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VOORWOORD 
 
 
Hierbij treft u het jaarverslag 2020 aan van Stichting RK Basisscholen Vleuten - De Meern - Haarzuilens, 
verder “de stichting” genoemd. Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Het land werd getroffen door de 
Covid-19 pandemie met een grote impact op het onderwijs. Kinderen en medewerkers zijn 
geconfronteerd met onderwijs op afstand, hybride onderwijs, quarantaine en lockdowns. Het 
bestuurskantoor is, sinds de nadrukkelijke wens van de overheid tot thuiswerken, gesloten. Contact 
tussen medewerkers heeft vooral plaatsgevonden via het beeldscherm. Er zijn nieuwe overlegvormen 
ingevoerd in de openlucht en er is ongelooflijk veel gevraagd van de flexibiliteit en het 
doorzettingsvermogen van alle medewerkers binnen onze organisatie. Wij zijn alle medewerkers, 
kinderen en hun ouders veel dank verschuldigd voor de inzet, de betrokkenheid en het begrip dat zij 
hebben getoond. We zijn er enorm trots op dat ook in deze tijd de kernwaarden van onze organisatie, nl. 
kwaliteit, solidariteit, integriteit en loyaliteit de boventoon zijn blijven voeren. De medewerkers en 
directies hebben voortdurend de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen en de professionalisering 
van de medewerkers centraal gesteld. Er is heel hard gewerkt en dit is niet zonder resultaat gebleven. Er 
is gepaste trots voor de groei in de samenwerking tussen de scholen en de wens om samen sterk te 
blijven in zware tijden.  
In dit jaarverslag leest u meer over de inzet en de resultaten van de inspanningen van onze 
medewerkers. Zowel onderwijskundig als wat betreft de bedrijfsvoering kijken we tevreden terug op 
2020. Hierover kunt u meer lezen in dit jaarverslag.  
 
Het jaarverslag is de officiële verantwoording van de besteding van de middelen in kalenderjaar 2020. 
Wij beschrijven de voortgang van het strategisch beleidsplan, de invulling van de governance binnen 
onze organisatie en de belangrijkste ontwikkelingen binnen de meest cruciale beleidsdomeinen. Middels 
het jaarverslag leggen wij intern verantwoording af richting de Raad van Toezicht en de GMR en extern 
richting het ministerie van OCW en andere stakeholders. Ook willen wij met dit jaarverslag de ouders, 
onze partners en andere maatschappelijke instanties inzage geven in de bereikte resultaten en de 
middelen die we daarvoor hebben ingezet. Het jaarverslag geeft een beeld van de ontwikkelingen binnen 
de stichting. 
 
Het bestuursverslag is opgesteld in het format dat is ontwikkeld door de PO Raad.  Het eerste hoofdstuk 
bevat algemene informatie over het bestuur. Het tweede hoofdstuk blikt terug op de resultaten van het 
beleid van het verslagjaar. Het derde hoofdstuk bevat een toelichting op de financiële situatie van het 
bestuur. 
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De stichting legt in dit bestuursverslag ook verantwoording af over de maatschappelijke thema’s voor 
het PO zoals benoemd in de brief van het ministerie van OCW van november 2020. Het thema passend 
onderwijs wordt beschreven in paragraaf 2.1. Strategisch personeelsbeleid en de aanpak van werkdruk 
komen aan bod in paragraaf 2.2. De allocatie van middelen en Corona zijn opgenomen in paragraaf 2.4. 
Onderwijsachterstanden in het PO zijn voor de stichting niet van toepassing. 
 
We sluiten het jaar 2020 af met een positief financieel resultaat. Wat de impact op middellange en 
langere termijn gaat zijn van de schoolsluiting en de onderwijsaanpassingen in verband met de Covid-19 
pandemie is nu moeilijk vast te stellen.  
Ik bedank de staf, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht voor hun bijdrage 
aan de totstandkoming van dit jaarverslag. Passend bij onze organisatie is het verslag een product van 
samenwerking. 
 
 
 
Utrecht, 4 maart 2021 
 
 
 
Marjan van den Haak 
Voorzitter College van Bestuur 
 

 
 
  



   

      pagina 5 

  

Inhoudsopgave 
VOORWOORD 2 
A. BESTUURSVERSLAG 5 
1. Het schoolbestuur 5 

1.1 Organisatie 5 
1.2 Profiel 10 
1.3 Dialoog 17 

2. Verantwoording van het beleid 21 
2.1 Onderwijs & kwaliteit 21 
2.2 Personeel & professionalisering 33 
2.3 Huisvesting & facilitaire zaken 40 
2.4 Financieel beleid 42 
2.5 Financieel resultaat 2020 45 

3. Continuïteitsparagraaf 52 
3.1 Risico’s en risicobeheersing 52 
3.2 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 53 
3.3 Financiële positie 57 

4. Verslag Raad van Toezicht 60 
5. Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 66 
B. JAARREKENING 70 
6. Grondslagen 71 
7. Balans per 31 december 2020 78 
8. Staat van baten en lasten 2020 80 
9. Kasstroomoverzicht 2020 81 
10. Toelichting behorende tot de balans 82 
11. Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 88 
12. Overzicht verbonden partijen 93 
13. Wet Normering Topinkomens 94 
14. Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen 98 
15. Gebeurtenissen na balansdatum 99 
16. Statutaire regeling omtrent bestemming resultaat 100 
17. Ondertekening jaarrekening 101 
C. OVERIGE GEGEVENS 102 
18.  Controleverklaring 102 
Bijlage 1 - Kwaliteitskaart Kwaliteitsaanpak 103 
Bijlage 2 – Risicotabel 107 



   

      pagina 6 

  

 

A. BESTUURSVERSLAG 
 

1. Het schoolbestuur 
 
Dit hoofdstuk bevat generieke informatie over het schoolbestuur. Beschreven wordt hoe de organisatie 
is opgebouwd en waar de stichting voor staat. Ook wordt beschreven met welke partijen en op welke 
manier er wordt samengewerkt.  
 

1.1 Organisatie 
 
Contactgegevens 
 

 

 
Overzicht scholen 
Onder de stichting ressorteren 5 basisscholen. Hieronder vindt u een overzicht van de scholen. Klik op 
Brinnummer voor een link naar Scholen op de kaart en klik op de naam van de school voor een link naar 
de website van de school.  
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Brinnummer School Plaats 

03LX Drie Koningenschool De Meern 

04IM00 Willibrordschool Vleuten 

04IM01 Sint Bonifatiusschool Haarzuilens 

27CT Het Veldhuis De Meern 

27YH De Twaalfruiter Vleuten 

 
 

Juridische en organisatiestructuur 
De juridische structuur van de organisatie is een stichting. In onderstaand organogram is de 
organisatiestructuur schematisch weergegeven. 
 

 
 
 
De vijf scholen worden geleid door een directeur. De Willibrordschool en Sint Bonifatiusschool zijn aan 
elkaar gekoppeld, zoals ook blijkt uit het (sub-)brinnummer. De directeur vormt samen met de 
schoolleider(s) de directie. Daarnaast wordt er met de leerteamvoorzitters van alle leerteams en de 
kwaliteitscoördinatoren een zogenaamd Breed MT gevormd. Elke school heeft een eigen 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/de-meern/8969/rk-basisschool-drie-koningen/
https://www.driekoningenschool.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/vleuten/8970/willibrordschool/
https://www.willibrordschool-vleuten.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/haarzuilens/8971/sint-bonifatiusschool/
https://www.stbonifatius.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/de-meern/5099/katholieke-basisschool-het-veldhuis/
https://www.hetveldhuis.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/vleuten/8972/basisschool-de-twaalfruiter/
https://www.twaalfruiter.nl/
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Medezeggenschapsraad (MR). De scholen zijn vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR).  
 
Governance 
Goed onderwijs vraagt om goed bestuur. De stichting hanteert de Code Goed Bestuur in het Primair 
Onderwijs van de PO-Raad die op 1 augustus 2017 in werking is getreden. In de Code Goed Bestuur 
hebben de leden van de PO-Raad vastgesteld wat zij verstaan onder goed bestuur. Het College van 
Bestuur en de Raad van Toezicht van de stichting toetsen de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk 
functioneren aan de principes van de code.  
Het CvB legt op verschillende manier horizontaal verantwoording af, onder andere door de publicatie 
van strategiedocumenten en jaarverslagen via de website en door op stedelijk niveau te participeren in 
verschillende overleggen; specifiek de participatie in het samenwerkingsverband PO en de Utrechtse 
Onderwijs Agenda waarin schoolbesturen en de gemeente Utrecht participeren.  
Daarnaast gaat het CvB regelmatig het gesprek aan met de RvT, de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad, ouders, schoolteams en andere belangrijke partners van de stichting.  
 
Functiescheiding 
De Governance Code benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht 
binnen organisaties voor onderwijs. Er zijn verschillende manieren om de functiescheiding uit te werken. 
Binnen de stichting is de organieke scheiding van toepassing (two-tier board). 
 
Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht (RvT), bestaande uit vijf leden, is verantwoordelijk voor het intern toezicht binnen 
de stichting en het werkgeverschap voor de bestuurder. De RvT speelt een belangrijke rol als adviseur en 
klankbord van het CvB, naast de formele rol als toezichthouder. De RvT waarborgt de continuïteit van de 
organisatie en verleent in dit verband voorafgaande goedkeuring aan het CvB voor besluiten die 
betrekking hebben op het vaststellen van de begroting en de jaarrekening, het jaarverslag en het 
strategisch beleidsplan van de stichting. De RvT stelt een accountant aan om de jaarrekening te 
controleren. Meer informatie over governance en de RvT is opgenomen in het verslag van de RvT 
(hoofdstuk 5). De taken van de RvT zijn vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht d.d. 13-09-2018. 
 
De bezoldiging voor de RvT is als volgt ingeregeld onder twee opties. Optie één betreft een totale 
vergoeding zonder inhoudingen (IB plichtig en btw-afdracht). Optie twee betreft opting in (voorheen 
fictief dienstverband). De vergoeding verloopt dan via de salarisadministratie en ontvangt de 
toezichthouder tevens een jaaropgave. 
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College van Bestuur 
Het College van Bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van de stichting en is eindverantwoordelijk voor de 
besturing van de stichting. Het CvB is eindverantwoordelijk binnen de door de RvT vastgestelde kaders. 
De leden van het CvB worden benoemd door de RvT. Het CvB is verantwoordelijk voor de voorbereiding, 
vaststelling en goedkeuring van het beleid.  
De taken van het CvB zijn vastgelegd in het reglement College van Bestuur dd. 13-09-2018. Per periode 
van vier maanden verantwoordt het CvB de resultaten door middel van een managementrapportage. 
 
Het CvB van de stichting is éénhoofdig: M.H. van den Haak. Nevenfuncties van mevrouw M.H. van den 
Haak vanuit de functie van bestuurder van de stichting:  

● Vicevoorzitter Vereniging PIO-invalpool, onbezoldigd; 
● Lid bestuur regionaal transfercentrum Stichting Transvita, onbezoldigd. 
● Voorzitter stuurgroep Nederlands Kennis Curriculum, onbezoldigd  
● Lid bestuur samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs, onbezoldigd 

 
Nevenfuncties van mevrouw M.H. van den Haak, privé:  
● Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Zeewolde, bezoldigd.  
 
De schooldirectie 
In de strategische doelstellingen is opgenomen dat de stichting zich omvormt tot een High Performance 
Organisatie (De Waal, 2013). Dit betekent dat taken, rollen en verantwoordelijkheden in de scholen en in 
de stichting gefaseerd ingevuld gaan worden conform de visie op High Performance Organisations. 
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In 2018-2019 is deze organisatieverandering in gang gezet en in 2020 verder uitgewerkt en 
geformaliseerd. Deze nieuwe wijze van werken heeft een aantal kenmerken die zijn ingevoerd: 

● Leerteams:  
Onderwijskwaliteitsverbetering vindt plaats vanuit de leerteams. Teams zijn geschoold in het 
werken in en vanuit leerteams. Elk leerteam heeft een voorzitter (leraar) die extra scholing 
ontvangt om deze specifieke taak uit te kunnen voeren. 
Adviezen vanuit de leerteams worden in een breed MT (directeur, schoolleiders, 
leerteamvoorzitters en kwaliteitscoördinatoren) besproken en kunnen worden omgezet in 
school- en/of stichtingsbeleid. 

● In 2020 is de ontwikkeling van intern begeleiders naar kwaliteitscoördinatoren afgerond:  
In diverse overleggen hebben intern begeleiders en directeuren met elkaar overlegd om de 
rollen en taken zo te positioneren binnen de scholen dat ze nog meer aanvullend zijn op de HPS-
ontwikkeling in de scholen, de ontwikkeling van leerteams en de individuele leraren én het 
meeste recht doen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van 
kinderen. Er zijn drie rollen gedefinieerd: 
- Leercoördinator (begeleiding van leraren en leerteams) 
- Trendanalist (analyseren van toetsen op school- en groepsniveau) 
- Zorgregisseur (onderzoeken van leerlingen (doen of laten doen), contacten met SWV, 

aanvragen arrangementen, begeleiden eventuele verwijzingstrajecten naar s(b)o)  
In 2020 zijn deze rollen en taken geformaliseerd en vastgelegd in de volgende kwaliteitskaarten:  
- 2.19 Passend onderwijs  
- 2.28 kwaliteitscoördinator 
- 3.14 kwaliteitsaanpak 

● Breed MT-overleg: 
In een overleg (managementteam, leerteamvoorzitters, kwaliteitscoördinatoren) wordt de 
voortgang binnen de school besproken en worden (beleids-)adviezen geformuleerd die door de 
directie worden bekrachtigd. Deze worden vertaald naar en ingepast in de cyclus van 
ambitieplannen (schoolambitieplan 2019-2023), jaarplannen en kwaliteitssysteem (de 
kwaliteitskaarten).  
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Het directeurenteam doet in het gezamenlijk overleg tussen directeuren, staf en CvB (Penta-overleg) 
voorstellen aan het CvB en bespreekt relevante zaken. De directeuren en het CvB komen voor dit overleg 
op gezette tijden bij elkaar. De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang 
van zaken op school en uitvoering van het beleid zoals door scholen weergegeven in de 
schoolambitieplannen. In het overleg met het CvB wordt de voortgang van uitvoeringsbesluiten 
gerapporteerd en vindt toetsing plaats over de uitvoering binnen de beleidskaders. De directeuren doen 
verslag van de relevante zaken op de school in het Penta-overleg en in het bilaterale overleg met het 
CvB. Daarnaast leveren de directeuren een viermaandelijkse rapportage op aan CVB waarin in elk geval 
wordt gerapporteerd over onderdelen strategie, onderwijs, personeel, en financiën.  
 
Bestuursbureau 
De scholen en het CvB worden ondersteund door het bestuursbureau. Deze medewerkers bieden 
expertise en ondersteuning op het gebied van financiën, planning & control, personeelszaken, onderwijs 
en kwaliteit en facilitaire zaken.  
 
Per 31 december 2020 waren op het stafbureau 3,8 FTE medewerkers in loondienst werkzaam.  
(Gemeenschappelijke) medezeggenschap 
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Via de medezeggenschapsraad hebben 
medewerkers en ouders invloed op het schoolbeleid. De directeur overlegt regelmatig met de 
medezeggenschapsraad op zijn school over onderwerpen die de school betreffen. Op elke school worden 
leden voor een termijn van 4 jaar gekozen.  
De stichting heeft naast de medezeggenschapsraden op scholen, een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR).  De GMR bespreekt in overleg met het CvB de voorstellen en plannen 
van het bestuur over bovenschoolse zaken. Volgens de Wet medezeggenschap op scholen heeft de GMR 
advies- en instemmingsrecht over een tal van onderwerpen die een groot deel of alle scholen betreffen, 
zoals de begroting, voordracht van nieuwe bestuursleden en strategische beleidsplannen van de 
stichting. Elk personeelslid of ouder mag zich verkiesbaar stellen. Het jaarverslag van de GRM over 2020 
is opgenomen in hoofdstuk 5.  
 
 

1.2 Profiel  
 
Missie & Visie  
Het bestuur van de stichting heeft in 2018 de visie als basis van het strategisch beleid vastgelegd. Het  
bestuur heeft dit in het najaar 2018 uitgewerkt tot het Strategisch Beleidsplan 2018-2022. 
 

https://rkscholenvdmh.nl/files/documents/Strategisch_Beleidsplan_RKSvdmh.pdf
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De ambitie van de stichting is het beste basisonderwijs van Utrecht verzorgen. Dit is uitgewerkt en 
onderbouwd in de missie en visie van de stichting. 
De stichting staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs binnen een professionele en lerende 
omgeving. Leerlingen worden geëquipeerd met de nodige kennis, vaardigheden en attituden om hun 
kansen in het vervolgonderwijs en de maatschappij te maximaliseren. Om dit te bereiken, steken we in 
op veel kennisontwikkeling, zodat leerlingen betere leerresultaten behalen. Uit onderzoek blijkt namelijk 
dat onderwijsprestaties een goede voorspeller zijn van onder andere levensresultaten, zoals: 
beroepsstatus, geluk, gezondheid en zelfs de levensverwachting. Onze onderwijsinhoud is opgedeeld in 
drie doeldomeinen: kwalificatie, burgerschapsvorming en persoonlijk leiderschap. Op deze manier 
worden kinderen voorbereid om te participeren in de samenleving van de 21ste-eeuw.  
 
De stichting heeft een visie ontwikkeld en beschreven aan de hand van een visie op vier deelgebieden: 
op leren, op leren organiseren, op professionaliteit en op veranderen (zie figuur 2). Deze visie dient als 
normatief kader waarmee de belangrijkste vragen over het onderwijs worden gesteld, namelijk: hoe 
werkt leren? Hoe kunnen we dit leren organiseren? Wat verwachten we van een professional? Hoe 
kunnen we de organisatie hierin veranderen? 
 
