inspirerend en innovatief onderwijs van hoge
kwaliteit:

We bieden onze leerlingen een doorgaande leerlijn
tot 12 jaar. Met kwalitatief goed én passend onderwijs, dat hen 21e eeuwse vaardigheden leert. Het
onderwijs sluit aan bij de mogelijkheden van ieder
kind, dat opgroeit in een wereld die voortdurend
verandert.
Schoolprofilering:

Al onze scholen hebben een uniek profiel. Met ieder
een eigen gezicht naar buiten toe, dat past bij hun
omgeving en bij de wensen van kinderen en hun
ouders, met oog voor onze christelijke levensovertuiging.
Een inspirerende en uitdagende werkomgeving:

We zijn een unieke organisatie. En dat merk je op
al onze scholen. Niet alleen in ons denken en doen,
maar ook in onze ambitie, en onze nieuwsgierigheid. We zijn een lerende organisatie en dagen onze
kinderen en medewerkers uit om zich optimaal te
ontwikkelen.

Onze identiteit

Op een basisschool moet je leren rekenen, lezen
en schrijven. Maar ook leren over vroeger, leren
over de natuur en leren over de wereld. Een basisschool moet je de basis geven om in je latere leven
een zelfstandig mens te kunnen zijn. Een mens die
de wereld aankan. Een mens die zich realiseert dat
elk mens uniek is. En dat kan ook omdat je als kind
al geleerd hebt wat respect is, wat naastenliefde
betekent en hoe belangrijk het is dat je kunt geven
en nemen.

Efficiënte bedrijfsvoering:

De stichting Vechtstreek + Venen staat voor christelijk onderwijs. De scholen van Vechtstreek +
Venen geven herkenbaar vorm aan de identiteit
met het doel kinderen ervaringen op te laten doen
met de brede christelijke traditie. Daarbij is ruimte
en respect voor verschillen, zodat we leerlingen
voorbereiden op een multiculturele en multireligieuze samenleving waarin mensen vanuit respect met
elkaar samenwerken. Er is ruimte voor pluriformiteit
en verschil van mening. Op onze scholen wordt
vanuit de eigen christelijke identiteit passend bij de
schoolcultuur, inhoud gegeven aan tradities en aandacht besteed aan burgerschap, rechtvaardigheid

Toegankelijkheid & toelating

Kwaliteit en continuïteit vinden we belangrijk. Onze
professionals moeten daarom de tijd krijgen om
écht les te geven. Dat vraagt om aandacht en focus.
Zodat we onze onderwijskundige doelen halen.
Het strategisch beleidsplan is te vinden op
https://www.vechtstreekenvenen.nl/praktischeinfo/
downloads/. Zowel in schrift als in de vorm van een
animatiefilmpje.
Op grond van de wet passend onderwijs heeft
iedere school binnen Vechtstreek + Venen de wettelijke plicht om kinderen die zijn aangewezen op
extra ondersteuning een passend onderwijsaanbod
te bieden. Om de zorgplicht te realiseren en thuiszitters te voorkomen plaatsen we kinderen op de meest
passende school. In het aannamebeleid van de
stichting is dat helder omschreven. Er is door iedere
school een schoolondersteuningsprofiel opgesteld
en jaarlijks wordt deze herijkt aan de hand van de
kaders vanuit de samenwerkingsverbanden.
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De school gaat over tot toelating indien uit onderzoek is gebleken dat de school kan voldoen aan
de onderwijsbehoefte van de leerling. Wanneer de
school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte
van de leerling, wordt de voorzitter college van bestuur ingelicht. Indien de school na onderzoek niet
overgaat tot toelating, heeft zij de plicht een andere
passende school te zoeken. Hierbij kan het samenwerkingsverband waar de school onder valt
(SWV Passenderwijs of SWV ZOUT) een ondersteunende rol spelen in de vorm van advies of in de
vorm van arrangementen met extra ondersteuning.
Het schoolbestuur zal leerlingen weigeren als ouders
de christelijke grondslag van de school niet respecteren. Het schoolbestuur is verplicht om schriftelijk
uit te leggen waarom het kind geweigerd wordt.
Ouders kunnen binnen 6 weken schriftelijk bezwaar
indienen tegen het besluit van de school hun kind te
weigeren. Daarna beslist het schoolbestuur binnen
4 weken.

Functiescheiding

Vechtstreek + Venen werkt zo min mogelijk met
een wachtlijst en doet er alles aan om aangemelde
leerlingen te kunnen plaatsen. Wanneer er geen
directe ruimte is kan de leerling op een wachtlijst
worden geplaatst waar voorrang wordt verleend aan
broertjes en zusjes van reeds ingeschreven leerlingen. Wanneer ouders besluiten om hun kind toch in
te schrijven op een andere school komt de plaatsing
op de wachtlijst te vervallen.

De (gemeenschappelijke) medezeggenschap

Volgens de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn organisaties voor primair onderwijs verplicht om de functies van bestuur en intern toezicht
te scheiden. Binnen Vechtstreek + Venen wordt voor
die functiescheiding gezorgd door het zogenaamde
two-tier model oftewel een organieke scheiding. De
functie van bestuur berust bij het college van bestuur
en de functie van intern toezicht bij de raad van
toezicht.
Code goed bestuur

In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs
zijn basisprincipes vastgelegd rond professionaliteit
van bestuurders, toezichthouders en managers in het
primair onderwijs. Vechtstreek + Venen hanteert de
definities uit deze code. Zie
https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/
publicaties/goed-bestuur/code-goed-bestuurper-1/1/21
Aan elke school binnen onze stichting is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De grootte van
de school bepaalt ook de (maximale) omvang van
de MR, waarbij altijd rekening wordt gehouden met
een evenredige afspiegeling tussen de oudergeleding en de personeelsgeleding.
Naast een medezeggenschapsraad op iedere
school is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) binnen de stichting. Deze
raad vertegenwoordigt alle raden op bovenschools
niveau. Ook binnen de GMR is er sprake van
een gelijke vertegenwoordiging tussen ouders en
personeel. De huidige samenstelling van de GMR
bestaat uit 8 personen. Ieder jaar wordt er minimaal
tweemaal overleg gevoerd met de raad van toezicht.
Meer informatie is terug te vinden in het jaarverslag
2021 van de GMR:
https://www.vechtstreekenvenen.nl/praktische-info/
downloads/

1.2 Organisatie
Contactgegevens

Vechtstreek + Venen
Bestuursnummer 41138
Schepersweg 6d, 3621 JK Breukelen
0346-264847
info@vechtstreekenvenen.nl
www.vechtstreekenvenen.nl
Bestuur

H.J. (Heb) Huibers
voorzitter college van bestuur
Scholen

Een overzicht van onze scholen is te vinden op de website:
https://www.vechtstreekenvenen.nl/onzescholen/onze-scholen-op-de-kaart/
Stichting PCPO Vechtstreek + Venen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 30154574.
Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de stichting en voor de
scholen die onder het bevoegd gezag van
het college van bestuur staan. Het bestuur
legt verantwoording over het gevoerde
beleid af aan de raad van toezicht.

Stichtingsbureau

Organisatiestructuur

Raad van Toezicht

Bestuur

Directies individuele scholen
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Gemeenschappelijke
Medezeggenschaps Raad
(G.M.R.)

Medezeggenschaps
Raden (M.R.)

Horizontale dialoog en verbonden partijen

Met onderstaande partijen is er regelmatig contact:
Organisatie of groep

Beknopte omschrijving van de (horizontale) dialoog of samenwerking en de ontwikkelingen hierin

Samenwerkingsverbanden
Passenderwijs en ZOUT

V+V is bij deze twee samenwerkingsverbanden aangesloten. Bij
Passenderwijs zijn alle scholen, behalve ‘t Kompas in Westbroek,
aangesloten. ‘t Kompas is aangesloten bij ZOUT. Op grond van de
Wet passend onderwijs heeft iedere school binnen Vechtstreek +
Venen de wettelijke plicht om kinderen (aangemeld of ingeschreven)
die zijn aangewezen op extra ondersteuning een passend onderwijsaanbod te bieden (zorgplicht). Om de zorgplicht te realiseren
en thuiszitters te voorkomen maken we heldere afspraken over het
plaatsen van kinderen op de meest passende school. Vooral daar
waar de onderwijsbehoefte van het kind niet (meer) ‘matcht’ met wat
de school van aanmelding, of waar het kind is ingeschreven, kan
bieden. In het aannamebeleid van de stichting is dat helder omschreven. Er is door iedere school een schoolondersteuningsprofiel
opgesteld en jaarlijks wordt deze herijkt aan de hand van de kaders
vanuit de samenwerkingsverbanden.

Ouders, Medewerkers, Gemeenten,
Peuterspeelzaal, Kinderopvang,
Inspectie, Vervolgonderwijs, Jeugdzorg, etc.

We geloven dat iedere school een maatschappelijke onderneming
is die midden in de samenleving staat. Belanghebbenden naast
de overheid (inspectie) zijn voor onze organisatie ouders, peuterspeelzaal, kinderopvang, de lokale overheid, andere partners waar
de school mee samenwerkt, en zeker ook alle andere betrokkenen
die het christelijk onderwijs in de regio een warm hart toedragen.
Belanghebbenden invloed laten uitoefenen op het onderwijs en de
school vinden we belangrijk. Wij zien dan ook de GMR, de MR-en
van de scholen, onze websites, nieuwsbrieven en de schoolplannen,
schoolgidsen en schoolondersteuningsplannen als instrumenten om
zowel intern als extern verantwoording af te leggen.

Klachtenbehandeling

V+V heeft een interne klachtenprocedure en een
klokkenluidersregeling
(https://www.vechtstreekenvenen.nl/praktische-info/
downloads/).
Het beleid is erop gericht dat belanghebbenden met
klachten zich eerst wenden tot de eerst verantwoordelijke, bijvoorbeeld een leerkracht of schoolleider.
Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, kan het
college van bestuur worden aangesproken. Afhankelijk van de aard van de klacht kan een vertrouwenspersoon van het bestuur worden ingeschakeld en /
of een klacht worden gedeponeerd bij de landelijke
klachtencommissie ( www.gcbo.nl) of bij de onderwijsinspectie.
Er is in het kalenderjaar 2021 één formele klacht
binnen gekomen. Deze klacht komt voort uit een
dossier dat al loopt vanaf 2018. Klager heeft de
klacht rechtstreeks neergelegd bij de landelijke
klachtencommissie. De zitting heeft geresulteerd in
een advies dat door V+V is opgevolgd.
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2. Verantwoording van het beleid
In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen:
Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en Financieel
beleid. De doelen die in het strategisch beleidsplan gesteld zijn, staan centraal. De laatste paragraaf van
dit hoofdstuk gaat over de continuïteitsparagraaf.

2.1 Onderwijs & kwaliteit
Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

Op de scholen van Vechtstreek + Venen willen we
inspirerend en innovatief onderwijs bieden van hoge
kwaliteit. Werken aan deze kwaliteit betekent iedere
keer weer reflecteren en evalueren wat er goed gaat
en waar het nog beter kan. Enerzijds gaat het hierbij
om het behalen van normen en voldoen aan indicatoren zoals die geformuleerd zijn binnen het inspectiekader, maar binnen de scholen van Vechtstreek +
Venen staat ook de bredere ontwikkeling van kinderen centraal. Kinderen moeten naast vaardigheden
op taal en rekengebied op school kunnen ervaren
en ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen en willen
betekenen voor de wereld van vandaag en morgen.
De scholen binnen Vechtstreek + Venen werken
allemaal met een kwaliteitsstructuur zoals die is
ingebed vanuit ‘De Betere Basisschool’. Alle scholen van Vechtstreek + Venen zijn gecertificeerd.
Jaarlijks worden voor nieuwe directeuren, IB-ers
en leerkrachten trainingen gegeven om zo de
werkwijze levend te houden en te zorgen voor een
goede borging in de organisatie. Ook wordt jaarlijks
door een externe ‘Critical Friend’ bekeken of de
school de werkwijze van de Betere Basisschool nog
steeds goed toepast. De werkwijze vanuit de Betere
Basisschool richt zich op het cyclisch werken aan
onderwijsverbetering door het stellen van duidelijke
doelen, gefaseerd werken aan nieuwe innovaties,
heldere besluitvormingsprocedures en beleidsontwikkeling in leerteams. Op deze manier wordt op alle
scholen gewerkt aan het continue verbeteren van de
onderwijskwaliteit.

inspectie of passend bij de strategische koers van de
Stichting. Onze kwaliteitsbeleid en de instrumenten
die we daarvoor gebruiken staan uitvoerig beschreven in het document Grip op kwaliteit.
Interne audits

Binnen Vechtstreek + Venen worden interne audits
afgenomen met als doel om samen na te denken
over de kwaliteit van het onderwijs. Een audit draagt
bij aan het vergroten van de kennis en inzicht in
de eigen schoolontwikkeling. Het is een kans om
mooie ontwikkelingen en voorbeelden daarvan
inzichtelijk te krijgen. Daarnaast biedt het een kans
om feedback te krijgen op de eigen schoolontwikkeling die mogelijk leidt tot aanknopingspunten voor
verbetering. Door de sluiting van de scholen door
de coronamaatregelen hebben we een aantal audits
noodgedwongen moeten verzetten naar een later
tijdstip.

Om bestuurlijk zicht te blijven houden op de onderwijskwaliteit op de verschillende scholen worden een
aantal kwaliteitsinstrumenten gebruikt. Alle scholen
maken gebruik van de kwaliteitsmodules die ingebed zijn binnen Parnassys. Zo beschrijven de scholen
in MijnSchoolplan welke doelen ze willen bereiken
en evalueren ze jaarlijks in de jaarplannen wat gelukt is en wat niet. Tijdens managementgesprekken
worden de directeuren hierop bevraagd. Zowel op
school- als op bestuurlijk niveau worden er analyses
gemaakt van de tussen- en eindresultaten op de verschillende vakgebieden en met de scholen daarover
het gesprek gevoerd. Daarnaast worden er binnen
het WMK systeem jaarlijk een tweetal kwaliteitskaarten afgenomen die zich richten op een indicator
zoals geformuleerd binnen de basiskwaliteit van de

De audits worden op dit moment afgenomen door
de kwaliteitsmedewerker en een aantal intern
begeleiders werkzaam bij Vechtstreek + Venen,
aangevuld met een externe voorzitter. De inspectie
is van oordeel dat de audits die zij bestudeerd heeft
constructief en kritisch zijn en dat het beeld uit de
auditrapporten overeenkomt met wat de inspectie
tijdens de schoolbezoeken heeft gezien. De aandachtspunten die vanuit de audits naar voren komen
helpen bij het inzetten van gerichte interventies en
acties.
Het afgelopen jaar is er een auditorentraining
geweest met als doel om nieuwe auditoren op te
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gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs
(NPO) is er financiële ruimte ontstaan waarmee de
impact van de coronacrisis op de ontwikkeling van
de leerlingen aangepakt kan worden.

leiden. Op die manier kan het auditteam uitgebreid
worden, zodat we kunnen rouleren in de samenstelling binnen het auditteam. Door het auditteam uit te
breiden met directeuren kunnen zij vanuit hun rol en
expertise meedenken in wat, voor een geauditeerde
school, een volgende stap zou kunnen zijn in de
schoolontwikkeling.

Binnen Vechtstreek + Venen hebben alle scholen
een schoolscan gemaakt. Op basis van deze analyse zijn gerichte doelen en interventies (vanuit de
menukaart) gekozen waaraan gewerkt wordt om de
achterstanden die de leerlingen hebben opgelopen
aan te pakken. Alle scholen hebben in het Schoolprogramma beschreven hoe zij de NPO gelden
inzetten om bepaalde doelen te bereiken. Deze
doelen zullen ter zijner tijd geëvalueerd worden.

Doelen en resultaten

Op het gebied van onderwijskwaliteit zijn er in korte
tijd veel stappen gezet met name op het goed gebruiken en analyseren van de verschillende kwaliteitsinstrumenten. Er is ingezet op het vergroten van
de analysevaardigheden van zowel de directeuren
als intern begeleiders met betrekking tot resultaten
en het gebruik maken van tools binnen de kwaliteitsmodules in Parnassys. Er is gekozen om nu geen
nieuwe impulsen te geven op onderwijskwaliteit,
maar tijd te nemen om de werkwijze verder in te
slijpen en te borgen.

