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1 Voorwoord 

Voor u ligt het bestuursverslag van stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te 

Albrandswaard (SCPO Albrandswaard). In dit verslag beschrijven wij het reilen en 
zeilen van de stichting in het jaar 2020. Het geeft u een beeld van een aantal 

ontwikkelingen die zich in dat kalenderjaar hebben voorgedaan.  

  

Wat ons trots maakt is de enorme inzet die onze personeelsleden in de scholen 
dagelijks leveren om de missie van SCPO Albrandswaard - het bieden van uitstekend 

onderwijs in onze scholen - waar te maken. Dat is een uitdaging op zich, omdat we 

in een samenleving leven waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en 

maatschappelijke eisen voortdurend veranderen. Nieuwe technologieën, nieuwe 

leermethoden, gedragsproblemen, verwachtingen van ouders, de nadruk op 
leerresultaten, het tegengaan van kansenongelijkheid, het bieden van passend 

onderwijs en de zorg voor een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs zijn 

hier voorbeelden van.   

  
In de loop van 2020 werden we als organisatie, net als de rest van de wereld, 

geconfronteerd met het coronavirus. Bij onze medewerkers werd een beroep gedaan 

op hun flexibiliteit en creativiteit om het thuisonderwijs vorm te geven in de eerste 

lockdown. Binnen twee dagen was het thuisonderwijs ingeregeld. De kaders waren 
erg ruim en de kwaliteit was divers, maar de onderlinge hulpbereidheid was groot. 

Gaandeweg werden de kaders aangescherpt en kwam er meer uniformiteit. In de 

tweede lockdown was het thuisonderwijs veel meer beleidsmatig aangepakt, 

waardoor duidelijk was wat er verlangd werd van de medewerkers en was de 
kwaliteit van het onderwijs goed te noemen. Doelen die van tevoren waren opgesteld 

werden behaald. Een groot compliment daarvoor voor het onderwijskundig 

leiderschap van de directeuren en professionele inzet van de leerkrachten. Ook een 

woord van dank voor de onderwijsondersteuners die samen met de leerkrachten de 

noodopvang verzorgden. 
 

Financieel heeft SCPO Albrandswaard de zaken goed op orde. Het kalenderjaar sloot 

af met een bewust gekozen negatief resultaat. Omdat zowel de scholen als het 

bestuurskantoor goed zicht hebben op de financiële situatie, kan extra worden 
geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs.   

  

Aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan de werkzaamheden in het 

kalenderjaar 2020: hartelijk dank!  
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2 Verplichte thema’s vanuit wet- en regelgeving 

2.1 Treasurybeleid 



 7 

 



 8 



 9 

2.1.1 Uitvoering van het beleid in de praktijk 

De Stichting hanteert het uniforme treasurystatuut dat voldoet aan de regeling 

beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. In dit statuut is bepaald binnen welke 
kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen te 

richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig 

hun bestemming worden besteed. 

De Stichting heeft, overeenkomstig het treasurystatuut, een zeer terughoudend 
beleggingsbeleid gevoerd. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen bij de 

huisbankier Rabobank, die voldoet aan een minimale single A-rating. De tegoeden op 

deze rekeningen zijn direct opeisbaar. Dit beleid zal in 2021 niet worden veranderd. 

De interne verantwoording over treasury-activiteiten vindt plaats door de voorzitter 
van het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht door middel van de periodieke 

managementrapportages. Externe verantwoording vindt plaats door middel van het 

bestuursverslag. 

2.1.2 Informatie over uitstaande beleggingen, leningen, aangetrokken 
leningen en afgesloten derivatenovereenkomsten 

Niet van toepassing 

2.2 Sectorspecifiek 

2.2.1 Verantwoording besteding extra middelen werkdrukverlaging PO 

De werkdrukervaring in het onderwijs is groot. Het ministerie heeft extra middelen 
ter beschikking gesteld om de werkdrukbeleving aan te pakken. Het bestuur heeft de 

teams geïnformeerd over de middelen en het te volgen proces. In alle teams zijn 

gesprekken gevoerd over de werkdrukervaring. De teams hebben aangegeven wat 

de oorzaken van werkdruk zijn, hoe groot de impact daarvan is en waar mogelijke 
oplossingen liggen. Vervolgens is een plan opgesteld over hoe de werkdrukmiddelen 

in te zetten. Dit heeft instemming gekregen van de PMR van de desbetreffende 

school. Er is gekozen voor ondersteuning door onderwijsassistenten, conciërges, RT-

leraar, een extra leraar om een extra groep te formeren, vakleerkracht 

bewegingsonderwijs/pleincoach en eventmanagers. 
Daarnaast is gekeken naar organisatorische mogelijkheden om de werkdruk te 

verminderen, zoals het gebruik van de handelingsplannen en welke taken niet echt 

noodzakelijk waren of dat taken anders konden worden georganiseerd. 