 

 
 

 
Visie op leren 
Wij hebben van al onze kinderen “hoge verwachtingen” en wij geloven dat we deze hoge verwachtingen 
kunnen waarmaken door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat eerlijke kansen biedt 
aan alle leerlingen, ongeacht achtergrond. Leerlingen lijken meer op elkaar dan ze verschillen in de 
manier waarop ze leren. Wat leerlingen weten en hoe snel ze leren is afhankelijk van hun voorkennis. Dit 
wordt bevestigd door inzichten uit de cognitieve psychologie. Dat betekent dat we ons meer op het leren 
van de hele groep moeten richten dan op het leren van iedere individuele leerling. Hierdoor leren 

  

 Visie op leren  Visie op leren 
organiseren 

 
Visie op 

professio- 
naliteit 

 Visie op 
veranderen 
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kinderen effectiever en ontstaat er meer ruimte voor de leraar om les te geven. Om dit te kunnen 
bereiken worden bewezen didactische en pedagogische strategieën ingezet.  
 
Doeldomeinen 
Naast hoe leerlingen leren, kijken wij ook naar wat voor leerlingen belangrijk is om te leren in de snel 
veranderende 21ste-eeuwse maatschappij. Wij gaan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs op basis van 
onze drie doeldomeinen: kwalificatie, burgerschapsvorming en persoonlijk leiderschap. Kwalificatie gaat 
over het aanleren van de nodige kennis, vaardigheden en houdingsaspecten om de wereld te kunnen 
begrijpen. De kansen in de samenleving nemen toe naarmate je meer kennis hebt, dus “Kennis is 
macht!”. Om ieder kind deze kansen te bieden hebben wij hoge verwachtingen van al onze leerlingen. 
Vanuit wetenschappelijke inzichten weten we dat deze hoge verwachtingen voor alle leerlingen haalbaar 
zijn, mits er voldoende en op de juiste wijze wordt lesgegeven in de kennis, vaardigheden en 
houdingsaspecten. Vanuit de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten die zijn opgedaan bij de pijler 
kwalificatie, wordt er gewerkt aan burgerschapsvorming om onze leerlingen op sociaal en emotioneel 
gebied te ontwikkelen tot kritische burgers met normen en waarden die passen bij onze cultuur. 
Daarnaast leren leerlingen bij persoonlijk leiderschap dat en hoe zij regie kunnen uitoefenen op hun 
eigen ontwikkeling en toekomstige loopbaan.  
 

 
 
Visie op het organiseren van het leren 
Wij gaan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs met bewezen effectieve didactische strategieën en een 
coherent cumulatief kenniscurriculum waarin de kennis over de wereld die leerlingen nodig hebben om 
goed te kunnen participeren in het vervolgonderwijs en in de 21ste-eeuwse samenleving centraal staat. 
Onze lesinhouden zijn altijd gekoppeld aan leerdoelen zodat er doelgericht wordt lesgegeven. Methodes 
en andere materialen worden gebruikt als naslagwerk. De leerdoelen behorende bij de doeldomeinen 
kwalificatie zijn afkomstig uit de SLO TULE en zijn geordend in zeven leergebieden: Nederlands, Engels, 
Rekenen en Wiskunde, Oriëntatie op Jezelf en de Wereld, Kunstzinnige Oriëntatie en 
Bewegingsonderwijs. Kunst en cultuur vinden wij belangrijk en een noodzakelijk goed voor 
burgerschapsvorming. Kunstzinnige Oriëntatie wordt uitgevoerd aan de hand van het programma 

Leraren beschikken over een uitgebreide kennisbasis over leren, waardoor ze in staat zijn adequaat te 
anticiperen op input en ontwikkelingen vanuit de omgeving en de maatschappij. Initiatieven vanuit 
bijvoorbeeld de maatschappij, de media en van ouders worden door de leraren beoordeeld op 
effectiviteit en meerwaarde voor het leren van de leerlingen. Goedbedoelde intenties zoals ideeën 
voor lessen, projecten, en werkvormen worden op deze manier beoordeeld op waarde alvorens ze 
worden toegepast tijdens de les. 
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cultuureducatie met kwaliteit. Bewegingsonderwijs wordt een structureel onderdeel van het curriculum. 
Leerlingen volgen per week minimaal 2 tot 3 uren bewegingsonderwijs in bewegingslessen, drama en in 
de pauzes. Daarnaast wordt Wetenschap en Technologie geïntegreerd in het kenniscurriculum om 
kinderen te laten kennisnemen en te enthousiasmeren voor wetenschap en techniek. ICT wordt in ons 
onderwijs enkel gebruikt voor registratie, monitoring en (herhaalde) inoefening en geïntegreerd 
aangeboden in ons onderwijsaanbod. 
 
Leraren geven effectief les met expliciete instructie (Rosenshine, 2012). Leerlingen die de leerdoelen 
hebben behaald passen de geleerde kennis toe in projectmatig onderwijs. In deze projecten staan 
burgerschapsdoelen en doelen over persoonlijk leiderschap centraal. Hierbinnen komt ook onze Rooms-
Katholieke grondslag terug. We geven niet alleen gestalte aan onze identiteit tijdens burgerschapslessen, 
maar in de wijze waarop leerlingen, leraren en ouders met elkaar omgaan. De godsdienstlessen zijn 
gebaseerd op algemeen katholieke beginselen, waarbij we de ruimte geven aan pluriforme opvattingen, 
zoals die binnen de kerk leven. Wij respecteren ook hen die anders geloven of niet geloven. De waarden 
die passen bij de identiteit van onze stichting krijgen een plek in ons burgerschapsonderwijs.  
 
Pedagogisch klimaat 
Om ruimte te creëren voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs zet de stichting in op een veilig en 
vertrouwd pedagogisch klimaat waarin kinderen door leraren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling 
worden gestimuleerd en begeleid. Op de scholen heerst er een klimaat van rust, regelmaat en structuur 
waarin wangedrag en pesten niet wordt getolereerd. De leraren kennen effectieve pedagogische 
strategieën en dienen als rolmodel voor gedrag. Zij zijn eenduidig in hun aanpak voor belonen, 
corrigeren en straffen. Door het modelleren van gedrag wordt leerlingen een professionele 
schoolhouding aangeleerd. 
 
Excellente leerlingen 
Als stichting hebben wij de ambitie excellente leerlingen onderdeel te laten blijven van de leeractiviteit. 
De leerlingen worden uitgedaagd doordat hen meer diepgang en een open leeromgeving wordt 
aangeboden waarin ze de kennis kunnen toepassen. De begeleiding wordt sneller afgebouwd zodat 
leerlingen de leerstof zelfstandig kunnen verwerken. Ook bij deze leerlingen is het belangrijk om veel 
aandacht te besteden aan burgerschapsvorming en persoonlijk leiderschap.  
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Visie op professionaliteit 
Professionaliteit, medewerkersbetrokkenheid en medewerkerstevredenheid staat hoog in het vaandel. 
Wij investeren veel in de professionalisering van onze medewerkers en zij krijgen de ruimte om zichzelf 
te blijven ontwikkelen. Tegelijkertijd brengen wij de zeggenschap over het onderwijs terug naar de 
professional. Onze medewerkers zijn de vak experts en weten hoe ze kwalitatief hoogwaardig onderwijs 
moeten (vorm)geven (professionele standaard).  
 
De scholen ontwikkelen zich in de komende jaren tot een Professionele Leergemeenschap. Wij streven 
naar een goed functionerende Professionele Leergemeenschap (PLG) waarin leerteams met hoge mate 
van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid structureel leren, werken aan hun professionaliteit, 
vakmanschap en de verbetering van het onderwijsprogramma. Dit gebeurt evidence-informed, met 
behulp van data. Dat betekent dat er gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijke literatuur en van de 
professionele ervaringen van leraren. Uiteraard wordt daarbij altijd rekening gehouden met de context 
van de situatie. Onderling geven en vragen leraren elkaar ontwikkelingsgerichte feedback. De dialoog 
kenmerkt onze cultuur, we geven elkaar feedback en leren van onze fouten. Startende leraren worden 
door de PLG begeleid en ondersteund totdat ze basis bekwaam zijn. Hiervoor is een planmatige aanpak 
beschikbaar.  
 

 
 
Visie op veranderen 
Om ervoor te zorgen dat iedere school zich succesvol kan ontwikkelen naar een Professionele 
Leergemeenschap (PLG), wordt de structuur van de organisatie hierop aangepast. Er wordt medewerkers 

De scholen beschikken over kwaliteitsstandaarden over de lesopbouw. Leraren expliciteren doelen, 
hanteren de principes van expliciete instructie, zorgen voor voldoende tijd voor begeleide inoefening 
en de mogelijkheid tot zelfstandige verwerking. Differentiëren vindt met name plaats op 
ondersteuning. Ontwikkelde lesplannen worden jaarlijks geactualiseerd, waar nodig verbeterd in de 
leerteams, op basis van nieuwe inzichten en/of ervaringen. 

De resultaten van leerlingen worden geanalyseerd. Als blijkt dat bepaalde groepen leerlingen niet 
goed presteren, wordt met behulp van een onderzoek cyclus uitgezocht wat mogelijk oorzaken 
hiervan zijn. Als blijkt dat leerlingen minder goed presteren bij bepaalde leraren, wordt vanuit het 
leerteam bekeken welke bijscholing of ondersteuning deze leraren nodig hebben. De extra 
ondersteuning wordt door de Vleuten Academie geboden. 
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structureel ruimte geboden waarin ze het onderwijs kunnen verbeteren en vernieuwen. Leraren in de 
leerteams stellen samen vast welke afspraken er gemaakt worden, wie waarvoor verantwoordelijk is en 
welk resultaat er beoogd wordt. Er zijn duidelijke afspraken over hoe veranderingen worden geëvalueerd 
en geborgd om de duurzaamheid te garanderen. Omdat de leerteams verantwoordelijk zijn voor de 
onderwijs-gerelateerde zaken, worden zij in de toekomst ook verantwoordelijk gemaakt voor de 
budgetten die begroot zijn voor (persoonlijke) leeractiviteiten en leermaterialen. Leerteams beslissen 
dan zelf aan welke activiteiten of materialen het geld wordt besteed. 
 
Onze organisatorische doelstellingen1 voor de periode tot en met 2020  
 

Doelstelling Voortgang 

Organisatorisch 

De scholen tonen kenmerken van een High Performance 
Organisatie (zie figuur 3), zoals een  integraal management en 
alignement tussen visie, strategie, structuur, cultuur en haar 
werknemers  (De Waal, 2013). 

Alle scholen voldoen aan de audit 
brons.  
Hoe de HPO verder 
ingericht/geïmplementeerd moet 
worden is doelstelling voor 
komende jaren. Scholen hebben de 
HPO kenmerken geïmplementeerd 

De verantwoordelijkheid over een aantal onderwijsinhoudelijke 
beslissingen is verplaatst van het MT naar de  professionals op de 
werkvloer. 

Leerteams functioneren als ‘motor’ 
van de onderwijskwaliteit 
verbetering.  

Alle scholen vullen consistent de indicatoren van Vensters PO en 
voorzien deze van een korte  toelichting, passend bij de context 
van de school (kwaliteitskaart). 

Gerealiseerd 

Verantwoording via vensters PO is onderdeel van de Marap. Gerealiseerd 
Wij betrekken ouders bij het onderwijsleerproces van hun kind 
(ambitiekaart in schoolplan) 

In de ambitiekaart organiseren van 
leren is de ouderbetrokkenheid 
beschreven. In principe werken alle 
scholen volgens de principes van 
handelingsgericht werken en 
handelingsgericht arrangeren. In 
het ondersteuningsplan van het 

                                                           
1 Uit strategisch beleidsplein 2018-2022 
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SWV zijn de uitgangspunten 
eveneens opgenomen.  

Binnen de stichting is een Academie opgezet voor de bijscholing 
van medewerkers en het op peil houden van de 
basiscompetenties van (nieuwe) medewerkers. De academie 
wordt verzorgd door  senior-expertleraren en gespecialiseerde 
externen 

Door de schoolsluiting heeft de 
pilot geen doorgang gevonden. 
Deze ervaringsgegevens konden 
derhalve niet meegenomen worden 
in de verdere uitrol van de 
Academie. Er is een concept 
raamwerk Academie gemaakt dat 
verder in 2021 geconcretiseerd 
moet worden.   

Het professionele statuut wordt minimaal tweejaarlijks 
geëvalueerd. 
Het professioneel statuut wordt via de PLG’s geactualiseerd 

In febr. 2019 is initiatiefvoorstel 
ingediend het professioneel statuut 
uit de onderwijswetgeving te 
schrappen. Het wetsvoorstel is in 
eerste termijn behandeld en nog 
niet door de kamer. 
Jan. 2020 is een tegenamendement 
ingediend om het professionele 
statuut te behouden. Ook dit is in 
eerste termijn behandeld. Beide 
amendementen zijn nog niet door 
de beide kamers aangenomen. 
Hoewel de inspectie niet handhaaft 
op het hebben van een 
professioneel statuut zal de staf 
(HR/O&K) 2021  benutten om of te 
achterhalen of het verplicht blijft of 
een procedure vast te stellen hoe 
de organisatie tot een 
professioneel statuut kan komen. 

 
              
Toegankelijkheid & toelating 
Onze scholen staan in principe open voor alle leerlingen die in ons voedingsgebied wonen. Door middel 
van een voor hen passend aanbod willen wij hen in hun eigen sociale omgeving naar school laten gaan.  
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Wij gaan daarbij uit van de mogelijkheden die school en team, in gezamenlijkheid met SWV Utrecht, 
hebben om deze leerlingen te begeleiden. Onze scholen kennen de eigen mogelijkheden en daarmee 
ook de eigen grenzen. Helaas zal niet elke leerling onze scholen kunnen bezoeken, omdat we 
onvoldoende in staat zijn de juiste ondersteuning te bieden. We streven er naar de bandbreedte van de 
leerlingen die we goed (passend) onderwijs kunnen bieden, zo breed mogelijk te houden. 
Leraren blijven zich professionaliseren. Als lerende organisatie staan we open voor continue 
veranderingen.   
 
In het najaar van 2020 hebben de Utrechtse schoolbesturen samen met de gemeente Utrecht het 
initiatief genomen om te komen tot een nieuw uniform aanmeldbeleid voor het primair onderwijs in 
Utrecht.  Het beleid is gericht op het bieden van gelijke kansen aan Utrechtse kinderen om geplaatst te 
worden op de school van de preferente keuze. Als het beleid wordt aangenomen door de gemeenteraad 
en de verschillende schoolbesturen, zal dit worden ingevoerd met ingang van het scholjaar 2021-2022. 
Het beleid wordt conform wetgeving voorgelegd aan de GMR van de stichting. 
 
 

1.3 Dialoog  
 
Verbonden partijen 
De stichting heeft er bewust voor gekozen een zelfstandige stichting voor katholiek basisonderwijs te zijn 
in de periferie van de stad Utrecht. Daarnaast is met onder andere de volgende belanghebbenden 
regelmatig contact.  
 
Belanghebbende organisatie of 
groep 

Beknopte omschrijving van de samenwerking of dialoog 

Ouders en medewerkers via de GMR Zie hoofdstuk 5 voor jaarverslag GMR. 
Gemeente Utrecht Met de gemeente Utrecht is regelmatig contact over de 

maatschappelijke positie van het onderwijs in onze gemeente, de 
subsidierelatie, leerling prognose en huisvestingsvraagstukken. Ook 
wordt op het gebied van (maatregelen in verband met) Covid-19 nauw 
samengewerkt. 

Kinderopvangorganisaties en vve-
instellingen 

Er wordt op alle scholen nauw samengewerkt met KMN Kind & Co 
(kinder-, tussen- en buitenschoolse opvang). Op alle scholen wordt 
buitenschoolse opvang gerealiseerd. Een deel van het personeel vanuit 
Kind & Co wordt gedetacheerd naar de stichting. Deze medewerkers 
worden als onderwijsassistent of vakdocent ingezet. Op een aantal 
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scholen wordt ook de tussenschoolse opvang door medewerkers van 
Kind & Co georganiseerd.  

Transvita In 2016 heeft onze stichting zich aangesloten bij Transvita, regionaal 
transfercentrum. Transvita is een samenwerkingsorgaan voor 
schoolbesturen met als doel in verbinding en met elkaar oplossingen 
te ontwikkelen voor uitdagende arbeidsmarktvraagstukken. Een van 
de uitdagingen is vitaal onderwijs nu en in de toekomst. Dit vraagt om 
(voldoende) leraren met vernieuwingskracht, passie en volledige 
aandacht voor goed onderwijs, medewerkers die competentie, passie 
en organisatiebelang laten samenvloeien. Goede 
onderwijsmedewerkers dienen behouden te blijven voor het 
onderwijsveld. 
We participeren in de PIO-invalpool. Transvita en PIO zijn statutair aan 
elkaar verbonden. Het CvB is bestuurlijk actief in Transvita en PIO.  
 

Buurtteams Aan alle basisscholen en middelbare scholen voor regulier onderwijs in 
Utrecht zijn gezinswerkers van het buurtteam verbonden. De 
gezinswerkers zijn er voor ouders en leerlingen. Ze ondersteunen ook, 
leraren, directie en kwaliteitscoördinatoren op school in het vormen 
van een veilige omgeving waar kinderen en jongeren zich kunnen 
ontwikkelen. Zij ondersteunen gezinnen in de thuissituatie. Als 
bijvoorbeeld een leraar zorgen heeft over een leerling of een gezin, 
kan het buurtteam adviseren over hoe die zorgen met de leerling en 
de ouders besproken kunnen worden. Medewerkers van school 
kunnen het buurtteam ook vragen stellen over bijvoorbeeld opvallend 
gedrag in de klas. Naast de adviserende taak heeft het buurtteam ook 
de taak de eventuele begeleiding van leerlingen en/of gezinnen vorm 
te geven. Een veilige omgeving voor het kind bestaat uit een deel op 
school (daar is school voor verantwoordelijk) en een deel thuis 
(daarvoor is buurtteam verantwoordelijk). 

Jeugdzorg Vooral individuele scholen hebben contact met jeugdzorgorganisaties. 
In veel gevallen gaat dit via de buurtteams. Op bestuursniveau is er 
onder meer contact over het verbeteren van de samenwerking tussen 
onderwijs en zorg. 

Collega-schoolbesturen Met collega-besturen is regelmatig contact. Het gaat om het delen van 
informatie, het maken van (samenwerkings)afspraken en het 
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gezamenlijk optrekken in kwesties als het lerarentekort. Dit is 
georganiseerd in UOA (gemeente-MBO-HBO- VO- VVE – BSO –PO) en 
besturen PO scholen. 