Toekomstige ontwikkelingen

Zorg is er op het gebied van het personeelstekort
binnen het onderwijs en het effect daarvan op de
onderwijskwaliteit. Het lerarentekort drukt zwaar op
de kwaliteit van het onderwijs. Op sommige scholen binnen de stichting is er zo’n nijpend tekort aan
personeel dat groepen te maken krijgen met veel
wisselingen van leerkrachten, inzet van stagiairs of
dat er zelfs geen andere oplossing is dan een klas
een paar dagen thuis te laten. Ook directeuren en
IB-ers binnen onze stichting springen regelmatig
voor korte of langere duur in en staan voor de klas
om leerlingen onderwijs te bieden.
Deze situaties hebben een negatief effect op de
ontwikkeling van de kinderen, maar dragen er ook
aan bij dat er een groot beroep gedaan wordt op de
flexibiliteit en extra inspanningen van de vaste kern
van het team. Er blijft hierdoor minder energie en
tijd over om te werken aan kwaliteitsverbetering.
Onderwijsresultaten

Alle scholen binnen Vechtstreek + Venen hebben
een eigen schoolnorm opgesteld op basis van hun
leerlingenpopulatie, schoolweging, de eindresultaten van de afgelopen drie jaar en percentages VO
uitstroom. Afgesproken is dat scholen in ieder geval
het landelijk gemiddelde passend bij de schoolweging als maat nemen voor de eigen schoolnorm. De
eigen schoolnorm kan indien gewenst naar boven
toe bijgesteld worden als data analyse daar reden
toe geeft.

Onderwijs tijdens Covid-19

Ook in 2021 is er door de pandemie veel onrust
geweest en kon door quarantaine- maatregelen
en ziekte van leerkrachten niet altijd de continuïteit
van het onderwijsproces worden gegarandeerd.
Alle scholen hebben zich vol energie ingezet op het
bieden van zo goed mogelijk kwalitatief onderwijs
en door de inzet van ICT kon vaak onderwijs op
afstand worden gerealiseerd. Terugblikkend op deze
periode zijn we er trots op dat het gelukt is om binnen Vechtstreek + Venen een goed digitaal onderwijsaanbod neer te zetten, waarmee wanneer nodig
zo goed als alle kinderen bereikt konden worden.

Op basis van het driejaarsgemiddelde kan geconcludeerd worden dat alle scholen binnen Vechtstreek
+ Venen met hun resultaten in ieder geval boven
de signaleringswaarde van de inspectie zitten. De
eigen schoolnorm oftewel het landelijk gemiddelde
passend bij de eigen schoolweging wordt door de
meerderheid van de scholen nog niet behaald. Een
aantal scholen loopt risico met betrekking tot hun
eindopbrengsten. Het blijft op deze scholen hard
werken om voldoende leerlingen uit te laten stromen
met een streefniveau (1S) passend bij hun leerlingpopulatie. Informatie over de behaalde onderwijsresultaten kan gevonden worden op
www.scholenopdekaart.nl

Door de coronamaatregelen en de onrust die dit op
de scholen gaf zijn er grote verschillen ontstaan in
de ontwikkeling van de leerlingen. Er zijn leerlingen
die zich voldoende hebben kunnen ontwikkelen,
maar er is ook een groep leerlingen die minder hebben kunnen profiteren van thuisonderwijs en achterstanden hebben opgelopen. Vanuit de overheid
zijn er extra gelden vanuit het Nationaal Programma
Onderwijs na corona beschikbaar gesteld. Met de
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Internationalisering

door de inzet van o.a. de medewerkers kwaliteit en
innovatie. Coaching van leerkrachten en uitvoeren
van kindonderzoeken zit in het takenpakket van deze
medewerkers.

Er is in het verslagjaar geen beleid geformuleerd op
het thema internationalisering.
Onderzoek

Er is geen specifiek beleid op het thema onderzoek.

2.2 Personeel & professionalisering

Inspectie

Er zijn geen inspectieonderzoeken geweest tijdens
het verslagjaar. Geplande onderzoeken moesten om
reden van Covid worden afgezegd.

Strategisch personeelsbeleid

Voor Vechtstreek + Venen is een strategisch meerjaren beleidsplan opgesteld voor de jaren 20192023. Hierin staan de strategische doelen voor de
organisatie en de activiteiten die nodig zijn om deze
doelen te behalen. Het strategisch personeelsbeleid
sluit aan de de strategische doelen van de organisatie. Het strategisch personeelsbeleid wordt uitgewerkt in acties die in het jaarplan van de afdeling
HR staan. Na vaststelling van het beleid wordt het
beleid gedeeld met directeuren en personeel. Voor
nieuw personeel zal in de toekomst het vastgestelde
beleid in de personeelsgids worden vermeld zodat
zij hier ook kennis van kunnen nemen. Het personeelsbeleid wordt verder gemonitord door managementgesprekken die drie maal per jaar worden
gehouden door de Voorzitter College van bestuur en
de HR adviseur. Hierin worden alle HR thema’s en
aandachtspunten besproken. Het personeelsbeleid
wordt opgesteld door een werkgroep. Daarna wordt
het met de schoolleiders besproken en met de GMR.
Na een jaar wordt het door de geëvalueerd en
wordt besloten of het beleid voortgezet zal worden.
Na voortzetting volgt steeds na iedere 4 jaar overleg
met de GMR en schoolleiders ten aanzien van de
actualiteit van de beleidsstukken.

Visitatie

Er heeft in 2021 geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden.
Passend onderwijs

De middelen die scholen ontvangen van de samenwerkingsverbanden worden ingezet voor realisatie
extra uren van de intern begeleiders en aanvullende
onderzoeken. Deze onderzoeken zijn met name
gericht op begeleidingsvraagstukken die qua problematiek vaak nog binnen de basisondersteuning
vallen.
De binnen de samenwerkingsverbanden afgesproken basiskwaliteit wordt geborgd door monitoring
vanuit het samenwerkingsverband. De ondersteuningsbehoeften en aanvragen worden in beeld
gebracht en besproken. Vanuit de lumpsum worden
middelen ingezet om de doelen zoals beschreven
in de ondersteuningsplannen te realiseren. Er is een
hoog ambitieniveau daar waar het gaat om de basisondersteuning. Vanuit V+V wordt dit ondersteund
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Doelen jaarplan HR en resultaten
Onderwerp

Activiteit

Resultaat

Status

De gesprekkencyclus wordt
volgens het beleid voor
100% uitgevoerd.

In 2021 wordt het werken met
de huidige gesprekkencyclus via
RAET geëvalueerd door een werkgroep bestaande uit medewerker
P&O en directeuren.

Beleid Ontwikkelgerichte
gesprekscyclus vastgesteld met formulieren
Ontwikkelgesprek en
POP.
Daarnaast beleid
beoordelingsgesprek.

Afgehandeld

Beloningsbeleid

Evaluatie beloningsbeleid.

Periodiek moment is
aangepast.

Afgehandeld

De professionele cultuur
wordt gedefinieerd. Welke
houding/gedrag horen bij
professionele medewerkers
en het resultaat is zichtbaar
binnen de hele organisatie.

In 2021 zal een leerwerkgroep
Niet op programma.
worden opgericht, waarin deze
activiteit verder zal worden uitge- Wel bezig met beroepswerkt. Vooreerst worden hiervan
code in personeelsgids.
geen financiële implicaties verwacht. Verwacht wordt dat dit onderwerp aan de orde komt tijdens
de scholing van directeuren.

Uitgesteld

Er is beleid opgesteld voor
de criteria van start-, basisen vakbekwaam en er is
beleid om snellere doorgroei mogelijk te maken.
Leerkrachten weten of ze
start- basis- of vakbekwaam
zijn en ontwikkelen zich naar
de volgende fase.

De notitie professionaliseringsbeleid geeft ruimte voor het gesprek
en wordt ingezet om medewerkers
bekend te laten zijn met de eisen
die gesteld worden aan de start-,
basis- en vakbekwame leerkracht.
Ook is helder waaraan voldaan
moet worden voor een snellere
doorgroei.

Afgehandeld

Profilering van V+V als aantrekkelijke werkgever. V+V
heeft haar eigen V+V
academie (eventueel met
andere besturen) waarin
leren van en met elkaar
centraal staat.

Voor startende leerkrachten is
deze academie gerealiseerd.

Jaarlijks programma
Afgehandeld
voor startende leerkrachten.

Begeleiding startende leerkrachten door bovenschoolse coach.

Beleid coaching vastge- Afgehandeld
steld. Coach aangesteld.

Binnen de leerteams staat leren
van en met elkaar centraal, dit
maakt onderdeel uit van de Betere Basisschool.

Iedere school heeft
leerteams.

Afgehandeld

Door het aanbieden van opleidingen voor IB-ers (coaching)
en leraren (rekencoördinatoren)
wordt ook stichtingsbreed het
aanbod verruimd.

Coaching IB en leraren
is ingezet. Cursussen
lopen.

Afgehandeld

Professionalisering en eventueel
V+V academie. Analyse huidige
situatie. Hoe is het nu vormgegeven? Wat werkt goed en kan
behouden blijven. Welke tools/
aanbieders/website s zijn er op
de markt om het professionaliseringsaanbod verder vorm te
geven?
Advies wat past bij V+V.

Denktank professionalisering gestart in najaar

Project loopt
maar is nog
niet
afgerond.
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Enquête directeuren
Presentaties aanbieders

Loopt

Onderwerp

Activiteit

Resultaat

Lerarentekort

1 of 2 wekelijks formatieoverleg.

Vacatures en beschikba- Afgehandeld
re medewerkers in beeld.

LIO stagiaires.

In vroeg stadium
benaderen en binden.

Afgehandeld

Medewerkers na hun 67 jaar in
dienst houden.

Jaarlijks evalueren.

Afgehandeld

Samenwerking W&S bureau.

Overeenkomst afgesloten met Derec en
Onderwijsscout.

Afgehandeld

Sollicitanten die vanuit het VO
naar het PO willen doorstromen
kansen geven.

Pilot loopt

Project loopt

Behoud van jonge leraren die het
moeilijk hebben als starter.

Startersdagen, coaching. Afgehandeld

Denktank lerarentekort en
onderwijs anders organiseren.

Brede inventarisatie op
de mogelijkheden aan
zowel de personele
organisatorische kant
om toekomstbestendig
onderwijs van goede
kwaliteit te kunnen blijven bieden.
Oplossingen uit de mark
geïnventariseerd.

Project loopt

Stichtingsbreed meer communica- In VogelVlucht 4 tot 5
tie naar medewerkers.
keer per jaar.
Incidenteel extra nieuwsbrieven met vacatures
etc.

Afgehandeld

Als stichting nog zichtbaarder
worden.

Loopt

Goed werkgeverschap

In VogelVlucht ouders,
medewerkers.
Vernieuwde website.

Status

Binden en boeien personeel.
Exit-interviews, analyse.
Waarom gaan medewerkers weg?

Afgehandeld

Werkgroep goed werkgeverschap. Aanbevelingen

Afgehandeld

Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van
personeel

leerkrachten en onderwijsassistenten beschikbaar
zijn op de arbeidsmarkt. Een aantal vacatures is nu
al tijdelijk niet ingevuld. Omdat de NPO subsidie
ook voor het schooljaar 2022/2023 nog toegezegd
is, zal de situatie niet veel veranderen.
Werving en boeien & binden van personeel blijven
de belangrijkste opgaven voor de komende jaren.
Eén van de pijlers van het strategisch beleidsplan is
dat Vechtstreek + Venen bij werknemers als goede
werkgever bekend staat. Belangrijk daarbij is dat
leerkrachten zich de komende jaren meer kunnen

Het lerarentekort is bij Vechtstreek + Venen duidelijk
voelbaar en merkbaar. De uitstroom van het aantal
leraren wegens pensioen is groter dan de instroom
van de pabo’s. Dit tekort aan leraren zal in de komende jaren nog meer verergeren. De subsidie voor
het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is er
debet aan dat er een nog groter tekort ontstaat aan
personeel. Immers iedere school heeft extra subsidie
gekregen om leerachterstanden in te halen en wil
hiervoor vaak extra ondersteuning in de klas aanbieden. De consequentie is dat er geen gekwalificeerde
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zoek gedaan wordt naar mogelijke oplossingen voor
het probleem. Na het onderzoek is eind december
besloten om voor 2022 samen te gaan werken met
een regionaal transfercentrum Gelderland Utrecht
om krachten te bundelen.

focussen op hun kerntaak en dat Vechtstreek +
Venen ontzorgt op het gebied van ICT, administratie
en andere niet-kerntaken of door inzet van extra
ondersteuning in de klas.
Naast een tekort aan leraren is er ook een tekort
aan directeuren en intern begeleiders op de arbeidsmarkt. Vechtstreek + Venen heeft hiervoor een
kweekvijver gecreëerd. Jaarlijks krijgen medewerkers
de vraag of zij verder willen doorgroeien in naar de
functie van intern begeleider of directeur. Vechtstreek
+ Venen faciliteert voor deze groep de opleiding en
biedt stagemogelijkheden.

Aanpak werkdruk

Iedere school van Vechtstreek + Venen heeft een
eigen budget voor werkdrukmiddelen. De schoolleider stelt samen met het team en de MR vast hoe
de werkdrukmiddelen worden ingezet. Hierbij kan
gekozen worden voor inzet van onderwijsondersteunend personeel zoals een administratieve kracht,
conciërge, onderwijsassistent, vakleerkracht voor
bijvoorbeeld gym of muziekles of inzet van een deel
van de kosten van een leraar. De werkdrukmiddelen
bij Vechtstreek + Venen zijn in het laatste jaar met
name ingezet om extra en hierdoor kleinere klassen
te vormen.

Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke
personele betekenis:
Coronacrisis

Het kalenderjaar begon met een harde lockdown
die al gestart was voor de feestdagen in 2020. Deze
liep in allereerste instantie tot 18 januari 2021 maar
werd verlengd tot 8 februari 2021 door opkomst
van de Delta Variant. Na de kerstvakantie is iedereen meteen gestart met afstandsonderwijs. Vanaf 8
februari startte het onderwijs weer. Echter bij drie of
meer positief geteste personen binnen 7 dagen in
een groep, moest de hele groep in quarantaine. Veel
leerkrachten lieten zich bij klachten testen en het was
lastig om de bezetting op school op peil te houden.
Dit resulteerde soms in halflege scholen en veel afstandsonderwijs. Aan het eind van 2021 zijn de leerlingen een week eerder met kerstvakantie gegaan
vanwege de besmettelijkheid van het Omikronvirus.
Door de lockdown, het naar huis sturen van groepen
en afstandsonderwijs zijn er in het land de nodige
zorgen over een aantal leerlingen dat achterstand
heeft opgelopen ontstaan. De overheid heeft dit ook
opgemerkt en heeft voor de schooljaren 2021/2022
en 2022/2023 Nationaal Programma Onderwijs
subsidie beschikbaar gesteld. Het ziekteverzuim over
2021 is behoorlijk gestegen door de coronacrisis.
Zie ook ‘ziekteverzuim’.

Daarnaast zijn er ook een aantal niet-financiële
maatregelen genomen. Bij de scholen waarbij in de
risico-inventarisatie 2020 naar voren is gekomen
dat de werkdruk hoog werd ervaren, heeft werkdruk
op de agenda van het werkoverleg gestaan en is
gesproken over prioritering in plaats van stapelen
van taken.
In 2020/2021 is een nieuwe ontwikkelgerichte
gesprekscyclus ontwikkeld. In deze gesprekscyclus
worden ontwikkelgerichte gesprekken gehouden.
Arbozaken zoals onder andere werk/privé balans en
werkdruk zijn onderdelen uit de vragenlijst en dus
ook van het gesprek tussen medewerkers en leidinggevende.
Uitkeringen na ontslag

In het verslagjaar waren de kosten voor uitkeringen
na ontslag € 13.571 op jaarbasis In het jaar 2021
zijn er in totaal 3 ex-medewerkers waarvan de WWuitkering is stopgezet wegens einde WW-periode
en het vinden van een nieuwe baan. Vechtstreek
+ Venen heeft momenteel een groot tekort aan
medewerkers voor vaste formatie en in de invalpool. In het jaar 2021 was er dan ook geen nieuwe
instroom. Om werkloosheidskosten in de toekomst
te voorkomen, begeleidt Vechtstreek + Venen medewerkers die problemen hebben met functioneren
door middel van coaching. Op dit moment zijn er
voorbereidingen ten aanzien van samenwerking
in het netwerk voor werk-naarwerktrajecten die
aansluiten bij de modernisering van het participatiefonds.