Aan het eind van het schooljaar hebben binnen de teams evaluaties plaatsgevonden 
over het effect van de genomen maatregelen. 

Het bevoegd gezag ontving in 2020 een bedrag van € 250.123 om te besteden aan 

werkdrukvermindering. In 2020 werd € 249.065 besteed aan de 

werkdrukvermindering.  
 

Bestedingscategorie Besteed bedrag 
(kalenderjaar) 

Toelichting (eventueel: hier kunt u 
uw keuze motiveren en/of de 

belangrijkste bestedingsdoelen nader 

uitleggen) 

Personeel 249.065 Onderwijsondersteunend personeel als 

onderwijsondersteuner, 

onderwijsassistent, conciërge. 

Onderwijzend personeel om extra 
groep te formeren, voor RT, 

eventmanagers en 

bewegingsonderwijs. 
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Materieel - De investering in ICT kwam vanuit 
eigen beleid van het bestuur. 

 

Professionalisering - De investering in professionalisering 

kwam vanuit eigen beleid van het 

bestuur. 

 

2.2.3 Verantwoording middelen Prestatiebox 

In 2020 heeft de Stichting CPO Albrandswaard middelen ontvangen in het kader van 
de Prestatiebox. Deze gelden zijn bedoeld om invulling te geven aan het 

bestuursakkoord. In dit bestuursverslag legt het bestuur verantwoording af over de 

activiteiten die zijn ondernomen om de doelen uit het bestuursakkoord te realiseren. 

De ambities die binnen het bestuursakkoord zijn afgesproken hebben betrekking op 
de volgende doelen: opbrengstgericht werken, professionaliseren van leraren en 

schoolleiders en versterking van cultuureducatie en samenhang binnen 

cultuureducatie en kwaliteit van cultuureducatie. 

 

Opbrengstgericht werken: 
Binnen de scholen wordt opbrengstgericht gewerkt. De scholen doen dit volgens de 

PDCA-cyclus. Op basis van de doelen worden plannen geschreven voor de groep, 

subgroepen en individuele leerlingen. Na het uitvoeren van de plannen worden de 

opbrengsten geanalyseerd, waarna de plannen worden bijgesteld. Centraal staat 
hierbij dat de opbrengsten van het gegeven onderwijs verbeteren. 

 

Doelen die zijn gesteld met betrekking tot opbrengstgericht werken: 

- werken met groepsplannen 
- meer tijd voor taal, lezen en rekenen 

- werken volgens het directe instructiemodel 

- verbetering opbrengsten n.a.v. analyse LOVS (leerling- en onderwijsvolgsysteem) 

- werken volgens in een kwaliteitsbeleid vastgelegde cyclus 
 

Activiteiten die in het kader van opbrengstgericht werken zijn ondernomen: 

- teamvergaderingen met aandacht voor analyse en diagnostiek van de opbrengsten 

door MT-leden 

- aanschaffen van oefenmateriaal en methodes n.a.v. analyse opbrengsten 
- bespreken van opbrengsten van scholen in het directieoverleg en het 

bovenschoolse zorgteam. 

- kwaliteitsbeleid is ontwikkeld en vastgesteld en bij de uitvoering daarvan is 

ondersteuning ingekocht. 
 

Professionaliseren: 

De basis van de kwaliteit van onderwijs ligt volgens de Stichting CPO Albrandswaard 

bij de kwaliteit van de man of vrouw voor de klas en bij kwaliteit van de 
schoolleiders.  

