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Inleiding 
 
 

Hierbij treft u het jaarverslag aan van de Stichting PCBO Baarn – Soest over 2020. In de wijze van 
verslaglegging is gekozen voor een jaarverslag bedoeld voor interne verantwoording. 
Voor de overige stakeholders verschijnt een publieksversie in juli 2021. 

 
Het verslagjaar 2020 wordt sterk gekleurd door de Covid19 pandemie. Vanaf maart 2020 hebben we 
hiermee te maken. Dat trekt een zware wissel op onze samenleving en zeker ook op ons onderwijs. 
Binnen 1 jaar hebben we te maken met twee volledige lockdowns en wisselende perioden van 
afstandsonderwijs en fysiekonderwijs op school met beperkte handelingsvrijheid. Het onderwijs 
heeft op bepaalde terreinen vertraging op gelopen, maar ook hebben we kans gezien door het 
afstandsonderwijs ons digitale aanbod en onze digitale vaardigheden te vergroten. 

 
Dit verslag bevat een korte beschrijving van deze ontwikkelingen, de ontwikkelingen met ons 
Koersplan "Onderbouwd Onderwijs" , het verslag van het algemeen toezichthoudend bestuur en de 
ontwikkelingen in 2020 op de verschillende beleidsterreinen van de stichting. Verder treft u onze 
continuïteitsparagraaf en de uitwerking van de financiële cijfers aan. 

 
Hierbij hebben en houden we als organisatie steeds voor ogen dat wij handelen vanuit ons 
stichtingsmotto … met oog op het kind. 

 
 

Mei 2021, 
 
 

Bart Sonnenberg 
Directeur - bestuurder 
PCBO Baarn Soest 
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De Stichting 
 

Missie 
Stichting PCBO Baarn – Soest staat voor christelijk geïnspireerd onderwijs. 

 
Visie 
De Stichting wil het beste uit alle leerlingen halen. In de Bijbelse verhalen over Jezus worden we 
hierin aangespoord. Onze verbondenheid met de protestants christelijke traditie geeft ons een open 
houding naar de ander en de wereld om ons heen. Deze open houding kenmerkt zich door 
betrokkenheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en moed. Betrokkenheid bij de ander, 
verantwoordelijkheid nemend voor de samenleving waarin wij leven, vertrouwen in het goede van 
mensen en moed om steeds opnieuw het gesprek op te zoeken over wat wezenlijk voor ons is. 
Het scherpt ons om onze identiteit levend te houden en nodigt uit om samen met de ander op zoek 
te gaan naar wat ons inspireert en bindt. 

 
Wij willen bijdragen aan onderwijs waarin kinderen en medewerkers: 
• ervaren dat iedereen er mag zijn met zijn talenten en beperkingen; 
• verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, de ander, de wereld dichtbij, maar ook veraf; 
• de wereld vanuit een gezonde nieuwsgierigheid leren ontdekken en verwerven; 
• de juiste kennis en informatie leren filteren om een goed oordeelvormend vermogen te 
ontwikkelen;. 
• een stevig fundament bieden om blijvend te leren en te ontwikkelen. 

 
Organisatie 
De rechtspersoon van het bevoegd gezag is een stichting. De Stichting Protestants Christelijk 
Basisonderwijs Baarn – Soest is op 1 januari 2001 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel te Gooi- en Eemland onder dossiernummer 32083273. 
De stichting beheert 9 scholen op 10 locaties in Baarn (4 scholen) , Soest ( 4 scholen en een 
nevenvestiging) en Soesterberg (1 school). Het bestuursbureau bevindt zich in Soest. 
De stichting hanteert een Raad van Beheer model, waarbij het toezichthoudende deel is belegd bij 
het algemeen bestuur en de uitvoering bij het dagelijks bestuur, de directeur – bestuurder. De 
bestuursleden van het algemeen bestuur hebben ieder een eigen taakveld, waar zij aandacht aan 
geven en sparingspartner voor de directeur – bestuurder zijn. 
Het bestuur hanteert de code Goed Bestuur. (Model PO Raad) 
Het bestuur vergadert 8 x per jaar. De vergaderingen starten eerst met een voorbespreking van 30 
minuten. Daarna sluit de directeur – bestuurder aan. De onderwerpen zijn deels op jaarbasis 
vastgelegd deels volgen ze de actuele ontwikkelingen. 
De scholen van de stichting worden aangestuurd door 9 directeuren. Zij vergaderen maandelijks. De 
agendacommissie, bestaande uit twee directeuren en de directeur – bestuurder, bereidt de opzet 
van de vergadering voor. De onderwerpen zijn grotendeels vastgelegd in een jaarrooster. Ook blijft er 
ruimte voor de actuele ontwikkelingen. 

 
De stichting werkt met een bestuursbureau. Dit valt direct onder de verantwoordelijkheid van de 
directeur-bestuurder. Het bureau wordt gevormd door een medewerker personeel, een medewerker 
personele administratie, een medewerker financieel, een medewerker administratie en een 
onderhoudsman. Het staat ten dienste van de directeur-bestuurder voor de uitvoer van de 
bestuurstaken. De medewerkers verlenen indien mogelijk ondersteuning bij de uitwerking van het 
beleid vanuit het Koersplan. De directeuren mogen hier een beroep op doen in overleg met de 
directeur-bestuurder. 
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Externe partners 
We hechten aan de relatie met onze externe partners en lopen met enkelen al jaren op. De externen 
kennen onze organisatie en weten wat we nodig hebben. 
Externe organisaties waarbij wij een langdurige samenwerking hebben zijn: 

 
• SWV De Eem ons samenwerkingsverband waar we veel gebruik maken van de 

onderwijsondersteuners; 
www.swvdeeem.nl 

• Marnix Academie als onderdeel van het partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling. 
Samenwerking 
tussen de Hogeschool en 36 schoolbesturen; 

• VERUS voor juridische ondersteuning en voor identiteitsvragen; 
• Dyade voor het inhuren van ondersteunende diensten op personeel en financiën; 
• Bureau Bos op het gebied van huisvesting en het meerjarenonderhoudsbeleid; 
• Cloudwise voor de ondersteuning van onze digitale infrastructuur; 
• SCOLIX of Van Beekveld en Terpstra voor de werving en selectie van m.n. directies; 
• WVS voor de inhuur indien nodig van interim personeel; 
• IPPON invalpool voor het leveren van vervangingspersoneel in geval van m.n. ziekte; 
• Regionaal Transitie Centrum (RTC) Utrecht – Gelderland voor allerlei personele vraagstukken. 

 
Situering en marktaandeel 
De scholen van de stichting zijn gesitueerd in 2 gemeenten, Baarn en Soest / Soesterberg. De ligging 
van de scholen is goed gespreid over beide gemeenten met ieder een eigen voedingsgebied. 
Beide gemeenten hebben de afgelopen jaren te maken gehad met een lichte krimp. 

http://www.swvdeeem.nl/
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Het marktaandeel in Baarn (24.700 inwoners ) is 43,3%. We beheren daar 4 van de 8 basisscholen. 
In Soest / Soesterberg (46.900 inwoners ) is ons marktaandeel 35,4%. We beheren daar 6 van de 20 
scholen. 

 
De schoolgrootte varieert van 180 -350 leerlingen. De nevenvestiging, die volledig als zelfstandige 
school opereert, is onze enige echt multiculturele school. De 80 leerlingen op die locatie 
vertegenwoordigen 21 nationaliteiten. 

 
Al onze scholen hanteren het leerstofjaarklassensysteem. Het onderscheidende karakter per school 
zit in de schoolcultuur en het gehanteerde didactische model. We kennen geen echte 
vernieuwingsscholen. 
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Verslag Algemeen (toezichthoudend) Bestuur 
 

Het Algemeen Bestuur bestaat uit zes leden die vanuit hun eigen maatschappelijke achtergrond een 
specifieke expertise inbrengen. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar met de 
mogelijkheid van eenmalige verlenging voor dezelfde termijn. 

 
Het Algemeen Bestuur kent een auditcommissie, een onderwijscommissie en een 
remuneratiecommissie. Het Algemeen Bestuur heeft gedegen kennisgenomen van de Code Goed 
Bestuur in het Primair Onderwijs. In het verslagjaar is naar het oordeel van het Algemeen Bestuur 
door alle leden voldaan aan de naleving van de vier in de Code genoemde principes van 
verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid. 

 
De samenstelling van het Algemeen Bestuur, functies, commissielidmaatschappen en portefeuilles 
binnen de raad, als ook de hoofd- en nevenfuncties van de leden worden hieronder vermeld: 

 
Naam Functie in het AB Portefeuilles/ 

Aandachtsgebied 
in het AB 

Hoofdfunctie Andere nevenfuncties 
((B) = bezoldigd) 

Mr. J.W. 
(Jolien) 
Janse- 
Velema 
(Soest) 

Voorzitter 
 

Lid Remuneratie- 
commissie 

HRM 
 
Juridische zaken 

 
Professionalisering: 
Relatie 
toezichthouders en 
stakeholders, VTOI 
17juni 2020 

Advocaat, Verus, 
organisatie voor 
katholiek en 
christelijk onderwijs 
Woerden 

Docent Instituut 
Arbeidsrecht (B) 
Buurtbemiddeling Soest 

Drs. M. 
(Marleen) 
Kool 
(Baarn) 

Lid 
 
Voorzitter 
Remuneratie- 
commissie 

Identiteit 
 

Professionalisering: 
Waardengedreven 
toezicht, VTOI 23 
……. 2020 

Predikant PKN Baarn  

Drs. H. 
(Harm Jan) 
Luth 
(Soest) 

Lid 
 
Voorzitter 
Onderwijscommissie 

Onderwijskwaliteit 

Huisvesting 

Professionalisering: 
Toezien op 
onderwijskwaliteit, 
VTOI 7 april 2020 

Onderwijsspecialist, 
Schoolplanning 
Harm Jan Luth 

Voorzitter bestuur IVN 
Eemland Gediplomeerd 
natuurgids IVN 
Voorzitter bestuur 
Artishock 
Voorzitter bestuur KEB 
Baarn 
Lid PBO Radio Soest 
Adviseur Groei & Bloei 
Baarn 
Lid commissie Utrecht 
Heemschut Erfgoed 
Lid 
participatiecommissie 
Paleis Soestdijk 
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Drs. Tj. 
(Tjerk) de 
Boer 
(Eemnes) 

Lid 
 
Lid onderwijscommissie 

Onderwijskwaliteit 
 

Professionalisering: 
Toezien op 
onderwijskwaliteit, 
VTOI 7 april 2020 

Onderwijskundige 
HUpabo Instituut 
Theo Thijssen 
Hogeschool Utrecht 

 

Drs. Ing. H. 
(Hendrik) 
Pothof 
(Baarn) 

Lid 
 

Voorzitter Audit- 
commissie 

Financiën 
 

ICT/Automatisering 

Global Head 
Business Control bij 
ING 

 

  Professionalisering: 
Controlling en 
Bestuurlijke 
Informatie 
Voorziening in het 
onderwijs 

 

Mr. R. 
(Rob) 
Hoeven 
(Baarn) 

Lid 
 
Lid auditcommissie 

Financiën 
 

Professionalisering: 
Controlling en 
Bestuurlijke 
Informatie 
Voorziening in het 
onderwijs 

Bedrijfsfiscalist bij 
Coty International 
BV 

 

 
 

Het rooster van aftreden is als volgt: 
 

Naam: 2020 2021 2022 2023 
J. Janse 
01-04-2017 

 X   

T. de Boer 
01-02-2018 

  X  

H. Pothof 
01-02-2018 

  X  

R. Hoeven 
01-03-2013 

 O   

H.J. Luth 
01-04-2015 

   O 

M. Kool 
01-09-2018 

  X  

X = einde eerste termijn (herkiesbaar) 
O = einde tweede termijn (niet herkiesbaar) 
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De bezoldiging van de leden van het Algemeen Bestuur voldeed in 2020 aan de Wet Normering 
Topinkomens en in het bijzonder de Regeling normering Topinkomens OCW-sectoren. De bedragen, 
die aan de leden van het Algemeen Bestuur zijn uitbetaald, staan vermeld in de jaarrekening. 

 
In 2020 vonden de vergaderingen van het Algemeen Bestuur plaats op: 

• 21 januari 2020 reguliere vergadering 
• 3 maart 2020 reguliere  vergadering 
• 14 april 2020 reguliere  vergadering 
• 26 mei 2020 reguliere vergadering 
• 7 juli 2020 reguliere vergadering 
• 22 september 2020 reguliere vergadering – online 
• 27 oktober 2020 reguliere vergadering – online 
• 8 december 2020 reguliere vergadering – online 

 
De directeur-bestuurder, Bart Sonnenberg, woonde de vergaderingen van het Algemeen Bestuur 
steeds bij, met uitzondering van de evaluatie, het halfuurs-overleg voorafgaande aan de reguliere 
vergaderingen, legde rapportages en beleidsnotities voor, rapporteerde over actuele ontwikkelingen 
en vroeg en ontving advies. Tussentijds vond voorafgaande aan elke reguliere vergadering het 
gebruikelijke voorzittersoverleg plaats tussen de voorzitter van het Algemeen Bestuur en de 
directeur- bestuurder; ingevolge de corona-crisis is de informatie door en het overleg met de 
directeur-bestuurder vanaf maart geïntensiveerd. 

 
De wettelijke taken die het Algemeen Bestuur in 2020 heeft uitgeoefend zijn: 

• Het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393 (eerste lid van Boek 2 van het 
BW) die verslag uitbrengt aan het Algemeen Bestuur. 

• Het goedkeuren van het jaarverslag 2019 (op 7 juli 2020) en de begroting 2021. Hiermee is 
ook toegezien op de rechtmatige aanwending van de middelen die de scholen verkregen op 
grond van de wet. 

• Het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen en de code voor 
goed bestuur in het Primair Onderwijs. 

• Het geven van extra aandacht – ingevolge de corona-crisis en de daaruit voortvloeiende 
maatregelen en de gevolgen daarvan – aan o.a. de communicatie, de onderwijskundige 
ontwikkelingen en de financiële consequenties. 