Onderwijsinspectie Houdt toezicht op de kwaliteit op bestuurs- en schoolniveau. 
Belangenorganisaties (o.a. PO-raad en 
Verus) 

Er is met name contact op strategisch niveau. Verus kan eveneens 
optreden als juridisch adviseur in voorkomende gevallen. 

Leveranciers, aannemers en 
uitzendbureaus  

Het gaat in dit geval vooral over contact op uitvoeringsniveau. Deze 
contacten worden in toenemende mate gecentraliseerd 

 
Samenwerkingsverband 
De stichting is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV). In dit 
samenwerkingsverband werken ruim 130 scholen samen om Passend Onderwijs in de gemeente Utrecht 
vorm te geven. Het SWV ondersteunt scholen op verschillende manieren: 

● Geeft advies voor begeleiding van groepen of individuele leerlingen 
● Begeleidt scholen bij de aanvragen verwijzing naar s(b)o 
● Geeft toelaatbaarheidsverklaring af voor een sbo of so voorziening 
● Organiseert kennisdeling 

 
Subsidies gemeente Utrecht 
Vanuit de gemeente Utrecht worden jaarlijks subsidies ontvangen om zo hoogwaardig onderwijs te 
kunnen blijven bieden in de periferie van de stad Utrecht. Vanuit de gemeente Utrecht zijn in 2020 
worden de volgende subsidies ontvangen; vergoeding loonkosten conciërges, cultuureducatie en de 
subsidie lerarentekort PO 2019-2020 (Utrecht leert!). Deze gelden worden ontvangen voor het gehele 
boekjaar 2020, behalve de subsidie lerarentekort PO 2019-2020. Deze is in 2019 ontvangen voor het 
schooljaar 2019-2020.  
Voor lerarentekort PO 2019-2020/Utrecht leert! is in het boekjaar 2019 een bedrag van € 21.818 ingezet, 
in het boekjaar 2020 is de overige € 38.182 besteed. 
 
De vergoeding loonkosten conciërges wordt op De Twaalfruiter, Willibrordschool, Het Veldhuis en de 
Drie Koningenschool ingezet om volwaardige conciërges in te kunnen zetten. Deze conciërges zijn vast in 
dienst en ondersteunen zo de diverse scholen binnen de stichting. Deze vergoeding draagt daar aan bij. 
 
Vanuit de subsidie cultuureducatie worden diverse workshops afgenomen, als ook diverse kunstmenu’s.  
Zodoende worden diverse projecten gevolgd in alle kunstdisciplines voor alle groepen in het onderwijs. 
Dit bevordert het leerproces en versterkt de creatieve kracht. Deze workshops worden voornamelijk 
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afgenomen bij SCRIPT Utrecht, en de kunstmenu’s worden gevolgd bij Utrechts Centrum voor de 
Kunsten (UCK), daarnaast is in 2020 deelgenomen aan de filmdagen van ROET  
 
Een beknopte uiteenzetting van de ontvangen subsidies vanuit de gemeente, als ook de uitgaven, is te 
herleiden via onderstaande tabel.  
 
 

 
 
 
Klachtenbehandeling 
Voor de afhandeling van klachten hanteert de stichting een klachtenregeling met heldere termijnen.   In 
2020 zijn 5 nieuwe klachten afgehandeld.  
 
Bij klachten of onvolkomenheden kan er ook contact gezocht worden met de extern 
vertrouwenspersoon van de stichting. Per 1 september 2020 is deze rol door de heer J. Hoogendoorn 
overgenomen van mevrouw R. van der Heijden. In 2020 heeft de vertrouwenspersoon 1 melding 
ontvangen, welke na contact met desbetreffende school geen vervolg meer heeft gekregen.  
 
 

  

https://rkscholenvdmh.nl/home/klachtenregeling
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2. Verantwoording van het beleid 
 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: 
Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en Financieel 
beleid. Daarbij staan de doelen die in het strategisch beleidsplan gesteld zijn centraal. De laatste 
paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op het beleid rond risico’s en risicobeheersing.  

 
2.1 Onderwijs & kwaliteit 
 
Onderwijskwaliteit  
Het bieden van kwalitatief goed onderwijs is de kerntaak van de organisatie. Deze kwaliteit monitoren 
we via twee lijnen: 

● De resultaten zoals gemeten via het leerlingvolgsysteem (de cito M en E-toetsen), de centrale 
eindtoets (zowel score als percentage 1F/2F/1S) en de verwijzingen (inclusief bestendiging) naar 
het voortgezet onderwijs.  

● De tevredenheid van leerlingen (inclusief sociale veiligheid), ouders en medewerkers. 
 
Voor de eerste lijn worden de scores die landelijk bepaald zijn en behoren bij het schoolgewicht van de 
school (de SES-score) als ondergrens gehanteerd. Voor de tevredenheidspeiling hanteren we de 
benchmark PO die door het onderzoeksbureau (DUO Onderwijsonderzoek & Advies) is samengesteld, 
ofwel het gemiddelde van de stichting, ofwel vergelijking met vorige score.  
 
Om op stichtingsniveau zicht te houden op de onderwijskwaliteit gebruiken we data uit de volgende 
bronnen: 

● Het leerlingvolgsysteem (ParnasSys en Ultimview) 
● De landelijk beschikbaar gestelde data rondom vo verwijzingen en bestendiging van de 

verwijzing  
(DUO en NCO2) 

● De landelijk beschikbaar gestelde data rondom schoolgewicht en percentage 1F/2F/1S (Duo en 
ParnasSys/Ultimview) 

● Uitkomsten van de tevredenheidspeilingen (peiling in zowel 2019 als 2020 onder 
leerlingen/ouders/medewerkers). 

 

                                                           
2 Nationaal Cohorten Onderzoek 
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Tweemaal per jaar worden de scholen bevraagd op de uitkomsten van de data verzameling. De 
staffunctionaris onderwijs en kwaliteit signaleert opvallende verschillen en rapporteert hierover aan het 
CvB. In 2019 hebben de afzonderlijke scholen hun vierjaarlijks schoolambitieplan geschreven. Vanuit dit 
vierjaarlijkse plan worden jaardoelen geformuleerd, geëvalueerd, geborgd (in kwaliteitskaart) of 
bijgesteld. Dit plan is gebaseerd op de Enigma kwaliteitsaanpak. Enigma is geen keurslijf, maar eerder 
een denkrichting. Een kwaliteitsaanpak (zie bijlage 1) met kwaliteitskaarten en ambitiekaarten die je 
school-eigen maakt. Deze elementen zijn verdeeld over de verschillende hoofdrolspelers in school; de 
leraar, passend onderwijs, de schoolleider, de leerling en de ouders. 
De belangrijkste voorwaarde is dat de processen ingericht worden die van waarde zijn voor de school. 
Processen die waarde toevoegen zijn voor iedereen logisch. Door een goede balans tussen wat moet en 
mag ontstaat binnen de school een doorgaande lijn én eigenaarschap. Schoolteams die werken met 
Enigma hebben focus, werken samen en hanteren dezelfde afspraken. Dat zorgt voor een goede sfeer en 
saamhorigheid binnen het schoolteam en er is dan sprake van een hoge mate van professionaliteit. 
 
De volgende vijf uitgangspunten zijn zichtbaar binnen alle scholen die met Enigma werken: 

● Het vakmanschap van de leraar staat centraal. 
● Er is duidelijkheid, richting en ruimte. 
● Er is een goede balans tussen wat moet en mag. 
● Er is een professionele schoolcultuur. 
● De processen die we beschrijven zijn van waarde voor de school. 

 
Kwaliteitskaarten 
Wij hebben er steeds voor gekozen de meest voorkomende situaties binnen de school vast te leggen in 
kwaliteitskaarten: procesbeschrijvingen die bestaan uit richtlijnen of protocollen. 
Procesbeschrijvingen zorgen ervoor dat elke medewerker weet wat wanneer van hen verwacht wordt. 
Dan wel hoe te handelen in de beschreven situatie. Hierdoor is overleg over deze zaken beduidend 
minder, wat de werkdruk ook doet afnemen. 
 
Ambitiekaarten 
Dit zijn kaarten waarop we doelen op verschillende beleidsterreinen uitwerken. Deze kaarten zijn een 
venster waar je met je team doorheen kijkt. Ze geven een vergezicht weer (‘de stip aan de horizon’). Op 
deze kaarten staat dus wat je als school wilt bereiken, welke stappen je zet om daar te komen (hoe) en 
wat je daarvoor nodig hebt. 
De ambitiekaarten worden nader uitgewerkt in jaarplannen. Richtlijnen, afspraken en protocollen 
worden in kwaliteitskaarten opgenomen. Door regelmatig op afgesproken momenten te evalueren is 
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een doorgaande kwaliteitscyclus gewaarborgd. Hier staat dus de weg van visie/ambitie naar borging 
(kwaliteitskaart). 
 
Kenniscurriculum 
Vanaf september 2019 participeert onze stichting in een landelijk netwerk die een kenniscurriculum 
vanuit HPS-standaarden vormgeeft. Dit Nederlands Kennis Curriculum wordt in gezamenlijkheid 
ontwikkeld en zal de komende jaren uitgebouwd worden tot zowel een beschrijving van de doorgaande 
lijn met tussendoelen als een serie voorbeeldlessen die de doorgaande lijn ondersteunen. 
Een aantal leraren van de stichting helpt dit mee ontwikkelen. Het CvB monitort en initieert vanuit haar 
rol als voorzitter van de stuurgroep de landelijke ontwikkeling.  
Door de schoolsluiting is nog onvoldoende uitvoering kunnen geven aan het uittesten (pilots) van de 
eerste opbrengsten. 
 
ATschool certificering 
Na het volgen van het HPS-programma van meerdere jaren, hebben de scholen van de stichting al grote 
stappen gemaakt in hun ontwikkeling naar een High Performing School. Hiervoor kan elke school vanuit 
Academica Business College de naam “High Performing School” ontvangen. Door het dragen van de 
naam “High Performing School” toont de school de intentie om de door hen ingezette verandering(en) 
door te zetten en volgens de uitgangspunten van High Performing dit ook actief te zullen uitdragen. 
In onderstaand diagram staat de weg die doorlopen wordt om de audit goud te halen. 
Alle scholen hebben de bronzen audit positief afgelegd en werken hard naar de zilveren audit.  
Bij de zilveren audit zal worden gekeken (HPS-auditkader) hoe het HPS-gedachtegoed is geïnternaliseerd 
in de schoolcultuur, het denken van het team en de uitstraling van de school. Daarnaast wordt er 
specifiek gekeken naar de resultaatontwikkeling en kwaliteitsontwikkeling van de school.  
Door de schoolsluiting dit voorjaar en de tweede sluiting dit najaar (2020) zal het tijdpad tot audit zilver 
in 2021 opnieuw worden vastgesteld. 
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In het 4e kwartaal 2019 hebben de Drie Koningenschool, de Twaalfruiter en de Willibrordschool/Sint 
Bonifatiusschool de AtSchool Brons certificering ontvangen. Op Het Veldhuis is een tussenmeting 
uitgevoerd met betrekking tot de AtSchool certificering. In het voorjaar van 2020 heeft ook Het Veldhuis 
de certificering behaald.  
 
Voorbeelden onderwijskwaliteitsverbetering 
Onderwijskwaliteit verbetering is de constante factor in ons dagelijks handelen. Als HPS-scholen werken 
we continu aan die verbetering. De leerteams zijn hierbij de ‘motor’. Evidence-based instructie en 
begeleiding van leerlingen (instructieprincipes van Rosenshine), dataonderzoek, lesson study, formatief 
toetsen, feedback ontvangen en geven, zijn de ‘brandstof voor de motor’. 
Vanuit de leerteams ontstaan bewegingen die eerst op leerteam niveau wordt ingezet en daarna de 
vertaalslag krijgt naar de hele school of zelfs alle scholen van de stichting. 
In de hogere groepen bleek (zowel ervaringen van leraren als de toets resultaten) dat het vak taal 
(begrijpend lezen, spelling en taalbeleving) niet de gewenste resultaten hadden. Te veel energie moest 
gestoken worden in de vakken zonder gewenste hogere opbrengsten. 
Resultaat: 
In de scholen wordt nu close reading/ close listening gebruikt (het doorgronden van teksten in 
tegenstelling tot voorheen het verklaren ervan). 
De scholen hebben de bestaande taalmethode vervangen door de methode Staal. Een duidelijk 
omschreven kennisbasis is onderdeel van de taalbeleving en spelling en grammatica worden 
geïntegreerd aangeboden.  
Op basis van data-analyse constateerden we dat onvoldoende leerlingen het rekenen 1S niveau 
behaalden. Ook hier bleek dat de methode die op de scholen werd gebruikt onvoldoende bijdroegen aan 
het behalen van dat niveau (met name te veel ‘realistische rekenopdrachten’). Derhalve hebben alle 
scholen Getal en Ruimte junior aangeschaft. 
Beide methoden zijn in 2019 en 2020 aangeschaft en geïmplementeerd.  
 
Het bestuur faciliteert de leerteams en stelt middelen beschikbaar voor investeringen.  
Daarnaast wordt een groot budget gereserveerd voor scholing en ontwikkeling voor allerlei groepen in 
de scholen (teams- training voor nieuwe medewerkers - kwaliteitscoördinatoren- expert trainingen- 
leerteamvoorzitters- training management – training schoolopleiders – schoolleiders opleiden -  mede 
ontwikkelaars van Nederlands Kenniscurriculum).  
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Verantwoording  
De onderwijsresultaten worden via “Vensters PO, scholen op de kaart” en in de schoolgidsen 
gepubliceerd. Deze resultaten worden ook naar de onderwijsinspectie po gezonden. 
De RvT wordt via de managementrapportages geïnformeerd over de resultaten.  
 
Onze onderwijsinhoudelijke doelstellingen3 voor de periode tot en met 2020  
 

Doelstelling Voortgang 

Onderwijsinhoudelijk 

Alle scholen hebben een breed gedragen visie op leren, leren 
organiseren, professionaliseren en veranderen geformuleerd, in 
lijn met de visie van de stichting. 

Is een terugkerend item. Alle acties 
moeten in lijn zijn met de visie.  

Alle leraren geven effectieve instructie in de klas, gebaseerd op 
de principes van expliciete instructie, zoals gedefinieerd door 
Rosenshine (2012).  

Is op alle scholen ingevoerd en vast 
onderdeel van de observaties in de 
klassen.  

De scholen hebben een coherent en cumulatief kenniscurriculum 
uitgeschreven waarin per jaargroep de leerdoelen zijn 
geformuleerd. Deze doelen zijn uitgeschreven op het gebied van 
kwalificatie, burgerschapsvorming en persoonlijk leiderschap4. 

Volop in ontwikkeling; in 2020 is 
het uitvoeren in pilots door de 
schoolsluiting als gevolg van 
COVID-19 bemoeilijkt. 

Per school is een toetsbeleid opgesteld. In dit toetsbeleid komt 
ook aan bod wanneer welke leerdoelen worden getoetst. 

Dit punt is direct verweven met de 
vorige doelstelling. We hanteren 
‘controle van begrip’ als vast 
onderdeel. In het verlengde 
daarvan formatief toetsen 
(waardoor methode gebonden 
toetsen meer en meer naar de 
achtergrond verdwijnen). De Cito 
M- en E- toetsen en de centrale 
eindtoets blijven we voorlopig nog 
gebruiken.  

Op de scholen heerst er een veilig en positief pedagogisch 
klimaat met een duidelijk normatief kader wat alle leerlingen en 
leraren hanteren en uitdragen.  

Meting 2020 sociale veiligheid: 
Ouders; 5 locaties goed en 1 locatie 
redelijk.  

                                                           
3 Uit strategisch beleidsplein 2018-2022 
4 Biesta (Biesta) gebruikt hiervoor de termen kwalificatie, socialisatie en subjectivatie/persoonsvorming 
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Leerlingen; 6 locaties goed tot zeer 
goed. 

Nog niet op alle scholen is het 
normatief kader beschreven. 

De scholen fungeren als een Professionele Leergemeenschap 
waarin de leerteams structureel en in hoge mate van 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid leren en werken aan hun 
professionaliteit, vakmanschap en de verbetering van het 
onderwijsprogramma. 

Op alle scholen functioneren de 
leerteams en kunnen we zeggen 
dat scholen professionele 
leergemeenschappen vormen. Deze 
ontwikkeling is een continu proces.  

 
 
Onderwijsresultaten 
De onderwijsresultaten van de verschillende scholen kunt u vinden via onderstaande link naar 
scholenopdekaart.nl 
 
Drie Koningenschool 
Willibrordschool 
Sint Bonifatiusschool 
Het Veldhuis 
De Twaalfruiter 
 
Referentieniveaus 
Van basisschool tot hoger onderwijs is in de referentieniveaus vastgelegd wat leerlingen moeten 
beheersen als het gaat om taal, rekenen en wiskunde. Referentieniveaus zijn inhoudelijke beschrijvingen 
van wat kinderen op een bepaald moment in hun schoolloopbaan moeten beheersen. Leerlingen kunnen 
basiskennis en –vaardigheden op twee niveaus beheersen: een fundamenteel niveau (F) en een 
streefniveau (S). Er zijn drie gebieden van referentieniveaus namelijk rekenen, taalvaardigheid en 
leesvaardigheid. Dit wordt aan het einde van de basisschool gemeten met de eindtoets.  
 
Er zijn momenteel nog geen definitieve landelijke of regionale gemiddelden beschikbaar. De Inspectie 
van het Onderwijs hanteert signaleringswaarden voor het driejaarsgemiddelde per school. Voor 1F is dit 
85% en de gemiddelden van de drie referentieniveaus vallen boven deze waarde. Voor 1S2F varieert de 
signaleringswaarde per schoolweging. Voor de 5 scholen van de stichting varieert deze tussen de 52,1% 
en 56,6%.  

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/de-meern/8969/rk-basisschool-drie-koningen/resultaten/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/vleuten/8970/willibrordschool/resultaten/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/haarzuilens/8971/sint-bonifatiusschool/resultaten/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/de-meern/5099/katholieke-basisschool-het-veldhuis/resultaten/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/vleuten/8972/basisschool-de-twaalfruiter/resultaten/
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Omdat in het schooljaar 2019-2020 de eindtoets niet heeft plaatsgevonden, zijn over dit schooljaar geen 
nieuwe gegevens beschikbaar.   
    