Lerarentekort

Het is nog steeds lastig om goed gekwalificeerd
personeel te vinden. Door de extra beschikbare NPO
subsidies is dit nog versterkt. Leraren en onderwijsassistenten worden ingezet op NPO activiteiten waardoor de basisbezetting onder druk kwam te staan.
Dit heeft erin geresulteerd dat er op de Fontein in
Mijdrecht een tekort was aan personeel. Er is toen
gekozen voor het tijdelijk inzetten van een 4-daagse
schoolweek voor groepen 6 tot en met 8. Om dit
soort problemen op te lossen is Vechtstreek + Venen
gaan samenwerken met twee bemiddelaars in onderwijspersoneel: Derec en Onderwijsscout. Ook is
veel gebruik gemaakt van ZZP’ers en zijn er Kant-enKlaar dagen ingekocht om de werkdruk te verlagen.
Voor de toekomst blijft het een uitdaging om goede
en voldoende leerkrachten te behouden en aan te
trekken. In 2021 is de denktank “arbeidsmarkt en
organisatie van onderwijs” opgestart waarin onder-

Ziekteverzuim

Het verzuimpercentage over 2021 was 5,39% (in
2020 was dit 4,1%) en de meldingsfrequentie 0,77
(2020 was 0,72). Het ziekteverzuim is behoorlijk
gestegen als gevolg van corona. Een van de arbodiensten geeft medio december 2021 aan dat het
ziekteverzuim in het onderwijs met 77% is gestegen.
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Ook bij het personeelsbestand van Vechtstreek +
Venen zijn er medewerkers die last hebben van long
COVID-19. Deze medewerkers drukken behoorlijk
op het ziekteverzuim.
Personele bezetting

Per 31 december 2021 waren er 281 mensen in
dienst, waarvan 28 mannen en 253 vrouwen. Totaal
aantal fulltime medewerkers: 51 en totaal aantal
parttime medewerkers: 230 De organisatie realiseert
zich steeds meer dat het belangrijk is om verder en
strategischer vooruit te kijken wat betreft haar personeelsvoorziening. Hoewel op de langere termijn
veel zaken onzeker zijn – denk daarbij bijvoorbeeld
aan bezuinigingen, reorganisaties, demografische
ontwikkelingen – zijn deze zaken daarom niet per
definitie onvoorspelbaar. In 2018 is er een start
gemaakt met een meerjaren personeelsformatieplan welke gekoppeld zal zijn aan het strategische
beleidsplan.
Personeelssterkte per arbeidsrelatie
Type aanstelling

Vaste aanstelling

Aantal Personen
Bezetting (wtf)

Addendum

Totaal

Fulltime

Parttime

211

41

170

132,8

39,9

92,9

23

5

18

15,9

5,0

10,9

27

7

20

6,1

2,4

3,7

47

5

42

23,2

3,8

19,4

Aantal Personen
Bezetting (wtf)

Tijdelijke uitbreiding Aantal Personen
Bezetting (wtf)
Tijdelijke aanstelling Aantal Personen
Bezetting (wtf)

Personeelssterkte per geslacht
Geslacht

Vrouw

Fulltime

Parttime

253

39

214

12

16

Aantal Personen
Bezetting (wtf)

Man

Totaal

155,6

Aantal Personen

28

Bezetting (wtf)

22,4

Personeelssterkte per leeftijdscategorie
Leeftijdscategorie

Totaal

15 tot 25 jaar

27

25 tot 35 jaar

69

35 tot 45 jaar

80

45 tot 55 jaar

50

55 tot 65 jaar

50

65+ jaar
Totaal

5
281
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2.3 Huisvesting & facilitaire zaken
Doelen en resultaten:

maatregelingen meegenomen. Ook de komende
jaren blijft dit politiek en maatschappelijk gezien een
belangrijk thema.

u In oktober 2019 is er een beleidsnota vastgesteld
door de raad van toezicht rond het opknappen en
renoveren van gebouwen. Hierin is besloten om de
komende drie jaar twee gebouwen per jaar op te
knappen.

Toekomstige ontwikkelingen:

u In 2022 worden door de Gemeenten Stichtse
Vecht, De Ronde Venen en De Bilt de nieuwe Integrale Huisvestingsplannen (IHP) gepresenteerd. Deze
plannen hebben op dit moment nog geen consequenties voor het gevoerde beleid (2020 - 2022).
Wanneer de IHP’s bekend zijn brengt dit voor de
toekomst nieuwe ontwikkelingen met zich mee.

u Met het opknappen van De Klaroen in Maarssen
en de Ichthusschool in Baambrugge is het doel in
2021 gehaald. Inmiddels zijn met deze 2 scholen
erbij een vijftal scholen (Kids College in Wilnis, De
Fontein in Mijdrecht en CNS in Abcoude) volledig
opgeknapt. Voor 2022 staan De Schepershoek in
Breukelen en De Klaroen in Tienhoven op de planning. De Klaroen in Tienhoven wordt gelijktijdig met
het realiseren van het nieuwe Dorpshuis opgeknapt.

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord
ondernemen:

u In de meerjarenbegroting zijn ook duurzaaamheidsinvesteringen meegenomen. Met het opknappen en renoveren van de schoolgebouwen is ruim
aandacht voor duurzaamheid en energiebesparende
maatregelingen.

u Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Met het vernieuwen, opknappen, renoveren en
verduurzamen is het fijn en gezond om te leren en
te werken in de schoolgebouwen van Vechtstreek +
Venen. Dit leidt ook tot een hoger leerrendement en
minder ziekteverzuim.

u De energiebesparende maatregelingen zijn o.a.
dakisolatie, isolatieglas, LED verlichting, HR installaties, fonteinkraan met drukknop, ruimtetemperatuurregeling en zonnepanelen.

u Om de bovengenoemde doelen en resultaten te behalen wordt jaarlijks een hogere dotatie
aan de onderhoudsvoorziening toegevoegd. Met
het vernieuwen, opknappen en renoveren van de
schoolgebouwen worden ook energiebesparende
Financieel
gezond /
Efficiënte
bedrijfsvoering

Vier jaar lang extra
investeren in onderhoud,
waarbij gekeken wordt
naar strategische plekken en het bundelen van
middelen om één of twee
scholen per jaar helemaal
op te knappen.

In 2019 is een notitie rond het onderhoud van gebouwen vastgesteld in het bestuur. Er zullen jaarlijks één of twee gebouwen volledig worden opgeknapt om aantrekkelijker te zijn voor (nieuwe)
leerlingen en hun ouders. Dit heeft gevolgen voor de verdeling in het
Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP).
Waar mogelijk sluiten we aan bij ontwikkelingen binnen de gemeente op huisvestingsgebied. Ook worden maatregelen genomen
op het gebied van warmtebeheersing, energiebesparing en (bijna)
energieneutrale gebouwen. Ook kan het zijn dat er strategische
keuzes worden gemaakt om gebouwen op te knappen. Dit kan
met leerlingenaantallen of met profilering op bepaalde plaatsen te
maken hebben.
In 2021 zijn een tweetal scholen grondig aangepakt:
1. Ichthusschool
2. Klaroen Maarssen
In 2022 staan op de planning:
1. De Schepershoek
2. De Klaroen (Tienhoven)
Om een inhaalslag te maken in het klein onderhoud is ook daar een
hoger budget per school toegepast.
De financiële consequenties voor de begroting 2021 zijn een
blijvend hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening en tot en
met 2022 € 100.000,- extra voor klein dagelijks onderhoud in de
scholen

15

2.4 Financieel beleid
Doelen en resultaten

Het jaarplan 2021 vormt een belangrijke basis onder de begroting voor 2021. In het onderstaande
overzicht worden de betreffende doelen uit het jaarplan en de status daarvan beschreven.
Financieel
gezond/
efficiënte bedrijfsvoering

Vier jaar lang
extra investeren in
onderhoud, waarbij
gekeken wordt naar
strategische plekken
en het bundelen van
middelen om één
of twee scholen per
jaar helemaal op te
knappen.

Er zullen jaarlijks één of twee gebouwen volledig worden opGerealiseerd
geknapt. Dit heeft gevolgen voor de verdeling in het Meerjaren
Onderhoudsplan. Ook worden maatregelen genomen op het
gebied van warmtebeheersing, klimaatdoelstellingen en (bijna)
energieneutrale gebouwen.
In 2021 werden de volgende twee scholen grondig aangepakt:
1.
Ichthusschool
2.
Klaroen Maarssen
De financiële consequenties voor de begroting 2021 zijn een
blijvend hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening en tot
en met 2022 € 100.000,- extra voor klein dagelijks onderhoud
in de scholen.

Financieel
gezond/
efficiënte bedrijfsvoering

De bandbreedtes
voor de begroting
worden vastgesteld
De vastgestelde
bandbreedtes worden
opgenomen in het
financieel toetsingskader.

De streefwaarde van Vechtstreek + Venen is een weerstandsvermogen van boven de 8%. In 2019 is een bandbreedte
van 8-13% afgesproken. Dit zal jaarlijks worden herijkt. In de
begroting wordt geen rekening gehouden met inflatie.

Gerealiseerd

Financieel
gezond/
efficiënte bedrijfsvoering

Proactief de verbinding aangaan met
onderwijsorganisaties
passend bij onze
identiteit.

Het vergroten van het marktaandeel in de gemeenten waarin
de scholen staan kan een extra impuls krijgen door de inzet op
profilering en kwaliteit van onderwijs. Er is een intentieverklaring getekend inzake een fusie in Nigtevecht.

Fusie is gerealiseerd.
Het overige loopt
nog. Het werken
aan vergroting van
het marktaandeel
gaat door.

Procesgang begroting 2022 en meerjarenbegroting 2022-2026

Opstellen meerjarenbegroting

Het lopende strategisch meerjarenplan omvat de
periode 2019-2023. Hierin worden de volgende
hoofddoelen weergegeven:

Vertreksituatie
1. Zeer grote dynamiek in financiën (beleidswijzigingen Rijksoverheid inzake bekostiging)
2. Solide en stabiele uitgangssituatie voor V+V
3. Going concern
4. Vertrek controller, opvolger gestart 1 november
2021
5. Grote ‘financiële bewegingen’ o.a. Corona/NPO,
vereenvoudiging bekostiging
6. Te verwachten mogelijk grote beweging voorziening MJOP (onduidelijk wanneer en hoeveel)

1 Inspirerend en innovatief onderwijs van hoge
kwaliteit
1a Onderwijs van hoge kwaliteit
1b Toekomst gericht onderwijs
1c Doorgaande leerlijn tot 12 jaar
2 Schoolprofilering
2a Schoolprofilering
3 Een inspirerende en uitdagende werkomgeving
3a Leiderschapsontwikkeling
3b Professionele en vitale medewerkers

Verplicht vanuit overheid
1. Eenmalige korting op P-bekostiging (ca. 7 ton)
moet genomen worden in boekjaar 2022
Gemaakte afwegingen/inschattingen/keuzes
1. NPO-middelen kunnen niet volledig worden
benut (=ervaring landelijk uit 2021, ca. 5 ton)
2. Gelet op huidig tekort van leerkrachten in combinatie met ontwikkeling ziekteverzuim (belangrijk effect van Corona): doortrekken van bestaand
personeelsbestand

4 Efficiënte bedrijfsvoering
4a Financieel gezond / efficiënte
bedrijfsvoering

Ieder hoofddoel is uitgewerkt in subdoelen. Bij het
opstellen van de (meerjaren-)begroting wordt zoveel
mogelijk vanuit de realisatie van de hoofddoelen
gewerkt. In veel activiteiten zijn de hoofddoelen
impliciet verwerkt, in sommige gevallen worden deze
expliciet gemaakt, bijvoorbeeld bij de impulsmiddelen (bovenschools).
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Aanpak
1. Procesgang begroting zoals afgelopen 2-3 jaar
gebruikelijk
2. Tellingen 1 oktober 2021 en inschatten ontwikkeling naar 2022 en verder
3. Kaderbrief1 en bespreking daarvan met
Auditcommissie
4. Bespreking met schoolleiders o.a. realisatie 2021
en investeringen 2022 en verder
5. Van boven naar beneden (top-down): prognose
2021 op stichtingsniveau
6. Van beneden naar boven: personele begroting tot
op persoonsniveau
7. Bepalen budget bovenschools
8. Bepalen investeringen (voor 2022 afgetopt op 6
ton) en letten op afschrijvingen
9. Bekijken ontwikkeling weerstandsvermogen en
andere kengetallen met streefcijfers
Resultaat van het proces
1. Eindafwegingen inclusief beoogd resultaat 2022
en verder
2. (Meerjaren-)projectie inclusief ontwikkeling
kengetallen
3. Werkbare stichtingsbrede begroting inclusief
personele begroting en investeringsplan

delijk- en bevoegdheden, als ook heldere beleidsmatige uitgangspunten en randvoorwaarden voor
het beheer. Het primaire proces mag niet in gevaar
worden gebracht door het aangaan van risico’s die
daar niet direct betrekking op hebben. Het CvB heeft
opdracht de verkregen middelen van de instelling
zodanig te beheren dat een behoorlijke exploitatie
en het voortbestaan (continuïteit) van de instelling op
basis van de publieke middelen zijn verzekerd2.

Toekomstige ontwikkelingen
Het bestuur houdt met name de effecten van de
eerder genoemde beleidswijzigingen van de Rijksoverheid en eventuele nieuwe ‘grote financiële bewegingen’ scherp in de gaten. Belangrijk is daarbij
bijvoorbeeld de voorgenomen systeemwijziging
bij groot onderhoud en de voorziening daarvoor.
Daarnaast blijven ook de leerlingenaantallen een
voortdurend onderwerp van aandacht. Tegelijkertijd
wordt ook gedacht aan onderwijsinhoudelijke zaken,
zoals onderwijsvernieuwing, al of niet onder invloed
van een pandemie of arbeidsmarktproblematiek.

In het verslagjaar is volledig aan de Regeling Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 voldaan.
per 31 december waren er geen beleggingen meer
in bezit:

Investeringsbeleid

Jaarlijks worden de investeringswensen over een
periode van 4 jaar opgevraagd bij de schoolleiding
en op het stichtingskantoor. Enerzijds om aansluiting
te houden met het Koersplan, anderzijds om rekening te kunnen houden met aanbestedingsregels.
Tevens wordt de mate van urgentie opgevraagd. De
investeringen worden afgezet tegen de meerjarige
afschrijvingslast en de invloed daarop van nieuwe
investeringen. Ook wordt gekeken naar mogelijke
risico’s, de risicobuffer en de mate van liquiditeit.
Op basis van de afwegingen worden investeringen
al of niet toegewezen of opgeschoven.

Overzicht obligaties
looptijd

31-12-2021
waarde

31-12-2020
waarde

NWB 2011 - 2021

€ 0,00

€ 100.000,00

Totaal

€ 0,00

€ 100.000,00

De beleggingen zijn verkocht vanwege expiratie van
de looptijd. Er zijn geen nieuwe meer aangekocht.
Nationaal Programma Onderwijs

Alle scholen hebben een schoolscan gemaakt. Bij
het opstellen van de scans en de keuze voor interventies is het personeel van de scholen betrokken.
De plannen zijn vervolgens aan de MRn van de
scholen ter bespreking en goedkeuring aangeboden.
Dit moest allemaal op een korte termijn plaatsvinden, daarom is het niet gelukt ook alle ouders over
de gemaakte keuzes te informeren. De tabel op de
volgende pagina laat zien welke soorten interventies
zijn ingezet.

Treasury

Het treasurybeleid is er op gericht dat het CvB verantwoord vermogensbeheer voert. Er worden procedures en richtlijnen daartoe geformuleerd. Het CvB
moet zich daaraan houden. Kenmerken van het te
voeren treasurybeleid zijn controleerbaarheid, functiescheiding, duidelijke toedeling van verantwoor-

1
2
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Kaderbrief meerjarenbegroting 2022-2026
In dit kader is ook het Financieel Beleidsplan 2017 te noemen.