Doelen die zijn gesteld met betrekking tot professionaliseren: 

- goede begeleiding van stagiaires en startende leerkrachten 

- professionalisering op het gebied van leerkrachtvaardigheden (kweken van 

excellente leerkrachten) 
- leerkrachten leren op een coachende manier te begeleiden 

- professionaliseren schoolleider 

- meer planmatig werken aan onderwijsverbetering 
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Activiteiten die in het kader van professionaliseren zijn ondernomen: 

- opleiding van praktijkbegeleiders en schoolopleiders binnen de Stichting 
- coachingsopleiding groep leerkrachten 

- coachingsgesprekken met schoolleider 

- managementondersteuning 

- diverse scholingsbijeenkomsten door directies 
- deskundigheidsbevordering van IB-ers binnen het Bovenschools Zorgteam (BZT) op 

het gebied van dyscalculie, handelingsgericht werken, opbrengstgericht werken en 

hoogbegaafdheid. 

 
Cultuureducatie: 

De subsidie versterking cultuureducatie is onderdeel van de prestatiebox. 

Cultuuroverdracht is een belangrijke taak van het funderend onderwijs. De scholen 

van de Stichting CPO Albrandswaard geven hier op verschillende manieren vorm aan. 
 

Doelen die zijn gesteld met betrekking tot cultuureducatie: 

- planmatig invullen van cultuurbeleidsplan 

 

Activiteiten die in het kader van cultuureducatie zijn ondernomen: 
- diverse culturele activiteiten i.h.k.v. KUNSTMENU (kunstgebouw Zuid-Holland) 

- diverse bezoeken aan musea, Tweede Kamer enzovoort 

- Culturele maandsluitingen 

- Lidmaatschap bibliotheek, lenen van collecties 
- deelnemen plaatselijke monumentendag 

Veel van deze activiteiten zijn maar deels uitgevoerd door de coronamaatregelen. 
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3 Visie en besturing 

3.1 Visie 

3.1.1 Doelstelling van de organisatie (missie en visie) 

Grondslag en doel 

De stichting heeft als grondslag de Bijbel met respect en begrip voor levens- en 

maatschappijbeschouwingen van anderen. 

Onderwijs en opvoeding in de van de stichting uitgaande scholen worden in deze 

geest en vanuit deze inspiratie gegeven. 
De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot de oprichting en instandhouding 

van scholen voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Albrandswaard. 

 

Missie 
Vertrekkend vanuit een Christelijke identiteit en een lokale maatschappelijke 

verantwoordelijkheid een omgeving creëren waarbinnen, op een respectvolle wijze, 

in samenwerken en zelfstandigheid wordt geleerd/ontwikkeld. 

 
Visie 

Wij willen deze missie vormgeven door richtinggevende en inspirerende 

leidinggevenden en professionele en gemotiveerde leerkrachten, waardoor leerlingen 

maximaal tot ontwikkeling komen. Het accent ligt hierbij op de ononderbroken 
ontwikkeling van ieder kind, rekening houdend met diens behoeften en 

mogelijkheden. De basisvaardigheden gelden als fundament van het onderwijs, met 

bijzondere aandacht voor sociaalemotionele vaardigheden, eigen 

verantwoordelijkheid en creativiteit. 

 
Motto 

"Ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen" 

 

Richtinggevende doelstellingen 
Vanuit de visie van de stichting komen meerdere richtinggevende doelstellingen naar 

voren. 

1. Scholen van de SCPO Albrandswaard dragen een herkenbare Christelijke identiteit 

uit. 
2. Scholen van de SCPO Albrandswaard behalen hoge opbrengsten. 

3. Leerlingen, ouders en partners zijn tevreden over de kwaliteit van de scholen van 

de SCPO Albrandswaard. 

4. Scholen van de SCPO Albrandswaard hebben professionele, betrokken en tevreden 

medewerkers. 
5. SCPO Albrandswaard is een financieel gezonde organisatie. 

6. De scholen leveren een constructieve bijdrage aan de SCPO Albrandswaard als 

totale organisatie. 

 
Alle beleid van SCPO Albrandswaard moet uiteindelijk leiden tot de realisatie van 

deze doelen. Deze doelen zullen nadrukkelijk worden gecommuniceerd met alle 

geledingen van de organisatie en zullen ook herkenbaar terug te vinden zijn, zowel 

op bestuursniveau als op schoolniveau.  
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3.2 Besturing 

3.2.1 Juridische structuur 

De rechtspersoon was tot 1 oktober 2018 een Vereniging met de naam: 
Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Albrandswaard. 

De Vereniging is opgericht in 1975. In 1998 zijn door een fusie de Rhoonse en 

Poortugaalse Christelijke schoolverenigingen samen verder gegaan onder de naam 

Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Albrandswaard gevestigd te 
Poortugaal. 