Verwijzingen Voortgezet Onderwijs 
In onderstaande grafieken zijn de verwijzingen naar het Voortgezet Onderwijs over de afgelopen 4 jaar 
opgenomen.  
Ten opzichte van het schooljaar 2018-2019 is de verwijzing naar VWO/HAVO/VMBO TL licht gestegen. 
Omdat in het schooljaar 2019-2020 geen CITO-eindtoets is afgenomen, is de verwijzing vorig jaar gedaan 
op schooladvies.  
 

       

 
 

 
Toekomstige ontwikkelingen 
De scholen zijn voortdurend in ontwikkeling. Dit wordt beïnvloed door interne en externe factoren. Deze 
invloeden (al dan niet beïnvloedbaar) zorgen voor versnelling dan wel vertraging van de ontwikkeling. 
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Mutaties in het medewerkersbestand, de stijgende verwachting van ouders naar meer inclusief 
onderwijs, de stijgende verwachting van ouders dat vooral hun kind speciale aandacht nodig heeft, 
vervangingsproblemen (lerarentekort), de schoolsluitingen en onderwijsaanpassingen in 2020 ten 
gevolge van Covid-19 (en hoe lang nog in 2021?), ontwikkelingen vanuit de politiek (b.v. meer 
onderwijstijd inroosteren) zijn een paar factoren die van grote invloed zijn op het tempo van de 
schoolontwikkeling.  
Gezien het bovenstaande zal 2021 meer in het teken staan van bestendigen van de huidige kwaliteit dan 
van het accelereren van de ontwikkelingen (zoals boven omschreven van audit brons naar audit zilver). 
Inspectie  
In 2020 is geen onderzoek gedaan door de inspectie naar de onderwijsprestaties. In december 2018 is 
het laatste onderzoek afgesloten en de rapportage is in het 1e kwartaal van 2019 verschenen.  
 
Het bestuur heeft de aanbevelingen van de inspectie inzake kwaliteit van Het Veldhuis en het op orde 
brengen van de GMR opgepakt. De GMR is in 2019 op volle sterkte gebracht. In oktober 2019 is onder 
begeleiding van Verus afgestemd tussen GMR en bestuur hoe de beleids- en besluitvorming ingevuld 
gaat worden. In 2020 is dit verder uitgewerkt en geconcretiseerd, zodat alle betrokkenen hetzelfde 
referentiekader hebben. Ook heeft de GMR haar eigen ontwikkelingstraject, ingezet in 2019 met 
begeleiding van Verus, voortgezet in 2020. 
Het kwaliteitsverbeterplan van Het Veldhuis is door de interim-directeur van Het Veldhuis omgezet naar 
een roadmap. Naar aanleiding van de verbeteraudit is een plan van aanpak opgesteld om de kwaliteit te 
verbeteren.  Dit heeft een sterke kwaliteitsimpuls tot gevolg gehad, waarvan de resultaten in 2021 
aangetoond zullen moeten worden.  

 
De stichting is ambitieus en wil haar onderwijsprestaties blijvend ontwikkelen en verbeteren. De scholen 
hebben dit planmatig opgenomen in hun schoolambitieplan 2019-2023. 
 
De rapportage van het inspectiebezoek november/december 2018 uiteindelijk rapportage 18 maart 2019 
is hier te vinden. 

https://rkscholenvdmh.nl/files/documents/Vierjaarlijks_onderzoek_bestuur_en_scholen_met_Startgesprek_30-10-2018_-_5321654_-_2_-_IVHO_EDOCS.PDF
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Visitatie 
Er heeft in 2020 geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden.  
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Passend onderwijs 
Onze visie op passend onderwijs 
 

 
Basisondersteuning 
Onze aanpak is met name gericht op verschillende preventieve processen in de school en richt zich op 
goed onderwijs voor alle kinderen. Denk aan gedragsafspraken, handelingsgericht werken, didactisch 
handelen via het EDI-model en de principes van Rosenshine. Van onze kinderen gedijt 80-90 procent 
goed bij deze effectieve interventies. Zij hebben voldoende aan het sterke basisaanbod met proactief 
handelen en vakmanschap van de leraar. 
 
Extra ondersteuning 
De extra ondersteuning hebben we ondergebracht in doelgroep interventies; deze is gericht op de kleine 
groep leerlingen, zo’n 5 tot 10 procent, die additionele ondersteuning nodig hebben op het gebied van 
leer- en/of gedragstaken. Wij denken hierbij aan specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van leren 
of gedrag die van de leraar meer vragen dan de basisaanpak. 
 
Extra ondersteuning vraagt om maatwerk en samenwerking tussen de ouders, leraar, 
kwaliteitscoördinator en (indien mogelijk en met name in de bovenbouw) de leerling, maar ook met 
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externe ondersteuning.  Expertise uit het SO en SBAO, het samenwerkingsverband maar ook het 
buurtwerk/jeugdhulp spelen hierbij een rol van betekenis. Op basis van de onderwijsbehoeften van deze 
leerlingen formuleren wij doelen en bespreken wij met elkaar wat dit kind nodig heeft om deze doelen te 
behalen. Daarnaast stellen we ook de vraag: wat heeft de leraar nodig om dit kind passend onderwijs te 
bieden? 
Wij streven er naar de begeleiding zoveel als mogelijk in de klas te laten plaatsvinden met bijvoorbeeld 
verlengde instructie, aangepast werk (F-lijn), aanpak meerbegaafden (compacten en verrijken), co 
teaching, time-outplek of extra hulp van een specialist. 
 
Intensieve individuele ondersteuning/interventie 
Als de doelgroep-interventies niet voldoende werken, dan zijn intensieve individuele interventies nodig. 
Het gaat hierbij om een beperkt aantal leerlingen die zonder deze interventies eerder naar het SO/SBAO 
worden verwezen. 
Deze interventies zijn complexer. Zo is het denkbaar dat voor dit type kind tijdelijk het SO/SBAO-
onderdeel van de aanpak is. Ook is mogelijk dat inzet van een specialist SO/SBAO voor de leerling in de 
basisschool beschikbaar komt. Vanuit het samenwerkingsverband zijn voor deze kinderen extra 
middelen beschikbaar bijvoorbeeld via arrangementen. 
Er wordt samengewerkt met de kernpartners van de school; buurtteam, onderwijsconsulent van het 
samenwerkingsverband, leerplichtambtenaar en jeugdarts JGZ. 
Voor deze kinderen stellen wij een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Een OPP biedt houvast in het 
doelgericht samenwerken. Het bevat doelen voor lange en korte termijn. Het biedt ook ouders de 
mogelijkheid de inzet van de extra ondersteuning te monitoren en betrokken te zijn. Indien school en 
ouders ondanks alle stappen en inzet niet op één lijn kunnen komen, is het mogelijk via de landelijke 
onderwijs-/zorgconsulenten een mediation in te zetten. Hoewel samenwerking en afstemming met 
ouders voorwaardelijk is, houdt de school een eigen verantwoordelijkheid in het belang van het kind. 
Kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) vallen onder de reguliere basisondersteuning en 
komen in aanmerking voor dyslexiebehandeling, betaald door de gemeente. 
 
Aan passend onderwijs wordt op verschillende niveaus vormgegeven: 

● Samenwerkingsverband: Het CvB participeert in het bestuursniveau. Daar wordt het 
ondersteuningsplan vastgesteld (waaronder de jaarlijkse evaluaties). De staffunctionaris 
Onderwijs en Kwaliteit participeert (als voorzitter) in de beleidsgroep. Hier worden alle zaken 
besproken die uiteindelijk verwoord worden in het ondersteuningsplan en de evaluaties van de 
verschillende onderdelen. De staffunctionaris participeert daarnaast in twee werkgroepen. 
Onderwijs aan meer- en hoogbegaafden en de werkgroep/beleidsgroep EED. De staffunctionaris 
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Onderwijs en Kwaliteit en een schoolleider participeren in de werkgroep “Sterke Basis”. Een 
kwaliteitscoördinator participeert in de werkgroep EED. 

● Wijkniveau: Alle scholen participeren in de wijkteams passend onderwijs. Vanuit de ketenaanpak 
benadering worden gesignaleerde problemen besproken. 

● Schoolniveau: Op alle scholen zijn kwaliteitscoördinatoren aangesteld die enerzijds de 
zorgstructuur bewaken (van aanmelding tot eventueel extra hulp tot schoolverlaten) en 
anderzijds de leraren begeleiden (in leerteams dan wel individueel, dan wel via klasbezoeken). 
Ook eventuele aanvragen van arrangementen, dan wel verwijzingen, worden door de 
kwaliteitscoördinatoren gecoördineerd.  

 
Er zijn 3 geldstromen die passend onderwijs ondersteunen: 

● Lumpsum: Deze middelen worden ingezet om zoveel mogelijk leerlingen binnen de 
klassensetting de ondersteuning te bieden die noodzakelijk is (leraren en onderwijsassistenten). 
Daarnaast worden de andere functionarissen (kwaliteitscoördinatoren, evt. administratieve 
krachten, staffunctionaris Onderwijs en Kwaliteit) uit de zorgstructuur hiervan bekostigd. 
Additionele middelen (niet vergoed vanuit de arrangementsgelden) worden ook uit de lumpsum 
bekostigd. 

● Samenwerkingsverband: Vanuit het samenwerkingsverband worden middelen beschikbaar 
gesteld om de ondersteuning/ondersteuningsstructuur in de scholen te bekostigen. Deze gelden 
worden additioneel op de lumpsumbekostiging ingezet voor de hierboven beschreven 
medewerkers. 

● Arrangementen: Vanuit het samenwerkingsverband worden scholen in die gevallen extra 
ondersteund als de ondersteuningsbehoefte van de leerling niet vanuit de bovenstaande 
financiering geheel gerealiseerd kan worden. Vaak worden er externe ondersteuners ingehuurd 
om dit aanbod te realiseren. Ons uitgangspunt is dat zowel de leerling als de leraar/groep baat 
moet hebben bij deze ondersteuning. Ouders hebben een belangrijke stem in het aanvragen en 
uitvoeren van arrangementen. Vanuit handelingsgericht werken en arrangeren is de rol van de 
ouder en de leerling gewaarborgd. 
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2.2 Personeel & professionalisering 
 

Strategisch personeelsbeleid 
In ons streven naar kwalitatief goed personeel, zijn in het strategisch beleidsplan 2018-2022 op het 
domein ‘Personeel’ de volgende doelstellingen omschreven voor de periode tot en met 2020:    

 

Doelstelling Voortgang 

Personeelsbeleid 

Samenwerking met Transvita leidt tot instroom van medewerkers 
(kwaliteitskaart) 

Er is structureel overleg (bestuurlijk 
en schoolniveau) over invallers en 
potentiele zij-instromers. 

Werving van nieuwe medewerkers gebeurt planmatig, op basis 
van herkenbaarheid van de stichting, professionele ruimte en 
vakmanschap voor leraren (kwaliteitskaart) 

Opzet voor de kwaliteitskaart is 
gemaakt. Werving zal verder 
geoperationaliseerd moeten 
worden. 

Waarderen van medewerkers gebeurt door middel van primaire 
en secundaire arbeidsvoorwaarden, met voldoende oog voor de 
financiële gezondheid van de stichting (herziening 
beloningsbeleid) 

Herziening van beloningsbeleid is 
op onderdelen gerealiseerd.  

Verzuimbeleid, in samenwerking met Arbodienst, voorkomt 
uitval 

Nu we een jaar werken met de 
nieuwe Arbodienst kunnen we 
vanuit deze ervaringen en 
gehanteerde procedures het 
verzuimbeleid in 2021 actualiseren.   

 
Onze organisatie maakt een blijvende parallelle ontwikkeling door (zie paragraaf 1.3). Deze ‘expeditie’ 
naar High Performance Schools is op iedere school en voor iedere medewerker merkbaar. HPO is een 
proces van parallel veranderen (zie pararaaf 1.1). 
 
In 2020 is net zoals in voorgaande jaren geïnvesteerd (door studiemomenten, zelfstudie en de 
ontwikkeling van leerteams) in het verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs, door de kwaliteit van 
onze medewerkers te verhogen.  
 
  



   

      pagina 35 

  

Covid-19 
De uitbraak van de Covid19 heeft in 2020 gezorgd voor een enorme impact op het onderwijs en op de 
manier van werken en het welzijn van onze medewerkers. We hebben dit jaar de grote flexibiliteit en 
veerkracht van alle collega’s ervaren. We hebben collega’s hier onder andere stichting breed voor 
bedankt middels een extra financiële bijdrage die is uitbetaald in oktober en gedurende het jaar op een 
aantal momenten door het toesturen van een presentje vergezeld van bemoedigende woorden. 
 
Professionalisering 
In het najaar van 2020 is het stichting brede scholingsplan vastgesteld. De scholen nemen met die 
richtlijnen in gedachten in hun jaarplannen op welke scholingsbehoeftes er zijn en op welke manier ze 
hierin gaan voorzien.  Door de lockdown als gevolg van Covid-19 heeft een deel van de nascholing online 
plaatsgevonden en een deel, passend binnen de RIVM-voorschriften, op de scholen. De onderwerpen 
waren Complex Learning, EDI, leerlijnen 1-2-3, Close reading en persoonlijk leiderschap. Zo was ook de 
stichting brede studiedag in november volledig online. Deelname aan de team- en groepsscholing is 
gepland op studiedagen en heeft derhalve een verplichtend karakter. 
 
Ondanks de lockdown is toch ook in deze periode vanuit stichting brede nascholing veel aandacht 
besteed aan de verdere ontwikkeling van de leerteams. De voorzitters hebben specifieke scholing gehad 
(structuur en organisatie van de bijeenkomst, leiderschap en delen van ervaringen). Het aanbod voor 
leerteamvoorzitters, kwaliteitscoördinatoren en experts is voortgezet.  
 
Verder is met de intern begeleiders als groep een traject doorlopen met het doel hun rol en takenpakket 
in de HPS-structuur te herdefiniëren. Dit heeft geleid tot de rol van kwaliteitscoördinator (KC) die actief 
is op de deelgebieden trendanalist (leerteams voeden met data om onderwijs te verbeteren en 
trendsignalen delen met MT), leercoördinator (op basis van klassenbezoeken en feedbackgesprekken 
leraren ondersteunen) en zorgregisseur (trajecten naar externe instanties en aanvraag van 
arrangementen).  
 
Ook het bestuursbureau heeft een verdere professionalisering doorgemaakt. Het behalen van een MBA, 
het volgen van het MD-traject (samen met management van de scholen) en het eigen maken van een 
digitale vergadertool zijn hier voorbeelden van.  
 
Als laatste groep willen we hier de groep medewerkers noemen die, samen met andere stichtingen die 
HPS georiënteerd zijn, het Nederlands Kenniscurriculum ontwikkelen. In dit curriculum worden zowel de 
doorgaande lijn als voorbeeldlessen opgenomen. Dit is, zoals eerder vermeld, nog volop in ontwikkeling. 
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De bijeenkomsten van het NKC zijn digitaal voortgezet. Er wordt toegewerkt naar een pilot om het NKC 
in te gaan zetten op de scholen. 
 
Leerteams  
De onderwijsverbetering die we voorstaan, willen we bereiken door het vakmanschap van de leraren te 
erkennen en de zeggenschap van de leraren te vergroten. Dit zijn uitgangspunt uit het strategisch 
beleidsplan. De organisatievorm die we daarvoor hebben gekozen is ‘het leerteam’. In het leerteam 
worden onderwijskundige vragen neergelegd die betrekking hebben op een leerling, de groep, meerdere 
groepen of data-analyse. Sommige vragen kunnen door middel van tips “opgelost” worden, maar op 
basis van een vraag kan een leerteam ook besluiten om wetenschappelijke informatie te verzamelen. 
Deze informatie wordt dan gedeeld waarna besloten wordt of en zo ja wat we met deze informatie doen. 
We noemen dit ‘evidence-informed’ werken. Ook de directeuren hebben een onderlinge leerkring. 
 
Op alle scholen functioneren de leerteams en de werkwijze is op alle scholen helder. De resultaten per 
leerteam zijn nog wel wisselend. De directeuren hebben in beeld welke leerteams vooroplopen en welke 
nog ondersteuning nodig hebben. Die ondersteuning vindt plaats door leden van het managementteam 
of door een externe begeleider. In vergelijking met 2018 en 2019 zien we dat in 2020 de werkwijze in en 
de resultaten vanuit de leerteams een sterk positieve ontwikkeling hebben doorgemaakt. Ook zien we 
dat de uitwisseling van de resultaten van de leerteams binnen de school en tussen de scholen steeds 
meer worden gedeeld, waardoor er in de breedte sprake is van kwaliteitsverbetering.  
 
In het onderwijs-leerteam heeft de voorzitter een stimulerende en controlerende taak. Om de 
voorzitters te ondersteunen zijn in 2020 vier scholingssessies geweest en worden deze voorzitters met 
een uitbreiding van hun aanstelling met 0,015 FTE gefaciliteerd. 
 
Functieboek 
In 2019 zijn alle op de scholen voorkomende functies herzien. Deze functies zijn opnieuw beschreven, 
gewaardeerd en vastgesteld. In 2020 is het Functieboek geactualiseerd. Als gevolg hiervan is een aantal 
medewerkers opnieuw ingeschaald.  
De basis van het functieboek wordt gevormd door zogenaamde normfuncties. In de CAO-PO- ligt vast 
hoe functiewaardering plaats moet vinden.  
 
Bij het vormgeven van een functieboek heeft de stichting stilgestaan bij de vraag: ‘welke functies hebben 
wij nodig om onze onderwijskundige doelstellingen te realiseren?’ Het functieboek bevat de functies die 
op korte en lange termijn (mogelijk) nodig zijn om de (wettelijke) taken, activiteiten en doelstellingen 
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van de afzonderlijke scholen te kunnen uitvoeren. De scholen kunnen alleen deze functies en 
bijbehorende waarderingen opnemen in hun formatie. 
 
Uitkeringen na ontslag 
De stichting wil medewerkers zo goed mogelijk begeleiden en faciliteren in hun werkzaamheden, en 
tevens de kwaliteit van het onderwijs en functioneren optimaliseren. Als medewerkers niet (meer) 
kunnen voldoen aan de functie-eisen, dan is het beleid van de stichting erop gericht om medewerkers 
van werk naar werk te begeleiden of intern, dus stichting breed, mobiliteit te creëren. Instroom in een 
uitkeringssituatie wordt zoveel mogelijk voorkomen. 
De inhouding van de uitkeringskosten voor wachtgelders bedroeg in 2020 € 20K en aan 
transitievergoedingen is € 23K uitbetaald.   
 