• Het toezien op de onderwijskwaliteit aan de hand van diverse rapportages en het Koersplan. 
• Het bespreken van het Integraal Huisvestingsplan van de Gemeente Soest. 

 
Genoemde wettelijke taken hebben voornamelijk te maken met de toezichthoudende rol van het 
Algemeen Bestuur. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur ook de werkgeversrol voor de directeur- 
bestuurder en de adviesrol vervuld. Gevraagd en ongevraagd verschafte het Algemeen Bestuur 
advies aan de directeur-bestuurder en vervulde de klankbordfunctie. 

 
In de hierna genoemde vergaderingen heeft het Algemeen Bestuur de volgende besluiten genomen: 

 
• 21 januari: vaststelling regelement Algemeen Bestuur en profielschets bestuurder; 
• 3 maart: accordering begroting 2020 Noorderbreedte; 
• 3 maart: accordering jaarverslag 2019 Algemeen Bestuur; 
• 14 april: mandaat auditcommissie afronding financieel jaarverslag 2019 met directeur- 

bestuurder en de accountant op voorwaarde dat er niets veranderd aan de op 14 april 
gepresenteerde cijfers; 
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• 14 april: afspraken bevoegdheid directeur-bestuurder overschrijding begroting inzake 
bepaalde onderwerpen en maximaal percentage of bedrag (in afwachting van 
statutenwijziging); 

• 26 mei: vaststelling van het bedrag van overschrijding van de begroting waarvoor expliciete 
goedkeuring van het AB voor nodig is op €100.000,--; 

• 26 mei: accordering van het meerjaren financieel beleidsplan 2020-2024; 
• 7 juli 2020: accordering (financieel) jaarverslag 2019; 
• 7 juli 2020: decharge aan directeur-bestuurder voor het in 2019 gevoerde beleid; 
• 22 september: Het AB en Bart besluiten de voorstellen 1 tot en met 4 in de memo ‘handelen 

binnen bevoegdheden’ vast te stellen. Voorstel 5 wordt vastgesteld, onder voorbehoud van 
problemen met uitvoerbaarheid van de huidige contracten; 

• 22 september: AB geeft toestemming voor de gepresenteerde overschrijdingen: 
a. Intern Personeel: € 220.000 boven mandaat; 
b. Extern Personeel: € 35.000 boven mandaat; 
c. Huisvesting: € 75.000 boven mandaat; 
d. Leermiddelen: € 5.000 boven mandaat. 

• 22 september: vergoeding AB-leden 2020 €1800 ex btw; voor 2021 wordt de vergoeding 
€2500 ex btw. Dit is een vergoeding onder het landelijk gemiddelde; 

• 27 oktober: besluit inzake Mandatering en bevoegdheden inzake financiën Noorderbreedte: 
De begroting Noorderbreedte en de goedkeuring jaarrekening Noorderbreedte worden altijd 
in het AB geagendeerd. Voor de goedkeuring van de jaarrekening gelden voor de directie 
dezelfde mandaten en bevoegdheden als die gelden binnen de stichting PCBO: Voor zaken 
die buiten de afgesproken bandbreedte vallen is toestemming van het AB nodig; 

• 27 oktober: traject werving en selectie nieuwe directeur-bestuurder. Start: 
Toekomstverkenning door B&T Organisatie en Advies. Werving en selectie: Erik Versteege 
Search; 

• 8 december: accordering huisvestingsbegroting 2021. 
 

In het kader van de duale informatievoorziening en om de scholen van de Stichting beter te leren 
kennen, bezoeken de leden van het Algemeen Bestuur jaarlijks afwisselend in duo’s een aantal 
scholen. 

 
Met het verzoek van de directeur-bestuurder om per 1 september 2021 met pensioen te kunnen 
gaan, heeft het Algemeen Bestuur ingestemd. Vanaf oktober heeft het Algemeen Bestuur diverse 
keren met de directeuren, de medewerkers van het bestuurskantoor en de GMR gesproken over al 
hetgeen nuttig en noodzakelijk is met het oog op de werving en selectie van een nieuwe directeur- 
bestuurder per 1 september 2021. Dit traject is in goed overleg en met medewerking van alle 
betrokkenen in gang gezet. 

 
Terugblikkend op het verslagjaar constateert het Algemeen Bestuur dat alle medewerkers onder 
leiding van de directeur-bestuurder in 2020 voor de grote uitdaging hebben gestaan om in zeer 
bijzondere omstandigheden ten gevolge van de (effecten van de) coronacrisis het onderwijs hebben 
gegeven op een creatieve en professionele wijze, in samenwerking met de ouders en 
medezeggenschapsreden. Het Algemeen Bestuur is hen allen hiervoor zeer erkentelijk. 
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Overigen 
 

GMR 
De GMR is een kwaliteitscollege van 8 personen, waarvan 4 PGMR (personeelsgeleding) en 4 OGMR 
(Oudergeleding). De GMR heeft formeel 6 keer vergaderd. De directeur-bestuurder is op afroep 
aanwezig op het eerste deel van de vergadering. De voorzitter van de GMR heeft vooroverleg met de 
directeur-bestuurder. Twee keer per jaar spreekt de voorzitter van de GMR de voorzitter van het 
Algemeen (toezichthoudend) Bestuur en vindt er een jaarlijkse ontmoeting plaats tussen de GMR en 
het voltallige Algemeen Bestuur. 

 
De GMR leden zijn tevens contactpersoon voor de MR van één of meerdere scholen. In het voorjaar 
organiseert de GMR een thema avond en in het najaar vindt overleg plaats tussen de GMR en alle MR 
en. Door de Covid19 pandemie is de thema avond in het voorjaar niet doorgegaan. Tijdens het 
najaarsoverleg tussen GMR en MR en is gesproken over de besteding van de werkdrukgelden, de 
groepsgrootte en de ouderbijdragen. Dit was informatief en heeft geen koerswijziging opgeleverd. 

 
Momenteel is de GMR bezig om weer een afspiegelingscollege te worden van 10 personen, waarbij 
iedere persoon één van onze scholen vertegenwoordigt. De verwachting is dat in 2021 dit een feit is. 

 
De GMR heeft instemming verleend aan het professioneel statuut en het functieboek met 
uitzondering van de functie IB. Dit wordt in 2021 afgerond. De GMR is ook actief betrokken bij het 
opstellen van een profiel voor de nieuw te benoemen directeur - bestuurder per 1 juli 2021 a.s. en bij 
de werving en selectie voor deze benoeming. Verder is de GMR nauw betrokken geweest bij de 
ontwikkeling en uitvoer van de coronamaatregelen op de scholen. De stichting heeft daarbij gebruik 
gemaakt van de door de branchevereniging in samenwerking met de overheid opgestelde 
protocollen. 

 
Klachtenregistratie 
In het kalenderjaar 2020 hebben zich geen formele klachten voorgedaan. 

 
Privacy beleid 
In het najaar van 2017 is de werkgroep AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
ingesteld met als doel het privacy beleid conform de nieuwe AVG wetgeving vorm te geven. De 
werkgroep heeft onder leiding van de CED groep de benodigde maatregelen genomen in de vorm 
van beleidsdocumenten, verwerkersovereenkomsten, reglementen, protocollen en procedures. Er is 
een externe FD (functionaris Gegevensbescherming) aangetrokken en er zijn twee SO ers (Security 
Officer) aangesteld. Blijvend wordt gewerkt aan de bewustwording van al het personeel gericht op 
de persoonsgegevens. Jaarlijks vindt een security check plaats door de FD op 4 locaties van de 
stichting. 

 
In 2020 zijn twee meldingen geweest van een datalek. Het betrof een leerlingenlijst en een 
leerlingdossier. Beide meldingen zijn in goed overleg met de betrokkenen en de FD afgerond. 

 
Risicobeheersing en controlesysteem 
Voor de risicobeheersing maken we gebruik van het NARIS instrument. NARIS staat voor Nederlands 
Adviesbureau Risicomanagement. Aan de hand van dit instrument benoemen we mogelijke risico’s 
en de bijbehorende maatregelen. Het instrument levert een classificering voorzien van een geschat 
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financieel risico en een urgentiecode. Tevens levert het een risicoprofiel op met een ratio voor het 
weerstandsvermogen. Voor 2020 betreft dit 3,64 en valt in de classificatie ‘uitstekend’. 
Twee keer per jaar worden de risico’s in kaart gebracht / herijkt. In vergelijking met 2019 zijn er geen 
noemenswaardige veranderingen op getreden. De benoemde risico’s hebben zich niet voorgedaan. 
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Onderwijskwaliteit 
 

Basiskwaliteit 
De kwaliteit die de scholen verplicht moeten leveren, noemen we ‘basiskwaliteit’. De Inspectie van 
het Onderwijs heeft de basiskwaliteit beschreven in haar Onderzoekskader 2017 (versie 01-08-2019). 
De basiskwaliteit is weergegeven in een waarderingskader dat bestaat uit vijf kwaliteitsgebieden en 
zeventien standaarden. 

 
In 2020 was de basiskwaliteit van al onze scholen op orde. Door de coronamaatregelen is het 
afstandsonderwijs ingevoerd en hebben de schoolteams hun uiterste best gedaan om de kwaliteit 
van het onderwijs te blijven garanderen. De constatering in mei 2021 is dat dit grotendeels is gelukt. 
Wel valt op dat het contrast tussen leerlingen met een leer- of ontwikkelachterstand versus de rest 
van de groep is toegenomen. Ook sociaal - emotioneel hebben bepaalde leerlingen hier nadeel aan 
gehad. De herstelplannen worden nu ontwikkeld en kennen de uitvoer vanaf najaar 2021 en verder 
conform het Nationaal Programma Onderwijs. 

 
Alle scholen van de stichting hebben een basisarrangement vanuit het samenwerkingsverband SWV 
De Eem. Op de scholen wordt gewerkt met streefdoelen per vakgebied per groep. Daarmee wordt de 
inspectienormering losgelaten en liggen de ambities hoger. Op kindniveau wordt gekeken naar de 
vaardigheidsscores. 

 
Eindresultaten van de scholen 
Door de Covid19 pandemie heeft de overheid besloten om in 2020 geen Eindtoets in groep 8 te laten 
afnemen. Door het langdurige afstandsonderwijs en vervolgens een hybride onderwijsaanbod was 
het niet mogelijk om een goed beeld van die leerlingen te creëren door middel van de eindtoets 
basisonderwijs. Wel zijn onze scholen prima in staat gebleken om de leerlingen goed over te dragen 
naar de juiste vorm van voortgezet onderwijs. 

 
 

Schoolweging van de scholen 
De schoolweging wordt gebruikt als we de leerresultaten van scholen in het basisonderwijs 
beoordelen. In het onderwijsresultatenmodel wordt de gemiddelde schoolweging van 3 schooljaren 
gebruikt als maat voor de leerlingenpopulatie. 

 
 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de schoolweging van een school op basis van 
de volgende kenmerken: 

 
• het opleidingsniveau van de ouders 
• het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school 
• het land van herkomst van de ouders 
• de verblijfsduur van de moeder in Nederland 
• of ouders in de schuldsanering zitten. 
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Onderwijsachterstand 
In 2020 ontvingen 3 scholen van de stichting specifiek geld voor onderwijsachterstanden. Het gaat 
om de Guido de Bresschool, de Gaspard de Coligny en de Waterinkschool. Het betrof hier een bedrag 
van totaal € 264.000 De gelden zijn ingezet door meer handen in de school te realiseren via o.a. 
onderwijsassistenten en uitbreiding uren vast personeel. 

 

Ontwikkeling Koersplan 
“Onderbouwd onderwijs met oog op het kind”. Dat is de titel van ons Koersplan voor de periode 2020 
- 2024. Het sluit aan op de ingezette ontwikkelingen vanuit ons vorige stichting beleidsplan 
'Investeren in kwaliteit'. Het Koersplan biedt voldoende ruimte en richting voor de (bestuurlijke) 
ambities en doelstellingen die in de schoolplannen naar voren komen. Alle schoolplannen zijn 
verbonden aan dit Koersplan 2020 – 2024. Centraal staat ' onderbouwd onderwijs '. Het is voor ons 
de basis voor onderwijskwaliteit. Alleen door keuzes te onderbouwen, kunnen we het beste 
onderwijs bieden voor elke leerling. Iedereen bij PCBO Baarn-Soest leert, onderzoekt, denkt kritisch 
na, stelt bij en verbetert. Daardoor versterken we de kwaliteit van ons onderwijs en kunnen we ons 
handelen verantwoorden. 

Vanuit het perspectief van onderbouwd onderwijs, werken we aan onderwijskwaliteit. Dat doen we 
vanuit drie kernwaarden: 

• Doelgericht 
We weten wat we doen, we doen wat we weten en we kiezen focus voor het door 
ontwikkelen van ons onderwijs. 

• Waardevol 
We werken vanuit waarden en creëren meerwaarde voor onszelf, elkaar en onze leerlingen. 
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• Samen 
Alleen ga je sneller, samen kom je verder. De dialoog is onze basis voor professioneel samen 
leren en werken. 

 

Het coronavirus heeft invloed gehad op ons Koersplan. In april 2020 is een eerste evaluatie geweest 
onder leerlingen, ouders en leerkrachten naar de effectiviteit van het thuiswerken. Vervolgens 
hebben wij ons sterk gericht op het verbeteren van onze digitale leeromgeving ten dienste van het 
afstandsonderwijs. Dit is een versnelde slag geweest die anders over de komende jaren zou zijn 
uitgesmeerd. Naast het versterken van het digitale netwerk in de schoolpanden zijn ook extra 
investeringen gedaan in hardware waaronder chromebooks, IPads en laptops. Al onze schoolteams 
zijn gaan werken met Classroom, een digitale leeromgeving. Vanaf het moment dat de scholen weer 
volledig open zijn wordt het afstandsonderwijs nog wel toegepast bij ziekte of afwezigheid van de 
leerling of leerkracht en bij de quarantainemomenten voor de hele groep of voor de individuele 
leerling of leerkracht. Met name de hybride vorm, dus deels school, deels thuis is voor leerkrachten 
erg intensief. 