Per 1 oktober 2018 is de Vereniging omgezet in een Stichting met de naam: 

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Albrandswaard. 

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40341208.  

 
Aan de Stichting zijn geen andere partijen verbonden. 

3.2.2 Interne organisatiestructuur 

De SCPO Albrandswaard heeft sinds 1 oktober 2018 een organisatiestructuur waarbij 

een organieke scheiding is aangebracht tussen bestuur en intern toezicht. 
 

Raad van Toezicht 

Voorzitter De heer R. de Jongh  

Vicevoorzitter De heer M.R. van der Waarde  

Lid Mevrouw M.M. den Ouden  

Lid Mevrouw M. Landman-Bijl  

 

College van Bestuur 

Voorzitter De heer G.A. Verschoor 

 

De schooldirectie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en 
uitvoering van het beleid. 

In de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt de voortgang van 

uitvoeringsbesluiten gerapporteerd en vindt toetsing plaats of een en ander verloopt 

binnen de beleidskaders. De directie doet verslag van belanghebbende zaken op de 
school aan het College van Bestuur via een periodieke managementrapportage. Het 

College van Bestuur doet via periodieke managementrapportages verslag van het 

gevoerde beleid aan de Raad van Toezicht. 

 
Leerlingenaantallen  

 
 

2017 2018 2019 2020 

CBS Julianaschool 326 343 352 392 

CBS Het Lichtpunt 427 426 446 436 

CBS De Parel 296 286 268 256 

Totaal 1049 1055 1066 1084 

Prognose leerlingenaantallen     

    2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

CBS Julianaschool 418 427 453 467 481 493 507 511 506 510 

CBS Het Lichtpunt 431 418 397 384 367 351 324 306 286 278 

CBS De Parel 251 251 241 242 246 247 257 263 269 270 

Totaal 1100 1096 1091 1093 1094 1091 1088 1080 1061 1058 
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Directie 2020 

De heer M.J. van Ackooij, directeur CBS Juliana  

De heer R.J. Heidenreich,  directeur CBS Het Lichtpunt 
De heer P. Donatz,   directeur a.i. CBS De Parel tot 1 maart 2020 

De heer J. van den Hoek directeur CBS De Parel vanaf 1 maart 2020 

 

Administratie 
Voor administratieve ondersteuning op het gebied van de financiële administratie en 

de personeels- en salarisadministratie werd gebruik gemaakt van Groenendijk 

Onderwijs Administratie te Sliedrecht. 

  
Voor administratieve ondersteuning van het bestuurskantoor werd in 2020 gebruik 

gemaakt voor één dagdeel per week van de diensten van Louise Office & Support. 
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3.2.3 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid 

In het bestuursverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid 

in relatie tot de gemaakte keuzes en de (financiële) resultaten daarvan. 
 

Deze beleidskeuzes zijn: 

1. Professionele schoolcultuur; 

2. Eigenaarschap bij leraren en leerkrachten; 
3. Professionalisering (teamontwikkeling, specialisering leerkrachten en 

onderwijskundige vernieuwing (HGW 2.0)); 

4. Zorgverbreding voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong; 

5. Doorontwikkeling van kwaliteitsbeleid (interne visitatie, eigen ambities en 
 normen); 

6. Modern onderwijs (ICT, methodes en onderhoud) met aandacht voor de 

 privacy.  

 
Het personeel van de Stichting vormt de belangrijkste factor met betrekking tot de 

kwaliteit van het onderwijs. Daarom heeft de Stichting in 2020 weer veel 

geïnvesteerd in professionalisering van de medewerkers, in individuele ontwikkeling, 

maar ook zeker in teamverband. In 2020 hebben binnen de verschillende scholen 

een aantal mensen een opleiding gedaan tot vakbekwaam schoolleider, tot specialist 
op het gebied van zorg, rekenen, lezen, gedrag, cultuur, meer- en hoogbegaafdheid, 

leerkrachtvaardigheden (teach-coördinatoren). Door de coronamaatregelen waren de 

meeste opleidingen online. 

 
Alle scholen werken op een handelingsgerichte manier uitgaande van de 7 

uitgangspunten: 

 

1.  HGW is doelgericht. 
2.  HGW gaat om wisselwerking en afstemming. 

3.  Onderwijsbehoeften staan centraal. 

4.  Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er evenzeer toe. 