Aanpak werkdruk 
Om de hoge werkdruk in het primair onderwijs terug te dringen is er een Werkdrukakkoord gesloten 
door de vakbonden, PO-Raad en het kabinet. Vanaf het schooljaar 2018-2019 is er extra geld beschikbaar 
om de werkdruk in het primair onderwijs aan te pakken. In de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 
ontvangen de scholen van de stichting een bedrag van resp. € 229 en € 251 per leerling. 
 
Binnen de scholen is het team en de personeelsgeleding van de MR nauw betrokken bij de uitwerking 
van de plannen voor inzet van de middelen. De middelen zijn gebruikt voor de aanstelling van coaches, 
de inzet van onderwijsassistenten, de inzet gymdocenten en pleinwachten tijdens de overblijf. De 
middelen worden incidenteel ook gebruikt voor kleinere klassen.  
 
Voor 2020 waren de volgende bedragen beschikbaar:  
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De verantwoording voor de gelden werkdrukvermindering voor het kalenderjaar 2020 is als volgt: 
 

  
 
 
Samenstelling personeel 
In onderstaande tabellen is de leeftijdsopbouw van het personeel in 2019 en 2020 weergegeven. 
 

 
 
De leeftijdscategorie 25 tot 40 jaar is nog steeds de grootste groep.  Uit de tabel lijkt naar voren te 
komen dat het aantal fte in loondienst met 1,73 is teruggelopen.  
We hebben enige last van het lerarentekort, een groter punt van zorg is het aantrekken van goed 
passende collega’s in de managementlaag. In 2020 waren we genoodzaakt om op een tweetal plekken 
ZZP’ers in te huren. De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd om leraren op te leiden die op enig 
moment een dergelijke positie in zouden kunnen nemen. We geloven in ‘eigen kweek’. 
Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de inzet van onderwijsassistenten en gymdocenten van 
Kind & Co. Dit ingehuurde personeel is geen vast onderdeel van de organisatie en hebben we niet 
meegenomen in bovenstaande tabellen.      
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Functiemix 
In het primair onderwijs is de verplichting om aan de functiemix te voldoen komen te vervallen, maar 
voor de volledigheid is de informatie hier nog wel opgenomen. Doelstelling van de stichting was dat eind 
2020 minimaal 30% van de formatie OP was ingeschaald in L11. Deze doelstelling is gehaald.  
 

 
 
 
Verzuim 
Sinds 2016 is de stichting eigenrisicodrager en betalen we geen premie meer aan het Vervangingsfonds.  
 
Sinds eind 2019 werken we samen met een nieuwe arbodienst. De gekozen contractvorm en de 
samenwerking bleken na evaluatie eind 2020 voldoende reden het contract te verlengen.  
Het ziekteverzuim van de stichting ligt al jaren onder het landelijk gemiddelde en laat met uitzondering 
van 2018 een vrij stabiel beeld zien. In 2020 werden we geconfronteerd met een aantal langdurig zieken 
die om medische redenen uitvielen. Dit soort uitval is bijzonder lastig te beïnvloeden met verzuimbeleid.  
 

FTE-omvang per functiecategorie 

 83,6% van de medewerkers van de 
stichting is onderwijspersoneel (OP). 
De groep onderwijs ondersteunde 
personeel (OOP) is 10,2%. Ten 
opzichte van 2019 is de groep OP 
1,8% hoger en de groep OOP 0,8% 
lager. De directievoering omvat 6,2% 
van de totale FTE’s. Dit is een daling 
van 1,2% t.o.v. 2019.   

Voor de indeling is de classificatie uit 
RAET aangehouden. 
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In nauw overleg met de Arbodienst wordt de begeleiding van medewerkers opgepakt. De interventies 
zijn gericht op een zo snel mogelijke terugkeer op de werkvloer en het behouden van medewerkers voor 
de organisatie. Mocht inzet bij ons als werkgever niet meer passend te maken zijn, dan wordt de 
medewerker begeleidt in de zoektocht naar een andere baan.  
 

 
 

* nnb, wordt pas gepubliceerd in september 2021 

 
In de onderstaande grafieken zijn de maandelijkse verzuimpercentages in 2018, 2019 en 2020 
weergegeven. De lijn in de grafiek geeft per maand het 12-maands voortschrijdend verzuimpercentage in 
2020 weer. 
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De meldfrequentie over het jaar 2020 is bij de stichting gemiddeld 1,14.  In 2019 was dit 1,38 en in 2018 
was dit 1,25. Waar de frequentie lager is, zien we echter wel dat de gemiddelde duur van het verzuim 
hoger is. Men meldt zich dus minder vaak ziek, maar als een medewerker uitvalt is dat wel voor een 
langere periode. In 2020 was gemiddelde duur 13,74 dagen. In 2019 en 2018 was dit resp. 11,42 en 
14,95. 
De impact van Covid-19 op het ziekteverzuim is moeilijk vast te stellen. Het is denkbaar dat ten tijde van 
thuiswerken, medewerkers minder snel geneigd zijn zich ziek te melden. Anderzijds is verkoudheid 
gedurende Covid-19 een reden om niet op locatie te kunnen werken en eerst de uitslag van de test thuis 
af te wachten. Dan kan er sprake zijn van een ziekmelding die in een ander jaar niet zou zijn gedaan 
 
 

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken 
 
Bestaande huisvesting 
In 2020 is ingezet is op meer en beter grip krijgen op de huisvesting zowel wat betreft beheer als ook wat 
betreft de projecten. Ten aanzien van het vastgoedbeheer is een nieuw meerjarenonderhoudsplan 
(MJOP) opgesteld volgens de, binnen het onderwijs gehanteerde, norm NEN2767.  Het voorgaande 
MJOP was verouderd en onvoldoende compleet waarbij deze niet meer voldeed aan de huidige normen. 
Het nieuwe MJOP geeft een helder beeld op de meerjaren onderhoudsbehoefte in activiteiten en 
financiën. Op basis van het nieuwe MJOP heeft ook een bijstelling van de onderhoudsvoorziening 
plaatsgevonden.  
 
Een ander aspect dat is aangepakt, is de uitvoering van het jaarplan. Dit werd onvoldoende goed 
opgevolgd. Inmiddels is dit extern belegd bij adviesbureau Anculus, een professionele 
vastgoedbeheerder voor het onderwijs, welke periodiek rapporteert over de voortgang en uitvoering van 
het jaarplan. Daarnaast worden de scholen ondersteund bij de oplossing van calamiteiten. Middels een 
centraal meldpunt worden deze opgepakt en afgehandeld. Dit moet de druk op het onderwijs gaan 
verlichten. 
 
Ontwikkelingen 
Als stichting hebben we ons ten doel gesteld om onze scholen zodra een natuurlijk moment zich 
voordoet door te ontwikkelen naar een Integraal Kind Centrum (IKC). Vanuit deze visie is een IKC een 
voorziening voor onderwijs en opvang waar een eenduidig onderwijskundig en pedagogische klimaat 
heerst en welke geborgd is in een (thematische) doorlopende leerlijn voor het kind, met persoonlijk 
gerichte aandacht. Een omgeving waarin het kind kernwaarden als solidariteit, integriteit, loyaliteit leert 
door voorbeeldgedrag en educatie.  
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Een IKC is, in zijn meest brede opzet, een voorziening voor 0-12-jarigen waarin de inclusieve samenleving 
samenkomt met onderwijsvoorzieningen als vroeg- en voorschoolse educatie en oudereducatie. Het IKC 
kan in de uiterste situatie dag arrangementen aanbieden van 7.00 uur tot 19.00 uur, inclusief ontbijt, 
lunch en/of warme maaltijden. 
Op dit moment lopen er drie trajecten waar we vanuit verschillende aanleidingen gestart zijn met het 
vormen van een IKC. Dit zijn: 

● Willibrordschool met als aanleiding de nieuwbouw en uitbreiding naar IKC Willibrord 
● Twaalfruiter locatie Boomgaarde en Balkon, met als aanleiding de ontwikkeling van een 

permanente onderwijsvoorziening in de renovatie/verbouw van MFA Weide Wereld tot IKC 
Weide Wereld/ de Twaalfruiter 

● Bonte Berg met als aanleiding splitsing van beheer en herpositionering van het Veldhuis en 
ontwikkeling naar een IKC  

Het project wordt bekostigd door de gemeente conform de Wet Primair Onderwijs (WPO) en in 
cofinanciering met KNM Kind & Co.  
 
Uitbreidende nieuwbouw Willibrordschool 
De Willibrordschool heeft sinds enkele jaren tijdelijke huisvesting op meerdere locaties. Gezien de 
prognoses gaat het hier om een permanente groei van de school. Om die reden is er recht op uitbreiding 
van de permanente huisvesting. Deze gelegenheid wordt aangegrepen voor een IKC-ontwikkeling samen 
met onze partner KNM Kind & Co.  In 2020 zijn er wijk brede afspraken gemaakt over beperken van de 
groei van de individuele scholen in Vleuten. Van daaruit zijn er afspraken met de gemeente gemaakt 
voor uitbreiding van de school naar 28 groepen in combinatie met 2 groepen kinderdagverblijf en 
buitenschoolse opvang (BSO). De gemeente heeft het voorbereidingskrediet toegekend en inmiddels 
lopen de aanbestedingsprocessen rond bouwmanagement, architecten en constructeur. Conform de 
WPO is de stichting bouwheer welke zij gaat borgen middels het aantrekken van een professioneel 
bouwmanagementbureau. Begin 2021 start het voorbereidingsproces en de ingebruikname van het IKC 
staat gepland op zomer 2023. Het project wordt bekostigd door de gemeente conform WPO en in 
cofinanciering met KNM Kind & Co. 
 
Permanente huisvesting voor De Twaalfruiter (Boomgaarden en het Balkon) 
In gezamenlijk overleg met gemeente en schoolbesturen zijn afspraken gemaakt over locatie en omvang 
van de scholen in de subwijk Weide Wereld. Vanuit dit proces is afgesproken dat de dislocaties van de 
Twaalfruiter, zijnde Boomgaarden en Balkon, nieuwe permanente huisvesting gaan krijgen in 
multifunctionele accommodatie (MFA) de Weide Wereld. Dit gebouw wordt hiervoor grootschalig 
gerenoveerd, zowel aan de binnenzijde als de buitenzijde van het gebouw. Eén van de afspraken met de 
gemeente is om de dislocaties als school te verzelfstandigen gezien de omvang van de afzonderlijke 
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scholen. Verzelfstandiging brengt aanvullende bekostiging met zich mee. De nieuwe school wordt een 
IKC samen met onze partner KNM Kind & Co. De nieuwe locatie in MFA Weide Wereld biedt ruimte aan 
31-33 groepen basisonderwijs, BSO, voorschoolse peutergroepen en kinderdagverblijven. 
De gemeente Utrecht is bouwheer van het project en draagt de investeringskosten.  
 
Ontmanteling beheerstichting Bonte Berg 
De Bonte berg is een beheerstichting welke het beheer verzorgt van het gebouw waar onder andere Het 
Veldhuis in is gehuisvest. De beheerstichting kent op dit moment een continuïteit welke ons zorgen 
baart. Daarom zijn er in 2019 afspraken met collega bestuur PCOU gemaakt om de stichting te 
ontmantelen en het beheer deels onder te brengen bij de gemeente en deels bij de specifieke 
schoolbesturen te beleggen. Een en ander volgens de MFA-Regeling zoals in de gemeentelijk 
onderwijshuisvestingsverordening is meegenomen. In 2020 zijn plannen gemaakt voor splitsing en zijn 
principe afspraken gemaakt met gemeente over overdracht van het gebouw. Daarnaast loopt een 
onderzoek naar de financiële situatie en ontvlechting van de beheerstichting. Deze wordt eerste 
kwartaal 2021 afgerond. De inzet is overdracht van het gebouw aan de gemeente per 1 juli 2021 doch 
uiterlijk op verzoek van gemeente per 1 januari 2022.  
Het Veldhuis krijgt vanuit het onderhoudsprogramma een nieuwe uitstraling c.q. een fris nieuw imago. 
De kosten van overdracht aan gemeente en kwaliteitsverbetering worden gefinancierd vanuit de 
beschikbare onderhoudsgelden als onderdeel van de reeds gereserveerde afdracht aan de Bonte Berg. 
 
 

2.4 Financieel beleid 
 

Doelen en resultaten  
Het financieel beleid is erop gericht een gezonde financiële positie te behouden. Dit is een belangrijke 
voorwaarde om de continuïteit van de organisatie te waarborgen en optimale randvoorwaarden te 
creëren voor de missie en centrale doelstellingen van de stichting. 
 
We hanteren de planning & control cyclus. Het strategische beleidsplan, de jaarplannen, de 
meerjarenbegroting en het Bestuursformatieplan leveren de input voor de begrotingen per school en de 
bijbehorende budgetten. Intern wordt de opvolging gemonitord en bijgestuurd via het in eigen beheer 
ontwikkelde dashboard, de kwartaalverslagen en de beleidsontwikkelingen. Jaarlijks wordt er een 
bestuursverslag opgesteld om ons extern te kunnen verantwoorden. Zowel de GMR als de RvT kijken 
actief mee in de opvolging van de plannen. Aan de hand van financiële rapportages (eerste 4 maanden, 
eerste 8 maanden en 12 maanden) leggen de directeuren verantwoording af over het behaalde 
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resultaat.  Door middel van de geconsolideerde Marap legt het CvB verantwoording af aan de RvT. Bij 
iedere Marap wordt gestreefd naar verbetering van de kwaliteit, zowel qua inhoud als qua vorm.  
 
Treasury  
Gedurende het verslagjaar 2020 heeft de stichting gehandeld conform het in 2016 vastgestelde 
treasurystatuut. Dit statuut voldoet aan de regeling beleggen, lenen en derivaten die van toepassing is 
op de stichting. Dit is een regeling die is opgesteld door het Ministerie van Onderwijs in 
overeenstemming met de staatssecretaris van Economische zaken en geeft aan welke regels van 
toepassing zijn op onderwijsinstellingen.  
  
De stichting heeft geen aandelen, beleggingen, effecten of andere financiële instrumenten in bezit.  
Mocht hier in de toekomst wel sprake van zijn, dan zal dit plaatsvinden conform het treasurystatuut van 
de stichting. Conform het statuut geeft de stichting geen leningen uit aan derden, noch aan personeel, 
noch aan andere instellingen of organisaties. De overtollige liquide middelen worden zoveel als mogelijk 
geplaatst op spaarrekeningen of deposito’s. Per 1 oktober 2020 brengt ING (de huisbankier van de 
stichting) negatieve rente in rekening over tegoeden boven de € 250.000. Eind 2020 is derhalve besloten 
over te gaan tot Schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën.  
 
Allocatie van middelen 
De Rijksoverheid financiert de scholen uitgaande van het aantal leerlingen per 1 oktober van het 
voorgaande jaar (t-1). Voor zover mogelijk herverdeelt de stichting de van de Rijksoverheid verkregen 
middelen over de scholen uitgaande van het meest recente aantal leerlingen (t=0). Dit is mogelijk omdat 
de stichting beschikt over reserves en noodzakelijk omdat de stichting scholen heeft die groeien en 
scholen die krimpen. De kosten voor het Bestuursbureau en het bovenschoolse budget worden gedekt 
door een afdracht door de scholen. Bij het opstellen van de begroting wordt de hoogte van deze afdracht 
jaarlijks opnieuw vastgesteld. De kosten worden verdeeld o.b.v. de totale baten van de scholen rekening 
houdend met het werkelijk aantal leerlingen in het kalenderjaar (t=0).  
Het bovenschoolse budget bevat een aantal kosten die uit hoofde van solidariteit gezamenlijk gedragen 
worden. Het gaat hierbij o.a. om de volgende posten:  

● Kosten voor professionalisering 
● Het kwaliteitsbudget 
● Kosten werving en selectie 
● Salariskosten ouderschapsverlof 
● Loonkosten seniorenregeling 
● Salariskosten vervanging eigen rekening (25%) 
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De stichting streeft er uiteraard naar de afdracht percentages zo laag mogelijk te houden. De gedachte 
hierachter is dat een zo groot mogelijk deel direct ten goede moet komen aan het onderwijs. 
 
Coronacrisis 
De uitbraak van Covid-19 en de maatregelen die door diverse overheden zijn genomen om het virus in te 
perken hebben grote impact gehad in 2020. Zo zijn van 16 maart tot 11 mei 2020 de scholen van de 
stichting gesloten geweest. In versneld tempo en met maximale inzet van onze medewerkers hebben 
onze leerlingen in die periode onderwijs-op-afstand ontvangen. Waar mogelijk zijn leerlingen en leraren 
voorzien van devices om het leren op afstand te faciliteren. Voor kinderen van ouders in cruciale 
beroepsgroepen is noodopvang in de school geregeld. Ook is er opvang voor kwetsbare kinderen 
geregeld.   
Van 11 mei 2020 is het reguliere onderwijs met inachtneming van de coronamaatregelen hervat. Vanaf 
15 december 2020 is door de overheid wederom besloten tot een sluiting van de scholen.  
 
De financiële gevolgen voor onze bedrijfsactiviteiten zijn beperkt en heeft nauwelijks invloed gehad op 
ons resultaat, ondanks de aanschaf van devices ten behoeve van het digitale thuisonderwijs. Dit hangt 
ook samen met het achterblijven van een aantal activiteiten ten gevolge van Covid-19.  
De Rijksbijdragen heeft op reguliere wijze doorgang gehad en ook de diverse subsidies zijn uitbetaald.  Er 
zijn niet substantieel extra kosten gemaakt voor inzet van personeel. Wel hebben alle medewerkers in 
oktober 2020 voor hun extra inspanningen een netto bonus ontvangen. Hiermee was een bedrag van 
circa 100K gemoeid.  Er is op de scholen ca € 60K extra uitgegeven aan schoonmaak in verband met 
hygiëne maatregelen die verband houden met Covid-19.  
Veel leerling-activiteiten, zoals schoolreizen, excursies hebben geen doorgang kunnen vinden. Omdat de 
inning van de ouderbijdragen hiervoor ook niet heeft plaatsgevonden, heeft dit geen financiële impact 
gehad.  
 