Schepershoek

X

X

05QP

Podium

X

06RX

Verbinding

X

X

X

06DX

Ichthus

X

X

X

X

07QX

Bijenschans

X

X

X

X

08XD

Kids College

X

X

10MX

Klaroen Maarssen

X

X

X

X

10MX

Klaroen Tienhoven

X

X

X

X

12AE

Zilvermaan (Fazantenkamp)

X

X

X

X

X

X

X

X

CNS Abcoude

05MT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12AE01 Zilvermaan (Bloemstede)
X

X

X

X

X

Facititeiten en
randvoorwaarden

Sociaal emotionele en
cochnitieve ontwikkeling

X

05MC

Extra inzet personeen
en ondersteuning

Effectievere inzet

X

Naam van de school

Ontwikkeling exec.
functies leerlingen

Meer onderwijs

X

BRIN

12JL

J.C. vd Walschool

X

12QH

Fontein

23EX

Het Kompas Bolenstein

X

X

X

X

X

23EX

Het Kompas Buitenweg

X

X

X

X

X

06TA

‘t Kompas

X

X

X

X

X

In totaal is in het verslagjaar ruim€ 200.000 ingezet
buiten de inzet van eigen personeel. Hiervan is afgerond 20% ingezet voor inhuur van personeel niet in
loondienst. Er zijn geen middelen uit het Nationaal
Programma Onderwijs bovenschools ingezet.

klein dagelijks onderhoud. Waar mogelijk worden
contracten bovenschools afgesloten en wordt het
schaalgrootte voordeel uitgenut (denk bijvoorbeeld
aan schoonmaak, ICT, telefonie, copiers / printers,
tuinonderhoud etc). De totale bovenschoolse lasten
bedragen in het verslagjaar ca. € 2.5 miljoen.

Voor wat betreft de eerste resultaten moeten in ieder
geval twee aandachtspunten worden genoemd. Het
eerste is dat ondanks de inzet op de plannen niet
geheel tot realisatie kon worden gekomen door het
veelal ontbreken van personeel. De arbeidsmarkt
is te krap gebleken en het is denkbaar dat ook in
2022 hiervan de negatieve effecten merkbaar zullen
zijn. Het tweede punt betreft het meetmoment. Pas
in het voorjaar van 2022 zullen de eerste effectmetingen via de leerlingvolgsystemen mogelijk en
inzichtelijk zijn. Het lijkt waarschijnlijk dat daarin de
gevolgen van het eerste punt zichtbaar zullen zijn.

Onderwijsachterstandsmiddelen

OAB-middelen, in het verslagjaar afgerond
€ 64.000, worden door het bestuur één op één
toegewezen aan de scholen aan welke deze in eerste
aanleg door het Rijk zijn toegekend. De scholen
kiezen er vrijwel altijd voor extra onderwijskundige
ondersteuning in de klas te regelen. Hiervoor is
gekozen omdat persoonlijke en/of begeleiding in
kleine groepjes het meest effectief wordt geacht.
Prestatiebox

Ook de prestatieboxmiddelen zijn één op één
doorgezet naar de scholen. Doel van de box was de
prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders
te vergroten. In het verslagjaar is deze bijzondere
bekostiging gebruikt voor het realiseren van doelen
binnen het strategisch beleidsplan 2019 - 2023. In
voortzetting op 2020 is in 2021 verder geïnvesteerd
in culturele vorming, professionalisering van personeel, scholing van personeel op het gebied van taal
en rekenen en aan talentontwikkeling.

Allocatie van middelen

Het bevoegd gezag ontvangt en verdeelt de middelen. Alle personele lasten van het bestuur en het
stichtingskantoor alsook van de interne vervangingspool worden bovenschools gedragen. De scholen
krijgen in overleg met het bestuur op basis van een
met de GMR afgesproken toedelingssystematiek
formatie toegekend. Daarnaast krijgen de directeuren budgetten voor bijvoorbeeld leermiddelen en
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vertegenwoordigd. Dit om vanuit verschillende gezichtspunten naar mogelijke risico’s te kijken en om
de betrokkenheid binnen de organisatie te waarborgen.
Allereerst zijn binnen de diverse domeinen verschillende risico’s geïdentificeerd. Daarna is gekeken
naar oorzaak-beperkende maatregelen en gevolgbeperkende maatregelen. Aansluitend is beoordeeld
hoe groot de kans is dat een gebeurtenis optreedt
en wat de maximale financiële impact dan is.

2.5 Continuïteitsparagraaf

De volgende onderdelen uit de continuïteitsparagraaf zijn opgenomen in de verantwoording op het
financieel beleid:
u Prognose voor medewerkers en leerlingen in
hoofdstuk 3.1
u Meerjarenbegroting in hoofdstuk 3.2
u De rapportage van het toezichthoudend orgaan
is opgenomen in het verslag intern toezicht

In de tabel op de volgende pagina’s zijn de 6 belangrijkste risico’s opgenomen. Een volledig overzicht van de geïnventariseerde risico’s is in een Excel
bestand separaat beschikbaar gesteld.

Intern risicobeheersingssysteem
Methodiek

De stichting heeft in 2019 voor het eerst een systematische risico inventarisatie uitgevoerd. Doel daarvan is de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan
toekomstige investeringen in de juiste verhouding te
brengen tot de vermogenspositie van de organisatie. Hierbij is gebruik gemaakt van een model dat
gebaseerd is op de Naris-methodiek.

Belangrijke factor is de inschatting van de kans dat
het risico zich voordoet. Hiervoor is de volgende
classificering aangehouden:
u Laag: Erg onwaarschijnlijk dat het zich voordoet;
weging financiële gevolgen 0,2
u Middel: Heeft zich in het verleden vaker voorgedaan en het zou geen grote verrassing zijn indien
het zich voordoet; weging financiële gevolgen
0,5
u Hoog: Heeft de potentie om meerdere keren op
te treden binnen de komende 5 jaar. Heeft zich in
de laatste 2 jaar voorgedaan. Duidelijke indicatoren die wijzen op optreden van het risico;
weging financiële gevolgen 0,8

Het nut en de noodzaak van risicomanagement vallen grofweg uiteen in twee hoofddoelstellingen:
1. Het onderkennen van de risico’s en van daaruit
adequate maatregelen treffen.
2. Risico-inventarisatie als onderbouwing van het
weerstandsvermogen.
Hiertoe zijn vele niveaus en geledingen uit de
organisatie betrokken. Naast de bestuurder waren
ook locatieleiders, beleidsmedewerkers en de GMR
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Uitvoering: de voornaamste risico’s

De hiervoor beschreven aanpak heeft geleid tot de onderstaande tabel.
Gebeurtenis

Gevolgen

Te weinig profilering
door de scholen (te
weinig eigen identiteit?) - risico vooral
bij kleine scholen

Imagoschade; leerlingenverlies; sluiten
van scholen (verlies BRIN-nummer en
bijbehorende ‘vaste voeten’; te kleine
groepen; druk op functiegebouw
stafbureau neemt toe

Kans

Maximaal effect

H

€ 200.000

Maatregelen

Lagere leerlingaantallen dan voorzien

Lagere bekostiging; kostenremanentie;
krimpende organisatie; professionaliteit en ambitieniveau komt onder druk
te staan; werkgelegenheid personeel
kan niet worden gegarandeerd;
mindset bij ouders ‘krimp = falen’
(negatieve spiraal); leegstand en/of
kleinere groepen

Daling van onderwijskwaliteit / niet realiseren van doelen
en ambities

Onderwijskwaliteit komt onder
verscherpt toezicht van inspectie en
extra maatregelen zijn noodzakelijk;
imagoschade; l
eerlingenverlies

H

€ 200.000

Verschuiving naar gedeeld leiderschap,
ontwikkeling ook vanuit leerkrachten en
OB/BB coördinatoren (het team is verantwoordelijk); belangrijke voorwaarden zijn
vertrouwen/trainingen; audits

Personeel:
niet voldoen aan
ambitieniveau;
onvoldoende
deskundigheid/
competentieontwikkeling
(zowel kwantitatief
als kwalitatief)

Gaat ten koste van kwaliteit van
onderwijs; outplacement, ontslagvergoedingen; te weinig gekwalificeerd
personeel voor de klas/veel invallers;
imago verslechtert; minder aanmeldingen/leerlingen; geen commitment van
ingehuurd personeel; als vacatures niet
vervuld worden blijft er geld over en
neemt werkdruk toe; of de kosten nemen toe vanwege inhuur via Maandag
of Dit Is Wijs

H

€ 150.000

Werving via stageplaatsen; versterken
wervingskracht; interne invalpool; anticiperen op schaarste; alvast maar mensen
in dienst nemen/houden (boven formatie
en rekening houden met uitstroom van
ouder personeel); zij-instroom; nieuwe
leerkrachten koppelen aan een coach;
scholing voor (nieuwe) directeuren/leerkrachten; protocol opstellen (en naleven)
voor begeleiding van nieuwe leerkrachten/directeuren

Ruimtetekort

Leerlingen verwijzen naar ‘concurrentie’; huren van lokalen in andere
scholen; minder bekostiging; zelf
voorfinancieren van extra ruimte (risico
op het niet terugkrijgen van het geld)

H

€ 200.000

Noodlokalen; ver/nieuwbouw

Achterstand in
investeringen en onderwijsvernieuwing
(bijv. ICT) + uitval
van ICT-borden

Imago-verlies; klagende ouders;
school wordt minder aantrekkelijk t.o.v.
concurrentie; verlies leerlingen; minder
bekostiging; te lage ratio laptops/kind

H

€ 300.000

Werken aan een ‘goed’ ICT-plan; ouderbijdrage (per situatie bekijken)

Incidenten op het
gebied van sociale
of fysieke veiligheid,
mondige ouders;
pestgedrag, angst
en onrust, (seksuele)
intimidatie, incidenten met personeel,
negatieve uitlatingen
op sociale media

Werkdruk; medewerkers drukker met
ouders dan kinderen; heeft terugslag
op personeel (angst, emotionele
schade); verlies van personeel; claims
van ouders of anderen; juridische kosten; onrust; negatieve berichtgeving;
imagoschade; uitstroom c.q. minder
instroom leerlingen

H

€ 150.000

Ontwikkelen van democratisch burgerschap; baas blijven binnen school;
uitgaan van eigen kracht, normen en
waarden, manifesteren van school;
opstellen protocollen personeel; training
personeel in het tijdig oppakken van
signalen; stelselmatig aandacht in de klas
en teamgesprek; duidelijke analyse van
mogelijke problematiek; bestuurder wordt
dossier-eigenaar; vooraf afspreken wie
hierover communiceert; accurate en duidelijke communicatie ouders; Arbo scan;
meer conciërges; ondersteunen van jonge
leerkrachten; betrokkenheid van ouders
vergroten en effectiever maken

Profiel van de school moet aansluiten
bij wat de populatie in het dorp/de wijk
vraagt (meer inzicht in de populatie noodzakelijk?); profilering meer dan identiteit
alleen? Bijv. techniek/sport; imago/uitstraling vergroten door marketing & communicatie (niet per se met als doel meer
leerlingen); profilering gezamenlijk door
team, MR, directeur op lokaal niveau;
urgentiegevoel creëren
Opstellen en actualiseren van leerlingenprognoses; inschrijvingen in het
voorjaar checken; analyse belangstelling
en interpretatie verschuivingen; bevragen
directies
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Op basis van de tabel waarin ook de overige
risico’s zijn opgenomen, is vervolgens het benodigde weerstandsvermogen berekend, namelijk
€ 1.217.000. Bij de evaluatie over 2021 is vastgesteld dat er weliswaar verschuivingen zijn qua
aandacht en intensiteit maar dat die niet resulteren
in een noodzaak tot wijzigen van het berekende
benodigde weerstandsvermogen.

De stichting blijft hier binnen, zie ook paragraaf 3.3
Financiële positie, tabel Kengetallen.
Echter, recente ontwikkelingen geven wel degelijk
aanleiding tot aanvullende opmerkingen, namelijk:
1. De omvang van het benodigd weerstandsvermogen is vertekend (te positief) door de niet-bestede
NPO-middelen uit het verslagjaar.

Voor wat betreft monitoring en doorvoeren van
maatregelen wordt per risico bepaald wie daarvoor
wordt opgeschakeld. Hoewel het bestuur primair
verantwoordelijk is, ligt de uitvoering dikwijls in
meerdere handen.

2. De arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel is krapper dan ooit, mede als gevolg van Corona.
3. Tegen het einde van het verslagjaar en in de loop
van het huidige jaar zijn enkele nieuwe aandachtspunten verschenen, die een ander licht werpen op
hoe naar het weerstandsvermogen gekeken kan
worden:

Stand van zaken per einde verslagjaar

Het beleid van de stichting voorziet er in dat de risico’s vierjaarlijks opnieuw worden geïnventariseerd
en jaarlijks worden geëvalueerd en waar nodig
bijgesteld. Per einde van het verslagjaar is er geen
aanleiding om relevante bijstellingen te doen.

a. de aangekondigde stelselwijziging voor
groot onderhoud gaat naar alle waarschijnlijkheid invloed hebben op diverse balansposten, waaronder eigen vermogen,
voorzieningen en activa. Het is nog niet
duidelijk hoe groot het effect precies zal
zijn; geluiden uit de markt duiden op een
relevant effect;

Door de risico’s in beeld te brengen, te benoemen,
te waarderen en te agenderen is en wordt gewerkt
aan de bewustwording binnen de organisatie. Dit
is een groeiproces. Verschillende deelaspecten zijn
verweven met activiteiten die al lopen.
Voor wat betreft de behaalde resultaten wordt opgemerkt dat deze in veel gevallen dus ook verborgen
zitten in de resultaten van andere activiteiten.

b. de oorlog in de Oekraïne geeft op dit
moment al een opwaartse druk op de
prijzen van gas, benzine en elektriciteit.
Dit gaat in de loop van 2022 naar verwachting effect krijgen op de prijzen voor
energie voor de scholen als ook op diverse
materialen zoals leermiddelen en ook
kosten voor onderhoud aan de gebouwen.
Ook hiervoor kan nu nog geen goede
inschatting worden gemaakt.

Wanneer we door een financiële bril kijken, dan
kan het beschikbare weerstandsvermogen worden
afgezet tegen het benodigde weerstandsvermogen.
Dit resulteert dit in de volgende ratio:
Ratio Weerstandsvermogen

Bedrag

Ratio

Beschikbare weerstandsvermogen

€ 2.055.000

1.68

Benodigde weerstandsvermogen

€ 1.217.000

Het bestuur benadrukt daarom dat een nieuwe
inventarisatie nodig is. Overigens past dit geheel in
de normale planning waarin elke 3 jaar een nieuwe
inventarisatie wordt gemaakt. Dit zal in de loop van
2022 worden uitgevoerd.

De ratio duidt er op dat er meer dan voldoende
weerstandsvermogen is.
Daarnaast speelt het risicoprofiel een bepalende
rol. Het gaat daarbij om het weerstandsvermogen
exclusief MVA en binnen welke streefwaarden de
organisatie met dit kengetal wenst te blijven. Hierbij
wordt 5% als voldoende beschouwd bij een laag risicoprofiel en 20% bij een hoog risicoprofiel. Hieruit
volgen in algemene zin de volgende bandbreedtes
ten aanzien van het aan te houden het weerstandsvermogen:
u Bij een laag risicoprofiel: 5% - 8%
u Bij een gemiddeld risicoprofiel: 8% - 13%
u Bij een hoog risicoprofiel: 13% - 20%
Binnen de stichting is er op het moment sprake van
een gemiddeld risicoprofiel. De streefwaarde van de
stichting is daarom 8% - 13%.
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3. Verantwoording van de financiën
In dit hoofdstuk wordt de financiële staat van het bestuur verantwoord. De eerste paragraaf gaat in op
ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van baten
en lasten en de balans, en in de laatste paragraaf komt de financiële positie van het bestuur aan bod.