5.  Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot 

 belang. 
6.  De betrokkenen werken constructief samen. 

7.  De werkwijze is systematisch en transparant. 

 

Op het gebied van HGW 2.0 is alle leerkrachten ondersteuning geboden in de vorm 
van professionalisering. 

De Stichting heeft in 2020 geïnvesteerd in het begeleiden van meer- en 

hoogbegaafde leerlingen. Alle scholen hebben een plusklas en bieden extra uitdaging 

aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Daarnaast zijn in 2020 
voorbereidingen getroffen om ook leerlingen met een meer praktische intelligentie 

aanbod te doen om de betrokkenheid en motivatie te vergroten. 

 

De Stichting werkt met een kwaliteitsbeleid. Speerpunten in 2020 waren het verder 
uitwerken en uitvoeren van interne visitatie en het beschrijven van de eigen ambitie 

van de scholen met betrekking tot de opbrengsten van het onderwijs. Naast deze 

nieuwe ontwikkelingen is ook uitvoering gegeven aan de andere punten uit het 

kwaliteitsbeleid. Door de coronamaatregelen zijn veel acties vanuit het 

kwaliteitsbeleid uitgesteld. Voorbeelden hiervan zijn de visitatie die tijdens de 
lockdown gepland stond. Daarnaast zijn wel tevredenheidspeilingen gehouden naar 

aanleiding van het thuisonderwijs in de eerste lockdown. 
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De visie van de SCPO Albrandswaard geeft de ambitie en de richting aan waarmee 

wij de komende jaren willen werken. We willen bereiken dat we met elkaar van de 
SCPO Albrandswaard een lerende organisatie maken met een professionele, 

slagvaardige cultuur, een duidelijke en gestroomlijnde communicatie en een 

transparant besluitvormingstraject. We willen werken met een krachtig bestuurlijke 

organisatie die gericht is op kwaliteitszorg. De directeuren vervullen een belangrijke 
hefboomfunctie binnen onze organisatie, zij zijn de spil van onze organisatie. Als 

integraal verantwoordelijke zijn zij de sleutelfiguren in het werken aan de 

onderwijskwaliteit en onderwijsontwikkeling. Ook is ingezet op het meer in stelling 

brengen van de intern begeleiders in dit kader. 
Het bestuur hanteert als bestuursfilosofie het ‘eigenaarschap en 

subsidiariteitsprincipe’. Dit houdt in dat van iedereen binnen de organisatie wordt 

verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de eigen ontwikkeling en die van 

de organisatie als geheel en dat de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de 
organisatie wordt belegd. 

De missie die het bevoegd gezag van de SCPO Albrandswaard heeft geformuleerd, 

dient in de eerste plaats tot uiting te komen in het onderwijsbeleid. Alle andere 

beleidsonderdelen zijn daaraan ondersteunend. Alles draait immers om de 

ontwikkeling van de leerling. Dit betekent dat SCPO Albrandswaard staat voor 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs en zich richt op optimale ontwikkeling van 

leerlingen. Dit wordt bereikt door te investeren in het primaire proces; datgene wat 

in de school gebeurt. De zorg voor kwalitatief goed onderwijs is dé kernactiviteit van 

onze organisatie. Het werk van alle geledingen binnen SCPO Albrandswaard moet 
daar een duidelijke relatie mee hebben. Tevens wordt dit bereikt door te werken aan 

een goed materieel en financieel beleid dat ertoe leidt dat middelen op een adequate 

manier in de organisatie ingezet worden. Zo kunnen de scholen binnen SCPO 

Albrandswaard hun onderwijskundige taak optimaal waar maken. 
 

3.2.4 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact 

De grootste impact dit jaar was het besluit om de scholen te sluiten in verband met 

de uitbraak van het Coronavirus. Van 16 maart tot 11 mei 2020 zijn de scholen 

gesloten geweest en werd thuisonderwijs verzorgd. In de daarop volgende periode 
van 11 mei tot 8 juni 2020 hebben de scholen 50% fysiek onderwijs gegeven. Het 

bestuur heeft gekozen om de groepen in tweeën te delen en de deelgroepen hele 

dagen om de dag naar school te laten komen om fysiek onderwijs te ontvangen. De 

focus lag primair op het fysieke onderwijs. Het thuisonderwijs bestond uit digitale 
lessen die klaar stonden. Vanaf 8 juni 2020 is volledig les gegeven met in 

achtneming van de door de sector opgestelde en door het RIVM goedgekeurde 

protocollen. 