Bij het opstellen van de Begroting 2021 en de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met 
eventueel langer aanhouden van de coronamaatregelen. Nu de pandemie langer duurt dan gedacht, is 
de verwachting dat het onderwijs de komende jaren zal moeten investeren om achterstanden bij 
leerlingen, ten gevolge van minder onderwijstijd, in te halen. In februari 2021 is door de overheid bekend 
gemaakt dat hiervoor de komende 2,5 jaar extra middelen beschikbaar komen.  
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2.5 Financieel resultaat 2020 
 
Toelichting op de balans  
In de balans doen de grootste verschillen zich voor bij de liquide middelen en de kortlopende schulden. 
De toename van de liquide middelen ad € 626K wordt grotendeels veroorzaakt door de toename van de 
kortlopende schulden van € 669K. De toename van de kortlopende schulden wordt veroorzaakt door de 
nog af te dragen voor vergoeding van de huisvestingslasten aan Stichting de Bonte Berg inzake Het 
Veldhuis, een toename van het saldo crediteren en vooruitontvangen subsidies die betrekking hebben 
op. De toename van de materiele vaste activa wordt vooral veroorzaakt door extra investeringen in ICT.  

 

 
 
 



   

      pagina 47 

  

Toelichting op het resultaat 2020 
 
In de begroting 2020 was rekening gehouden met een resultaat van € 0. Het resultaat komt uit op 
€ 67.066. Hierdoor zijn de ratio’s, zoals het weerstandsvermogen, licht toegenomen. 
 
Het resultaat over 2020 is als volgt opgebouwd: 
 
 

 
 

Toelichting op de baten   
De positieve afwijking ten opzichte van de begroting bedraagt € 1.000.050.  
 
Rijksbijdragen 
De Rijksbijdragen zijn € 960.621 hoger dan begroot. De specificatie is als volgt: 
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De bekostiging voor zowel 2019-2020 als 2020-2021 is verhoogd, als gevolg van salarisstijgingen, 
omhoog bijgestelde werkdrukmiddelen per leerling en een verhoging van de prestatiebox middelen.  
In 2020 is voor € 57.377 groeibekostiging ontvangen, terwijl € 100.000 was begroot.  
Als gevolg van Covid-19 en de lockdown is vooral bij lagere leerjaren achterstand ontstaan op het gebied 
van technisch lezen en rekenen. Om deze achterstanden in te lopen, hebben de scholen een 
buitenschools programma opgezet. OCW heeft hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld voor € 900 per 
leerling voor maximaal 10% van het aantal leerlingen. De totale subsidie aanvraag bedroeg € 165.600 en 
is bestemd voor de periode oktober 2020 tot aan de zomervakantie van 2021. Van dit bedrag is in 2020 
€ 41.400 besteed.  
 
Overige overheidsbijdragen 
De overige overheidsbijdragen zijn € 25.039 lager dan begroot. Dit komt vooral doordat van de subsidie 
vanuit de gemeente Utrecht, die was begroot op € 60.000, in 2020 slechts € 38.182 is ontvangen. Met 
ingang van het schooljaar 2020-2021 is deze subsidie onderdeel van het convenant Aanpak 
Lerarentekort en worden de baten verantwoord onder de overige baten.  
Overige baten 
De overige baten zijn € 64.468 hoger dan begroot. Dit komt grotendeels door hogere ontvangsten voor 
verhuur ad € 27.370 en baten voor zij instromers vanuit het convenant ad € 49.603. Ondanks dat de 
scholen in 2020 2x gesloten zijn geweest zijn de baten voor overblijf ook € 13.265 hoger dan begroot.  
Als gevolg van Covid-19 hebben veel schoolactiviteiten geen doorgang kunnen vinden. Als gevolg hiervan 
zijn de baten € 26.594 lager dan begroot. Hiertegenover staan ook lagere kosten.  
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Toelichting op de lasten 
 
Personele lasten 
De personele lasten zijn € 642.826 hoger dan begroot. De specificatie is als volgt: 
 

  
 
Van de lonen en salarissen heeft 378K betrekking op de eenmalige uitkering in februari 2020 (waarvoor 
de baten reeds in 2019 ontvangen zijn). In oktober hebben alle medewerkers een netto bonus 
ontvangen. Hiermee was een bedrag van circa 100K gemoeid.  
De kosten voor de vervanging van personeel waren € 110K lager dan begroot. De rest van de 
overschrijding (€ 246K) is het gevolg van de aanpassing van de cao per 1 januari 2020. 
 
 
Afschrijvingen 
In totaal is er in 2020 € 362K uitgegeven aan ICT-middelen. Oorspronkelijk is er 200K begroot. Daarnaast 
zijn er op verzoek van het CvB nog 2 uitbreidingen goedgekeurd door de RvT. Dit betrof een investering 
van 106K voor aanschaf Touchscreens en 20K voor aanschaf van extra Chromebooks voor leerlingen om 
het online lesgeven in verband met Covid-19 mogelijk te maken. Daarmee komt het totaal aan 
goedgekeurde investeringen in ICT voor 2020 uit op € 336K.  
Alle ICT-investeringen voor de scholen zijn uitgevoerd via een DAS-aanbesteding met uitzondering van de 
extra Touchscreens en de Chromebooks voor leerlingen. Deze vallen binnen de norm van 10% extra 
aanschaf op het aanbestede bedrag.  
 
Het verschil tussen de goedkeurde en de werkelijke investering in ICT ad € 36.373 bestaat uit: 

● Een factuur van € 11.700 die nog betrekking had op 2018 
● Een investering voor het bestuursbureau van € 4.500 i.v.m. uitbreiding en vervanging 

verouderde ICT-middelen die niet begroot waren 
● Daarnaast zijn er voor een bedrag van € 17.000 extra Touchscreens aangeschaft. Deze 

investering zou in 2021 gedaan worden en is naar voren gehaald met als gevolg dat de 
investering in ICT in 2021 lager zal zijn dan begroot. 
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● Het restant heeft betrekking op gemaakte kosten in verband met reparaties of vervangen 
defecte middelen. 

 
Ondanks dat er in totaal € 109K meer is geïnvesteerd dan begroot blijven de afschrijvingslasten circa 
€ 37K achter bij de begroting. Dit komt met name omdat de investeringen niet allemaal aan het begin 
van het jaar hebben plaatsgevonden. De afschrijvingslasten worden berekend vanaf het moment van 
aanschaf.  
 
De investeringen in leermiddelen blijven achter omdat een deel van de aanschaf van nieuwe methodes 
(welke waren opgenomen in de investeringsbegroting) betrekking heeft op werkboeken en 
verbruiksmateriaal, die niet geactiveerd worden maar direct ten laste van de exploitatie komen.  
De investering in Technische Zaken van De Twaalfruiter betreft airco’s voor locatie Boomgaarden.   
 
 

 
 
Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten zijn € 410K hoger dan begroot: 

- Hiervan heeft € 128K betrekking op de doorvergoeding van kosten voor groot onderhoud van 
het pand De Boomgaarden van De Twaalfruiter aan de gemeente Utrecht voor 2019 en 2020. De 
kosten voor 2019 zijn niet gereserveerd en de kosten voor 2020 waren niet in de begroting 
meegenomen.  

- In 2020 is door Anculus een nieuwe meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Om aan de 
onderhoudsbehoefte te kunnen voldoen, is de dotatie aan de voorziening groot onderhoud is 
opgehoogd met € 97K naar € 245K.  

-  Als gevolg van extra hygiënemaatregelen in verband met Covid-19 is voor € 57K meer aan 
schoonmaak en schoonmaakmiddelen uitgegeven.   
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- Voor de ondersteuning van op de verschillende schoolgebonden vastgoedvraagstukken ten 
aanzien van onderhoud, renovatie en nieuwbouw door adviesbureau Anculus is in 2020 ca € 
100K aan kosten gemaakt. Deze kosten waren niet begroot.  

 
 
Overige instellingslasten 
De overige lasten zijn € 94K lager dan begroot. Dit komt vooral door het vervallen van excursies, 
schoolreizen, overblijf etc. als gevolg van Covid-19 alsmede lagere uitgaven voor begeleiding van 
leerlingen.  
 
Toelichting op de kasstroom 2020 
 
Onderstaand een overzicht van het kasstroomoverzicht 2020 t.o.v. 2019 

 

In het kasstroomoverzicht is te zien dat de liquide middelen in 2020 met ruim € 626K zijn toegenomen 
ten opzichte van 2019. De stand per 31 december 2020 bedraagt ruim € 5.900.000. De toename van de 
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liquiditeiten wordt vooral veroorzaakt door de toename van de kortlopende schulden. Deze zijn hoger 
als gevolg van: 
● Nog af te dragen vergoeding huisvesting aan Stichting de Bonte Berg inzake Het Veldhuis van € 140K 
● Toename van het saldo crediteren van € 190K 
● Vooruitontvangen subsidies die betrekking hebben op 2021 van € 241K 
● Nog af te dragen loonheffing eindheffing WKR van € 42K 
 
 
  



   

      pagina 53 

  

3. Continuïteitsparagraaf 
 

3.1 Risico’s en risicobeheersing 
 
Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
Om de risico’s van stichting in kaart te brengen is zoals gezegd in samenwerking met de verschillende 
stakeholders uit de organisatie in 2019 een risicoprofiel opgesteld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de 
deelnemers in totaal 15 risico's geïdentificeerd. Deze risico’s zijn ook voor het jaar 2020 relevant. 
Belangrijke factor is de inschatting van de kans dat het risico zich voordoet. Hiervoor is de volgende 
classificering aangehouden: 
 
Laag:  
Zeldzaam, erg onwaarschijnlijk. Het zou verrassend zijn als het toch gebeurt. Heeft zich niet eerder 
voorgedaan in Nederland of bij vergelijkbare instellingen: weging financiële gevolgen 0,2 
Middel:  
Heeft zich in het verleden vaker voorgedaan. Het zou geen grote verrassing zijn als het zich voordoet; 
weging financiële gevolgen 0,5 
 
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 
 
De risicotabel is opgenomen in bijlage 2 
 
Totaal 15 grootste risico's:       bruto €   1.720.000,-   
Schatting overige (niet nader genoemde) rest risico's:    bruto €      100.000,-  
Totaal alle risico's:         bruto €   1.820.000,- 
  
Op basis van risicosimulaties die bij vergelijkbare PO-instellingen zijn uitgevoerd, is bekend dat het 
reserveren van het maximale bedrag van € 1.820.000,- ongewenst is. De risico's zullen immers niet 
allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. De kansverdeling komt neer op een aan te 
houden percentage dat ligt rond de 55% van de totale risico’s. Voor de stichting komt dit neer op een 
aan te houden Weerstandsvermogen van rond de € 1.001.000,-. Dit is de zogenaamde benodigde 
weerstandscapaciteit.  
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Op basis van de afzonderlijk gewogen risico’s bedraagt het totaal € 896.000,-. Hierbij nog op te tellen een 
bedrag van circa € 55.000 voor niet nader gedefinieerde restrisico’s brengt het totaal op € 951.000,-. 
Geadviseerd wordt om in deze fase van risicomanagement uit te gaan op van het hoogste van beide 
berekeningsmethodieken en derhalve een weerstandscapaciteit van tenminste € 1.001.000,-; afgerond € 
1.000.000,- aan te houden.  
Gemeten volgens de classificatie in paragraaf 3.3 zou de stichting met dit bedrag aan risico’s zelfs in de 
categorie “laag risicoprofiel” (5 -8%) kunnen worden ingedeeld. Gezien de ontwikkelfase waarin de 
stichting zich bevindt en de onzekerheden die dit met zich meebrengt wordt vooralsnog als streefwaarde 
voor het weerstandsvermogen 8-13% aangehouden. Deze behoort bij een “gemiddeld risicoprofiel”. 
 
De stichting heeft als uitgangspunt de beschikbare middelen zoveel mogelijk aan te wenden voor het 
beste onderwijs. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat we de komende jaren extra kunnen 
investeren mits het dan geldende risicoprofiel dat toelaat.  
 
 

3.2 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief  
 

Ontwikkeling leerlingaantal 
In de ontwikkeling van het leerlingaantal rekening gehouden met de toekomstige ontwikkelingen die op 
dit moment bekend zijn. Na jarenlange groei zal naar verwachting de basispopulatie van wijk 10 (dit is de 
wijk in de Gemeente Utrecht waar onze scholen gevestigd zijn) de komende jaren gestaag dalen. Bij 
gelijkblijvend marktaandeel betekent dit voor de stichting als totaal een afname van het aantal 
leerlingen.  
Doel is om door actief inzetten op de werving van leerlingen door o.a. een professionele en 
aansprekende website, goed kwalitatief onderwijs en medewerkers die trots en passie uitstralen ons 
marktaandeel in ieder geval te bestendigen en waar mogelijk te verhogen. Daarnaast oriënteert de 
stichting zich op uitbreiden van onderwijsactiviteiten over andere (aanpalende?) wijken van de stad. 
 In onderstaand overzicht zijn de werkelijke leerlingaantallen en prognoses van onze totale organisatie 
per 1 oktober vermeld. De prognoses zijn door de directeuren gemaakt op basis van huidige uitstroom 
en verwachte instroom. 
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Ontwikkeling formatie 
Onderstaande tabel laat de gemiddelde inzet van het aantal FTE van de komende jaren zien. De 
verwachte aantallen zijn gebaseerd op de verwachte leerlingaantallen. Gezien de verwachte afname in 
leerlingaantallen wordt ook op de langere termijn een afname in fte personeel verwacht. Het is van 
belang dat de scholen en stichting hier bij hun aannamebeleid rekening mee houden.  
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Ontwikkeling financiële resultaten 
In het najaar van 2020 is de begroting voor de jaren 2021-2025 opgesteld. Bij het opstellen van deze 
begroting is rekening gehouden met de door de schooldirecteuren ingeschatte ontwikkeling van de 
leerlingenaantallen; zoals eerder aangeven zullen deze de komende jaren licht dalen. Het effect hiervan 
op de bekostiging en de personele lasten is in de meerjarenbegroting verwerkt.  
De stichting heeft een hoog ambitieniveau, dit betekent dat er veel wordt geïnvesteerd in 
professionalisering.  Om deze uitgaven niet ten laste te laten komen van de inzet op personeel is ervoor 
gekozen om een deel van deze uitgaven ten laste te laten komen van de reserves en daarmee een 
negatief resultaat te begroten voor de komende jaren. Het eigen vermogen van de stichting laat dit toe 
en jaarlijks zal worden beoordeeld of die lijn kan worden doorgezet.   
 
De begroting 2021-2025 is als volgt: 
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Ontwikkeling balans 
Rekening houdend met de verwachte financiële resultaten, de ontwikkeling van de kasstromen en de 
investeringen, verwachten we de volgende ontwikkeling van onze balans: 

 
 
 
De meest opvallende ontwikkelingen zijn:  

● Als gevolg van het begrote negatieve resultaat voor de jaren 2021-2025 neemt de Algemene 
Reserve de komende jaren af. 

● De kosten van het groot onderhoud worden via een voorziening geëgaliseerd. In 2020 zijn de 
meerjarenonderhoudsplannen herijkt. Op basis van deze herijking is de jaarlijkse dotatie aan de 
voorziening aangepast. Doordat het grootste deel van de kosten voor groot onderhoud in de 
toekomst liggen, neemt de voorziening de eerste jaren toe.  

● De stichting heeft personele voorzieningen gevormd voor de kosten van langdurig zieken, 
jubilea, wachtgelduitkeringen en duurzame inzetbaarheid. De ontwikkeling van deze 
voorzieningen is stabiel 

● De materiele vaste activa nemen de komende jaren licht af omdat er alleen 
vervangingsinvesteringen zijn meegenomen en geen uitbreiding. Het eventuele effect van 
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investeringen als gevolg van de nieuwbouw van de Willibrordschool is nog niet in beeld en 
derhalve niet in de meerjaren balans verweekt.  
 

3.3 Financiële positie 
 
Kengetallen  
De financiële kengetallen en streefwaarden van de stichting staan in de tabel hieronder weergegeven. 
De onderstaande kengetallen zijn gebaseerd op de jaarrekeningen 2015 tot en met 2020 en de 
meerjarenbegroting 2021 - 2025.  
De stichting haalt op de gedefinieerde financiële indicatoren in belangrijke mate de normen zoals die 
door de stichting in 2019 zijn vastgesteld; de vastgestelde normen zijn gebaseerd rekening houdend met 
het risicoprofiel van de stichting.  Belangrijk uitgangspunt hierbij is de gewenste ontwikkeling van het 
weerstandsvermogen.  
 

 
 
Toekomstige ontwikkelingen 
Als gevolg van de invoering van de nieuwe bekostiging per 1 januari 2023 gaat de bekostiging over van 
schooljaar naar kalenderjaar. Van de bekostiging voor het schooljaar 2022-2023 ontvangen de scholen 
volgens het geldende betaalritme 34,5% van het totaal in de maanden augustus tot en met december 
2022.  Er zal niet worden afgerekend met de scholen naar 5/12 deel van de bekostiging. Dit betekent dat 
de vordering die scholen per ultimo 2022 hebben op het ministerie van OCW (zijnde verschil tussen 5/12 
deel die als baten geboekt zijn en de ontvangsten van 34,5%) zal moeten worden afgeboekt5.   
Deze afboeking leidt derhalve tot een lagere vermogenspositie eind 2022. En daarmee ook op het 
balanstotaal en de kengetallen.  
In onderstaande tabel is het effect op de kengetallen weergeven indien we de vordering ultimo 2020 
zouden afboeken. Een ander heeft tot gevolg dat het weerstandsvermogen van de stichting daalt van 
17,6% naar 12,9% en daarmee binnen de vastgestelde bandbreedte komt.  

                                                           
5 Zie Nota W7139.NNAVV 
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Reservepositie 
Om de bovenmatige reserves bij onderwijsinstellingen terug te dringen, heeft de Inspectie van het 
Onderwijs in 2020 een signaleringswaarde voor het eigen vermogen ontwikkeld. Hiervoor is de volgende 
formule vastgesteld:  

+ Boekwaarde materiële vaste activa 
+ 5% van de totale baten 

 
Alle besturen die een eigen vermogen hebben boven de signaleringswaarde hebben in het najaar van 
2020 een brief van de inspectie ontvangen. De inspectie roept daarin op om in samenspraak met de RvT 
en de GMR een bestedingsplan te maken.  
 