Teldatum 1 oktober 2021
Opheffingsnormen per gemeente:
De Ronde Venen
De Bildt
Baambrugge / De Hoef 42
Oud De Bildt		
Overige Ronde Venen
96
Oud Maartensdijk

Stichtse Vecht
Maarssen		 159
Loenen en Breukelen
83

150
63

bijgestelde prognose a.d.h.v. input CvB 10-2021
School

1-10-2018

Podium

1-10-2019

1-10-2020

1-10-2021

1-10-2022

1-10-2023

1-10-2024

1-10-2025

85

83

77

84

80

80

80

80

Kompas Westbroek

107

116

111

115

115

115

115

115

Ichthus

108

112

118

112

115

115

115

115

88

86

94

170

170

170

170

170

Verbinding
Van der wal

242

230

231

211

220

220

220

220

Bijenschans

140

130

121

113

110

110

110

90

Schepershoek

167

173

181

173

180

180

180

180

Kids college

86

79

79

109

110

110

110

110

Zilvermaan

236

211

203

178

170

170

170

170

CNS Abcoude

221

208

211

213

210

210

220

220

Kompas Maarssen

393

396

391

382

400

400

400

400

Fontein

254

259

261

255

260

260

260

260

Klaroen

344

359

361

339

350

360

360

360

2.471

2.442

2.439

2.445

2.490

2.490

2.490

2.490

Absolute mutatie

-23

-29

-3

15

36

-

-

-

Relatieve mutatie

-0,92%

-1,17%

-0,12%

0,62%

1,47%

0,00%

0,00%

0,00%

Eindtotaal

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig
perspectief

u Directe omgevingsfactoren (prognoses gemeenten; ontwikkeling concurrenten, omgevingsanalyse VERUS).
Prognoses bieden nooit zekerheid. Leerlingprognoses zijn verantwoorde schattingen van toekomstige
aantallen. Elk van de stappen die tot deze schatting
leidt, kent zijn eigen bronnen van onzekerheid. Over
het algemeen is de opbouw van de leerlingenaantallen qua onderbouw zodanig verdeeld dat voor
de komende jaren een vrijwel stabiele situatie mag
worden verwacht3. Deze kan in positieve zin worden
beïnvloed door marketing en communicatie.

De prognose geeft per jaar inzicht in het aantal te
verwachten leerlingen in het voedingsgebied van
V+V. Bij de berekening van de leerlingprognoses
wordt gebruik gemaakt van de verwachting op basis
van de volgende gegevens:
u Historische cijfers en ervaringscijfers.
u Normale verdeling leerlingenbestand (aantal
4-7- jarige leerlingen versus het aantal ≥8jarige leerlingen).
u Landelijke trend (denk hier o.a. de vergrijzing/
ontgroening).
Personele bezetting in FTE4

2020

2021

2022

2023

2024

13

14

14

14

14

Onderwijzend personeel

142

138

139

139

139

Ondersteunend personeel

22,4

18

18

18

18

Bestuur / Management

LIO gemiddeld
Totaal

0

3

2

2

2

177,4

173

173

173

173

Deze cijfers geven het gemiddelde per kalenderjaar weer, dus
niet per ultimo kalenderjaar.
4

Bij het ter perse gaan van dit Bestuursverslag zijn er indicaties die
er op kunnen wijzen dat per 1e schooldag 2022-2023 mogelijk
sprake is van lagere leerlingaantallen dan eind 2021 is ingeschat. Indien noodzakelijk zullen hierop aanvullende maatregelen
worden genomen.
3
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Bij het verschijnen van dit bestuursverslag is de
arbeidsmarkt voor onderwijs uiterst krap. Er is een
groot tekort aan onderwijzend personeel en ook, zij
het minder sterk, aan schoolleiders.
De uitdaging zal er met name in bestaan voldoende onderwijzend personeel te kunnen vinden en
aantrekken. Er zal rekening mee gehouden moeten
worden dat dit maar ten dele lukt. Dit zou de druk
op innovatie en het anders inrichten van onderwijs
vergroten.

3.2 Staat van baten en lasten en balans
Staat van baten en lasten
Staat van baten en lasten
Alle bedragen x € 1.000

Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

Baten

€

€

€

Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

Begroting Begroting Begroting
2022
2023
2024
€

€

€

Verschil tov
begroting
€

Verschil
tov T1
€

15.393

15.366

16.986

16.538

16.670

15.862

1.621

1.593
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11

34

11

11

11

23

12

358

326

389

208

208

208

62

31

15.773

15.704

17.409

16.756

16.888

16.080

1.706

1.636

13.147

12.614

13.071

13.362

13.294

12.665

457

-76

Lasten
Personele lasten

387

432

425

435

435

435

-7

39

Huisvestingslasten

Afschrijvingen

1.391

1.316

1.473

1.422

1.422

1.422

157

81

Overige instellingslasten

1.623

1.622

1.839

1.723

1.723

1.543

217

216

16.548

15.983

16.808

16.942

16.874

16.066

825

260

-774

-279

601

-186

14

14

881

1.376

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten
Resultaat bedrijfsvoering
Financiële baten
Financiële lasten
Resultaat

9

8

18

14

14

14

10

9

-783

-287

584

-200

0

0

871

1.367

Overige instellingslasten
Deze post is toegenomen als gevolg van de inzet
van NPO middelen, te weten: € 130.000 aan materialen, € 32.000 opleidingen en € 40.000 externe
inhuur. In totaal afgerond € 202.000.

Belangrijkste verschillen tov realisatie 2020
Baten

Rijksbijdragen
De leerlingenaantallen zijn constant. Niettemin is
sprake van een toename van de Rijksbijdragen met
bijna € 1.6 mln. De stijging wordt voornamelijk
veroorzaakt door de middelen NPO.

Belangrijkste verschillen tov begroting 2021
Baten

De grootste afwijkingen komen voort uit de CAO, de
middelen NPO en de middelen EHK.

Lasten

Personele lasten
Ondanks de beschikbaarheid van middelen NPO
is sprake van een lichte afname van de personele
omvang in FTE, namelijk van gemiddeld 177,4 naar
gemiddeld 173,0. De oorzaak hiervan ligt in het
grote lerarentekort.

CAO
Als gevolg van de nieuwe CAO is het reguliere deel
van de personele baten met ca. € 110.000 verhoogd. Vanzelfsprekend worden deze middelen aan
de uitgavenkant één op één besteed.

Huisvestingslasten
Met name door hogere onderhoudskosten ca.
€ 51.000 en eveneens hogere energiekosten ca.
€ 42.000 valt deze post hoger uit dan in het vorige
boekjaar.

NPO
Zowel in de vergelijking met vorig jaar als met de
begroting voor 2021 bestaat het voornaamste
verschil in de NPO-middelen, te weten € 700 per
leerling voor het schooljaar 2021-2022. Hiervan
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valt dus 5/12 deel in het verslagjaar, afgerond
€ 760.000. De toekenning van deze middelen was
bij het opstellen van de begroting voor 2021 nog
niet bekend.

personeel op Extra Handen in de Klas ca. € 50.000
en extra kosten ouderschapsverlof ca. € 40.000.
Ook is een voorziening getroffen voor langdurig ziek
personeel, groot € 116.000.

EHK
Ook de middelen Extra Hulp in de Klas waren tijdens het opstellen van de begroting voor 2021 nog
niet bekend. Voor het verslagjaar gaat het dan om
afgerond € 325.000.

Huisvestingslasten
Met name onderhoud heeft ca. € 44.000 meer gekost dan begroot. De schoonmaakkosten waren ca.
€ 62.000 duurder. Ook de energielasten vielen ca.
€ 54.000 hoger uit.

Omdat er 15 leerlingen méér zijn geteld ten opzichte van het voorafgaande jaar, is ook de reguliere
bekostiging ca. € 100.000 hoger ten opzichte van
vorig jaar.

Overige lasten
Hierin zijn opgenomen de bestedingen aan NPO
voor zover géén lonen en salarissen van eigen
personeel. Het gaat om materialen ca € 130.000,
opleidingen ca. € 32.000 en externe inhuur personeel € 40.000. Evenals de NPO baten waren deze
kosten niet begroot.

Daarnaast is er ook nog een aantal minder grote
posten, die gezamenlijk toch nog een plus van ca.
€ 365.000 opleveren. We noemen hier, zonder volledig te willen zijn: fusiemiddelen € 62.000, hogere
vergoeding materiële instandhouding € 45.000,
bijzondere bekostiging € 98.000 en extra middelen
vanuit samenwerkingsverbanden € 79.000.

Toekomstige ontwikkelingen

Vooralsnog is uitgegaan van stabilisering van de
leerlingenaantallen. Ook is rekening gehouden met
de inzet van NPO-middelen vanuit de bekostiging
voor schooljaar 2022-2023 als ook vanuit de bestemmingsreserve. Deze is gevormd omdat de NPO
middelen voor schooljaar 2021-2022 in ieder geval
in 2021 als gevolg van een te krappe arbeidsmarkt
niet volledig kon worden besteed. Dit resulteert in
een vrijwel constant beeld voor de eerstvolgende
jaren. Voor gedetailleerde overzichten verwijzen we
graag naar de Jaarrekening.

Lasten

Personele lasten
De voornaamste afwijkingen zijn de aanpassingen
van de salarissen als gevolg van de CAO ca.
€ 110.000, extra inzet eigen personeel op ONP
ca. € 109.000, hogere zwangerschapsgerelateerde
vervanging ca. € 98.000, extra inzet eigen personeel op vervanging ca. € 161.000, extra inzet eigen
Balans in meerjarig perspectief
Balans per 31 december
Alle bedragen x € 1.000

Realisatie
2020

Realisatie
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

1.988

1.970

1.973

1.976

1.976

44

41

38

35

32

Activa
Materiële vaste activa
Gebouwen
Financiële vaste activa

100

0

0

0

0

2.132

2.011

2.011

2.011

2.011

0

0

0

0

0

988

1.140

288

288

288

0

0

0

0

0

Liquide middelen

2.420

3.053

3.523

3.543

3.496

Totaal vlottende activa

3.408

4.193

3.811

3.831

3.784

Totaal activa

5.540

6.204

5.822

5.824

5.795

3.482

4.066

3.866

3.866

3.866

Algemene reserve

2.219

2.384

2.632

2.632

2.632

Bestemmingsreserve

1.262

1.682

1.234

1.234

1.234

261

419

261

302

276

Totaal vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Effecten

Passiva
Eigen vermogen

Voorzieningen
Langlopende schulden

157

136

112

91

70

Kortlopende schulden

1.640

1.583

1.583

1.583

1.583

Totaal passiva

5.540

6.204

5.822

5.842

5.795
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Activa

Vorderingen
Hierin begrepen zit tot en met 2021 de zogenaamde
‘eeuwige vordering op OCW’. Zoals ook hierboven
bij materiële vaste activa aangegeven, wordt dit
bedrag afgeboekt in 2022, of beter gezegd: deze
vordering wordt niet meer opgebouwd. Dit maakt
dus een verschil van € 700.000.

Materiële vaste activa
Er wordt gewerkt met een meerjaren investeringsplan. Dit is gekoppeld aan het strategische beleidsplan. De investeringen zijn in 2021 enigermate
achtergebleven ten opzichte van de investeringsplanning. Redenen hiervoor zijn met name de verhoogde
aandacht voor Covid en NPO alsook enkele wisselingen in de schoolleiding. Gelet op de afboeking
van ca. € 700.000 over de laatste 5 maanden van
2022, een gevolg van de vereenvoudiging van de
bekostiging, is besloten de investeringen in ieder
geval voor 2022 te maximeren op ca. € 600.000.
Voor de daaropvolgende jaren zal opnieuw worden
overwogen wat de investeringsruimte moet zijn.
Hierbij zal in het bijzonder worden gekeken of er
sprake zal moeten zijn van enige toename in het
investeringsniveau, met name door toename van het
gebruik van digitale systemen.

Passiva

Eigen vermogen
De vermogenspositie lijkt per ultimo 2021 aan de
royale kant, echter dit wordt vertekend door de
tijdelijke bestemmingsreserve NPO enerzijds als ook
de afboeking zoals hierboven beschreven anderzijds.
De verwachte stelselwijziging voor groot onderhoud
is nog niet in enige vorm opgenomen omdat nog
niet duidelijk is wat er precies verandert. Deze duidelijkheid wordt in de loop van 2022 verwacht. Ook
is nog niet duidelijk of het mogelijk zal blijken de
NPO-middelen allemaal op de daarvoor bestemde
wijze in te zetten.

Financiële vaste activa
De effectenportefeuille bevatte nog één soort belegging, namelijk NWB voor € 100.000. De looptijd
van deze effecten is verstreken en verkoop heeft in
het verslagjaar plaatsgevonden. Mede gelet op de
vele onzekerheden in de wereld is er geen voornemen nieuwe effecten aan te kopen.

Voorzieningen
Deze worden, met het oog op wat hiervoor onder
Eigen vermogen is beschreven, vooralsnog vrijwel
constant gehouden.
Langlopende schulden
Het betreft hier investeringssubsidies waarvan jaarlijks een klein deel vrijvalt. Dit blijft ook de
komende jaren ongewijzigd.

3.3 Financiële positie
Soort kengetal
Weerstandsvermogen excl. MVA
Solvabiliteit 2 (incl. voorzien.)
Liquiditeitsratio
Rentabiliteit (1-jarig)

Realisatie
2020

Realisatie
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

9,42%

12,10%

11,22%

11,13%

11.13%

Ondergrens: < 5%

67,56%

72,28%

70,89%

71,35%

71,48%

Ondergrens: < 30%
Ondergrens: 0,75

2,08

2,65

2,41

2,42

2,39

-4,96%

3,35%

-1,19%

0,00%

0,00%

Toelichting op de financiële positie

Signaleringswaarde

is momenteel lastig door de grote schommelingen
in baten en lasten, die niet door eigen toedoen
zijn ontstaan. Niettemin wil het bestuur zich blijven
richten op het primaire proces en zoekt daarvoor
de grenzen van de mogelijkheden op. Volgens de
rekenhulp is er sprake van een mogelijk bovenmatig
vermogen van ca € 331.000. Door het effect van
de vereenvoudiging van de bekostiging ontstaat
over de laatste 5 maanden van 2022 een tekort van
ca. € 700.000. Dit betekent dat, ceteris paribus,
van eventuele bovenmatigheid5 waarschijnlijk geen
sprake meer zal zijn.

De stichting heeft voor de begrenzing van het weerstandsvermogen een ondergrens gesteld van ca. 8%
en een bovengrens van ca. 13%. Binnen deze grenzen dient het kengetal zich te bevinden. Realisatie en
toekomstprojectie laten zien dat deze grenzen niet
worden overschreden. Wel moet worden opgemerkt
dat er in dit tijdsgewricht grote financiële bewegingen plaatsvinden. Niet alleen de effecten van de
vereenvoudiging van de bekostiging en de NPOmiddelen spelen daarbij een rol. Ook houdt de
stichting nauwlettend in de gaten wat de mogelijke
uitkomsten van de stelselwijziging voor het meerjarig
onderhoud zullen zijn. Er wordt rekening mee gehouden dat dit laatste een flink effect kan hebben op het
weerstandsvermogen. Mogelijk zullen de zelfgekozen
grenzen hierdoor moeten worden herzien.

Om de kwaliteit van de afwegingen te borgen,
overlegt het bestuur regelmatig met de auditcommissie van de raad van toezicht. Zodra er mogelijke
wijzigingen noodzakelijk of gewenst zijn waarbij
bijvoorbeeld personele inzet, educatieve innovatie of
huisvesting gemoeid zijn, wordt tevens met de GMR
overlegd.

Het bestuur wil de balans tussen verantwoorde bestedingen en een evenzeer verantwoorde omvang van
het eigen vermogen ieder jaar herijken. De afweging

5
Een hyperlink naar de berekening voor eventueel bovenmatig
vermogen staat in bijlage 1.
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4 Verslag intern toezicht
Samenstelling intern toezicht
Naam

Functie

Commissie

Nevenfunctie

Mevrouw Adri van der Wind

Voorzitter

Remuneratie

Zelfstandig ondernemer bij
Windkracht-advies
Lid raad van toezicht
Fritz Redlschool te Utrecht

Kwaliteit
De heer Alwin Bosscher

Lid

Audit

CFO van Fetim Group
Eigenaar / bestuurder AIBoss
Holding bv
Directeur AIB Management bv

De heer Joeke van der Mei

Lid

Remuneratie

Directeur / bestuurder Bartiméus
Fonds
Voorzitter Stichting Werk in Nepal

Kwaliteit
(tot 01-08-2021)

Directeur bij DAKMERK

Mevrouw Jeanine van Noordenne Lid

Audit
(vanaf 01-08-2021)
De heer Jan Smid

Lid sinds
Kwaliteit
01-07-2021

Eigenaar / bestuurder Smoos BV
Bestuursvoorzitter Coöperatie
Nieuwe Muziekschool Alphen
aan den Rijn e.o.