Tijdens de periode vanaf 16 december 2020 tot 8 februari 2021 zijn de scholen 
wederom door een besluit van het kabinet gesloten geweest. De scholen hebben 

toen thuisonderwijs verzorgd.  

In beide lockdowns hebben de scholen noodopvang verzorgd voor leerlingen waarvan 

de ouders een cruciaal beroep hadden en leerlingen die vanwege een bijzondere 
problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig hadden. Met de 

gemeente is overleg geweest over de noodopvang. 

 

De maatregelen met betrekking tot het Coronavirus hebben er voor gezorgd dat de 

focus in 2020 heel erg heeft gelegen op het verzorgen van het thuisonderwijs. 
Daardoor zijn sommige geplande teamscholingen, het visieontwikkeltraject van één 

van de scholen, de voorbereidingen op aanschaf nieuwe methodes uitgesteld naar 
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2021. Het grootste obstakel daarbij was dat niet fysiek bij elkaar kon worden 

gekomen. Veel vergaderingen en bijeenkomsten hebben wel online plaatsgevonden. 

Een voordeel van het verzorgen van thuisonderwijs is dat een versnelling heeft 
plaatsgevonden van de invoering van het digitale onderwijs. De verschillende teams 

hebben ICT-middelen die anders (nog) niet gebruikt zouden worden nu wel gebruikt. 

De leercurve op het gebied van ICT is heel groot geweest in 2020. Een ander 

voordeel is dat de ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling van de kinderen veel 
groter was dan gebruikelijk. 

 

Het coronavirus heeft gezorgd voor extra kosten in de vorm van extra schoonmaak 

en extra schoonmaakmiddelen (17K). Daarnaast zijn de energiekosten hoger (15K) 
doordat er extra hoog is gestookt met de ramen open voor de ventilatie. 

 

Binnen de gemeente Albrandswaard is geen geld beschikbaar in het kader van 

onderwijs achterstandsbeleid. Hierdoor heeft de Stichting alleen met de gemeente te 
maken als het gaat om huisvesting. In 2020 zijn gesprekken gevoerd over 

nieuwbouw van de Julianaschool. Dit heeft nog niet tot iets concreets geleid. 

Een andere punt van overleg is het verbeteren van de luchtkwaliteit in de scholen. 

Hiervoor is een subsidie mogelijk vanuit het Rijk. Het restant van de benodigde 

investering moet door cofinanciering van de gemeente en het schoolbestuur 
plaatsvinden. In de lokale educatieve agenda (LEA) is overleg geweest met de 

gemeente over een meer inhoudelijke invulling daarvan. Dit heeft door de 

coronamaatregelen op een laag pitje gestaan.  

Wel is binnen de gemeente veel overleg geweest over de noodopvang van leerlingen 
met een kwetsbare positie.  

3.2.5 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het ‘ondernemen’  

Binnen de Stichting vinden wij het belangrijk dat wij als scholen verantwoord 

omgaan met onze omgeving. Bij de inkoop van onze producten is duurzaamheid dan 
ook een belangrijk item. Voor de scholen maken wij gebruik van ‘groene’ 

energiebronnen. 

Ook willen wij een goede werkgever zijn voor onze medewerkers. Naast goede 

arbeidsomstandigheden hebben wij ook een cafetariaregeling, waarbij medewerkers 

gebruik kunnen maken van een belastingvoordeel op vergoedingen voor een fiets die 
gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer, reiskosten in verband met woon-

werkverkeer, kosten van bedrijfsfitness, kosten van lidmaatschap van een vakbond 

en studiekosten.  

De scholen van de Stichting zijn opleidingsscholen. Dit betekent dat binnen de 
scholen stageplekken worden aangeboden aan studenten leerkracht en 

onderwijsassistent. Daarnaast wordt begeleiding geboden in het kader van 

dagbesteding aan conciërgetaken van een cliënt van een zorginstelling. 