Verder: 

• Alle scholen hebben een jaarverslag gemaakt gericht op de onderwijsontwikkelingen en - 
ambities voor 2020. Deze verslagen zijn opgenomen in het beleidsinstrument 
MijnSchoolplan.nl. Datzelfde geldt voor de jaarplannen en ambities voor 2021. 

• De directeuren zijn verdeeld over 3 ontwikkelgroepen te weten 
o Onderbouwd onderwijs met ICT 
o Onderwijskwaliteit 
o Goed werkgeverschap HR 

Deze groepen zouden voor januari hun ontwikkelplan voor 2021 klaar hebben. Dat is door de 
coronamaatregelen maar ten dele gelukt. Op 23 maart 2021 liggen de plannen per 
ontwikkelgroep op tafel tijdens het directeurenoverleg en worden daar geaccordeerd. 

• Op schoolniveau zijn PLG’s actief. (professionele leergemeenschap). Hier is nog een lange 
weg te gaan. De procesbegeleider heeft de opdracht om deze werkwijze bij 
onderwijsontwikkeling te stroomlijnen en te professionaliseren op schoolniveau en op 
stichtingniveau. Daar ligt feitelijk het onderbouwd onderwijs waar het Koersplan zijn titel aan 
ontleent. 

 

Voor 2021 staan de volgende activiteiten op de rol gekoppeld aan de 6 ambities: 
 

Doelgericht leren: scholen werken vanuit leerlijnen en leerdoelen. 
• inventariseren op welke wijze scholen werken vanuit leerlijnen en leerdoelen 
• versterken monitoring onderwijsresultaten (in relatie tot afstandsonderwijs) 
• Scholen ondersteunen bij leerdoelgericht werken (kennis(deling), begeleiding, 

professionalisering) 
Doelgericht leren: scholen geven vorm en inhoud aan de Christelijke identiteit. 

• oppakken leerteam Identiteit 
• verzamelen en delen goede (digitale) voorbeelden 

 
Waardevol werken: onderbouwd experimenteren met onderwijsinnovatie en anders organiseren 
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• van afstandsonderwijs naar hybride onderwijs. Goede voorbeelden ophalen en delen. ICT 
toekomstgericht inzetten om onderwijskwaliteit te versterken. 

• faciliteren De Postiljon bij ontwikkelingsgericht onderwijsconcept 
• kennis over onderwijsinnovatie ontsluiten en kwaliteiten van medewerkers zichtbaar maken 
• Schoolkracht en andere subsidies inzetten voor innovatie op de scholen. 

Waardevol werken: strategisch en toekomstgericht HR-beleid 
• HR-innovatieplan (hoe draagt HR bij aan de doelen in het Koersplan)? 
• Strategie kennisdeling (platform en implementatie) te beginnen bij HR-toepassingen 
• Visie op professionalisering 
• Koppelen HR-activiteiten aan beleidscyclus en kwaliteitszorg 

 
Samen sturen: Het vernieuwde stelsel van kwaliteitszorg draagt bij aan scherper zicht en passende 
sturing op onderwijskwaliteit. 

• van systeem naar proces: kwaliteitszorg en beleidscyclus (inclusief verantwoording) 
vormgeven 

• onderwijsresultatenmodel implementeren in de scholen 
• programmamanager onderbouwd onderwijs (interim versterking bestuursbureau, met name 

op onderwijskwaliteit en ICT) 
Samen sturen: : Kennisdeling en samenwerking binnen en tussen schoolteams versterkt de 
onderwijskwaliteit. 

• faciliteren leerteams op de scholen (toolbox ontwikkelen en ontsluiten) 
• kennisdeling tussen scholen versterken op het gebied van werken met leerteams. 
• ontwikkelteams van directeuren begeleiden in werkwijze en effectiviteit. 
• evalueren twee bovenschoolse inhoudelijke leerteams 
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Leerlingen 
 

Ontwikkeling leerlingaantal 
 

Overzicht historische leerlingaantallen en geprognosticeerde aantallen        
           
  historische aantallen 

1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 
282 262 284 282 274 
184 191 176 186 198 
153 179 189 193 194 
238 243 248 237 229 
186 177 185 188 180 
306 317 303 311 301 
230 236 229 221 227 
239 237 233 227 220 
249 236 242 236 247 
114 120 104 96 85 

geprognosticeerde aantallen 
1-10-2021   1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024 

271 275 275 275 
203 212 226 235 
196 195 203 206 
226 225 218 219 
178 177 181 180 
314 314 300 304 
222 221 222 218 
224 216 213 216 
245 241 239 248 
81 75 70 68 

BRIN Naam scchool 
06GW00 Amalia Astroschool voor Christelijk Basisonderwijs 
06UZ00 Protestants Christelijke Basisschool De Postiljon 
07WX00 Protestants Christelijke Basisschool Koningin Wilhelmina 
08KO00 Protestants Christelijke Basisschool Guido De Bres 
09BJ00 PCBS Gaspard de Coligny 
19RY00 De Werveling Basisschool 
19TK00 Da Costa Basisschool 
19UH00 Insingerbasisschool 
19VY00 Basisschool De Bron 
19VY01 PCBS Prof. Waterink 

 Gesommeerd 2181 2198 2193 2177 2155 2159 2153 2149 2169 

De ontwikkeling van het leerlingenaantal in 2020 is conform de verwachtingen. Alleen op de 
Waterinkschool, nevenvestiging van de Bron, zakt in 2021 het aantal leerlingen onder de, in 2013 
opgestelde, kritische grens van 80 leerlingen. In 2021 zal over de toekomst van die vestiging een 
besluit worden genomen. 

Voor de komende jaren houden we rekening met een lichte daling van het aantal leerlingen. Ons 
marktaandeel blijft in percentage gelijk. De volgende ontwikkelingen kunnen dit op termijn 
beïnvloeden: 

a. De nieuwbouw in Baarn op de Noordschil die gepland staat in 2023 kan het aantal leerlingen 
m.n. op de Gaspard doen toenemen. 

 
b. De uitbreiding van Soesterberg, waar de bevolking zal toenemen van 6000 naar 9000 

inwoners. Er verschijnt nieuwbouw op verschillende locaties. De Postiljon verplaatsen we 
naar een nieuw te bouwen wijk in 2022. We verwachten dat hiermee het aantal leerlingen 
op de Postiljon de komende jaren zal toenemen. 

 
 

Adviezen en vervolgonderwijs 
Het onderwijs op de scholen van onze stichting is erop gericht om de leerlingen zo goed mogelijk 
voor te bereiden op hun maatschappelijk functioneren en op het vervolgonderwijs. Aan het eind van 
de basisschoolperiode geven onze scholen een VO-advies aan de leerlingen en hun 
ouders/verzorgers. Alle scholen beschikken over een adviesprocedure waardoor geborgd is, dat ze 
goed onderbouwde en passende adviezen aan de leerlingen en hun ouders/verzorgers geven. Naast 
een adviesprocedure beschikken onze scholen over een procedure voor heroverweging: de 
ouders/verzorgers weten exact hoe de advies- en de heroverwegingsprocedure ingericht zijn. 

 
De meeste leerlingen van onze stichting gaan naar VO scholen in Baarn en Soest. Voor het meer 
beroepsgerichte onderwijs wordt Amersfoort en in mindere mate Hilversum aangedaan. De 
aanmelding op de VO scholen in Baarn en Soest gaat altijd gepaard met een 'warme' overdracht. 
Daarmee vindt een goede overdracht plaats, maar ook een goede feedback op de reeds geplaatste 
leerlingen van de jaren ervoor. 
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De uitstroom in 2020 is conform andere jaren. Dit jaar stroomt ruim 13% uit naar een VMBO basis 
en/of kader gerichte opleiding. 36% ontvangt een VMBO T (Theoretisch) of VMBO / Havo advies en 
51% ontvangt een HAVO en / of VWO advies. Ter vergelijking in 2019 betrof dit respectievelijk 10%, 
30% en 60%. 

 
 

De veiligheid 
Het bestuur van de scholen is verplicht zorg te dragen voor veilige scholen. Sinds augustus 2015 is de 
Wet Veiligheid op school van kracht die tot doel heeft pesten aan te pakken en de veiligheid voor 
leerlingen op school te vergroten. De wet schrijft voor dat het bestuur moet zorgen voor 
veiligheidsbeleid. Scholen moeten beschikken over een aanspreekpunt en een coördinator voor het 
pestbeleid en de beleving van de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen moet jaarlijks 
gemeten worden met een gevalideerd instrument. De scholen van onze stichting gebruiken daartoe 
het instrument WMK-PO. Uit de resultaten van de metingen, die worden aangeleverd bij de 
inspectie, blijkt dat de leerlingen op onze scholen zich voldoende veilig voelen. De vragenlijst 
Veiligheid wordt afgenomen in de groepen 5 t/m 8. De norm (gemiddelde score) is 3.00 en voor het 
rapportcijfer geldt dat we boven de 8 willen scoren. Verder verwijzen we naar het veiligheidsbeleid 
van de stichting. 
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Personeel 
 

In 2020 heeft een wisseling van de wacht plaats gevonden op het bestuursbureau. Per 1 juni heeft 
onze vaste medewerker personeelszaken na 10 jaar gekozen voor een nieuwe uitdaging buiten onze 
stichting. Voor haar is per juni een nieuwe en ervaren personeelsmedewerker aangenomen. Deze 
overgang is prima verlopen. De werktijd van de tweede personeelsmedewerker is met een dag 
uitgebreid. De personeelsafdeling is nu op sterkte en goed toegerust voor het vele personele werk 
dat zij verrichten en dat voor de nabije toekomst op ons af komt. 

Ontwikkelingen 
• De personele bezetting op de scholen in 2020 – 2021 wijkt nauwelijks af van het 

formatieplan 2019-2020. De lijn die voorafgaande jaren is ingezet door de scholen ruim in de 
formatie te zetten is doorgezet. Op basis van de vervangingsvraagstukken, de 
uitstroomverwachting en ons licht dalende leerlingaantal spreken we inmiddels niet meer 
van “ruim” boventallig personeel, maar over een noodzakelijke investering voor de 
continuïteit van het onderwijsproces en structurele aanpak van de werkdruk. 

• De boven formatieve pool is in 2020 uitgebreid met 0.6 fte. Met deze uitbreiding is de 
bezettingsgraad binnen onze stichting relatief op dit moment op het gewenste niveau. 
Daarnaast is deze uitbreiding ook noodzakelijk om aan invulling te geven aan onze afspraken 
met het Regionale Samenwerkingsverband (RTC). 

• In samenwerking met het Regionale Samenwerkingsverband loopt er een samenwerking op 
het zij-instroomtraject. Vanuit onze stichting hebben wij ons gecommitteerd aan een 
formatieplek t.b.v. een zij-instroomtraject. Deze functie is met ingang van maart 2021 
ingevuld. De kosten voor het zij-instroomtraject komen voor de rekening van het RTC. Tevens 
verzorgt het RTC op enkele punten binnen het zij-instroom traject ondersteuning. 

• Bezetting directeurenteam: Op dit moment hebben we op drie scholen binnen onze stichting 
te maken met een interim-oplossing op de directeurspositie. Per maart 2019 is er op de 
nevenvestiging Waterinkschool sprake van een interim-directeur. Per december 2020 is er op 
De Gaspard de Coligny een interne interim-directeur aangesteld. En per februari 2021 is er 
op De Wervelingschool een interim-directeur benoemd. Wij benadrukken dat de benoeming 
van een interim-directeur in onze opinie altijd een tijdelijke oplossing is. Wij streven 
aankomend schooljaar tot een duurzame oplossing te komen op directieniveau voor deze 
drie scholen. 

• Op basis van de cao 2019-2020 lag er een verplichting om ons functiebouwwerk te herijken. 
Aan deze verplichting is voldaan. Er ligt een functieboek met daarin het kader van ons 
functiebouwwerk en gewaardeerde functieprofielen. Alle medewerkers van de stichting zijn 
nu ingedeeld op een van de functies binnen het functiebouwwerk. Uitzondering vormt de 
functie van IB. Daar is DGO gevoerd met de bonden en zal voor de zomer van 2021 zijn 
afgerond. Het functieboek en de daarbij behorende profielen zijn inzichtelijk voor alle 
stichtingsmedewerkers. 

• Op dit moment is er nog geen specifiek beleid op duurzame inzetbaarheid. Daar zou een 
specifieke BAPO / SOP regeling onder kunnen vallen. Dit beleid zal komend jaar vorm 
gegeven worden. 
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De volgende tabel toont de opbouw van ons functiebouwwerk inclusief de functiemix 2020. 
 

Functiemix 

 
 

School 

 
 

OP 

 
 

DIR 

 
 

OOP 

 
 
OOP Admin 

 
 

OP L10 

 
 

OP L11 

Amalia - Astroschool 13,00 1,00 0,33 1,48 8,77 4,23 

Postiljon 9,90 1,00 0,80 0,20 8,62 1,28 

KWS 10,35 1,00 2,30 0,15 7,90 2,45 

Guido 11,75 1,00 1,69 0,09 8,90 2,80 

Gaspard 10,10 1,00 1,30 0,22 9,02 1,07 

Werveling 15,72 0,90 3,30 0,60 12,99 2,73 

Da Costa 8,90 0,90 3,03 0,28 5,19 3,72 

Insinger 10,37 1,00 1,38 0,48 9,67 0,70 

Waterink 5,82 0,00 1,88 0,18 4,82 1,00 

Bron 10,01 1,00 2,00 0,10 8,40 1,60 

Bovenschools 
OP/OOP/plus 

 
1,7 

 
1,20 

 
3,59 

 
0,00 

 
1,40 

 
0,30 

staf   4,59    

Stichtingstotaal 147.57 fte 107,62 10,00 26,19 3,78 85,68 21,88 

% percentage     79,61 20,33 

Stichtingstotaal 2019 117,8 11 14,29 3,97 91,71 26,1 

• Legenda: OP= leerkracht/onderwijspersoneel, dir = directiefunctie, OOP/ondersteuning = onderwijsassistenten, 
OOP/ Admin = administratief medewerker, conciërge. 