De heer Eddy Verrips

Lid tot
Audit
01-07-2021

Voorzitter college van bestuur
Stichting Catent

De raad van toezicht heeft een externe notulist: mevrouw Karin Koeleman
Toewijzing accountant

Rooster van aftreden

Van Ree accountants uit Geldermalsen is aangewezen als accountant.

Per 1 juli 2021 is de heer Verrips afgetreden en is,
op voordracht van de GMR, de heer Smid als nieuw
lid benoemd. De overige leden/voorzitter treden af
per 1 januari 2024, 2025, 2026 en 2027.

Hoe het toezicht is vormgegeven

De taken van de raad van toezicht zijn wettelijk
vastgelegd en ook beschreven in de statuten van
de stichting. Zie https://www.vechtstreekenvenen.nl/
wp-content/uploads/2020/11/akte-vanstatutenwijziging-en-omzetting-Vechtstreek-en-VenenPO-in-stichting-31-12-2019.pdf

Honorering leden van de raad van toezicht

De hoogte van de honorering wordt 1 maal per
jaar door de raad van toezicht vastgesteld binnen de maximale honorering volgens de WNT; wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector. De leden van de raad van
toezicht van Vechtstreek + Venen ontvingen in 2021
een vergoeding van 5% van de maximale honorering volgens de WNT/OCW, behorende bij de
grootte van de instelling-toegekend (klasse C). De
voorzitter van de raad van toezicht kreeg een vergoeding van 7,5%. Een specificatie is opgenomen in
het financiële jaarverslag. De noodzakelijk te maken
reiskosten worden vergoed. Voor elk lid van de raad
van toezicht is er een budget voor kennisbevordering
(opleidingen/ trainingen/ congressen) dat gelijk is
aan het opleidingsbudget dat voor een lid van het
onderwijzend personeel beschikbaar is. Hierbij wordt
er vanuit gegaan dat de uren voor de opleiding in
eigen tijd geschieden en dus niet worden meegeteld
in de ureninschatting en apart gehonoreerd.

De drie kerntaken van de raad van toezicht zijn:
u het onafhankelijk toezicht houden op het bestuurlijk handelen van de organisatie
u sparringpartner/klankbord zijn voor het college
van bestuur
u functioneren als werkgever van het college van
bestuur
Daarnaast was de raad van toezicht belast met de
volgende taken:
u toezien op naleving van wettelijke voorschriften
u aanwijzen externe accountant
u toezicht op de rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen
u goedkeuring begroting, jaarrekening en bestuursverslag
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(

daarom met een jaar verlengd. Net als in 2020
werd de gehele organisatie gekenmerkt door Covid-19. De raad van toezicht heeft veel respect voor
de manier waarop de organisatie met de coronacrisis is omgegaan en voor de manier waarop het
onderwijs in deze crisis is vormgegeven.

De raad van toezicht van Vechtstreek + Venen ziet
het als haar belangrijkste taak om vanuit een positief
kritische houding een meerwaarde te leveren voor
de organisatie, met name voor het welzijn van de
leerlingen. Dit doet de raad door vanuit verschillende perspectieven te toetsen op de doelen,
kernwaarden en identiteit van de organisatie. Hoe
de raad haar taken wil vormgeven is beschreven in
de toezichtsvisie.

Activiteiten werkgeversfunctie ten opzichte van
het bestuur

In 2021 heeft de raad van toezicht de relatie met
de nieuwe bestuurder, die per 1 januari 2021 is
benoemd, opgebouwd en hebben zij gezamenlijk
verder vormgegeven aan de governance structuur.

Activiteiten toezicht

De heer Eddy Verrips is per 1 juli 2021 afgetreden
als lid van de raad van toezicht. Voor de vacature
(voordrachtsrecht GMR) die daardoor ontstond is
begin 2021 een zorgvuldige procedure gelopen
door de raad en de GMR, onder begeleiding van
een werving- & selectiebureau. De GMR heeft de
heer Jan Smid voorgedragen als nieuw lid van
de raad van toezicht en deze voordracht is overgenomen door de raad. In 2021 is de voltallige
raad zeven keer bijeengekomen. Vanwege Covid-19 hebben de meeste vergaderingen online
plaatsgevonden. Vanuit de raad zitten er leden in
de auditcommissie, de kwaliteitscommissie en de
remuneratiecommissie. In 2021 is de auditcommissie drie keer bijeengekomen, de kwaliteitscommissie
twee keer en de remuneratiecommissie één keer. De
verslagen van de bijeenkomsten van de audit- en
de kwaliteitscommissie worden geagendeerd op de
reguliere vergaderingen van de raad van toezicht.

Activiteiten als klankbord

De voorzitter spreekt elke vergadering van de raad
van toezicht voor met de bestuurder. Daarnaast is de
voorzitter voor de bestuurder een klankbord over actuele zaken. De samenwerking met de raad als geheel en de samenwerking tussen raad en GMR zijn
bijvoorbeeld onderwerp van gesprek geweest. Ook
de andere leden van de raad zijn op hun terreinen
klankbord voor de bestuurder; in 2021 met name
op het terrein van onderwijskwaliteit en financiën.
Zelfevaluatie

In 2021 heeft een zelfevaluatie van de raad van
toezicht plaatsgevonden door middel van een online
vragenlijst van PEP Onderwijsadvies. De vragenlijst
was onder andere gebaseerd op de Code Goed
Toezicht van VTOI/NVTK. De zelfevaluatie richtte
zich op negen thema’s:

In 2021 was er tweemaal een ontmoeting met de
GMR. Hiervan was een bijeenkomst van de voltallige raad en de voltallige GMR. Tijdens deze bijeenkomst, onder begeleiding van Nijkamp Consult,
stond de samenwerking in de governance driehoek
(RvT, GMR en CvB) centraal. Dit heeft de relatie met
de GMR verder versterkt. De tweede bijeenkomst
was met een afvaardiging van de raad en de voltallige GMR. Hier werd gesproken over actuele onderwerpen en over rollen en taken van de RvT en de
GMR . De raad van toezicht ervaart een waardevolle
rol van de GMR in het kader van de informatievoorziening vanuit de organisatie.

1. Samenspel tussen RvT en bestuurder
2. Samenspel tussen RvT en (G)MR
3. Effectiviteit binnen de RvT
4. Functioneren voorzitter RvT
5. Functioneren leden RvT
(geen individuele beoordelingen)
6. Functioneren commissies RvT
7. Besluitvorming binnen RvT
8. Ondersteuning van RvT
9. Aanvullende normen Code Goed Toezicht
De meest opvallende zaken uit rapportage van de
zelfevaluatie zijn besproken tijdens een reguliere
vergadering. Naar aanleiding hiervan heeft de raad
van toezicht zich onder meer voorgenomen om:
u meer aandacht te besteden aan de evaluatie van
RvT-vergaderingen
u het toezichtskader erbij te betrekken; hoe
verhoudt het toezichtskader zich tot de besproken
onderwerpen?
u eens per jaar een professionaliseringsmoment
voor de RvT te houden
De raad van toezicht heeft vertrouwen in de voortgang van de kwaliteitsontwikkeling van de scholen
van Vechtstreek + Venen en de aansturing hiervan
door de bestuurder. De raad kijkt dan ook met vertrouwen uit naar 2022.

Door corona konden niet alle geplande schoolbezoeken doorgaan. Toch heeft de raad enkele
schoolbezoeken afgelegd; dit waren verrijkende
gesprekken met directeuren en teamleden.
Inhoudelijk houdt de raad toezicht op het behalen
van de strategische doelen, de besteding van de
middelen en identiteit. De financiën zijn zowel rechtmatig als doelmatig besteed; het grootste gedeelte
gaat naar het primaire proces. Via tussenevaluaties
monitorde de raad de ontwikkeling van de strategische doelen en de besteding van de middelen om
die doelen te bereiken. Met name door corona konden niet alle strategische doelen worden behaald.
De jaarplannen uit het strategisch beleidsplan zijn
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Kengetallen
2021

2020

2,65

2,08

Solvabiliteit 1
(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

65,53

62,84

Solvabiliteit 2
(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

72,28

67,56

3,35

-4,96

Weerstandsvermogen excl MVA
(Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%)

12,10

9,42

Weerstandsvermogen incl MVA
(Eigen vermogen / totale baten * 100%)

23,35

22,07

8,78

8,43

Materiële lasten / totale lasten (in %)

22,20

20,59

Personele lasten / totale lasten + fin lasten (in %)

77,80

79,41

Liquiditeit
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

Rentabiliteit
(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)

Huisvestingsratio
((Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen ) / totale lasten * 100 %)

Liquiditeit

Weerstandsvermogen

Het kengetal geeft aan in welke mate men in staat
is om op korte termijn aan alle verplichtingen te
voldoen.

Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op
te vangen.

Solvabiliteit

Huisvestingsratio

Het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestinglasten t.o.v. de totale lasten.

De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn gefinancierd met eigen of vreemd vermogen.
Rentabiliteit

In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de
winst- of verliesgevendheid van een onderneming
bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt
een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en
de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen. Het geeft aan welk deel van de totale baten
resteert na aftrek van de lasten.
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Jaarrekening
B1 Grondslagen algemeen

De activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als
volgt bepaald:

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling
Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is
bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs (in het bijzonder RJ660 Onderwijsinstellingen)
van toepassing zijn met inachtneming van de daarin
aangeduide uitzonderingen.

Gebouwen en terreinen: 10 tot 20 jaar.
Technische zaken: diverse afschrijvingstermijnen
		
op basis van geschatte levensduur.
Meubilair:
algemeen 5 tot 20 jaar.
ICT: 		
computers, servers en printers 4 tot
		
10 jaar; smartboards 7 jaar.
Onderwijsleerpakket: methoden, apparatuur 8 jaar.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering
plaats tegen de verkrijgingsprijs. Baten en lasten
worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen
voor zover zij op balansdatum zijngerealiseerd.
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.

Vorderingen

De vorderingen en overlopende activa 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 en overlopende activa. De vorderingen en overlopende activa
hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij
de toelichting op de balans anders is aangegeven.

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking
opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande
jaar, alsmede de (goedgekeurde) begroting van het
huidige jaar.

Liquide middelen

Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de
zaken die in het jaarverslag worden besproken en
heeft voor de bedragen die in de jaarrekening zijn
opgenomen schattingen gemaakt. Indien dit voor
het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen
en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
betreffende jaarrekeningpost.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale
waarde. Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die langer dan 12 maanden
niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt
onder de financiële vaste activa.

Door afronding op hele euro’s kunnen in het verslag
kleine verschillen worden geconstateerd.
De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve
die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten, bestemmingsreserves
en bestemmingsfondsen. Hierbij is onderscheid
gemaakt tussen reserves uit private middelen en
reserves uit publieke middelen. De algemene reserve
vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit
van de instelling. Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan
uit het verschil tussen de toegerekende baten en
werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort
wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve
gebracht. Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het
aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen
aangeduid als bestemmingsreserve. De beperkte
bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve
is door het bestuur bepaald en betreft geen verplichting. Het bestuur kan deze verplichting zelf opheffen.

Eigen Vermogen

Grondslagen voor de waardering van
activa en passiva
Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd
tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 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 verkrijgingsprijs, rekening
houdend met een eventuele restwaarde.
Als ondergrens voor de te activeren zaken met een
gebruiksduur van langer dan 1 jaar wordt € 2.500,aangehouden.
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Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door
een derde is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als
bestemmingsfonds. De “Reserve schoolfonds” en
de “Reserve ABN scholen” zijn met eigen middelen,
d.w.z. zonder subsidie van de overheid opgebouwd.
Het voor- of nadelig saldo van de exploitatie wordt
toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve c.q. het
fonds. In het kader van het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO) ontvangen onderwijsinstellingen
extra bekostiging. Deze regeling eindigt (voor zover
nu bekend) op 31 juli 2025. Het bestuur heeft
besloten om voor de bedragen die per 31 december
van het jaar nog niet besteed zijn een bestemmingsreserve genaamd NPO te vormen.

ingediend plan hoe deze uren de komende vijf jaren
worden ingezet. De basis voor het vaststellen van de
hoogte van de voorziening duurzame inzetbaarheid
is het aantal uur dat een medewerker op basis van
deze plannen heeft gespaard (en niet heeft opgenomen), vermenigvuldigd met de loonkosten per
uur. Alleen de bijdrage van de werkgever is in de
voorziening berekend.
Er is gerekend met een opnamekans van 80% en
een rekenrente van 1% (gebaseerd op het model
zoals beschikbaar is gesteld door de PO Raad).
Voorziening eigen wachtgelders:
Indien een werknemer ontslagen wordt en de
instroomtoets van het Participatiefonds niet positief
wordt afgerond of er een negatieve beschikking
wordt afgegeven, verhaalt het Participatiefonds
de uitkeringen op het bevoegd gezag. Voor alle
ex-werknemers waarvoor de instroomtoets niet met
positieve beschikking is afgerond wordt voor de
nog komende periode een voorziening gevormd.
Voor alle ex-medewerkers waarvan op 31 december
2018 zeker is dat voor hen de instroomtoets niet tot
een positieve beschikking heeft geleid, of van wie
het bevoegd gezag aangeeft geen positieve beschikking te verwachten wordt een voorziening gevormd.
Deze is berekend als het aantal maanden dat het
bevoegd gezag verwacht dat de uitkering zal duren
vermenigvuldigd met het maandelijks bedrag dat
verhaald wordt op de instelling, gebaseerd op informatie van het UWV.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen
noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs
geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico’s niet op activa in minderling zijn
gebracht. De voorzieningen worden opgenomen
voor de nominale waarde, met uitzondering van de
voorziening jubilea. Deze wordt opgenomen voor de
contante waarde.
De voorzieningen zijn verdeeld naar langlopend en
kortlopend. Kortlopend heeft betrekking op het deel
van de voorziening met een looptijd van maximaal
één jaar. Het langlopend deel op het deel met een
looptijd langer dan één jaar.

Voorziening langdurig zieken (bij eigen risicodragerschap ziekteverzuim en/of WGA):
De instelling is eigen risicodrager voor het ziekteverzuim van de medewerkers gedurende de eerste
2 jaar. Voor medewerkers die per balansdatum
langdurig ziek zijn (en dit naar verwachting blijven)
wordt een voorziening gevormd voor de loonkosten
van de nog resterende maanden van deze periode.
Dit vanuit de veronderstelling dat deze medewerkers
tijdens hun ziekte geen prestaties voor de instelling
leveren. De voorziening wordt opgenomen voor de
nominale waarde. De dotatie wordt ten laste van de
personeelskosten gebracht. De werkelijke loonkosten
voor deze medewerkers worden onttrokken aan de
voorziening.

Voorziening jubilea:
Op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen gevormd. Voor de berekening is
uitgegaan van de datum van indiensttreding van
de medewerker in het onderwijs. Vanaf deze datum
bouwt de medewerker aanspraken op voor een
te ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en
40-jarig dienstverband. Er is rekening gehouden
met een variabele blijfkans en een rekenrente van 1
%. Voor instellingen met een aantal FTE van 50 of
meer wordt gerekend met € 825 per FTE. Gelet op
de omvang van de organisatie (meer dan 50 FTE)
wordt de voorziening bepaald op € 825 per FTE.

Voorziening groot onderhoud:
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van
onderhoudslasten wordt bepaald op basis van de te
verwachten kosten voor cyclisch groot onderhoud
voor de komende 20 jaar op basis van het meerjarenonderhoudsplan. De voorziening wordt lineair
opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten
laste van de voorziening gebracht.

Voorziening spaarverlof:
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit
hoofde van spaarverlof is een voorziening gevormd.
Betaalde bedragen inzake spaarverlof worden ten
laste van de voorziening gebracht.
Voorziening Duurzame Inzetbaarheid:
Op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs moet voor de gespaarde uren
op basis van het ouderenverlof (werknemers van
57 jaar en ouder) een voorziening worden aangelegd. Deze voorziening is gebaseerd op een vooraf
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Langlopende en kortlopende schulden en overige
verplichtingen

bestede middelen worden verantwoord onder de
overlopende passiva zolang de bestedingstermijn
niet is verlopen. Niet bestede middelen worden
verantwoord onder de kortlopende schulden als
terug te betalen subsidie zodra de bestedingstermijn
isverlopen op balansdatum.