3.2.6 Vermelding van de samenwerkingsverbanden waarbij de 
rechtspersoon of de daaronder ressorterende instellingen zijn aangesloten 

en van de verbonden partijen 

De scholen van de Stichting vormen samen met de andere scholen uit Barendrecht, 

Ridderkerk en Albrandswaard het samenwerkingsverband RiBA. Binnen het 
samenwerkingsverband RiBA heeft de voorzitter van het College van Bestuur zitting 

genomen in de Raad van Toezicht van het SWV RiBA. Daarbij heeft hij zitting in de 

auditcommissie. Eén van de directeuren nam deel aan het Kernberaad van het SWV 

RiBA. Het Kernberaad geeft inhoudelijk richting aan het SWV doordat het 

gesprekspartner is van de directeur-bestuurder van het SWV RiBA. 
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Het doel van het SWV RiBA is om iedere leerling binnen het samenwerkingsverband 

thuisnabij passend onderwijs te organiseren. SCPO Albrandswaard geeft invulling aan 
dit doel door leerlingen die passen binnen het ondersteuningsprofiel van de scholen 

toe te laten en uit te gaan van de mogelijkheden van de leerlingen. De 

professionaliteit van de leerkracht is daarbij van groot belang. SCPO Albrandswaard 

investeert in opleiding van specialisten op het gebied van gedrag, taal, rekenen en 
hoogbegaafdheid. Daarnaast zijn er kindcoaches in dienst die zorgen voor extra 

ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben. De intern begeleiders van de 

scholen dragen zorg voor de coördinatie van de ondersteuning aan de leerlingen en 

de leerkrachten. Het verwijzingspercentage van de scholen van SCPO Albrandswaard 
is door deze inzet laag. 

 

Naast de inzet van eigen middelen, ontvangt de SCPO Albrandswaard ook middelen 

vanuit het SWV ten behoeve van de versterking van de basisondersteuning. Deze 
middelen worden ook ingezet in de bovenstaande zaken. Het budget dat SCPO 

Albrandswaard ontvangt in de vorm van arrangementen wordt ingezet op de 

begeleiding van de leerlingen door onderwijsassistenten, remedial teachers en 

externe begeleiding. De schoolmaatwerkarrangementen maken het mogelijk om voor 

meerdere leerlingen in één keer een arrangement aan te vragen. Dit voorkomt een 
hoop administratieve handelingen en geeft SCPO Albrandswaard de mogelijkheid om 

voor een heel schooljaar begeleiding in te kopen. 

 

De doelen met betrekking tot passend onderwijs zijn door het bestuur van het SWV 
RiBA met behulp van het kernberaad en in samenspraak met de 

Ondersteuningsplanraad (OPR) opgesteld. Alle scholen hebben hier input op kunnen 

geven tijdens studiebijeenkomsten van het SWV. Binnen SCPO Albrandswaard is 

door de directeuren en de intern begeleiders van de scholen overleg gevoerd over de 
doelen van het SWV. Dit heeft in verband met de Coronacrisis voornamelijk online 

plaatsgevonden. 

De doelen voor de individuele leerlingen worden in het schoolondersteuningsteam 

(SOT) bepaald. Hierbij zijn verschillende mensen betrokken, namelijk de ouders, de 

leerkracht(en), de intern begeleider, de ambulant begeleider vanuit het speciaal 
onderwijs/SWV, de schoolcontactpersoon vanuit het wijkteam en de 

schoolcontactpersoon vanuit het SWV (orthopedagoog). 

 

Naast het SWV RiBA is de Stichting niet aan andere partijen verbonden. Wel wordt er 
samengewerkt met verschillende andere organisaties om de doelen van de Stichting 

te bewerkstelligen. 

 

Met betrekking tot de decentralisatie van de jeugdzorg zijn netwerkbijeenkomsten 
van de gemeente online bijgewoond. De directeuren van de scholen namen online 

deel aan overleggen Lokale Educatieve Agenda (LEA). De voorzitter CvB 

vertegenwoordigde de Stichting in het op overeenstemmingsgericht overleg met de 

gemeente Albrandswaard. Ook dit gebeurde online. 
 

Naast de gemeente waren er ook contacten met welzijnsorganisaties, de kerkelijke 

gemeenschap, het wijkteam, collega-besturen in het netwerk van de PO-raad, Verus 

en Groenendijk Onderwijs Administratie en voorschoolse organisatie, zoals het 

peuterwerk en kinderopvang/BSO. 
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3.2.7 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen, inclusief 

samenwerkingsverbanden 

De komende jaren zal meer samenwerking worden gezocht met de voorschoolse 
organisaties, om zodoende de doorgaande lijn van 2 tot 12 jaar verder vorm te 

geven. Naast dat de peuterspeelzalen gebruik maken van de ruimtes in de school zal 

ook op pedagogisch gebied als organisatorisch meer op elkaar worden afgestemd. 