• Stichtingstotaal 147,57 fte is gebaseerd op het kalenderjaar. 
 
 
 

In- en uitstroom 
Er zijn 33 nieuwe medewerkers ingestroomd. Deze nieuwe medewerkers hebben de 
vacatureplaatsen opgevuld die zijn ontstaan door vertrek op eigen verzoek, (pre) pensionering, en 
(tijdelijke) zwangerschapsverlof. Wij hebben dit jaar 1 zij-instromer, 1 herintreder in dienst genomen 
en hebben de invalpool met 0.6 fte aan formatie uitgebreid. 

Het verloop is tweezijdig. Er bestaat voorspelbaar verloop zoals pensionering. Daarnaast hebben we 
ook te maken met onvoorspelbaar verloop. In het laatste BFP 2021 – 2022 is aangegeven dat de 
uitstroom binnen het PO niet zozeer te maken heeft met voorspelbaar verloop. De groep 
medewerkers die met pensioen gaat de aankomende jaren is niet aanzienlijk groot. 

 
In de onderstaande tabel wordt voor de komende 5 jaar het voorspelbare verloop o.b.v. 
pensionering in kaart gebracht. Voor deze uitstroom zijn in de begroting vacatures of (nieuwe) 
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medewerkers opgenomen. AOW uitstroom tot 2025 is totaal 7.36 fte, waarvan 3.86 fte 
groepsleerkrachten zijn. 

 
 
 

Totaal fte  2021 2022 2023 2024 2025 

3,86 leerkrachten 1,74 0,70 0,59 0,00 0,83 

0,00 RT/Zorg 0,00 0,00 0,00  0,00 

1,00 directie 0,00 1,00 0,00   

0,50 adm.medew. 0,00  0,50   

1,00 onderhoud 
medew. 0,00   1,00 0,00 

1,00 bestuur 1,00     

7,36  2,74 1,70 1,09 1,00 0,83 

 
 
 
 

Het onvoorspelbare verloop is groter en door het onvoorspelbare karakter ook lastiger te beïnvloeden. 
Er zijn een aantal oorzaken voor deze laatste vorm van verloop te benoemen. Een van de voor PCBO 
Baarn Soest herkenbare oorzaken is de vrijwillige mobiliteit die te maken heeft met het werken in de 
eigen woonplaats. Het algemene beeld binnen het PO is dat leerkrachten voorkeur geven aan werken 
binnen hun eigen woonplaats. Ook voor ons is dit de voornaamste reden die het afgelopen jaar is 
aangegeven als reden voor opzegging van het dienstverband. Daarnaast is binnen het PO het algemene 
beeld dat er binnen de leeftijdsgroep 25-35 jarige relatief veel uitstroom zit. Deze leeftijdscategorie 
wordt gekenmerkt door veel starters. De landelijke trend is dat veel startende leerkrachten in de eerste 
jaren van hun carrière uitvallen. Er is een trendbreuk te zien. Deze wordt toegeschreven aan de 
groeiden aandacht voor begeleiding en aanpak van de werkdruk. Het beeld van uitval onder de starters 
is binnen onze stichting minder herkenbaar. Wij schrijven dit toe aan de intensieve en actieve 
begeleiding die wij bieden aan de starters (1e en 2e jaars leerkrachten) vanuit het starterstraject. 

 
 
 
 

Personele sterkte per functiegroep 
In onderstaand schema is weergegeven hoe de verdeling van het personeel is in de functiegroepen 
en per leeftijdscategorie. In vergelijking met 2019 is de personele bezetting 6 fte verminderd. In het 
totaal betreft dit 8 medewerkers verdeeld over de verschillende functiegroepen. Er is een lichte 
toename in vergelijking met 2019 van het aantal onderwijsassistenten. 
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• Het totaal van de personele sterkte is gebaseerd op het schooljaar 2020 - 2021 
 
 

Ziekteverzuim 
 
 

 
 

Het verzuim percentage (VP) is licht afgenomen. De afname van het aantal ziekmeldingen (MF) en de 
toename van het aantal gemiddelde ziekdagen (GZD) laat zien dat in 2020 het aantal langdurig zieken 
iets is toegenomen. De korte ziektegevallen zijn afgenomen. 
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Werkdrukgelden 
De werkdrukgelden zoals deze in 2018 zijn overeengekomen maken inmiddels onderdeel uit van de 
rijks bekostiging, en specifieker van het schoolbudget PAB. Voor het schooljaar 2020-2021 is het 
bedrag aan werkdrukgelden €251.38 per leerling. We hebben de verwachting dat het bedrag per 
leerling flink zou kunnen gaan oplopen. Echter is hier op het moment nog geen definitieve informatie 
over beschikbaar. De wijze waarop deze gelden worden besteed wordt door de teams bepaald. We 
zien op onze scholen dat deze gelden vooral besteed worden aan extra personeel waaronder 
onderwijsassistenten en vakleerkrachten gymnastiek en muziek. Daarnaast wordt ruimte gecreëerd 
voor extra uren (administratieve) ondersteuning op groeps- en schoolniveau. 
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Huisvesting , onderhoud en instandhouding 
 

De panden worden goed onderhouden. Conform het meerjarenonderhoudsplan zijn de verschillende 
werkzaamheden uitgevoerd. Daarbij zijn geen opvallende of afwijkende zaken te melden. 

 
Verder: 

 
• Op de Amalia – Astroschool heeft een verbouwing plaats gevonden. De bestaande 

personeelskamer is vergroot en enkele voorzieningen zijn anders in de ruimte gesitueerd. 
Het betreft hier de garderobe, het toilet, de keuken, de bergplaats voor containers e.d. De 
financiering is deels gebeurd vanuit het private – , deels vanuit het publieke vermogen. 

• De verbouwing van de Wervelingschool valt onder de huisvestingsverordening. De 
gemeenteraad heeft hier eind januari 2021 zijn instemming hieraan verleend. Het betreft 
een lichte uitbreiding op basis van het aantal leerlingen. De school creëert een speellokaal en 
een extra lokaal. Ook wordt de directiekamer en enkele nevenruimten verbouwd. De 
gemeente voteert rond de €560.000 voor dit project. 

• Het bestuur heeft in september 2019 besloten om de Postiljon te willen verplaatsen naar een 
nieuw te bouwen wijk in Soesterberg. De gemeenteraad van Soest heeft in december 2019 
besloten dat zij daar mee akkoord is. De verwachting is dat dit in 2022 of 2023 zal plaats 
vinden. 



PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden

Jaarverslag 2020 26 

 

 

Financieel beleid 
 

De Stichting kent een gezonde financiële basis. In 2020 zijn enkele maatregelen genomen om de 
monitoring van het financiële beheer te verbeteren. Dit richt zich vooral op de vroegtijdige 
signalering van financiële ontwikkelingen en de voorspelbaarheid van het financiële verloop door het 
jaar heen. Het in gebruik nemen van twee nieuwe financiële programma’s draagt ook bij aan dit 
proces. 

 

Uitgangspunten 
We hebben in 2020 een behoudende en gezonde financiële koers gevaren. Enkele vaste 
uitgangspunten zijn: 

 
• In deze MJB is uitgegaan van het adagium: ‘Niet waar je recht op hebt, maar wat je nodig 

hebt’. Dat past goed bij de strekking vanuit het Koersplan Onderbouwd Onderwijs met oog 
op het kind. Het doet tevens een beroep op de solidariteit en gezamenlijkheid van 10 scholen 
onder 1 stichtingsdak. 

• Het beschikbare budget en het aantal groepen voor het schooljaar worden bepaald aan de 
hand van de leerlingentelling op teldatum 1 oktober van het voorgaande jaar. 

• De personele – en materiele gelden worden volledig toebedeeld aan de scholen. Het PAM 
budget (Personeel en Arbeidsmarkt beleid) wordt allereerst bovenschools aangewend. Na 
aftrek van de gezamenlijke kosten wordt het resterende deel verdeeld onder de scholen op 
basis van leerlingenaantal. 

• De groepen worden bezet door minimaal een leerkracht. Doordat het overgrote deel van de 
medewerkers in deeltijd werkt, wordt de verwachte groepsbezetting berekend op 1.1 fte per 
groep. 

• De gemiddelde groepsomvang is 23 leerlingen. De werkelijke groepsomvang kan per jaar 
wisselen. Deze is gebaseerd op de instroom van leerlingen in voorgaande jaren, maar ook op 
basis van verwachte instroom in de toekomst. 

• Instroom van leerlingen dient gewaarborgd te blijven. Per school wordt bepaald op welk 
moment in het jaar het meest gunstige moment is om een instroom-groep te starten. 

• De vervanging van leerkrachten bij ziekte en verlof wordt opgevangen door interne- 
vervangingsmedewerkers. Deze medewerkers zijn bovenformatief aangesteld.  (Poolers). 

• De omvang van de vervangingsvraag wordt bepaald op basis van de vervangingsvraag uit het 
verleden. Het betreft hier ziektevervanging en zwangerschapsverlof. 

• De huisvestingslasten zijn niet gekoppeld aan de leerlingenaantallen, maar aan de exploitatie 
van de panden. De verlaging van deze lasten is alleen mogelijk door leerlingengroei, verhuur 
aan derden en / of duurzaamheidsmaatregelen. 

• In het kader van het maatschappelijk verantwoord gebruik van onze financiële middelen is 
aandacht voor de continuïteit van de financiële ontwikkelingen en de rechtmatigheid van de 
besteding. 

Verder is specifiek voor 2020 opgenomen: 

• De Coronacrisis heeft de verbetering van het digitale onderwijs versneld. Extra investeringen 
worden gedaan in de hardware, in de digitale netwerken en de extra aanschaf van devices. 
Daardoor nemen de afschrijvingskosten op de ICT met € 18.000 per jaar toe. Dit is verwerkt 
in het totaal van de afschrijvingen. 
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• Voor de innovatie/ ontwikkelpot is voor dit jaar en de volgende jaren wederom € 100.000 
opgenomen. Iedere school kan jaarlijks voor maximaal € 10.000 een aanvraag doen lopende 
het kalenderjaar. De kosten worden onder ICT, verbruiksmateriaal, of opleidingskosten 
afgeboekt. 

• Voor de (na)scholing van de medewerkers in 2021 is ruim € 150.000 begroot. Dat komt neer 
op ongeveer € 700 per medewerker. Dat is € 45.000 minder dan begroot was voor 2020. De 
reden is dat door de heersende pandemie een deel van de scholing in 2020 en 2021 niet door 
kon gaan. 

• Bij iedere school wordt 0,2 fte in de formatie extra meegenomen om personeel boven de 
sterkte aan te nemen of te behouden. Dit biedt voordelen bij o.a. ziektevervanging. 

 
 

Financiële ontwikkelingen 
• In 2020 zijn enkele nieuwe financiële programma’s in gebruik genomen. 

o Cogix: voor het begroten, het rapporteren en plannen. De begroting voor 2021 e.v. 
is hierin opgemaakt. Voor de begroting vanaf 2022 zullen ook de directeuren zelf 
actief zijn in dit programma. 

o Spend Cloud: voor de digitale facturering, contractverwerking, pas en kas, declareren 
en inkoop. Momenteel werken alle scholen en het bestuursbureau met de digitale 
facturering. Dit gebeurt nu ook bij de onderliggende schoolrekeningen. Voor de 
komende periode staat de contractverwerking en pas en kas op het programma. 

• De overzet van het HR Youforce programma naar Visma HR was gepland voor 2021, maar is 
uitgesteld naar 2022. 

• Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om op schatkistbankieren over te gaan. Dit zou in 
2021 kunnen worden gerealiseerd. 

• In 2020 is de keuze gemaakt om de batenkant bij de begroting voor 2021 structureel op te 
hogen met de extra gemiddelde jaarlijkse opbrengst vanuit de DUO gelden over de afgelopen 
10 jaar. Het betreft hier een gemiddelde van € 425.000, verwerkt in doorbelaste 
opbrengsten. Dit is een substantiële correctie op de batenkant waardoor het resultaat voor 
de komende jaren mede daardoor een positief saldo laat zien. Het mogelijke risico bij niet 
toedeling wordt meegenomen in de risicoparagraaf. 

 
 

Toezicht Algemeen Bestuur 
Om de taak van toezichthouder op de financiële ontwikkelingen van de stichting goed te kunnen 
uitvoeren heeft het algemeen bestuur enkele maatregelen genomen op het gebied van interne 
beheersing en informatievoorziening. Dat heeft geresulteerd in: 

• Kwartaaloverleg met de auditcommissie over de financiële voortgang en verbetering van de 
informatievoorziening; 

• Differentiatie in mandatering op de belangrijkste onderdelen van de begroting. Bij 
budgetoverschrijding wordt dit besproken in het algemeen bestuur ter fiattering; 

• Mandatering gericht op meerjarige contracten; 
• Bijstelling van de statuten gericht op de mandatering; 

Daarmee wil het bestuur meer aansluiten bij de opdracht van de onderwijsinspectie gericht op 
rechtmatig en doelmatig toezicht en op het risicogericht toezicht op de financiële continuïteit. 
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Continuiteitsparagraaf 
 

Covid19 
Vanaf maart 2020 hebben we als stichting de coronamaatregelen en protocollen uitgevoerd conform 
de adviezen van de overheid, het RIVM en onze branchevereniging de PO Raad. In de 
lockdownperiode in het voorjaar en in december hebben we wekelijks op dinsdag een uur digitaal 
overleg gevoerd met alle schooldirecteuren van onze stichting. In de overige werkweken van 2020 
betrof dit een uur per 14 dagen. 
Voor Baarn en Soest is vanaf april 2020 een coronaoverleg ingevoerd in beide gemeenten met een 
frequentie van 1x per 14 dagen. In dit overleg participeerden de schoolbesturen, de besturen van 
kinderopvang en peuterspeelzalen, BSO’s, de gemeente met de onderwijsambtenaar en de 
wethouder onderwijs. 
In zowel de stichtings- als plaatselijke overleggen wisselen we de cijfers uit gericht op positieve 
besmettingen, quarantaine aantallen, aantal kwetsbare leerlingen, opvang cruciale beroepen, te 
nemen maatregelen en we stemmen afspraken en maatregelen met elkaar af. 