Op basis van bovengenoemde formule heeft de stichting eind 2020 ca € 2,1 miljoen aan ‘bovenmatige 
reserves’. Dit bedrag neemt gedurende de looptijd van de meerjarenbegroting af naar € 1,6 miljoen.  
 

 
 
Zoals gezegd heeft het afboeken van de vordering op OCW ultimo 2020 effect op onze reservepositie en 
daarmee ook op de signaalwaarde Eigen Vermogen. In onderstaande is de afboeking van de vordering 
per ultimo 2020 verwerkt.  
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In het voorjaar van 2021 zal een bestedingsplan worden opgesteld, waarbij de continuïteit van de 
organisatie vanzelfsprekend voorop staat. Als uitgangspunt zal dan de lagere signaalwaarde eigen 
vermogen worden gehanteerd. De RvT en GMR worden betrokken bij dit proces.  
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4. Verslag Raad van Toezicht 
 
Inleiding 
2020 was een bijzonder jaar. Een jaar waarin onze leraren, schoolleiders, kwaliteitscoördinatoren, 
conciërges, ondersteuning en alle andere medewerkers keihard gewerkt hebben om onze leerlingen 
ondanks de coronacrisis optimaal onderwijs te geven. Als Raad van Toezicht zijn wij buitengewoon trots 
op de inzet van de medewerkers van onze stichting én het geduld en de betrokkenheid van ouders en 
verzorgers. Wij hebben al eerder onze waardering hiervoor geuit, maar willen hierbij nogmaals onze 
complimenten overbrengen.  
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat noodgedwongen andere zaken prioriteit moesten krijgen. In 
maart was de eerste lockdown en moesten alle scholen in sneltreinvaart overstappen op 
afstandsonderwijs. Deze vorm van onderwijs brengt echter ook nieuwe zorgen met zich mee: zijn alle 
kinderen voldoende in beeld, hebben alle kinderen de beschikking over technische voorzieningen om het 
onderwijs op afstand te kunnen volgen, is het onderwijs wel effectief genoeg of lopen kinderen toch 
achterstanden op? 
In aanloop naar de zomerperiode daalden de besmettingscijfers en konden de kinderen gelukkig weer 
naar school. In het najaar verslechterde dit weer met als gevolg een tweede lockdown in december. De 
bestuurder en haar medewerkers hebben hierop adequaat gereageerd en zijn weer overgestapt naar 
onderwijs op afstand. De eerdergenoemde zorgen bestaan nog steeds, daarnaast zien we bij deze 
tweede lockdown dat er een veel groter beroep wordt gedaan op de noodopvang. Dit geeft extra 
uitdagingen en een verzwaring van de taken van de medewerkers.  
In het algemeen geldt dat de coronacrisis een zware wissel trekt op de organisatie. Gelukkig zijn er dit 
jaar ook lichtpunten die belangrijk zijn voor de lange termijnperspectief en toekomst van onze stichting. 
Zo zorgt ons onderscheidende karakter en onderwijsvisie voor een positieve aantrekkingskracht op 
nieuwe medewerkers. Dit helpt de stichting om de problemen met betrekking tot het lerarentekort te 
beperken. 
2020 stond wederom in het teken van doorgaande implementatie van de filosofie van de high 
performance school. Op de scholen van de stichting streven we naar het best mogelijke onderwijs, 
gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. De inspectie heeft in 2018 vastgesteld dat de HPS-visie tot in 
het klaslokaal doorleefd wordt. 
Op de huisvestingdossiers zijn er grote stappen gezet. Voor zowel de Twaalfruiter als de Willibrordschool 
komen oplossingen in zicht. Dit geldt ook voor huisvestingsperikelen van Het Veldhuis. Het bestuur 
wordt op professionele wijze ondersteund door Anculus. Het proces is taai maar door vasthoudendheid 
is de Raad ervan overtuigd dat er oplossingen komen en de risico’s onder controle zijn. 
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Samenstelling Raad van Toezicht 
De RvT heeft in het jaar 2020 gefunctioneerd met vijf leden. Binnen de statuten is een minimumaantal 
van vijf en maximaal aantal van zeven leden voorzien. De leden hebben zitting voor een termijn van drie 
jaar. Een volgens het rooster aftredend lid van de RvT is onmiddellijk (doch ten hoogste tweemaal) 
herbenoembaar. Aftreden van de leden van de RvT vindt in principe plaats op basis van een door de RvT 
vastgesteld rooster. 
 
Conform het rooster trad de heer Hulst in augustus 2020 af. Om persoonlijke redenen heeft mevrouw 
Wieman besloten om haar zetel in de Raad ter beschikking te stellen. De Raad is beide leden erkentelijk 
voor hun inzet voor de stichting. 
Na de zomervakantie zijn twee nieuwe leden geworven voor de RvT. Uit de vele goede kandidaten zijn 
de heer De Vries en mevrouw Van Elderen geselecteerd en tot de RvT toegetreden. De heer De Vries 
heeft als speciaal aandachtsgebied huisvesting en bedrijfsvoering en maakt deel uit van de 
auditcommissie. Mevrouw Van Elderen brengt specifieke bekwaamheid in vanuit het domein van 
onderwijskwaliteit. De zetel van Mevrouw Van Elderen is in nauwe samenwerking met de GMR 
geworven. 
 
De Raad van Toezicht bestond per 31 december 2020 uit de volgende personen: 
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Nevenfuncties van leden Raad van Toezicht 
 

 
 
 

Verdeling van de commissies 
Binnen de RvT zijn enkele commissies ingesteld met als doel om vanuit een specialisme toezicht te 
houden op het gevoerde beleid en daarmee dichter op de organisatie te zitten. Dit betreft de Audit 
Commissie (AC) die zich samen met de bestuurder en medewerker financiën richt op de bedrijfsvoering 
en de Remuneratiecommissie die de rol als werkgever van het CvB vervult. Daarnaast zijn er vanuit 
expertise aandachtsgebieden per lid zoals HRM, ICT & communicatie, huisvesting en Hoofd Financiën 
Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam onderwijs. 
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Werkzaamheden van de Raad van Toezicht 
De RvT houdt toezicht op het beleid van het CvB en op de gang van zaken binnen de stichting. De RvT 
speelt een belangrijke rol als adviseur en klankbord van het CvB, naast haar formele rol als 
toezichthouder en werkgever. De RvT waarborgt de continuïteit van de organisatie en verleent in dit 
verband voorafgaande goedkeuring aan het CvB voor besluiten die betrekking hebben op het vaststellen 
van de begroting en de jaarrekening, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan van de stichting. De 
RvT heeft een accountant aangesteld om de jaarrekening te controleren. 
 
De RvT heeft in 2020 vijfmaal regulier vergaderd. Het CvB heeft in de vergaderingen geparticipeerd. 
Naast de RvT vergaderingen heeft de voorzitter van de RvT periodiek overleg met het CvB. In 2020 heeft 
er eenmaal een overleg met de GMR plaats gevonden. De voltallige RvT en GMR hebben via een Teams 
meeting met elkaar gesproken over de procedure rondom de werving van een lid voor de RvT op 
voordracht van de GMR en een aanzet gegeven om meer gericht op strategie met het CvB te spreken. 
Veel van de vergaderingen, als ook tussentijdse informatievoorziening heeft in het teken gestaan van de 
coranacrisis. Het is duidelijk dat deze crisis veel impact heeft gehad.  
 
De meeste vergaderingen van de Raad hebben digitaal plaatsgevonden net zoals ook het onderwijs 
gedeeltelijk digitaal heeft plaatsgevonden met alle beperkingen die dit met zich meebrengt.  
De RvT was ook dit jaar van plan om weer scholen te bezoeken, dit heeft in verband met het verbod om 
de scholen in te gaan tijdens de coronacrisis niet plaatsgevonden. Deze bezoeken lenen zich niet om 
deze digitaal te doen. De RvT betreurt dit en kijkt ernaar uit om het komende jaar weer scholen te 
kunnen bezoeken om een persoonlijke indruk te krijgen van de onderwijsprogramma’s en de sfeer 
binnen de scholen te kunnen proeven. 
 
Vanuit de visie om het beste onderwijs van Utrecht voor onze kinderen te leveren, heeft de stichting het 
intensieve kwaliteitsverbeteringstraject verder doorgezet. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zijn 
de resultaten zichtbaarder en merkbaarder dan ooit. De organisatie kan trots zijn op de behaalde 
resultaten en is voorzichtig toe aan de volgende fase in de professionalisering binnen de scholen. 
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Kwaliteit van onderwijs was ook 2020 een belangrijk aandachtpunt. Mede met het oog op de 
coronacrisis. Op elke vergadering is hierover gesproken en is de RvT met regelmaat tussentijds 
geïnformeerd door het Bestuur. De kwaliteit van onderwijs hangt uiteraard sterk samen met de verdere 
uitbouw van het concept van HPS. 
 
De RvT heeft in het afgelopen jaar veel aandacht geschonken aan huisvesting. Het thema huisvesting 
heeft een grote impact op de (toekomstige) organisatie en omvat de nodige risico’s. In constructief 
overleg met het CvB worden verschillende scenario’s besproken en worden daar waar nodig risico-
beheersende maatregelen genomen. Het bestuur wordt hierbij ondersteund door Anculus, een 
organisatie o.a. gespecialiseerd op het gebied van schoolhuisvesting. 
 
In een aantal vergaderingen is expliciet aandacht geweest voor de strategie van de organisatie. In 
gezamenlijk overleg zijn diverse richtingen verkend. Definitieve besluiten zijn hierover nog niet genomen. 
De overleggen waren constructief en verkennend. Besloten is om dit in het strategisch beleidsplan met 
een addendum voor de periode 2022 -2025 vast te leggen. 
 
Aandacht voor de noodzakelijke versterking van het bestuurskantoor is nadrukkelijk een onderwerp in 
2020. Op verschillende kernposities zijn (nieuwe) medewerkers aangetrokken. Hierdoor functioneert het 
kantoor professioneler en is zij beter in staat om zowel bestuur als scholen te ondersteunen. 
 
Binnen de stichting wordt gebruik gemaakt van een planning & control cyclus. Voor aanvang van het 
boekjaar is eind 2019 een begroting 2020 opgesteld. Deze begroting is uitgebreid besproken binnen de 
audit commissie, alvorens deze goedgekeurd is door de RvT. Gedurende het jaar heeft de bestuurder 
Marap’s opgesteld op basis waarvan de audit commissie en de RvT de realisatie van de begroting heeft 
gevolgd. Gedurende de gesprekken binnen zowel de audit commissie als de RvT is vastgesteld dat de 
middelen van de stichting doelmatig besteed worden. Hierbij is onder andere aandacht besteed aan de 
verhouding van inzet van middelen voor onderwijzend- en ondersteunend personeel als ook de inzet van 
middelen voor personeel en materieel. De RvT is van mening dat de bestuurder kostenbewust met de 
inzet van middelen omgaat en dat er voldoende waarborgen zijn voor de (financiële) continuïteit van de 
stichting.  
 
De RvT heeft de accountant benoemd, die in opdracht van de RvT onderzoek en controle uitvoert op de 
administratieve processen en de jaarrekening. Rond de vaststelling van de jaarcijfers is er intensief 
contact tussen de accountant, de medewerker financiën en de audit commissie. Ook de accountant 
beoordeelt in opdracht van de RvT de doelmatigheid en rechtmatigheid van de inzet van middelen. 
Hierop zijn geen specifieke bevindingen gedaan. Eventuele risico’s worden op deze wijze met de RvT 
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gedeeld en de aanpak besproken. Op basis van voorgaande houdt de RvT toezicht op de rechtmatige 
verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen. 
 
Periodiek worden relevante stukken gedeeld door de bestuurder middels de ‘Postduif’. Dit bevordert het 
actueel inzicht in de organisatie buiten de vergaderingen om.  
 
Zelfevaluatie 
De RvT heeft in 2020 geen zelfevaluatie uitgevoerd. De evaluatie is door het uittreden van de heer Hulst 
en het plotseling aftreden van mevrouw Wieman verschoven naar 2021.  
 
Werkgeverschap 
De remuneratiecommissie heeft in 2020 verschillende gesprekken gevoerd met de bestuurder. De RvT is 
van mening dat zij op grond van haar activiteiten een duidelijk beeld heeft gekregen van het 
functioneren van het CvB. Dit functioneren wordt eenmaal per jaar door de RvT geëvalueerd en met het 
CvB besproken in de remuneratiecommissie. 
 
Ten slotte 
De RvT bedankt alle vrijwilligers, de medewerkers en het CvB van de stichting voor de inzet waarmee ze 
zich sterk hebben gemaakt voor het onderwijs op de VDMH-scholen in 2020. Speciale dank is er voor de 
aftredende leden mevrouw Wieman en de heer Hulst. Zij hebben zich jarenlang voor de stichting in 
toezichthoudende activiteiten ingezet en hebben hiermee een grote bijdrage geleverd aan de stichting.  
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5. Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  
 
Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de GMR van Stichting RK-basisscholen Vleuten - De Meern - 
Haarzuilens. Met dit jaarverslag willen wij iedereen binnen en buiten deze stichting informeren over 
onze activiteiten in het afgelopen jaar. 
 
Gemeenschappelijke medezeggenschap bij stichting Vleuten, de Meern, Haarzuilens (VDMH) 
De Stichting RK-basisscholen VDMH bestaat uit 4 scholen op in totaal 8 locaties:  

● De Willibrordschool in Vleuten met als nevenvestiging de St. Bonifatiusschool  
in Haarzuilens; 

● De Drie Koningenschool in de Meern; 
● De Twaalfruiter in Vleuterweide; 
● Het Veldhuis in de wijk Veldhuizen. 

 
Naast de medezeggenschap op het niveau van onze vier scholen, is er ook een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) die meepraat over het bovenschools beleid. Het bevoegd gezag, zijnde 
het college van bestuur (CvB), is de primaire gesprekspartner van de GMR. De GMR bestaat uit 4 ouders 
en 4 personeelsleden. 
 
Als GMR vinden wij het belangrijk dat de stichting er alles aan doet om kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs te realiseren om zo de kansen voor alle leerlingen in het vervolgonderwijs en hun deelname 
aan de samenleving te maximaliseren. Wij ondersteunen de stichting bij het realiseren van deze ambitie 
op diverse terreinen, zoals o.a. onderwijskwaliteit, personeelsbeleid, identiteit en financiën. Zo geven wij 
(mede) vorm aan de koers en dragen bij aan de waarborging van de kwaliteit van het onderwijs op alle 
scholen van de stichting. Hierdoor draagt de GMR bij aan het verhogen van de kwaliteit van het beleid én 
aan het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak voor dit voorgenomen beleid. 
 
De rol van de GMR wordt gekenmerkt door:  

● Mee te weten: het bestuur informeert de GMR over relevante zaken (transparantie) 
● Mee te denken: de GMR denkt constructief mee én tegen over bovenschools beleid 
● Mee te praten: GMR en bestuur overleggen en wisselen uit 
● Mee te beslissen: de GMR heeft advies en instemmingsrecht op benoemde onderwerpen (WMS) 
● Mee te dragen: de GMR leden zijn ambassadeurs en dragen dit uit (communicatie naar de MR-

en, medewerkers, leerlingen en ouders). 
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Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
 

Naam Namens Geleding 
Marleen van Mil (secretaris) 
 
Willem van der Steeg                   (tot jan ’21) 
Carola Edixhoven-Steur               (per jan ’21)  

Drie Koningenschool Personeel 
 
Ouder  

Ilvy Rijke-Verwey  
 
Floris Peters (voorzitter) 

De Twaalfruiter Personeel 
 
Ouder 

Sophie Piccardt-Brouwer            (tot aug ’20) 
Sophia Naumann-Dekker          (per sept ’20) 
 
Dennis Rijntjes 

Willibrordschool/ St. 
Bonifatius 

Personeel 
 
 
Ouder 

Thora van Hilst                               (tot aug ’20) 
Els Albronda                                  (per sept ’20) 
 
Peter Verstraten                            (tot mrt ’20) 
Joost Hordijk                                  (per juni ’20) 

Het Veldhuis Personeel 
 
 
Ouder 

 
 
Vergaderingen 
De GMR heeft gedurende 2020 7x met het college van bestuur vergaderd/overleg gehad. 
  
16 januari 2020 
17 maart 2020 
25 mei 2020   > Ingelaste vergadering m.b.t. corona  
23 juni 2020    
2 juli 2020  
14 oktober 2020  
7 december 2020  > Benen-op-tafel-sessie 
 
Naast de vergaderingen met de bestuurder heeft de GMR ook interne overleggen gehad. 
 
In principe vinden de vergaderingen met de bestuurder plaats op het bestuursbureau. Echter door 
corona zijn alle vergaderingen vanaf maart online gehouden.  
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Contacten GMR 
De GMR heeft nauw contact met het College van Bestuur (CvB), zijnde mevrouw M. van den Haak. 
Daarnaast sluit bij de vergaderingen met het CvB doorgaans ook het Bestuursbureau aan voor 
additionele toelichting en duiding van de aangeleverde documenten.  
 
Naast de geplande GMR-vergaderingen vindt er tussentijds overleg plaats indien daar aanleiding toe is. 
In mei 2020 heeft er een extra ingelaste GMR-vergadering plaatsgevonden waarin de impact van de 
coronapandemie op de scholen werd besproken. Gespreksonderwerpen betroffen de genomen 
maatregelen in naleving van de door de regering opgelegde beperkingen, het welzijn van leerlingen en 
personeel gedurende de coronapandemie en de gang van zaken omtrent het thuisonderwijs.  
 
In 2020 is een zogenoemde benen-op-tafel-sessie geïnitieerd. Het doel van deze sessie was om een 
informeel, doch vertrouwelijk, gesprek tussen het CvB en de GMR te voeren, waarin de strategische 
ontwikkelingen binnen de stichting m.b.t. beleid, onderwijs en personeel werden besproken. Op deze 
laagdrempelige manier is de GMR in een vroeg stadium betrokken bij de verdere ontwikkeling van deze 
strategie. De GMR kijkt positief terug op deze benen-op-tafel-sessie. 
 
Gedurende 2020 is er ook contact geweest met de Raad van Toezicht (RvT) omtrent een openstaande 
vacature bij de RvT. In de wet omtrent medezeggenschap op scholen heeft de GMR het recht een 
kandidaat voor te dragen voor de RvT. Om een goede samenwerking te bevorderen is ervoor gekozen 
een afvaardiging van de GMR plaats te laten nemen in de Beoordelings- en Adviescommissie van deze 
sollicitatieprocedure. 
 