Langlopende en kortlopende schulden en overige
financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op
basis van de effectieve rekenmethode. De reële
waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan
de nominale waarde van de schuld. De overlopende
passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die
aan opvolgende perioden worden toegerekend en
nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder
de kortlopende schulden zijn te plaatsen.

Overige overheidsbijdragen en subsidies

Onder de overige overheidsbijdragen worden de
vergoedingen opgenomen, verstrekt door gemeente, provincie of andere overheidsinstellingen.
De overige overheidsbijdragen worden toegerekend
aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in
de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten
zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen en de instelling de condities voor
ontvangst kan aantonen.

De tot op heden ontvangen investeringssubsidies
die dienen ter dekking van afschrijvingslasten van
materiële vaste activa in de volgende jaren zijn ook
opgenomen onder de langlopende schulden.
Kasstroomoverzicht

In samenhang met de balans en de staat van baten
en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering en liquiditeit. Het
kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte
methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat (saldo van baten en lasten) als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan
uit de liquide middelen. Transacties waarbij geen
instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt,
waaronder financial leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Overige baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen
opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie
van OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten (waaronder
ouderbijdragen) worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond
van de cao uitbetaald. De beloningen van het
personeel worden als last in de staat van baten en
lasten verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen.
Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde
beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake
zal zijn van terugbetaling door het personeel of van
verrekening met toekomstige betalingen door het
bevoegd gezag.

Resultaatbepaling
Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het
boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De instelling heeft in haar statuten geen bepalingen
opgenomen omtrent de verdeling van de winst. Er is
dus geen statutaire regeling winstbestemming.

Pensioenen

De instelling heeft een toegezegd pensioenregeling
bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze
pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden
op verplichte en contractuele basis premies betaald
door de instelling. ABP hanteert het middelloon als
pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert
ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid
en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad lager is
dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies
worden opgenomen als overlopende activa indien
dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering
van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde pre-

(Rijks)bijdragen

Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen
voor de exploitatie, verstrekt door het Ministerie van
OCW, opgenomen. Tevens worden hier verantwoord
de door het samenwerkingsverband ontvangen
doorbetalingen van rijksbijdragen. Rijksbijdragen
worden als baten verantwoord in de staat van baten
en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met
verrekening clausule) worden tengunste van de
staat van de baten en lasten verantwoord in het
jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet
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in de balans opgenomen financiële instrumenten.
De primaire financiële instrumenten van het bestuur,
anders dan derivaten, dienen ter financiering van de
operationele activiteiten van het bestuur of vloeien
direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het
bestuur is om niet te handelen in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van het bestuur zijn het kredietrisico, het
liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en renterisico.

mies worden als verplichting op de balans opgenomen. De dekkingsgraad van het ABP ultimo 2021 is
110,2%. Per ultimo 2020 was deze 93,5%.
Afschrijvingen

Materiële Vaste Activa worden vanaf het moment
van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Huisvestingslasten

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven
voor huisvesting opgenomen. De lasten worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Marktrisico
De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil.
De instelling loopt geen prijsrisico’s.
De instelling loopt renterisico over de rentedragende
vorderingen en rentedragende schulden.

Overige lasten

De overige lasten hebben betrekking op uitgaven
die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en
worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze
betrekking hebben.

Kredietrisico
De instelling heeft geen significante concentraties
van kredietrisico.
Liquiditeitsrisico
Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld
waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele
bijsturing worden liquiditeitsrisico’s beheerst. De
instelling maakt gebruik van meerdere banken om
over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere
zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare
kredietfaciliteiten.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva.

Financiële instrumenten en
risicobeheersing
Algemeen

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van risico’s die verbonden zijn
aan zowel de in de balans opgenomen als de niet

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende
schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten
benadert de boekwaarde de reële waarde.
Bepaling reële waarde

Een aantal grondslagen en toelichtingen in de jaarrekening vereist de bepaling van de reële waarde
van zowel financiële als niet-financiële activa en
verplichtingen. Voor waarderings- en informatieverschaffingsdoeleinden is de reële waarde op basis
van de volgende methoden bepaald. Indien van
toepassing wordt nadere informatie over de uitgangspunten voor de bepaling van de reële waarde
vermeld bij het onderdeel van deze toelichting dat
specifiek op het betreffende actief of de betreffende
verplichting van toepassing is. De reële waarde
van financiële instrumenten wordt bepaald door
de verwachte kasstromen contant te maken tegen
een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende
risicovrije marktrente voor de resterende looptijd
vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.
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B2 Balans per 31 december 2021

(na verwerking resultaatbestemming)
31 december 2021
Activa

€

31 december 2020

€

€

€

Vaste activa
Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen

40.287

43.398

Technische zaken

440.758

277.431

Meubilair

716.074

740.685

ICT

557.459

663.149

OLP en apparatuur

256.229

307.175
2.010.807

2.031.838

Financiële vaste activa

Overige effecten

0

100.000
100.000

Vlottende activa
Vorderingen

Ministerie van OCW

704.654

679.315

Overlopende activa

119.130

162.043

Overige vorderingen

316.580

146.761

Liquide middelen

1.140.364

988.119

3.053.072

2.420.505

6.204.243

5.540.461

B2 Balans per 31 december 2021

(na verwerking resultaatbestemming)
31 december 2021
Passiva

€

€

31 december 2020

€

€

Eigen vermogen
Algemene reserve

2.383.654

2.219.253

Bestemmingsreserves (publiek en privaat)

1.681.973

1.262.494
4.065.627

3.481.746

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen
Overige voorzieningen

332.310

192.609

86.268

68.534
418.578

261.143

Langlopende schulden
Vooruitontv investeringssubsidies

136.725

156.701
136.725

156.701

Kortlopende schulden
Crediteuren

216.807

476.291

Belasting en premie sociale verzekeringen

521.574

445.877

Schulden terzake van pensioenen

171.962

148.244

Overige kortlopende schulden

118.166

61.434

Overlopende passiva

554.806

509.024
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1.583.313

1.640.871

6.204.243

5.540.461

B3 Staat van baten en lasten 2021
Realisatie 2021

Begroting 2021

Realisatie 2020

€

€

€

16.986.351

15.365.655

15.393.305

34.119

11.443

22.116

388.838

326.482

358.059

17.409.309

15.703.580

15.773.479

13.089.801

12.614.047

13.146.911

425.261

431.779

386.551

Huisvestingslasten

1.472.590

1.315.575

1.391.354

Overige instellingslasten

1.820.210

1.621.524

1.622.834

16.807.861

15.982.925

16.547.650

601.447

-279.345

-774.171
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0

399

Baten

(Rijks)bijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten
Lasten

Personele lasten
Afschrijvingen

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten

Financiële baten
Financiële lasten

17.601

8.000

8.743

Financiële baten en lasten

-17.566

-8.000

-8.344

Resultaat

583.881

-287.345

-782.515
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B4 Kasstroomoverzicht 2021

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld
volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het
saldo baten en lasten als uitgangspunt genomen,
waarop vervolgens correcties worden aangebracht
voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten
en de kosten en uitgaven.
2021

€

€

2020

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten

601.447

-774.171

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen

425.261

386.551

- Mutaties voorzieningen

157.435

-166.474
582.695

220.077

Veranderingen in vlottende middelen
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

-152.246

252.768

-57.558

-177.603

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
- Ontvangen interest
- Betaalde interest

-209.803

75.165

974.339

-478.929
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-17.601

-8.743

Kasstroom uit operationele activiteiten

-17.566

-8.344

956.773

-487.273

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa
Mutaties financieel vaste activa

-404.230

-553.384

100.000

0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-304.230

-553.384

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden

-19.976

-28.230

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-19.976

-28.230

Mutatie liquide middelen

632.567

-1.068.887

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

2.420.505

3.489.392

632.567

-1.068.887

Eindstand liquide middelen

3.053.072
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2.420.505

B5 Toelichting behorende tot de balans
(na verwerking resultaatbestemming)
Activa

31-12-2021

31-12-2020

€

€

40.287

43.398

Technische zaken

440.758

277.431

Meubilair

716.074

740.685

ICT

557.459

663.149

OLP en apparatuur

256.229

307.175

2.010.807

2.031.838

1 Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen

Gebouwen en
terreinen

Technische
zaken

Meubilair

ICT

OLP en apparatuur

Totaal

€

€

€

€

€

€

62.225

589.075

1.581.589

1.805.721

1.018.629

5.057.239

-18.827

-311.644

-840.904

-1.142.572

-711.454

-3.025.402

43.398

277.431

740.685

663.149

307.175

2.031.838

Investeringen

0

228.712

55.055

86.853

33.611

404.230

Afschrijvingen

-3.111

-65.385

-79.666

-192.543

-84.556

-425.261

Mutaties boekwaarde

-3.111

163.327

-24.611

-105.690

-50.946

-21.031

62.225

817.787

1.636.644

1.892.574

1.052.240

5.461.469

-21.938

-377.029

-920.570

-1.335.115

-796.011

-3.450.662

40.287

440.758

716.074

557.459

256.229

2.010.807

Boekwaarde
31 december 2020
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
31 december 2020

Mutaties

Boekwaarde
31 december 2021
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
31 december 2021

Afschrijvingspercentages

van

t/m

Gebouwen en terreinen

5,00%

10,00%

Technische zaken

5,00 %

20,00 %

Meubilair

5,00 %

20,00 %

ICT

10,00 %

25,00 %

OLP en apparatuur

12,50 %

12,50 %

2 Financiële vaste activa

Overige effecten

31-12-2021 31-12-2020
€

€

0

100.000

0

100.000

0

100.000

0

100.000

Overige effecten

NWB 11/21 var
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3 Vorderingen

31-12-2021

31-12-2020

€

€

Ministerie van OCW

704.654

679.315

Overige vorderingen

316.580

146.761

Overlopende activa

119.130

162.043

1.140.364

988.119

704.654

679.315

0

13.973

Gemeente huisvesting

72.111

14.967

Overige vorderingen

190.619

53.922

53.850

63.900

316.580

146.761

2.209

47.944

116.922

114.099

119.130

162.043

31-12-2021

31-12-2020

€

€

30

194

3.053.042

2.420.311

3.053.072

2.420.505

30

194

30

194

1.340.234

290.311

Ministerie van OCW

Bekostiging OCW
Overige vorderingen

Gemeente inzake schade / ozb

Waarborgsommen inzake Snappet

Vordering Snappet heeft een langlopend karakter

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten
Overige overlopende activa

4 Liquide middelen

Kasmiddelen
Banktegoeden
Kasmiddelen

Kas
Banktegoeden

Betaalrekening bestuur
Betaalrekening school
Spaarrekening

248.844

214.452

1.463.963

1.915.548

3.053.042

2.420.311
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Passiva
5 Eigen Vermogen

Saldo 1-1-2021

Resultaat

Overige
mutaties

Saldo 31-12-2021

€

€

€

€

2.219.253

164.401

0

2.383.654

200.000

0

0

200.000

0

447.810

0

447.810

Bestemmingsreserve nulmeting

14.190

-4.742

0

9.448

Reserve spaarverlof

28.159

0

0

28.159

150.119

-7.385

0

142.734

392.468

435.683

0

828.151

Reserve schoolfonds

328.666

-5.812

0

322.854

Reserve privaat

541.360

-10.391

0

530.969

870.026

-16.203

0

853.823

Totaal bestemmingsreserves (A + B)

1.262.494

419.480

0

1.681.973

Eigen vermogen

3.481.746

583.881

0

4.065.627

Verloopoverzicht
reserves en voorzieningen

Algemene reserve
Bestemmingsreserves publiek (A)

Reserve personeel
Reserve NPO

Reserve NOA
Bestemmingsreserves privaat (B)

6 Voorzieningen

Saldo 1-1-2021

Dotaties

€

€

Onttrekkingen Vrijval

Saldo 31-12-2021

€

€

€

Personeel

Ziekte ERD

0

116.102

0-

0

116.102

139.924

23.705

-16.122

0

147.507

WW verplichtingen

40.553

2.426

-13.571

0

29.409

Duurzame inzetbaarheid

12.132

28.908

-1.748

0

39.292

192.609

171.141

-31.441

0

332.310

68.534

494.000

-476.266

0

86.268

68.534

494.000

-476.266

0

86.268

261.143

665.141

-507.707

0

418.578

Jubilea

Overig

Onderhoud
Voorzieningen

Overzicht kort-middellang en langlopend deel voorzieningen
kort

middel

lang

0

116.102

0

116.102

Jubilea

16.730

50.064

80.713

147.507

WW verplichtingen

11.260

18.149

-

29.409

-

-

39.292

39.292

86.268

-

-

86.268

114.258

184.315

120.005

418.578

Ziekte ERD

Duurzame inzetbaarheid
Onderhoud
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7 Langlopende schulden

31-12-2021

Saldo 31-12-2020

€

€

136.725

156.701

136.725

156.701

Vooruitontv investeringssubsidies

Boekwaarde Nieuw 2021
01-01-21

Mutaties Boekwaarde
2021
31-12-21

Looptijd
> 1 jaar

Looptijd
>5 jaar

Investeringssubsidies gemeente

70.286

0

-11.444

58.843

33.956

24.887

Investeringssubsidies privaat

86.414

0

-8.532

77.882

35.922

41.960

0

0

0

0

1.712

-1.712

156.701

0

-19.976

136.725

71.590

65.135

Investeringssubsidies rijk

8 Kortlopende schulden

31-12-2021

Saldo 31-12-2020

€

€

Crediteuren

216.807

476.291

Belasting en premie sociale verzekeringen

521.574

445.877

Schulden terzake van pensioenen

171.962

148.244

Overige kortlopende schulden

118.166

61.434

Overlopende passiva

554.806

509.024

1.583.313

1.640.871

521.109

416.329

0

1

465

29.548

521.574

445.877

118.166

61.434

118.166

61.434

Belasting en premie sociale verzekeringen

Loonheffing
Premies sociale verzekeringen
Premie vervangingsfonds / participatiefonds
Overige kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

OCW geoormerkt: DUO lerarenbeurs

28.538

0

OCW niet geoormerkt: Overige

15.000

38.637

404.310

389.477

Vooruitontvangen investeringssubsidies gemeente

11.443

11.443

Vooruitontvangen investeringssubsidies privaat

12.173

13.573

0

1.714

Vooruitontvangen bedragen

32.675

0

Overige

50.664

54.178

554.806

509.024

Nog te betalen vakantiegeld

Vooruitontvangen investeringssubsidies OCW
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Model G Specificatie posten OCW
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeniningsclausule

(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)
Omschrijving

Bedrag
Ontvangen De prestatie is ultimo verslagjaar
toewijzing t/m verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Toewijzing
Kenmerk

Datum
€

€

Geheel uitgevoerd
en afgerond

Nog niet geheel
afgerond

x

Lerarenbeurs

1090731

sep-2020

7.256

7.256

Lerarenbeurs

TVKS21006

jun-2021

19.606

19.606

x

Lerarenbeurs

1177141

sep-2021

12.093

12.093

x

Lerarenbeurs

1177210

sep-2021

12.093

12.093

x

Lerarenbeurs

1177243

sep-2021

7.256

7.256

x

Zij instroom

96687

mrt-2019

20.000

20.000

x

Zij instroom

1027228

dec-2019

20.000

20.000

x

Zij instroom

994512

apr-2019

20.000

20.000

x

Zij instroom

1078795

apr-2020

20.000

20.000

x

Zij instroom

1078853

apr-2020

20.000

20.000

x

Zij instroom

1122940

feb-2021

20.000

20.000

x

OOP-OP

Sool 19232

mrt-2020

20.000

5.000

x

OOP-OP

Sool 19255

mrt-2020

20.000

5.000

x

OOP-OP

Sool 19259

mrt-2020

15.000

5.000

x

OOP-OP

Sool 19310

x

EHvdK

dec-2020

20.000

5.000

jan-dec 2021

325.016

325.016

dec-2021

55.000

11.484

633.319

534.803

Bewegingsonderwijs

Totaal

x
x

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeniningsclausule
(Regeling ROS art. 13 lid 2 sub b)