 
Specifieke stichtingsmaatregelen: 

• Vanaf april 2020 bieden we de mogelijkheid voor alle medewerkers om gebruik te maken van 
sneltesten. Daar wordt veel gebruik van gemaakt waardoor groepen of medewerkers minder 
naar huis worden verwezen in geval van dreigende ziekte. 

• Leerlingen vanaf groep 3 die afstandsonderwijs ontvangen nemen, als er thuis geen 
chromebook, laptop of computer beschikbaar is een chromebook mee naar huis. Hiervoor 
hebben we in de loop van 2020 en in het voorjaar 2021 versnelde investering gedaan. Het 
streven is om voor alle leerlingen vanaf groep 3 op school een chromebook beschikbaar te 
stellen. De verwachting is dat dit medio 2022 is bereikt. 

• De netwerkcapaciteit van al onze panden is doorgelicht. Op basis van dit rapport zijn de 
netwerken op alle scholen opgeschoond, versterkt en/of uitgebreid. 

• De schoonmaak is in de periode mei – oktober 2020 en februari – maart 2021 uitgebreid met 
een extra beurt op iedere werkdag. Ook zijn alle scholen ruim voorzien van reiniging en 
ontsmettingsmiddelen. Op de Postiljon is geëxperimenteerd met een 
buitenhandenwasstraat. 

 
 

Kengetallen 
Kengetallen               

   Realisatie  Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting 
   2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025 
                

Aantal leerlingen per 1 2.196  2.178  2.158  2.147  2.170  2.158  2.158 
oktober                

                

Personele bezetting in fte per              

31 december               

 Bestuur / Management  
 Personeel primair onderwijs  
Ondersteunend personeel 

11,00 
118,00 
14,00 

 8,52 
116,01 

13,63 

 10,08 
115,31 

13,29 

 10,00 
112,49 
11,11 

 10,00 
112,83 
10,88 

 10,00 
113,11 
11,23 

 9,86 
113,37 
11,88 

                

Totale personele bezetting 143,00  138,16  138,68  133,60  133,71  134,34  135,11 
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De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren licht daalt. Mogelijke inbreidings- 
projecten en mogelijke gemeentelijke woningbouwambities zijn niet in onze leerlingprognoses 
meegenomen. 
Per kwartaal worden de leerlingprognoses gemonitord. Daarbij valt op dat wij steeds boven de 
reguliere prognoses van DUO en de beide gemeenten zitten. 
De personele bezetting blijft nagenoeg hetzelfde vanwege de constante factor in het aantal groepen 
per school. De lichte daling in aantal leerlingen zal zijn effect vinden in de groepsgrootte. 

 
 

Balans en de ontwikkeling van de kengetallen 
Balans 31 december Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Activa 
       

Materiële vaste activa 1.354.502 1.214.728 1.802.809 1.435.264 1.471.174 1.471.174 1.471.174 
Gebouwen 0 0 50.000 100.000 0 0 0 
Financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal vaste activa 1.354.502 1.214.728 1.852.809 1.535.264 1.471.174 1.471.174 1.471.174 
       

Voorraden 0 0 0 0 0 0 0 
Vorderingen 693.880 753.761 753.761 753.761 753.761 753.761 753.761 
Effecten 0 0 0 0 0 0 0 
Liquide middelen 5.702.561 5.412.635 4.559.786 4.982.855 5.315.214 5.596.914 5.775.776 

Totaal vlottende activa 6.396.441 6.166.396 5.313.547 5.736.616 6.068.975 6.350.675 6.529.537 
       

Totaal activa 7.750.943 7.381.124 7.166.356 7.271.880 7.540.149 7.821.849 8.000.711 
       

Passiva 
       

Algemene reserve 4.678.066 4.580.951 4.617.304 4.978.800 5.311.159 5.592.859 5.771.721 
Bestemmingserserve 959.599 837.977 977.194 977.194 977.194 977.194 977.194 

       

Eigen vermogen 5.647.665 5.418.928 5.594.498 5.955.994 6.288.353 6.570.053 6.748.915 
Voorzieningen 925.852 803.916 413.578 157.606 93.516 93.516 93.516 
Langlopende schulden 0 0 0 0 0 0 0 
Kortlopende schulden 1.177.426 1.158.280 1.158.280 1.158.280 1.158.280 1.158.280 1.158.280 

Totaal passiva 
 

 

7.750.943 7.381.124 7.166.356 7.271.880 7.540.149 7.821.849 8.000.711 
 
 
 
 

Ontwikkeling kengetallen Stichting PCBO Baarn - Soest op basis van de Meerjarenbegroting 2021-2025 
     
Soort kengetal Streef- Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
 waarden 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Weerstandsvermogen geen 0,31 0,28 0,34 0,36 0,37 0,39 
Solvabiliteit (incl. voorzien.) < 0,30 0,84 0,84 0,84 0,85 0,85 0,86 
Solvabiliteit (excl. voorzien.) geen 0,73 0,78 0,82 0,83 0,84 0,84 
Liquiditeitsratio < 0,75 5,32 4,59 4,95 5,24 5,48 5,64 
Rentabiliteit < -0,10 -0,02 0,00 0,03 0,02 0,02 0,01 

 
 

Toelichting op de balans 
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2.196 2.178 

 Rijksbijdragen OCenW  
Overige overheidsbijdragen 

12.710.301 
11.104 

515.007 

13.099.924  13.375.867  13.284.435  13.422.445  13.522.156  13.554.862 
11.020    

439.767    
11.000    

114.173 
11.000    
98.173 

11.000    
98.173 

11.000    
98.153 

11.000 
98.153 

13.236.412 13.550.711 

10.570.998 
304.252 

1.042.351 
1.133.860 

11.052.101  10.729.818  10.394.398  10.563.252  10.717.077  10.855.204 
285.849    

1.306.354    
1.135.565    

337.656    
1.161.679    
1.211.646 

353.530 
1.137.926 
1.121.258 

353.159 
1.137.927 
1.119.922 

349.722    
1.137.926    
1.119.883 

347.140 
1.137.926 
1.119.883 

13.051.461 13.779.869 

184.951 -229.158 

 Financiële baten en lasten  
Financiële baten en lasten 209 

0 
420    

0 
-20.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 

Totaal financiële baten en lasten 209 420 

185.160 -228.738 178.862 281.700 332.359 361.496 40.241 Resultaat 

-25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -20.000 

Financiële lasten 

Saldo baten en lasten 

Totaal lasten 

Overige lasten 
Huisvestingslasten 
Afschrijvingen 
Personeelslasten 
Lasten 

Totaal baten 

Overige baten 

2.170 2.158 2.170 2.147 2.158 Aantal leerlingen 
Baten 

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Realisatie Realisatie 

13.664.015 13.631.309 13.531.618 13.393.608 13.501.040 

De stichting heeft een gezonde financiële basis. De liquide middelen zullen bij deze 
meerjarenbegroting afnemen in 2021 vanwege de aanschaf van meubilair en zonnepanelen op 
diverse scholen. In de opvolgende jaren 2022 - 2025 zal de liquiditeit weer toenemen in verband met 
het geprognotiseerde resultaat. In 2022-2025 zijn voor dit moment geen significante investeringen 
begroot die de geprognotiseerde afschrijvingslast zullen overstijgen. 

 
 

Staat van baten en lasten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 13.440.798  13.007.112  13.174.260  13.324.608  13.460.153 
          

 60.241  386.496  357.359  306.700  203.862 
          

          

 
 
 
 
 

Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

De bekostiging is gebaseerd op de te verwachte leerlingenaantallen. Aangezien er zich gemiddeld 
over de volgende jaren geen significante wijzigingen voordoen qua leerlingenaantallen en huisvesting 
zijn de lasten gebaseerd op de personele bezetting en overige instellingslasten van 2020. Alleen bij 
de afschrijvingslasten is een stijging te zien vanwege verbouwingen op diverse scholen en de 
aanschaf van zonnepanelen en meubilair. 

Voor 2022-2025 is vooralsnog de keuze gemaakt de personeelsbezetting niet op te hogen, terwijl er 
wel extra baten zijn begroot te ontvangen van DUO, gebaseerd op ervaringscijfers van de afgelopen 
10 jaar. Op basis van de werkelijke cijfers 2021 zullen nieuwe keuzes gemaakt worden bij het 
opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2026. 

 
 

NPO en overige subsidies 
Ter bestrijding van de mogelijke vertragingen in het onderwijsproces ten gevolge van de coronacrisis 
stelt de overheid € 5,8 miljard beschikbaar voor het funderend onderwijs via het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO). Voor de komende twee jaar is dat voor onze stichting ongeveer € 700 
per leerling per jaar. Dat is over de periode 2021 – 2023 een extra impuls van ruim € 3 miljoen en 
zal in het najaar in de nieuwe meerjarenbegroting worden opgenomen.



PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden

Jaarverslag 2020 31 

 

 

Op 20 april 2021 is een studiemiddag georganiseerd voor directeuren en IB ers om zich goed voor te 
bereiden op deze extra onderwijsimpuls. Voor de zomer van 2021 heeft iedere school een schoolscan 
gemaakt om de vertraging op school, groeps- en  lingniveau in beeld te hebben. Ook heeft ieder 
schoolteam voorstellen voor interventies en een plan van aanpak opgesteld. In juli worden de 
plannen door de directeur – bestuurder geaccordeerd en in overleg met de directeuren voorzien van 
een financiële paragraaf. 

De stichting heeft de beschikking over een subsidie via het Regionaal Arbeidsplatform van ongeveer 
€ 150.000 voor de inzet van extra handen in de klas voor de periode januari – juli 2021. 

Enkele overwegingen: 

• De interventies en plannen passen bij de schoolplanontwikkeling. Het zijn geen nieuwe 
activiteiten, maar verdere uitwerkingen van de schoolplannen. Indien een school afwijkt 
wordt dat conform onze Koersplangedachte beredeneerd onderbouwd. 

• De interventies en plannen richten zich op extra menskracht in de school. Het werven van 
nieuw personeel lukt vooralsnog redelijk, maar zal voor de komende jaren wel een blijvende 
zorg zijn. Steeds vaker zullen leerkrachten hun aandacht en zorg voor hun groep delen met 
onderwijsassistenten, klassenondersteuners of specialisten in creatieve en musische vakken. 
Door gebrek aan geschoold personeel op de arbeidsmarkt wordt meer en meer een beroep 
gedaan op de categorie “onbevoegd bekwaam”. Hierbij moet vooral aandacht gegeven 
worden aan het blijvend bieden van kwalitatief goed onderwijs. Ook op de leerkracht zelf 
wordt vaker een beroep gedaan om zich te specialiseren in de kernvakken zoals rekenen, taal 
en (begrijpend)lezen. Naast de zorg voor de groep komt daarmee ook de zorg voor een 
specifiek vakgebied of onderdeel van een vakgebied op schoolniveau. 

• De interventies en plannen bieden mogelijkheden voor versterking van de 
onderwijskundige kwaliteit en onderwijskundige aansturing op de school. Het hebben en 
houden van goede directeuren is een belangrijk aandachtpunt voor de toekomst. Van hen 
wordt veel gevraagd op het gebied van onderwijsontwikkeling, management en 
communicatie. Een goede directeur bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs en de 
onderwijsontwikkeling. 

• De interventies en plannen dragen bij aan de professionalisering van het team en de 
individuele leerkracht. Hier liggen extra kansen en mogelijkheden om onze teams verder te 
professionaliseren. Een gezamenlijk scholingsaanbod op stichtingniveau, in samenwerking 
met de regio, via bv. SWV , RTC of Partnerschap van de Marnix, of het inkopen van 
verschillende trainings- en/of begeleidingstrajecten draagt hier aan bij. 

 
 

Wisseling van de wacht 
Op 1 september 2021 gaat de huidige directeur – bestuurder met pensioen. Het bestuur is in het 
najaar van 2020 gestart via een extern bureau met het opstellen van een profiel voor de nieuwe 
directeur – bestuurder. In het voorjaar van 2021 vond de werving en selectie plaats. Dit mondde uit 
in de benoeming per 1 juli van de nieuwe directeur – bestuurder. 
Per 1 juli 2021 is Diana van Vulpen benoemd als nieuwe directeur – bestuurder van onze stichting. 
De zomermaanden worden gebruikt voor de overdracht en de inwerkperiode. 
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FINANCIEEL BELEID 

 

Financiële positie op balansdatum 
Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2020 in vergelijking met 31 december 2019. Na de 
balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. 

 
Activa     31-12-2020 31-12-2019 Passiva     31-12-2020 31-12-2019 

 
Materiële vaste activa 

 
1.214.728 

 
1.354.502 

 
Eigen vermogen 

 
5.418.928 

 
5.647.665 

Vorderingen 753.761 693.880 Voorzieningen 803.916 925.852 
Liquide middelen 5.412.635 5.702.561 Kortlopende schulden 1.158.280 1.177.426 

Totaal activa   7.381.124 7.750.943 Totaal passiva   7.381.124 7.750.943 

 
- Toelichting op de activa zijde van de balans: 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa is afgenomen met € 139.774. De mutaties in de materiële vaste activa 
bestaan uit investering ad € 146.076 en afschrijvingen ad 
€ 285.850. 

 

Vorderingen 
De vorderingen zijn toegenomen met € 59.881. Dit komt met name door vordering op de gemeente (€ 
30.102) en toename van de overige overlopende activa (€ 17.314). 

 

Liquide middelen 
De liquide middelen zijn afgenomen met € 289.926. Voor de mutaties in de liquide middelen verwijzen 
wij naar het kasstroomoverzicht. 

 

- Toelichting op de passiva zijde van de balans: 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen neemt af met € 228.737 door onttrekking van het behaalde resultaat. 

 

Voorzieningen 
De voorzieningen nemen af met € 121.936. Dit komt met name doordat de dotaties aan de 
voorzieningen lager zijn dan de uitgaven. Dit geldt met name voor de voorziening onderhoud. 

 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden zijn afgenomen met € 19.146. Dit komt o.a door de openstaande bedragen 
inzake crediteurfacturen en OCW . 