Terugblik boekjaar 2020 
Het jaar 2020 werd sterk gekenmerkt door de gevolgen van de coronapandemie. De impact op de 
leerlingen, ouders en personeel binnen de stichting was groot. Tijdens de twee lockdowns in het voor- en 
najaar hebben de scholen snel moeten omschakelen naar thuisonderwijs. Zowel het einde van het 
schooljaar 2019-2020 als het begin van het schooljaar 2020-2021 heeft het onderwijs op school plaats 
kunnen vinden.  
 
Binnen de stichting wordt het HPS-traject voortgezet. Alle betrokken scholen hebben inmiddels de 
basiskwalificering (brons) gehaald. Tevens zal blijvend worden ingezet om binnen de stichting personeel 
op te leiden binnen de zogenoemde Academie. De GMR zal hier vanuit haar rol op toe blijven zien.  
 
Tenslotte heeft de GMR onder leiding van Verus een traject doorlopen voor verdere stroomlijning en 
professionalisering van de GMR. Gedurende dit traject zijn o.a. documenten opgesteld m.b.t. de visie, 
profilering en activiteiten van de GMR. 
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Instemming en advies 
De GMR heeft ingestemd met de volgende documenten: 

● Maart 2020  Vakantierooster 
● April 2020  Bestuursformatieplan 
● Juni 2020  Algemeen deel schoolgids 
● Oktober 2020  (Aangepast) Informatie beveiligingsplan 

 
De GMR heeft advies gegeven m.b.t.: 

● Januari 2020  Begroting 2020 
 
Overige documenten zijn door het CvB/Bestuursbureau aangedragen ter informatie en/of discussie. 
 
Doelstellingen voor het jaar 2021 
 
De GMR heeft de volgende doelstelling voor 2021: 

● Een sparringpartner zijn voor de organisatie in het HPS-traject; 
● Continuatie van laagdrempelig contact met het CvB middels benen-op-tafel sessies; 
● Communicatie met de MR versterken; 
● Communicatie met de RvT versterken. 

 
Beleidstukken die we het komende jaar in ieder geval verwachten zijn: 

● Begroting 2022 
● Scholingsplan 
● Vakantie-urenbeleid 
● Management rapportages 
● Procedure aanmeldbeleid 
● Uitkomsten tevredenheidspeiling  

 
Uitgaven GMR 2020 
 
De GMR heeft een budget waar zij recht op hebben. Dit schooljaar heeft de GMR het volgende 
uitgegeven; 
 

● Jaarafsluitings etentje    €    250,- 
● Vereniging Verus begeleidingstraject  € 5.040,- 

Totaal:       € 5.290,- 

 



   

      pagina 71 

  

B. JAARREKENING 
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6. Grondslagen 
 
ALGEMEEN 
 
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 RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van de daarin aangeduide 
uitzonderingen. 
 
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 zijn 
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden. 
 
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande jaar, 
alsmede de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar. 
 
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. 
 
Door afronding op hele euro's kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd. 
 
De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling. 
 
 
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 € 450 
aangehouden. 
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Het economisch eigendom van de schoolgebouwen berust bij de gemeente. Indien een gebouw door 
een school blijvend wordt verlaten, wordt het gebouw "om niet" aan de gemeente overgedragen. 
 
De overige activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald: 
Gebouwen en terreinen: 10 tot 40 jaar. 
Technische zaken: diverse afschrijvingstermijnen op basis van geschatte levensduur. 
Meubilair: alle 20 jaar. 
ICT: alle 5 jaar. 
Onderwijsleerpakket: methoden, apparatuur (zoals koelkast, tv, projectoren) 5 en 8 jaar.  
Overige MVA: 6 jaar. 
Als ondergrens voor te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar, wordt € 450 
aangehouden. Afhankelijk van de soort aanschaf geldt deze ondergrens voor de prijs per stuk (inclusief 
btw, b.v. TV) of de prijs van de "verzamelnaam" (b.v. (taal)methode). 
 
Financiële vaste activa 
De in de financiële vaste activa opgenomen effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen 
de reële waarde. De waardering na eerste verwerking vindt plaats tegen geamortiseerde kostprijs 
waarbij waarde mutaties worden verantwoord in de staat van baten en lasten. 
 
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. 
 
Liquide middelen 
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. 
 
Eigen Vermogen 
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 
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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.  
 
Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door een derde is aangebracht, dan is het aldus 
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsfonds. 
 
De "Reserve schoolfondsen" 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. 
 
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 mindering 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 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 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 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 
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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 2020 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. 
 
Voorziening langdurig zieken: 
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 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. 
 
Langlopende schulden 
De langlopende schulden hebben een verwachte looptijd van meer dan één jaar. 
 
Kortlopende schulden 
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 
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toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de kortlopende schulden zijn te 
plaatsen. 
 
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.  
 
 
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. 
 
(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 ten gunste van de staat 
van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet 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 is verlopen op balansdatum. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
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 basispremies 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 
premies worden als verplichting op de balans opgenomen.  
 
De dekkingsgraad van het ABP ultimo 2020 is 93,2%. Per ultimo 2019 was deze 97,8%. 
 
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. 
 
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. 
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Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva. 
 
 
FINANCIËLE INSTRUMENTEN 
 
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 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 de groep zijn het kredietrisico en het 
liquiditeitsrisico. 
 
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. 
 
Het beleid van het bestuur om deze risico's te beperken, luidt als volgt: 
 
Kredietrisico 
Het bestuur bewaakt voortdurend haar vorderingen. Door de bovenstaande maatregelen is het 
kredietrisico voor het bestuur minimaal. 
 
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. In 
de begrotingen wordt rekening gehouden met beperkte beschikbaarheid van liquide middelen 
waaronder bijvoorbeeld deposito’s 
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7. Balans per 31 december 2020 
(na verwerking resultaatbestemming) 
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8. Staat van baten en lasten 2020 
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9. Kasstroomoverzicht 2020  
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10. Toelichting behorende tot de balans  
(na verwerking resultaatbestemming) 
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11. Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten  
 

 

  



   

      pagina 90 

  

 

  



   

      pagina 91 
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12. Overzicht verbonden partijen  
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13. Wet Normering Topinkomens 
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14. Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen  
 

Contractuele verplichtingen:  
 
Schoonmaakcontracten: 
Per 1 januari 2015 is een contract afgesloten voor onbepaalde tijd met Euromax Services V.O.F. voor het 
uitvoeren van schoonmaakdienstverlening op basisschool De Twaalfruiter. De te verwachten 
schoonmaakkosten voor 2020 bedragen € 170.000 (incl. btw). 
 
Per 10 februari 2015 is het contract aangepast voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van drie 
maanden met MKB Schoon voor het uitvoeren van schoonmaakdienstverlening op de Willibrordschool 
en Bonifatiusschool. De te verwachten schoonmaakkosten voor 2020 bedragen voor de Willibrordschool 
€ 79.500 (incl. btw) en voor de Bonifatiusschool € 13.750 (incl. btw). 
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15. Gebeurtenissen na balansdatum  
 
 
Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor de 
interpretatie van de cijfers. 
  



   

      pagina 101 

  

16. Statutaire regeling omtrent bestemming resultaat  
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17. Ondertekening jaarrekening 
 

Opgesteld door het College van Bestuur te De Meern d.d.   20-05-2021  

  

  

  

M.H. van den Haak      

  

  

Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 16-06-2021  
  
    
 
 
 
A. Deenekamp      L.B.P. van Rijen 

 
   
  
 
 
P. Aartsma    S. de Vries 
 
   
 
   
 
E.E. van Elderen - Hagen 
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C. OVERIGE GEGEVENS  
 

18.  Controleverklaring 
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Bijlage 1 - Kwaliteitskaart Kwaliteitsaanpak 
 

 

Kaart 3.15 Kwaliteitskaart Voor de leiding 

Verantwoordelijke Just Hageman (stichting) 

Geëvalueerd 6-3-2019 
 

Doel 
 
Kwaliteitszorg is niets meer en niets minder dan zorgen voor goede kwaliteit. Om te weten of je die 
kwaliteit waarmaakt, monitor en meet je of je je doelen haalt. Vervolgens is het een kwestie van 
behouden wat werkt en verbeteren wat nog niet werkt6. Kwaliteitszorg slaat op de systematiek waarmee 
scholen zelf op basis van door hen zelf gestelde doelen de kwaliteit van hun onderwijs en de inrichting van 
het onderwijsleerproces vaststellen, optimaliseren en bewaken7. Kwaliteitszorg richt zich op de processen 
binnen het onderwijs en op de uitkomsten waar die processen toe leiden. Scholen en besturen willen 
uiteindelijk bereiken dat hun leerlingen goede resultaten halen.  De vraag hoe deze resultaten tot stand 
komen, is even interessant als de vraag naar de resultaten zelf.  
Kwaliteitszorg kenmerkt zich door een systematische aanpak. Het bereiken van kwaliteit moet geen 
toevalstreffer zijn; scholen en besturen hebben er grip op. Dit houdt in dat zij aan andere kunnen 
uitleggen wat ze wanneer, hoe en waarom hebben gedaan.  Kwaliteitszorg is niet alleen het vaststellen 
van de huidige kwaliteit, maar ook het bewaken en verbeteren ervan. Het is een voortdurend en cyclisch 
proces8. 
 
Enigma is de schoolbrede kwaliteitsaanpak die bijdraagt aan een sterke schoolorganisatie. Het is een 
leidraad om de visie van de scholen daadwerkelijk vorm te geven, overzicht te houden, de werkdruk te 
verlagen en de schoolprocessen te versterken. Het is een fundering voor het verbeteren en behouden van 
de kwaliteit van ons onderwijs en het is ondersteunend aan het realiseren van onze ambities. Het geeft 
het team houvast bij het maken van keuzes en het planmatig uitwerken, evalueren en borgen. 
 

                                                           
6 Naaijkens, Bootsma (2018). En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? Huizen: Pica. 
7 Hofman e.a., (2004). Kwaliteitszorg in het primair onderwijs. Deelstudie 1: peiling 2003/2004. Groningen: GION. 
8 Naaijkens, Bootsma (2018). En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? Huizen: Pica. 
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Onze visie en het strategisch beleid wordt vertaald naar ambitiekaarten en kwaliteitskaarten 
(standaardisering van afspraken). Dit vormt de basis van onze kwaliteitsaanpak. 

Aanpak 
 
Enigma bestaat uit twee sporen:  
    
Spoor 1 is gericht op vakmanschap en professionaliteit. Wij zijn ervan overtuigd dat een school waar 
leraren zich optimaal kunnen ontwikkelen en waar zij de ruimte krijgen om hun vakmanschap te 
ontplooien, een school is die het verschil voor de leerlingen maakt.  
 
Spoor 2 is gericht op het vormen van de basis van je kwaliteitsaanpak. Dit doen we door processen te 
beschrijven die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de school. Deze processen samen vormen 
bovendien een instrument voor interne en externe verantwoording. De aanpak brengt een continu proces 
op gang van doelen stellen, in beeld brengen waar je staat, borgen wat goed is en werken aan wat nog 
beter kan.  
Uitgangspunten spoor 1 
 
Versterken pedagogisch didactisch handelen 
Om het pedagogisch en didactisch handelen van leraren te versterken leggen de leerteams, het MT en de 
intern begeleiders lesbezoeken af. De insteek is niet om leraren te beoordelen, maar om hen te wijzen op 
verbeterpunten en daar waar nodig te coachen. De klassenbezoeken met kijkwijzer en de flitsbezoeken 
spelen daarin een belangrijke rol. Maar ook bijvoorbeeld de lesobservaties in het kader van ‘lesson study.  
Kwaliteitszorg heeft een directe relatie met integraal personeelsbeleid. De kwaliteit staat en valt immers 
met de mensen voor de klas. Binnen de school willen we daarom beter worden door continue te werken 
aan een sfeer waarin we met elkaar over de resultaten van het onderwijs kunnen spreken, elkaar 
feedback kunnen geven en waar plaats is voor coaching en intervisie. Via de leerteams, via de 
gesprekkencyclus, klassenbezoeken en studie verhogen we het vakmanschap. 
 
Autonomie van leraren 
Het is belangrijk om vrijheid of bevoegdheid te geven aan het team om zelf te handelen. Met de inzet van 
de kwaliteitskaarten voorkomen we dat er belangrijke zaken over het hoofd gezien worden, zonder dat 
het team het vermogen verliest om naar eigen inzicht te reageren op nuances en onvoorspelbaarheden. 
Voor teamleden zijn een onderzoekende houding en nieuwsgierigheid belangrijke eigenschappen. De 
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waarom vraag moet leven in de gehele organisatie. Het delen van kennis levert daaraan een bijdrage. Hoe 
beter en sneller de resultaten en processen zichtbaar zijn des te gemotiveerder de medewerkers te werk 
gaan. Professionalisering van het personeel draagt hieraan bij.  
 
Uitgangspunten van spoor 2 
 
Ambitiekaarten 
Ambitiekaarten zijn de bouwstenen van ons onderwijs. Op deze kaarten werken we doelen op 
verschillende beleidsterreinen uit. De vier ambitiekaarten zijn opgebouwd conform het klaverblad van 
onze visie. Ambitiekaart leren, ambitiekaart organiseren van het leren, ambitiekaart professionaliteit en 
ambitiekaart veranderen. Elke ambitiekaart start met de achtergrond en de context uit het strategisch 
beleid. Vervolgens geeft de visie op dat onderdeel de ambitiedoelstelling weer. Die doelstellingen zijn 
vervolgens weer uitgewerkt in vier jaren, waarmee ook de jaarplannen direct op hoofdlijnen gevormd zijn. 
 
De doelen op de ambitiekaarten worden zo smart mogelijk beschreven. De kaarten bevatten doelen voor 
kortere en langere periode.  Tegen het einde van het schooljaar evalueren we de ambitiekaarten en 
stellen we indien nodig de doelen (voor het jaar daarna) bij.  
 
Beleid 
Naast onze eigen analyses, evaluaties en de geambieerde visie, hebben we ook te maken met beleid dat 
op ons af komt. Landelijke afspraken, wettelijk, cao enz. Dit beleid dienen we te realiseren. We doen dit 
door het te vervlechten met onze eigen ambities. 
Het strategisch beleid van de stichting heeft ook nadrukkelijk een plek in onze ambitiekaarten en daarmee 
ook direct in de doelstellingen die we als school nastreven. Doordat alle scholen in de stichting het 
strategisch beleid vorm geven, wordt daarmee het strategisch beleid uitgerold binnen de gehele stichting. 
 
Geen papieren tijgers 
Om een eenvoudige werkwijze na te kunnen streven, is er een directe relatie tussen het 
schoolambitieplan, de visie, het strategisch beleid, de jaarplannen, de evaluaties van het onderwijs en de 
wettelijke verplichtingen. Alles wat uitgewerkt wordt vanuit de ambitiekaarten, komt direct terecht op 
kwaliteitskaarten. Daarmee borgen we de vernieuwingen, de afspraken en hanteren we een eenduidige 
werkwijze. 
 
Kwaliteitskaarten 
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De school werkt met kwaliteitskaarten waarop praktische werkafspraken op verschillende 
beleidsterreinen staan beschreven. De kwaliteitskaarten bevatten praktische ritmes en routines. Jaarlijks 
worden de kwaliteitskaarten geëvalueerd en bijgesteld. Dit kan doordat ze voorbijkomen tijdens het jaar, 
ze aan bod komen in een leerteam, er nieuwe afspraken worden toegevoegd o.i.d. 
De kwaliteitskaarten kunnen bestaan uit procesbeschrijvingen, onderwijskundige 
inhouden/stroomdiagrammen of storyboards. Deze kwaliteitskaarten zijn van hoge waarde voor het 
dagelijks werken in de klas of op schoolniveau. 
Een kwaliteitskaart die is opgesteld (i.s.m. het team) wordt voorgelegd aan het MT ter goedkeuring. 
Daarna wordt de kaart in de digitale map gezet waardoor deze voor iedereen te lezen is. Alleen de intern 
begeleiders en het MT hebben schrijfrechten. Bij kaarten zoals Sinterklaas krijgt de Sint commissie 
schrijfrechten. Afspraak is dat alleen de eigenaar van de kaart aanpassingen doet aan de kaart n.a.v. een 
evaluatie of feedback. Bij grote, belangrijke wijzigingen gaat de kaart opnieuw door het MT en worden 
leerkrachten er in de kaart op geattendeerd door rode tekst te benutten. Deze tekst wordt na gebruik 
weer zwart gemaakt. 
 
Kwaliteit moet blijken. Daarom verzamelen onze leerkrachten gegevens over de ontwikkeling van onze 
leerlingen tot en met het einde van de basisschool. Daarmee bezitten wij een schat aan informatie. Om 
het onderwijs te verbeteren (op leerling-, groeps- en schoolniveau) maken we gebruik van deze 
uitkomsten.  
Onze school maakt daarbij gebruik van ParnasSys. 
 
De kwaliteitskaarten zijn genummerd. Alle kaarten beginnend met een 1 zijn kwaliteitskaarten voor 
leraren, alle kaarten beginnend met een 2 zijn kwaliteitskaarten voor passend onderwijs, alle 
kwaliteitskaarten beginnend met een 3 zijn voor de leiding, alle kwaliteitskaarten beginnend met een 4 
zijn voor de leerlingen en beginnend met een 5 voor ouders. 
Alle documenten met * zijn geschikt voor of bevatten informatie voor de nieuwsbrief, ouders of de MR. 
Cursief gedrukte kaarten worden op stichtingsniveau gemaakt en beheerd.  
Kwaliteitskaarten kunnen verwijzingen bevatten naar andere kwaliteitskaarten of bijlages. Dit wordt 
gedaan via een digitale link en/of een verwijzing naar de naam van de kaart, zodat deze gemakkelijk terug 
te vinden is. 
Zolang er nieuwe kaarten gemaakt worden die in de alfabetische rangschikking geplaatst moeten worden, 
zal de nummering van de andere kaarten steeds doorschuiven. In de school wordt iemand 
verantwoordelijk gemaakt voor het maandelijks her nummeren van de kaarten adv. Dit document.       
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Bijlage 2 – Risicotabel 
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