G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar:
Omschrijving

Toewijzing

Kenmerk

Datum

Bedrag
toewijzing

Ontvangen
t/m verslagjaar

Totale lasten

Te verrekenen ultimo
verslagjaar

€

€

€

€

0

0

0

0

Totaal

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar:
Omschrijving Toewijzing

Kenmerk
Totaal

Datum

€ 0,00

Bedrag
toewijzing

Saldo 01-01

Ontvangen
t/m verslagjaar

€

€

€

0

0

0
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Lasten in
verslagjaar

0

Totale
lasten
31-12

Saldo nog
te besteden ultimo
verslagjaar

€

€

0

0

B6 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 2021
Baten

Realisatie 2021
€

Begroting 2021
€

Realisatie 2020
€

12.343.833

11.961.598

11.865.702

117.313

54.755

93.951

(Rijks)bijdragen
Vergoeding Personeel
Vergoeding ivm fusie scholen

2.056.010

2.010.801

2.009.588

Vergoeding oab

137.032

121.012

109.094

Niet-geoormerkte subsidies

345.959

557.129

533.476

0

0

2.500

Geoormerkte subsidies

16.664

0

27.323

Vergoeding zij-instromer

36.667

0

51.428

Vergoeding bijzonder bekostiging

98.204

0

0

Vergoeding NPO

759.610

0

0

Vergoeding EHvdK

325.016

0

0

11.484

0

0

738.560

660.360

700.241

16.986.351

15.365.655

15.393.305

Vergoeding Materiele Instandhouding

Overige subsidies Ministerie van OCW

Vergoeding bewegingsonderwijs
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: overige vergoedingen

22.676

0

10.000

Gemeente: vrijval investeringssubsidies

11.444

11.443

12.116

34.119

11.443

22.116

115.915

108.700

117.572

66.800

121.000

50.008

Clustergelden

5.438

0

5.250

Vrijval investeringssubsidie privaat

9.932

13.573

13.574

Vrijval investeringssubsidie OCW

Overige baten
Verhuur onroerende zaken
Baten schoolfonds

1.712

1.709

2.438

Ouderbijdragen

68.750

61.500

70.084

Overige baten personeel

55.185

20.000

45.347

Overige baten

65.106

0

53.786

388.838

326.482

358.059

Realisatie 2021
€

Begroting 2021
€

Realisatie 2020
€

Lonen en salarissen

9.143.941

11.640.082

9.253.414

Sociale lasten

1.249.416

0

1.225.117

Premies VF

4.245

0

12.263

Premies PF

266.308

0

340.361

Pensioenlasten

1.494.787

0

1.340.240

Overige personele lasten

1.087.467

973.965

1.130.470

-156.363

0

-154.953

13.089.801

12.614.047

13.146.911

Lasten
Personele lasten

Uitkeringen (-/-)
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Lasten - vervolg

Realisatie 2021
€

Begroting 2021
€

Realisatie 2020
€

Salariskosten directie

1.975.793

2.147.003

2.017.785

Salariskosten OP

8.613.893

8.478.863

8.972.201

444.119

434.988

435.783

25.315

24.081

25.315

103.088

5.565

24.820

Lonen en salarissen

Salariskosten OOP
Salariskosten schoonmaak
Salariskosten zwangerschaps gerelateerde vv

34.688

0

9.791

Salariskosten vervanging ERD

181.387

19.488

93.486

Salariskosten onbetaald verlof

-1.237

0

-50
0

Salariskosten vervanging eigen rekening

6.674

0

Salariskosten EHidK

49.591

0

0

Salariskosten WSNS

9.654

0

2.530

0

0

1.082

Salariskosten ouderschapsverlof

67.911

28.285

45.210

Salariskosten gemeente

21.762

21.665

8.798

Salariskosten werkdrukgelden

185.033

172.197

187.721

Salariskosten zij-instromers

Salariskosten geboorteverlof

Salariskosten rugzak-leerling

173.552

185.906

192.058

Salariskosten detachering

16.761

8.344

3.522

Salariskosten RvT

18.625

0

21.450

Salariskosten seniorenregeling

74.462

75.226

89.834

Salariskosten t.l.v. projecten

17.092

20.971

8.544

0

0

2.282

109.270

0

0

-1.249.416

0

-1.225.117

Correctie premie PF

-266.308

0

-340.361

Correctie premie VF

-4.245

0

-12.263

-1.494.787

0

-1.340.240

31.265

17.500

29.234

9.143.941

11.640.082

9.253.414

1.249.416

0

1.225.117

1.249.416

0

1.225.117

266.308

0

340.361

266.308

0

340.361

4.245

0

12.263

4.245

0

12.263

1.494.787

0

1.340.240

1.494.787

0

1.340.240

Salariskosten t.l.v. OCW-subsidies
Salariskosten NPO
Correctie sociale lasten

Correctie pensioenen
Werkkosten PSA

Sociale lasten
Sociale lasten

Premies PF
Premies PF

Premies VF
Premies VF

Pensioenlasten
Pensioenlasten
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Lasten - vervolg

Realisatie 2021
€

Begroting 2021
€

Realisatie 2020
€

188.178

300.000

197.290

Kosten schoolbegeleiding

31.267

73.170

50.393

Kosten Arbo

66.436

60.000

85.700

Overige personele lasten
Nascholing

116.102

0

0

Dotatie voorziening duurzame inzetbaarheid

28.908

1.000

9.347

Vrijval voorziening duurzame inzetbaarheid

-1.748

0

0

Dotatie voorziening jubilea

23.705

10.000

2.353

2.426

0

9.523

380.556

288.295

459.228

Bestuursondersteuning

23.194

75.000

57.090

Eigen risico WGA

91.409

75.000

71.168

Kosten bestuur/beheer

94.239

50.000

77.999

Overige kosten zij-instromers

6.057

0

43.889

Kosten werkdrukvermindering

Dotatie voorziening ziekte ERD

Dotatie voorziening WW verplichting
Overige personeelskosten

6.617

0

33.194

Werkkosten FA

20.197

29.000

18.310

Overdracht Govak gelden

12.415

12.500

12.283

-2.490

0

2.702

1.087.467

973.965

1.130.470

-152.325

0

-159.467

-4.038

0

4.514

-156.363

0

-154.953

Loyalis IPAP

Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen UWV (-/-)

Personeelsbezetting
2021

2020

Aantal FTE’s

Aantal FTE’s

DIR

13,30

13,00

OP

141,88

141,47

23,19

22,43

178,37

176,90

OOP

WNT-verantwoording 2021 Vechtstreek en Venen

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de Vereniging Vechtstreek en Venen. Het voor de Vereniging Vechtstreek en Venen toepasselijke
bezoldigingsmaximum bedraagt in 2021
€ 149.000 (klasse C).
Complexiteitspunten gemiddelde totale baten 				
Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren. 		
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1 Bezoldiging topfunctionarissen

1a Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Functiegegevens

Functie

N. de Haas

L. Haars

H.J. Huibers

Voorzitter college
van bestuur

Wnd bestuurder

Voorzitter college
van bestuur

Aanvang en einde functievervulling

01-01/31-12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

(Fictieve) dienstbetrekking

ja

Bezoldiging

€

€

€

Beloning+belastbare onkstnvergoeding

-

-

112.181

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

21.654

Subtotaal

-

-

133.835

Individueel bezoldigingsmaximum

-

-

149.000

-/- onverschuldigd betaald bedrag

-

-

-

Totale bezoldiging

-

-

133.835

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Voorzitter college
van bestuur

Wnd bestuurder

n.v.t.

01-01/31-10

01-11/31-12

1,0

1,0

ja

ja

€

€

€

Beloning+belastbare onkostenvergoeding

95.048

16.448

-

Beloningen betaalbaar op termijn

15.881

1.995

-

Subtotaal

110.929

18.443

-

Individueel bezoldigingsmaximum

1 19.167

23.833

-

Totale bezoldiging

110.929

18.443

-

Reden van de overschrijding
Gegevens 2020

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
Omvang dienstverband (in fte)
(Fictieve) dienstbetrekking
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1b Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Functiegegevens

-

Functie

-

Aanvang en einde functievervulling in
2021

-

Omvang dienstverband (in fte)

-

(Fictieve) dienstbetrekking

-

Bezoldiging

€

Beloning+belastbare onkostenvergoeding

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

Subtotaal

-

Individueel bezoldigingsmaximum

-

-/- onverschuldigd betaald bedrag

-

Totale bezoldiging

-

Reden van de overschrijding

n.v.t.

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling

-

Omvang dienstverband (in fte)

€

		

Beloning+belastbare onkostenvergoeding

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

Subtotaal

-

Individueel bezoldigingsmaximum

-

Totale bezoldiging

-

1c Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1
Functie
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijk maximum
-/- onverschuldigd betaald bedrag
Reden waarom overschrijding al dan niet is
toegestaan

A. Bosscher

J. van der Mei

A. vd Wind

J. v Noordenne

J. Smid

E. Verrips

Lid RvT

Lid RvT

Voorzitter RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

01-01/31-12

01-01/31-12

01-01/31-12

01-01/31-12

01-08/31-12

01-01/30-6

€

€

€

€

€

€

7.450

7.450

11.175

7.450

3.725

3.725

14.900

14.900

22.350

14.900

6.208

7.450

0

0

0

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

01-01/31-12

01-01/31-12

01-01/31-12

01-01/31-12

-

01-01/31-12

€

€

€

€

Gegevens 2020
Aanvang en einde dienstvervulling in 2020

Totale bezoldiging
Individueel toepasselijk maximum

7.150

7.150

10.725

7.150

-

7.150

14.300

14.300

21.450

14.300

-

14.300

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen
zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€

€

€

3.111

3.111

3.111

Technische zaken

65.385

67.032

53.377

Meubilair

79.666

70.964

74.135

192.543

196.385

163.676

Afschrijvingen

Gebouwen en terreinen

ICT
OLP en apparatuur

84.556

94.287

92.252

425.261

431.779

386.551

Huur huisvesting/terrein

103.785

95.000

115.245

Dotatie onderhoudsvoorziening

494.000

494.000

494.000

Onderhoud gebouw/installaties

137.738

111.950

86.340

Energie en water

246.652

192.750

203.655

Schoonmaakkosten

371.777

310.300

353.688

Heffingen

28.469

36.900

34.138

Tuinonderhoud

68.897

50.925

84.072

Bewaking en beveiliging

21.218

23.750

20.124

0

0

91

54

0

0

1.472.590

1.315.575

1.391.354

188.992

200.000

188.559

11.344

12.500

14.641

0

2.500

1.767

60.294

65.000

73.620

2.954

5.000

2.327

263.583

285.000

280.914

14.448

10.500

16.204

14.448

10.500

16.204

Representatiekosten

51.525

24.756

24.584

Contributies

26.119

44.390

29.149

Excursies / werkweek / sport

2.638

4.898

1.254

Buitenschoolse activiteiten

1.145

4.878

3.327

Medezeggenschap

1.387

3.659

1.026

Verzekeringen

7.331

5.000

5.018

454

2.000

3.926

7.062

5.750

8.254

64

0

835

Kantinekosten

25.279

22.512

24.247

Culturele vorming

54.842

24.390

45.462

Schooltest / onderzoek / begeleiding

41.404

24.390

18.022

Huisvestingslasten

Onderhoudsbeheer
Overige huisvestingslasten
Overige instellingslasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Accountantskosten
Accountantskosten overig
Telefoonkosten
Overige administratie- en beheer
Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervanging meubilair

Overige

Advertentiekosten
Portikosten / drukwerk
PR
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Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€

€

€

0

0

570

Lasten beleidsimpuls

75.867

100.000

103.155

Lasten OCW subsidies

64.699

0

0

130.395

0

0

Lasten NPO opleiding

31.798

0

0

Lasten NPO externe inhuur

40.338

0

0

137.266

182.500

93.551

3.487

7.317

3.363

116.280

105.550

161.630

819.378

561.990

527.372

Onderwijsleerpakket

335.014

335.877

351.450

Informatietechnologie

332.675

373.280

389.896

55.111

54.877

56.998

Overige instellingslasten - vervolg

Projecten

Lasten NPO (niet salarissen)

Lasten schoolfonds
Lief en leed
Overige uitgaven
Leermiddelen (PO)

Kopieerkosten

722.801

764.034

798.345

1.820.210

1.621.524

1.622.834

34

0

399

34

0

399

13.501

8.000

5.108

4.099

0

3.635

17.601

8.000

8.743

-17.566

-8.000

-8.344

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

Specificatie honorarium

€

€

€

Onderzoek jaarrekening

11.344

12.500

14.641

Andere controleopdrachten

0

2.500

1.767

Fiscale adviezen

0

0

0

Andere niet-controle-diensten

0

0

0

11.344

15.000

16.408

Totaal Overige instellingslasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten

Rentebaten
Financiële lasten

Rentelasten
Overige financiële lasten
Totaal financiële baten en lasten

B7 Overzicht verbonden partijen

Model E: Verbonden partijen
Naam

Jur vorm

Stat
zetel

Code act

Eigen Vermogen
31-12-2021

Res jaar
2021

Art.2: 403 BW

Deelname

Consolidatie

€

€

Ja/Nee

%

Ja/Nee

SWV Passenderwijs

Stichting

4

Nee

0

Nee

SWV PO Zout

Stichting

4

Nee

0

Nee

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
Art. 2:403 BW: Nee invullen, tenzij SWV als rechtspersoon behoort tot een groep.
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Naam 			
Juridische vorm 		
Code activiteiten

SWV Passenderwijs
Stichting
4

Naam 			
Juridische vorm 		
Code activiteiten

SWV PO Zout
Stichting
4

B10 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen
Contractuele verplichtingen:

Er zijn meerjaren verplichtingen aangegaan met:

Kopieerapparatuur
Overeenkomst aangegaan met Grenke ingaande 01-07-2019 t/m 30-06-2025
Gemeente Maarssen
Overeenkomst schoolgebouw Tienhoven (Klaroen)
Deze overeenkomst heeft betrekking op een all-in verhuur voor onbepaalde tijd. D.w.z. dat er formeel geen
huur in rekening gebracht wordt, maar dat de ontvangen gelden van het Rijk inzake het materiële deel voor
energie/onderhoud elk jaar door de gemeente gefactureerd wordt aan de scholen. Het jaarlijkse bedrag
schommelt op dit moment rond de EUR 41.000
Loyalis
Een jaarlijkse overeenkomst Eigen Risico Dragerschap WGA.
Energiecontracten
DVEP periode 1-1-2021 t/m 31-12-2025 voor levering energie.
Schoonmaak
Aan Westerveld voor de periode 01-10-2019 t/m 30-09-2023 voor de schoonmaak, met optie tot verlenging.

Statutaire regeling omtrent bestemming resultaat

Het bestuur verdeelt het resultaat over 2021 ad € 583.881 als volgt over de reserves.
2021
€

Resultaat algemene reserve
Resultaat reserve NPO

164.401
447.810

Resultaat bestemmingsreserve nulmeting

-4.742

Resultaat Reserve NOA

-7.385

Resultaat bestemmingsreserve publiek (A)
Resultaat reserve schoolfonds
Resultaat Reserve privaat

435.683
-5.812
-10.391

Resultaat bestemmingsreserve privaat (B)

-16.203

Resultaat bestemmingsreserve (A+B)

419.480

Resultaat Eigen vermogen

583.881

Gebeurtenissen na balansdatum

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor de
interpretatie van de cijfers.
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Bijlage 1 Verwijzingen (hyperlinks, per paragraaf)
2.4 Financieel beleid
Treasurystatuut 2020.doc
2.5 Continuïteitsparagraaf
20190307 Risicoparagraaf Vechtstreek en Venen
3.3 Financiële positie
Jaarrekening
Berekening eventueel bovenmatig vermogen

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaargemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vechtstreek en Venen.
Meer informatie: www.vechtstreekenvenen.nl
Vormgeving: Heimensen, Loenen a/d Vecht

49

Stichting PCPO Vechtstreek en Venen
Schepersweg 6 D
3621 JK Breukelen
Postbus 7
3620 AA Breukelen
Tel.: 0346-264847
www.vechtstreekenvenen.nl
Bestuursnummer 41138
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