 

Analyse resultaat 
De begroting van 2020 liet een negatief resultaat zien van € 379.410. Uiteindelijk resulteert een negatief 
resultaat in boekjaar 2020 van € 228.738: een verschil van € 150.672 met de begroting. Het positief 
resultaat over het boekjaar 2019 bedroeg € 185.160. 
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Analyse realisatie 2020 versus realisatie 2019 en realisatie 2020 versus begroting 2020 
Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2020 opgenomen. De gerealiseerde 
staat van baten en lasten zijn vergeleken met de begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2020 en 
de gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2019. 

 

 Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil 
2020 2020  2019  

Baten 
Rijksbijdragen OCenW 

 
13.099.924 

 
12.468.578 

 
631.346 

 
12.710.301 

 
389.623 

Overige overheidsbijdragen 11.020 9.000 2.020 11.104 -84 
Overige baten 439.767 37.991 401.776 515.007 -75.240 
Totaal baten 13.550.711 12.515.569 1.035.142 13.236.412 314.299 
Lasten 
Personele lasten 

 
11.052.101 

 
10.539.393 

 
512.708 

 
10.570.998 

 
481.103 

Afschrijvingen 285.849 317.610 -31.761 304.252 -18.403 
Huisvestingslasten 1.306.354 1.063.477 242.877 1.042.351 264.003 
Overige lasten 1.135.565 974.499 161.066 1.133.860 1.705 

Totaal lasten 13.779.869 12.894.979 884.890 13.051.461 728.408 
Saldo baten en lasten -229.158 -379.410 150.252 184.951 -414.109 
Financiële baten en lasten 
Financiële baten 

 
420 

 
- 

 
420 

 
209 

 
211 

Totaal financiële baten en lasten 420 - 420 209 211 
Totaal resultaat -228.738 -379.410 150.672 185.160 -413.898 

      

 
- Toelichting op de staat van baten en lasten: 
Het resultaat is ten opzichte van 2019 gedaald met € 413.898. De belangrijkste oorzaken van deze 
daling zijn: 
Rijksbijdragen OCenW 
In 2020 heeft er een nabetaling plaatsgevonden voor de vergoeding voor salariskosten, PAB en 
prestatiebox voor schooljaar 2019/2020. Het gaat om circa € 259.540 welke in augustus 2020 is 
uitgekeerd. Deze aanpassing is ook doorgevoerd voor schooljaar 2020/2021 waardoor de inkomsten 
hoger zijn. 
De gerealiseerde Rijksbijdragen OCenW zijn gebaseerd op de laatst bekende beschikkingen. 

 

Overige baten 
De overige baten zijn t.o.v. 2019 afgenomen met € 75.240. Dit wordt onder andere veroorzaakt door 
minder inkomsten inzake leerling gebonden financiering (€ 117.435) minder inkomsten inzake overige 
materiele vergoedingen (€ 49.108) en door hogere inkomsten inzake ouderbijdragen/overblijfgelden (€ 
107.562). 

 

Personele lasten 
In december 2019 heeft er een betaling plaatsgevonden door DUO i.v.m. de CAO aanpassing. De 
uitgaven van deze vergoeding hebben plaats gevonden begin 2020 (ca € 306.000). 

 

Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten zijn t.o.v. 2019 toegenomen met € 264.003. Dit wordt onder andere veroorzaakt 
door hogere kosten inzake onderhoud (€ 34.439) en schoonmaakkosten (€ 80.558). 
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Totaal resultaat 
Het gerealiseerde resultaat 2020 wijkt af van het begrote resultaat over 2020. De belangrijkste oorzaken 
van deze afwijking zijn: 

 

Rijksbijdragen OCenW 
Inzake de belangrijkste oorzaken verwijzen wij naar bovengenoemde toelichting. 

 
Overige baten 
Er is meer ontvangen dan dat er begroot is voor de leerlinggebonden financiering. 

 
Personele lasten 
Inzake de belangrijkste oorzaken verwijzen wij naar bovengenoemde toelichting. 

 

Treasuryverslag 
- het beleid en de uitvoering ten aanzien van beleggen, lenen en derivaten 
- de soorten en omvang van de beleggingen, leningen en deivaten 
- de looptijden van de beleggingen, leningen en derivaten 

 

De stichting hanteert een uniform treasurystatuut. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders 
instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het 
uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden 
besteed. 

 
De stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd, conform de Regeling Beleggen 
lenen en derivaten OCW 2016. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen. De tegoeden op deze 
rekeningen zijn direct opeisbaar. 
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KENGETALLEN 

 
 

In onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Als er een signaleringswaarde is vastgesteld door de 
onderwijsinspectie dan staat deze vermeld. Indien bepaalde kengetallen erg afwijken ten opzichte signaleringswaarde, 
kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek naar een financieel risico door de onderwijsinspectie. 
Een signaleringswaarde is echter geen norm voor de onderwijsinspectie. 

 

Kengetal 2020 2019 
Signaleringswaarde 
onderwijsinspectie 

Huisvestingsratio 0,09 0,08 groter dan 0,10 
Liquiditeit (current ratio) 5,32 5,43 kleiner dan 0,75 
Rentabiliteit (1-jarig) -0,02 0,01 lager dan -0,10 
Solvabiliteit (incl. voorzieningen) 0,84 0,85 kleiner dan 0,30 
Solvabiliteit (excl. voorzieningen) 0,73 0,73 geen 
Weerstandsvermogen (incl. mva*) 0,40 0,43 kleiner dan 0,05 
Weerstandsvermogen (excl. mva*) 0,31 0,32 geen 
Kapitalisatiefactor 
Bovenmatig publiek vermogen 

0,54 
2.644.738 

0,59 
-- 

Geen 
1.941.070 

* mva: materiële vaste activa 
 

Bovenstaande kengetallen zijn hieronder grafisch weergegeven. 

Hierna vindt u de omschrijving en definitie per kengetal inclusief berekening. 
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Huisvestingsratio 
Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale lasten (inclusief 
financiële lasten). 

 
- Definitie: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som van de totale 
lasten (inclusief financiële lasten). 

 Omschrijving   31-12-2020   31-12-2019  
 € €  € € 
- Huisvestingslasten 1.306.354   1.042.351  
- Afschrijvingen gebouwen en terreinen 392   556  

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen 
gebouwen en terreinen 

  
  1.306.746  

   
  1.042.907  

- Totale lasten 13.779.869   13.051.461  

- Financiële lasten -   -  

Som totale lasten en financiële lasten       13.779.869      13.051.461  
 

 
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0,10. 

 
De huisvestingsratio is voor 2020 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019 is de 
huisvestingsratio gestegen. 

 

Liquiditeit (current ratio) 
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 

 
- Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, kortlopende effecten, vorderingen en 
voorraden) en de kortlopende schulden. 

 Omschrijving   31-12-2020   31-12-2019  
 € €  € € 
- Liquide middelen 
- Kortlopende effecten 
- Vorderingen 
- Voorraden 

5.412.635 
- 

753.761 
- 

  5.702.561 
- 

693.880 
- 

 

Vlottende activa    6.166.396      6.396.441  

Kortlopende schulden    1.158.280      1.177.426  
 

 
\ 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75. 
 

De liquiditeitsratio geeft aan dat 5,32 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, bestaande uit 
de posten benoemd in de toelichting op de balans onder 2.4 Kortopende schulden. 
De stichting heeft op 31 december 2020 de beschikking over € 5.412.635 aan liquide middelen en daarnaast € 753.761 
openstaan aan nog te ontvangen bedragen. 
Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden die 
binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 1.158.280. 
De liquiditeit is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019 is de 
liquiditeitspositie gedaald. 
In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen verplichtingen. 

Kengetal: 5,32 5,43 

Kengetal: 0,09 0,08 
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Rentabiliteit 
De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten. 

 
- Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). 

 Omschrijving   31-12-2020   31-12-2019  
  € €  € € 
Resultaat     -228.738      185.160  

- Totaal baten  13.550.711   13.236.412  

- Financiële baten  420   209  

Som totaal baten inclusief financiële baten        13.551.131      13.236.621  
       

Kengetal 1-jarig:  -0, 02  0, 01 
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan -0,10. 

 
De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat. 
De stichting heeft met de totale baten, te weten € 13.551.131, een resultaat behaald van -€ 228.738. Dit houdt in dat er 
naast de inzet van elke euro die ontvangen en besteed wordt er € 0,02 wordt ingeteerd op de reserves. 

 
De rentabiliteit is voor 2020 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019 is de 
rentabiliteitspositie gedaald. 

 

Solvabiliteit 
De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de 
financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar 
verplichtingen kan voldoen. 

 
- Definitie inclusief voorzieningen: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen 

 

 Omschrijving   31-12-2020   31-12-2019  
 € €  € € 
- Eigen vermogen 5.418.928   5.647.665  
- Voorzieningen 803.916   925.852  

Som eigen vermogen en voorzieningen  6.222.844   6.573.517 

Totaal vermogen    7.381.124      7.750.943  
 

 
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30. 

 

Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 84% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel reserves en 
voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 16% van het totale vermogen gefinancierd wordt met vreemd 
vermogen. 
De solvabiliteit is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019 is de 
solvabiliteitspositie gedaald. 

 
- Definitie exclusief voorzieningen: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen. 

 Omschrijving   31-12-2020   31-12-2019  
 €  € 
Eigen vermogen    5.418.928     5.647.665  

Totaal vermogen    7.381.124     7.750.943  
     

Kengetal:  0,73  0,73 
De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van solvabiliteit. 

Kengetal: 0,84 0,85 
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Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico's 
op te vangen. 

 
- Definitie inclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële 
baten) 

 Omschrijving   31-12-2020   31-12-2019  
 € €  € € 
Eigen vermogen    5.418.928      5.647.665  

- Totaal baten 13.550.711   13.236.412  

- Financiële baten 420   209  

Som totaal baten inclusief financiële baten       13.551.131      13.236.621  
 

 
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05. 

 
In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen benadrukt. 

 
Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de planning & 
control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële effecten moet het bestuur 
voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen. 
Het weerstandsvermogen is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019 
is het weerstandsvermogen gedaald. 

 
- Definitie exclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa gedeeld door de 
totale baten (inclusief financiële baten). 

 Omschrijving   31-12-2020   31-12-2019  
 € €  € € 
- Eigen vermogen 5.418.928   5.647.665  
- Materiële vaste activa 1.214.728   1.354.502  

Verschil eigen vermogen en materiële vaste activa    4.204.200     4.293.163 

- Totaal baten 13.550.711   13.236.412  

- Financiële baten 420   209  

Som totaal baten inclusief financiële baten       13.551.131      13.236.621  
 

 
De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van het weerstandsvermogen. 

Kengetal: 0,31 0,32 

Kengetal: 0,40 0,43 
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Kapitalisatiefactor 
De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of onderwijsorganisaties 
misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. 

 
- Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en terreinen gedeeld 
door de totale baten (inclusief financiële baten). 

 Omschrijving   31-12-2020   31-12-2019  
 € €  € € 
- Balans totaal 7.381.124   7.750.943  
- Materiële vaste activa gebouwen en terreinen 914   1.307  

Verschil balans totaal en materiële vaste activa 
gebouwen en terreinen 

  
  7.380.210  

   
  7.749.636  

- Totaal baten 13.550.711   13.236.412  

- Financiële baten 420   209  

Som totaal baten inclusief financiële baten       13.551.131      13.236.621  
 

 
De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor. 

 

Normatief eigen vermogen 
 

De inspectie van het onderwijs heeft in 2020 een rekenmethode ontwikkeld om te bepalen wat een redelijk (publiek) 
eigen vermogen is om aan te houden. Indien het publieke eigen vermogen hoger is dan het normatief eigen vermogen 
is er mogelijk sprake van bovenmatig eigen vermogen. In dat geval moet worden onderbouwd waarom een hoger 
eigen vermogen nodig is, of er moet een bestedingsplan worden opgesteld. 

 
Het normatief eigen vermogen wordt bepaald door: 
- aanschafwaarde van de gebouwen (0,5 x aanschafwaarde x 1,27) 
- boekwaarde overige materiële vaste activa 
- omvangafhankelijke rekenfactor (tussen 5% en 10% van omzet) x totale baten 

 
Uitgaande van de jaarrekening van 2020 bedraagt het normatief vermogen € 1.941.000. Het eigen vermogen publiek 
bedraagt € 4.586.000. Er zou derhalve mogelijk sprake zijn van € 2.645.000 aan bovenmatig vermogen. 

 
Het normatief eigen vermogen zal in 2021 sterk toenemen door de investeringen in de materiële vaste activa. De 
boekwaarde van de materiële vaste activa zal in dat jaar met € 638.000 toenemen. Het normatief eigen vermogen zal 
derhalve eveneens met ongeveer dat bedrag toenemen. 
Over de inzet van het resterende eventueel bovenmatig vermogen moet nog intern overleg worden gevoerd. Door de 
perikelen door de Corona-pandemie heeft dat niet plaats kunnen vinden. 
De stichting wil het eventueel bovenmatig vermogen niet te snel inzetten, omdat bij de wijziging van het 
bekostigingsstelsel de vordering op het ministerie waarschijnlijk moet worden afgeboekt. Deze vordering bedraagt op 
31 december 2020 in totaal € 609.000. Daarnaast is de verwachting dat de invoering van de componentenmethode per 
2023 zal zorgen voor een inhaaldotatie aan de voorziening groot onderhoud. Deze inhaaldotatie zal zorgen voor een 
sterke daling van het eigen vermogen. 

Kengetal: 0,54 0,59 
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING 
 

Algemeen 
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving 
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 
BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen 
aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in  
gehele euro's.  
  
Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, 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. In de balans, de staat van baten en lasten 
en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de 
toelichting.  
  
Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid. 

 
Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

 

Verbonden partijen 
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de 
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe 
verwanten zijn verbonden partijen. 

 
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 
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Categorie afschrijvings-  afschrijvings- activerings- 
termijn in jaren percentage per  grens in € 

     jaar      

 
Grondslagen Balans 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de 
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang 
plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de 
bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. 

 

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld. 

 
 
 

Gebouwen Permanent 40 3 500 
 Semi permanent 20 5 500 
 Noodlokaal 10 10 500 

Installaties Verwarming en liften 15 7 500 

 Alarm 10 10 500 
Kantoormeub./invent. 10 10 500 
Huishoud./apparatuur 5 20 500 
Schoolmeub./invent. 18 6 500 
Onderwijsk. App./mach. 5 20 500 
ICT Servers, comp. printers 3 33 500 

Netwerk, telefooncentrale 10 10 500 
Educatieve software 7 14 500 
Patchkasten 10-5 10-20 500 

Leermiddelen 7 14 500 
Vervoermiddelen 5 20 500 

 

Gebouwen 
 

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot 
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag 
van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. 

 

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden. 

 
 

Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserve. 

 
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het 
bestuur is aangebracht. 

 

Omschrijving Doel Beperkingen EUR 
- Reserve nulmeting 
- Algemene reserve privaat 

afschrijvingen 4.857 
833.120 
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Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen 
de contante waarde ( RJ252) van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 
balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de 
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders 
vermeld. 

 
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat 
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding 
als een actief in de balans opgenomen. 

 
Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel. 

 
Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en 
lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening. 

Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend met een rekenrente welke 
voor eind 2020 wordt bepaald. De berekening is als volgt: 
Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS). 
Bij een negatieve uitkomst van de rekenrente zal deze op nul worden gesteld. 

 
Voor 2020 wordt er gerekend met een rekenrente van 0,00%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente 
vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 2,70% is. 

 

Jubileumuitkeringen 
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 
gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt 
gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder 
meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 

 

Voorziening duurzame inzetbaarheid 
 

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt opgenomen tegen de contante waarde van de gespaarde 
uren per einddatum verslagperiode, voor personeelsleden ouder dan 57 jaar waarbij een opnameplan is 
overeengekomen voor een looptijd van maximaal 5 jaar. Voor de berekening van de contante waarde van 
de voorziening wordt gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Bij 
de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de opnamekans. 

 

Voorziening levensfasebewust personeelsbeleid 
De voorziening levensfasebewust personeelsbeleid wordt opgenomen tegen de contante waarde van de 
gespaarde uren per einddatum verslagperiode, voor personeelsleden waarbij een opnameplan is 
overeengekomen. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt gerekend met 
de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Bij de berekening van de voorziening 
wordt onder meer rekening gehouden met de opnamekans. 
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Voorziening groot onderhoud  
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten 
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op 
basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de 
werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. 

 
Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2020 is gebruik gemaakt van de tijdelijke 
uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c. 

 

Kortlopende schulden 
De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden 
zijn te plaatsen. 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

 
Grondslagen Staat van Baten en lasten 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 

 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die 
hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken 
van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 
Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door 
het bestuur is/ zijn bepaald. 

 
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de 
toekenning betrekking heeft. 

 
Personeelsbeloningen 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat 
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

 
De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds 
in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering. 

 
Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis 
premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft 
de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. 
De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde 
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een 
vermindering van toekomstige betalingen. 
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Pensioenregeling 
Nederlandse pensioenregelingen: 

 
De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen. 
De instelling is volgens de cao aangesloten bij het ABP. De belangrijkste 
kenmerken van deze regelingen zijn: 
· pensioengevende salarisgrondslag is middelloon 
· er heeft in 2020 geen indexatie plaatsgevonden 
· de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2020 93,20% 
· overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl 

 
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van 
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. 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. 

 
Afschrijvingen op materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet 
afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden 
de toekomstige afschrijvingen aangepast. 

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

 
Grondslagen Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode 
wordt het resultaat als basis genomen. 
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed. 

 
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen 
aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om 
geldstromen te genereren. 

http://www.abp.nl/
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
En vergelijkende cijfers 2019. - na verwerking resultaatbestemming - 

 

31-12-2020 31-12-2019 
€ €  € € 

1 ACTIVA      

1.1 Vaste activa      

1.1.2 Materiële vaste activa 1.214.728   1.354.502  

Totaal vaste activa  1.214.728   1.354.502 

1.2 Vlottende activa 
     

1.2.2 Vorderingen 753.761   693.880  
1.2.4 Liquide middelen 5.412.635   5.702.561  

Totaal vlottende activa  6.166.396   6.396.441 

TOTAAL ACTIVA  7.381.124   7.750.943 
 
 
2 PASSIVA 

    

2.1 Eigen vermogen 5.418.928  5.647.665  

2.2 Voorzieningen 803.916  925.852  
2.4 Kortlopende schulden 1.158.280  1.177.426  

TOTAAL PASSIVA  7.381.124  7.750.943 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 
En vergelijkende cijfers 2019 

 

2020 Begroot 2020 2019 
€ €  € €  € € 

3 Baten         

3.1 Rijksbijdragen OCW 13.099.924   12.468.578   12.710.301  
3.2 Overheidsbijdragen en 11.020   9.000   11.104  

 
3.5 

-subsidies overige overheden 
Overige baten 

 
439.767 

   
37.991 

   
515.007 

 

 Totaal baten  13.550.711   12.515.569   13.236.412 

4 Lasten 
        

4.1 Personeelslasten 11.052.101   10.539.393   10.570.998  
4.2 Afschrijvingen 285.849   317.610   304.252  
4.3 Huisvestingslasten 1.306.354   1.063.477   1.042.351  
4.4 Overige lasten 1.135.565   974.499   1.133.860  

 Totaal lasten  13.779.869   12.894.979   13.051.461 

 Saldo baten en lasten *  -229.158   -379.410   184.951 

6 Financiële baten en lasten 
        

6.1 Financiële baten 420   -   209  

 Saldo financiële baten en lasten  420   -   209 

 Totaal resultaat *    -228.738     -379.410     185.160 
  

*(- is negatief) 
        

 
(Voorstel) bestemming van het resultaat 
Een (Voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat 
van baten en lasten. 
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KASSTROOMOVERZICHT 2020 
En vergelijkende cijfers 2019 

 
  2020   2019  

 Ref. € €  € € 
Kasstroom uit operationele activiteiten       

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo   -229.158   184.951 
baten en lasten)       

Aanpassingen voor aansluiting       

bedrijfsresultaat:       

- Afschrijvingen 4.2 285.849   -  
- Waardeveranderingen  -   304.252  
- Mutaties voorzieningen 
- Overige mutaties voor aansluiting 

2.2 -121.936   -  

bedrijfsresultaat  -   157.376  

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met       

het bedrijfsresultaat   163.913   461.628 

Veranderingen in werkkapitaal:       

- Vorderingen 1.2.2-/-1.2.2.14 -59.881   -47.906  
- Kortlopende schulden 2.4-/-2.4.18 -19.146   -84.319  

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal   -79.027   -132.225 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   -144.272   514.354 

Ontvangen interest 6.1.1-/-1.2.2.14 
 

420 
  

209 
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   -143.852   514.563 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten       

Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -146.076   -519.911  

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten   -146.076   -519.911 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten       

Kasstroom uit overige balansmutaties       

Mutatie liquide middelen 1.2.4    -289.926     -5.349 

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: 
  2020   2019  

 € € € € 
Stand liquide middelen per 1-1 5.702.561  5.707.910  
Mutatie boekjaar liquide middelen   -289.926    -5.349  

Stand liquide middelen per 31-12    5.412.635    5.702.561 
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS 
 

1.1.2 Materiële vaste activa 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6  
 Gebouwen Terreinen Inventaris Overige Vaste Niet aan de Totaal 
   en materiële bedrijfs- bedrijfsuit- materiële 
   apparatuur vaste activa activa in oefening vaste activa 
     uitvoering dienstbare  
     en vooruit- MVA  
     betalingen   

 € € € € € € € 
Stand per 01-01-2020        

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs        
 78.301  - 3.407.075 1.227.440  - - 4.712.816 
Cumulatieve afschrijvingen en        
waardeverminderingen 76.994  - 2.368.455 912.866  - - 3.358.315 

Materiële vaste activa 
 p er 01-01-2020 

 
1.307 

  
- 1.038.620 

 
314.574 

  
- - 

 
1.354.501 

 
Verloop gedurende 2020 

       

Investeringen -  - 93.687 52.389  - - 146.076 
Afschrijvingen 393  - 193.207 92.250  - - 285.850 

Mutatie gedurende 2020 -393  - -99.520 -39.861  - - -139.774 
 
Stand per 31-12-2020 

       

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs        
 78.301  - 3.500.762 1.279.829  - - 4.858.892 
Cumulatieve afschrijvingen en        

waardeverminderingen 77.387  - 2.561.662 1.005.116  - - 3.644.165 
Cumulatieve herwaarderingen -  - - -  - - - 

Materiële vaste activa 
 p er 31-12-2020 

 
914 

  
- 939.100 

 
274.713 

  
- - 

 
1.214.727 
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS 
 

1.2 Vlottende activa  

1.2.2 Vorderingen 
 

31-12-2020 
  

31-12-2019 
  € €  € € 
1.2.2.2 OCW  608.956   583.716 
1.2.2.3 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen  30.102   - 
1.2.2.6 Personeel  11.529   8.757 
1.2.2.10 Overige vorderingen  -   6.400 

 Subtotaal vorderingen  650.587   598.873 

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten  48.680   57.828 
1.2.2.15 Overige overlopende activa  54.493   37.179 

 Overlopende activa  103.173   95.007 
 Totaal Vorderingen  753.760   693.880 
       

Alle vorderingen genoemd onder 1.2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar . 

 
1.2.4 Liquide middelen  31-12-2020   31-12-2019 

 
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 

€ € 

5.412.635 

 € € 

5.702.561 

Totaal liquide middelen  5.412.635   5.702.561 
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2 Passiva 
 
2.1 Eigen vermogen 

 
 

Stand per 

   
 
Resultaat 

  
 
Overige 

 
 

Stand per 

  
 

Stand per 

   
 
Resultaat 

  
 
Overige 

 
 

Stand per 
 01-01-2019   2019  mutaties 31-12-2019  01-01-2020   2020  mutaties 31-12-2020 
 €  €  €  €  €  €  €  € 
2.1.1 Eigen vermogen                
2.1.1.1 Algemene reserve 4.504.037   174.029   - 4.678.066  4.678.066   -97.115   - 4.580.951 

Bestemmingsreserve nulmeting                

2.1.1.2 (publiek) 23.889   -7.561   - 16.328  16.328   -11.471   - 4.857 
Bestemmingsreserves (algemene                

2.1.1.3 reserve privaat) -   953.271   - 953.271  953.271   -120.151   - 833.120 

Totaal Eigen vermogen 4.527.926   1.119.739   - 5.647.665  5.647.665   -228.737   - 5.418.928 

 
De toelichting over de beperkte doelstellingen van de reserves zijn vermeld in de Grondslagen. 

 
 
 
 
 
 
 

 * bij netto contante waarde  

 
2.4 

 
Kortlopende schulden 

  
31-12-2020 

   
31-12-2019 

  € €  € € 
2.4.8 Crediteuren  105.694   124.576 
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen  431.564   398.029 
2.4.10 Schulden terzake van pensioenen  128.793   132.235 

 Subtotaal kortlopende schulden  666.051   654.840 

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW  81.942   106.493 
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen  321.589   318.713 
2.4.19 Overige overlopende passiva  88.697   97.380 

 Overlopende passiva  492.228   522.586 
 Totaal Kortlopende schulden  1.158.279   1.177.426 

2.2 Voorzieningen  Stand per    Onttrek-king     Rente   Stand per   Bedrag  Bedrag 1 t/m   Bedrag 
   01-01-2020  Dotatie 2020  2020  Vrijval 2020   mutatie*   31-12-2020   < 1 jaar  5 jaar   > 5 jaar 
  €   €  €  €  €   €   €   €  €  

2.2.1 Personele 
voorziening (Jubilea) 

 
195.424 

  
- 

  
9.352 

  
8.626 

  
- 

  
177.446 

  
25.368 

  
58.562 

  
93.516 

2.2.3 Voorzieningen voor                  

groot onderhoud 730.428  399.996  503.954  -  -  626.470  388.210  238.260  - 

Totaal 
Voorzieningen 

 
  925.852 

  
  399.996 

  
  513.306 

  
  8.626 

  
  - 

  
  803.916 

  
  413.578 

  
  296.822 

  
  93.516 
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

3 Baten  

3.1 Rijksbijdragen 2020   Begroot 2020  2019  

  € €   € €  € €  

3.1.1 Rijksbijdragen        

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 12.311.865   11.778.717  11.792.315  

 Totaal Rijksbijdrage  12.311.865  11.778.717   11.792.315 

3.1.2 Overige subsidies        

3.1.2.1 Overige subsidies OCW 515.933   461.171  698.686  

 Totaal Rijksbijdragen  515.933  461.171   698.686 

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen        

 rijksbijdrage SWV  272.125  228.690   219.300 
 Totaal Rijksbijdragen  13.099.923  12.468.578   12.710.301 
 
 
3.2 

 
 

Overheidsbijdragen en -subsidies 

 
 

2020 

   
 

Begroot 2020 

  
 

2019 

 

 overige overheden € €   € €  € €  

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -        
 subsidies overige overheden        

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en        

 Gemeenschappelijke Regelingen - 
bijdragen en -subsidies 

 
11.020 

   
9.000 

  
11.104 

 

 Totaal Overige overheidsbijdragen en 
-subsidies overige overheden 

  
11.020 

  
9.000 

   
11.104 

 Totaal overheidsbijdragen en - 
subsidies overige overheden 

  
11.020 

  
9.000 

   
11.104 

 
 
3.5 

 
 

Overige baten 

 
 

2020 

   
 

Begroot 2020 

  
 

2019 

 

  € €   € €  € €  

3.5.1 Verhuur 15.524   16.047  15.891  

3.5.2 Detachering personeel 44.109   -6.000  32.482  

3.5.5 Ouderbijdragen 174.086   -  50.486  

3.5.10 Overige 206.049   27.944  416.148  

 Totaal overige baten  439.768  37.991   515.007 
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4 Lasten  

4.1 Personeelslasten 2020 
  

Begroot 2020 
 

2019 
 

 € €   € €  € €  

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten        

en pensioenlasten        

4.1.1.1 Lonen en salarissen 8.060.593   10.223.543  7.502.138  
4.1.1.2 Sociale lasten 1.131.433   -  1.055.489  

4.1.1.3 Premies Participatiefonds 289.299   -  264.441  

4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds 9.927   -  14.902  

4.1.1.5 Pensioenpremies 1.137.118   1.000  1.146.455  

Totaal lonen, salarissen, sociale 
lasten en pensioenlasten 

  
10.628.370 

  
10.224.543 

   
9.983.425 

4.1.2 Overige personele lasten        

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen -8.626   -  25.803  
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 243.111   63.500  316.464  

4.1.2.3 Overige 251.534   280.100  382.844  

Totaal overige personele lasten  486.019  343.600   725.111 

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel 
4.1.3.2 Uitkeringen van het Vervangingsfonds 

 
- 

   
- 

  
4.040 

 

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel 62.288   28.750  133.498  

Af: Ontvangen uitkeringen personeel  62.288  28.750   137.538 

Totaal personele lasten  11.052.101  10.539.393   10.570.998 
 

Gemiddeld aantal werknemers 
Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 220 in 2020 (2019: 223). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het gemiddeld 
aantal werknemers. 

 
 2020  2019 
Bestuur / Management 10  11 
Personeel primair proces 175  177 
Ondersteunend personeel 35  35 

Totaal gemiddeld aantal werknemers   220    223 
 
 

4.2 Afschrijvingen 2020   Begroot 2020  2019 
 € €   € €  € € 
4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste 

activa 
 

285.849 
   

317.610 
  

304.252 

Totaal afschrijvingen  285.849  317.610  304.252 
 
 

4.3 Huisvestingslasten 2020   Begroot 2020  2019  

 € €   € €  € €  

4.3.1 Huur 55.692   55.000  58.022  

4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 302.419   121.127  128.763  

4.3.4 Energie en water 153.305   159.800  151.557  
4.3.5 Schoonmaakkosten 371.652   301.801  291.094  

4.3.6 Belastingen en heffingen 23.071   25.750  23.923  

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 399.996   399.999  383.786  

4.3.8 Overige 218   -  5.207  

Totaal huisvestingslasten  1.306.353  1.063.477   1.042.352 
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4.4 Overige lasten 2020   Begroot 2020  2019  

 € €   € €  € €  

4.4.1 Administratie en beheerlasten 248.810   260.281  284.093  

4.4.2 Inventaris en apparatuur 9.764   6.550  20.747  

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 512.970   479.050  470.721  

4.4.5 Overige 364.020   228.618  358.299  

Totaal overige lasten  1.135.564  974.499   1.133.860 
 

Separate specificatie kosten instellingsaccountant 
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van het resultaat gebracht 

 
 

 2020  Begroot 2020  2019 
€ €  € €  € € 

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 
4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden 
4.4.1.1.3 Fiscale advisering 
4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten 

31.151 
- 
- 
- 

 24.000 
- 
- 
- 

 23.837 
- 
- 
- 

   31.151    24.000    23.837 
 

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor 
Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of vorig boekjaar. 

 
Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden 
Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties 
en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn 
inclusief bekostiging en omzetbelasting. 

 

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel. 
 
 

6 Financiële baten en lasten  

6.1 Financiële baten 2020 
 

Begroot 2020 
 

2019 
 € €  € €  € € 
6.1.1 Rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten 
 

420 
  

- 
  

209 

Totaal financiële baten   420    -    209 
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

 

 Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum. 
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VERBONDEN PARTIJEN 

 
De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen. 

 
Verbonden partij met belang in bevoegd gezag 

Code 
Juridische vorm Statutaire activi- Deelname- 

 Statutaire naam 2020 zetel teiten percentage  
 

Vereniging Regionaal Vereniging Ede 4 0% 
Transfercentrum    

Gelderland-Utrecht 
 
Stichting de noorderbreedte Stichting 

 
 

Soest 

 
 

3 

 
 

0% 

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige 
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VERANTWOORDING SUBSIDIES 

 
De subsidies die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen. 

 
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule 
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies) 

Toewijzing Prestatie is ultimo 2020 conform subsidiebeschikking 
Omschrijving Kenmerk Datum geheel afgerond niet afgerond 
Subsidie Zij instromer 1027449-1 26-11-2019 x  

Subisie zij instromer 942135-1 30-11-2018 x  

Lerarenbeurs voor scholing 
Inhaal en 

1007075-1 13-08-2019  x 

ondersteuningsprogramma IOP-41242-PO 16-10-2020  x 
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Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 
Gemiddelde totale baten 
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 
Totaal aantal complexiteitspunten 

Bezoldigingsklasse 
Bezoldigingsmaximum 

2020 
4 
2 
1 

  7  
C 

€ 143.000 

 
WNT-VERANTWOORDING 2020 

 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te 
worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt 
publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt. 

 
Indeling en bezoldigingsklasse 
De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie 
generieke instellingscriteria te weten: 
 (a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar 
 (b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en 
 (c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren. 
 Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris 
gebaseerd op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de 
complexiteit van de betreffende bestuursfunctie. 
Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal 
complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de 
rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de 
topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging 
topfunctionarissen OCW-sectoren. 

 

Complexiteitspunten 

 
Afwijkende bezoldiging 
Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2020. 
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Naam B.D. Sonnenberg 

 
WNT-VERANTWOORDING 2020 

 

1a. Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand 
van de functievervulling 
De volgende leidinggevend topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling 
inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, zijn in de 
tabel hieronder opgenomen. 

 

Functiegegevens (2020) 
 

Functie(s) Directeur-Bestuurder 
Aanvang functie 01-01 
Afloop functie 31-12 

 

Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte) 1,000 
Dienstbetrekking Ja 

 

 

Bezoldiging (2020) 
 

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoeding 99.964 
Beloningen betaalbaar op 16.301 
Subtotaal bezoldiging 116.265 
-/- Onverschuldigd betaald 
en nog niet terugontvangen 
bedrag N.v.t. 
Bezoldiging 116.265 
Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum 143.000 

 

Het bedrag van de overschrijding N.v.t. 
 

Reden waarom de 
overschrijding al dan niet is 
toegestaan N.v.t. 
Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde 
betaling N.v.t. 

 

Gegevens (2019) 
 

Functie(s) Directeur-Bestuurder 
Aanvang functie 01-01 
Afloop functie 31-12 

 

Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte) 1,000 
Dienstbetrekking ja 

 

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoeding 93.486 
Beloningen betaalbaar op 16.222 
Subtotaal bezoldiging 109.708 
Bezoldiging 109.708 
Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum 138.000 
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WNT-VERANTWOORDING 2020 

 

1b. Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling 
Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1- 12 van de 
functievervulling. 
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WNT-VERANTWOORDING 2020 

 

1c. Toezichthoudend topfunctionaris 
De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen. 

 
Naam toezichthouder Mevr. J.W. Janse- 

Velema 
Dhr. R. Hoeven Dhr. H.J. Luth Dhr. H. Pothof 

Functiegegevens 2020     

Functiecategorie Voorzitter Lid Lid Lid 
Aanvang functie 01-01 01-01 01-01 01-01 
Afloop functie 31-12 31-12 31-12 31-12 

     

Bezoldiging in 2020     

Bezoldiging 2.178 1.800 1.800 1.700 
Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum 

 
21.450 

 
14.300 

 
14.300 

 
14.300 

-/- Onverschuldigd betaald en     

nog niet terugontvangen bedrag  
N.v.t. 

 
N.v.t. 

 
N.v.t. 

 
N.v.t. 

Bezoldiging 2.178 1.800 1.800 1.700 
Het bedrag van de overschrijding N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
Reden waarom de     

overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

 
N.v.t. 

 
N.v.t. 

 
N.v.t. 

 
N.v.t. 

Toelichting op de vordering     

wegens onverschuldigde 
betaling 

 
N.v.t. 

 
N.v.t. 

 
N.v.t. 

 
N.v.t. 

     

Gegevens 2019     

Functiecategorie Voorzitter Lid Lid Lid 
Aanvang functie 01-01 01-01 01-01 01-01 
Afloop functie 31-12 31-12 31-12 31-12 
Bezoldiging 1.815 1.815 1.815 - 
Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum 

 
20.700 

 
13.800 

 
13.800 

 
13.800 

     

Naam toezichthouder Mevr. M.M. Kool Dhr. T.G. de Boer   

Functiegegevens 2020     

Functiecategorie Lid Lid   

Aanvang functie 01-01 01-01   

Afloop functie 31-12 31-12   

     

Bezoldiging in 2020     

Bezoldiging 1.800 1.700   

Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum 

 
14.300 

 
14.300 

  

-/- Onverschuldigd betaald en 
nog niet terugontvangen bedrag 

 
N.v.t. 

 
N.v.t. 

  

Bezoldiging 1.800 1.700   

Het bedrag van de overschrijding N.v.t. N.v.t.   

Reden waarom de     

overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

 
N.v.t. 

 
N.v.t. 

  

Toelichting op de vordering     

wegens onverschuldigde 
betaling 

 
N.v.t. 

 
N.v.t. 

  

     

Gegevens 2019     

Functiecategorie Lid Lid   

Aanvang functie 01-01 01-01   
Afloop functie 31-12 31-12   

Bezoldiging 3.315 1.815   

Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum 

 
13.800 

 
13.800 
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WNT-VERANTWOORDING 2020 

 

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder 
Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen met een 
bezoldiging van € 1.700 of minder. 
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WNT-VERANTWOORDING 2020 

 

1e. De totale bezoldiging van meer dan € 1.700 voor een topfunctionaris, voor alle functies 
bij het bevoegd gezag en eventuele aan het bevoegd gezag gelieerde rechtspersonen 
Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 
jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, met een of meerdere functies bij het bevoegd gezag of aan het bevoegd 
gezag gelieerde rechtspersonen met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700. 
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WNT-VERANTWOORDING 2020 

 
1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatiebepaling 
van toepassing is 
Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige 
functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de 
anticumulatiebepaling van toepassing is. 
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WNT-VERANTWOORDING 2020 

 
1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling 
van toepassing is 
Niet van toepassing,er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen inclusief 
degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, met een bezoldiging 
van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is. 
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WNT-VERANTWOORDING 2020 

 
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 
Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van 
hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, waaraan een uitkering is verstrekt. 
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WNT-VERANTWOORDING 2020 

 

3. Niet-topfunctionarissen boven de norm 

Niet van toepassing, er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een bezoldiging boven het 
individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen. 
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
 

Rechten 

De volgende niet uit balans blijkende rechten worden hieronder toegelicht. 
 

Vlg 

 
 
 
 

Loop- 

 
 
 
 

Bedrag per 

 
 
 

Bedrag 
verslag- 

 
 
 
 

Bedrag 

 
 
 
 

Bedrag 

 
 
 
 

Bedrag 

 
 
 
 

Bedrag 
 Nr.   Omschrijving  Periode van t/m  tijd           maand  jaar  < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar totaal  

 Mndn € €  € € € € 

1 BSO Zippies@knijntjes BV 1-1-2018  31-12-2023 72  284 3.402 3.408  6.816 - 10.224 

 
Verplichtingen 

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht. 
 

Vlg 

 
 
 
 
Loop- 

 
 
 
 

Bedrag per 

 
 
 

Bedrag 
verslag- 

 
 
 
 

Bedrag 

 
 
 
 

Bedrag 

 
 
 
 

Bedrag 

 
 
 
 

Bedrag 
 Nr.   Omschrijving  Periode van t/m  tijd           maand  jaar  < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar totaal  

 Mndn € € € € € € 

1 Dyade 1-1-2021  31-12-2021 12 9.460 - 113.519 - - 113.519 
Dyade 1-1-2018  31-12-2020 24 9.187 110.244 - - - - 

2 van der Hoef 1-1-2019  31-12-2023 60 5.858 70.296 70.296 140.592 - 210.888 
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(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 

 

Resultaat 2020 
€ € 

2.1.1 Algemene reserve (publiek) 
 
2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 

  
-97.114 

2.1.2.10 Reserve nulmeting -11.471 
  

Totaal bestemmingsreserves publiek 
 
2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 

  -11.471 

2.1.3.1 Algemene reserve privaat -120.151 
  

Totaal bestemmingsreserves privaat   -120.151 

Totaal resultaat     -228.736 
 
 
 

Statutaire bestemming van het resultaat 
Er is statutair niets geregeld inzke de bestemming van het resultaat 
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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON 

 

Naam: 
Rechtsvorm: 
Zetel: 
KvK nummer: 

 
Adres: 
Telefoon: 
E-mailadres: 
Internetsite: 

 
Contactpersoon: 

Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Baarn - Soest 
Stichting 
Soest 
32083273 

 
Oostergracht 42, 3763LZ Soest 
035-6099233 
info@pcbobaarnsoest.nl 
www.pcbobaarnsoest.nl 

 
B.D. Sonnenberg 

Telefoon: 035-6099234 
E-mailadres: 

Bestuursnummer: 

bart@pcbobaarnsoest.nl 

41242 

BRIN-nummers: 06GW Amalia Astro 
06UZ De Postiljon 
07WX Kon. Wilhelminaschool 
08KO Guido de Bres 
09BJ Gaspard de Coligny 
19RY De Werveling 
19TK Da Costa 
19UH Insinger 
19VY01 Prof. J. Wateirnk 
19VY01 De Bron 

mailto:info@pcbobaarnsoest.nl
http://www.pcbobaarnsoest.nl/
mailto:bart@pcbobaarnsoest.nl
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ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN RAAD VAN TOEZICHT 

 

Bestuurder(s) 
 

Naam Plaats Datum Ondertekend 
Johanna Willemina Janse-Velema 
Rob Hoeven 
Hendrik Pothof 
Mirjam Marleen Kool 
Harm Jan Luth 
Tjerk Gerrit de Boer 

 
Toezichthouder(s) 

 
Naam Plaats Datum Ondertekend 

 
Reden niet ondertekend / 
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