3.2.8 Namen van bestuurders, directieleden en toezichthouders en hun 
betaalde en onbetaalde (neven)functies 

 

Bestuur Naam (Neven)functies, betaald en 

onbetaald 

Voorzitter G.A. Verschoor Raad van toezicht st. RiBA (SWV-PO) te 

Ridderkerk, (onbezoldigd) 

Bestuurder st. Beheer Exploitatie 

Registergoederen Albrandswaard te 
Poortugaal. (onbezoldigd) 

   

Directie   

04QM  J. van den Hoek  geen 

09NH M.J. van Ackooij geen 

27LR R.J. Heidenreich Kernberaad st. RiBA (SWV-PO) te 

Ridderkerk, (onbezoldigd) 
Hoofdtrainer Jongste Jeugd Hockeyclub 

Barendrecht te Barendrecht 

(onbezoldigd) 

   

Toezichthouders   

Voorzitter R. de Jongh Founder & Managingpartner, 
Value2Source BV (bezoldigd) 

Vicevoorzitter M.R. van der Waarde Senior Engineer, Vialis (bezoldigd) 

Lid M. Landman-Bijl ZZP’er, eigenaar IHVM (bezoldigd) 

Lid M.M. den Ouden Consultant, MEE (bezoldigd) 

Diaken protestantse kerk Poortugaal 

(onbezoldigd) 

3.3 Naleving branchecode 

SCPO Albrandswaard heeft gekozen om de scheiding tussen bestuur en intern 

toezicht op een organieke manier te vorm te geven. Dit houdt in dat er binnen de 
organisatie twee organen te onderscheiden zijn. De Raad van Toezicht met een 

toezichthoudende rol en het College van Bestuur met een bestuurlijk rol. Deze 

verdeling is vastgelegd in de statuten van de Stichting. 

De Stichting beschikt over een bestuursstatuut en een managementstatuut. Hiermee 

is de structuur van de governance vastgelegd.  
In de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de directieoverleggen wordt 

aandacht besteed aan de ‘zachte' kant van de verhoudingen tussen bestuur en 

toezicht en die van bestuur ten opzichte van management. De rolvastheid van de 

verschillende actoren is hierbij van belang. 
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3.3.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance 

In 2018 is, na uitgebreid onderzoek, de verenigingsvorm omgezet naar een 

stichtingsvorm. Naast deze ontwikkeling is besloten om een organisatiestructuur te 
kiezen, waarbij een organieke scheiding tussen bestuur en toezicht ontstaat.  

In 2020 is in verschillende vergaderingen van de Raad van Toezicht de Code Goed 

Bestuur van de PO-raad besproken en is het handelen van het College van Bestuur 

en de Raad van Toezicht daaraan gespiegeld. 

3.3.2 Vermelding code goed bestuur die gehanteerd wordt 

De Stichting hanteert de Code Goed Bestuur, zoals deze door de PO-raad is 

ontwikkeld, om vorm te geven aan het governance vraagstuk. 

3.3.3 Vermelding van de afwijkingen van deze code en toelichting 

Niet van toepassing 

3.3.4 Wijze waarop horizontale verantwoording wordt ingevuld 

De Stichting heeft verschillende belanghebbenden waaraan verantwoording wordt 

afgelegd. We hebben het dan over ouders, de gemeente en het 
samenwerkingsverband. Maar ook intern vindt er horizontale verantwoording plaats 

richting medewerkers en de medezeggenschapsorganen.  

Het College van Bestuur heeft 6 maal per jaar een overleg met de GMR en bezoekt 

jaarlijks de MR-en van de scholen. Tevens woont het College van bestuur op iedere 

school een teamvergadering bij. Door de coronamaatregelen heeft het overleg met 
de MR-en en de teams van de scholen niet plaatsgevonden. 

Leden van de Raad van Toezicht hebben 2 maal per jaar een gesprek met de GMR. 

De ouders en personeelsleden hebben via de medezeggenschapsorganen invloed op 

het beleid van de Stichting. Met de gemeente vindt overleg plaats binnen de LEA 
(lokale educatieve agenda) en het OOGO (op overeenstemming gericht overleg). 

De scholen sturen de ouders ieder jaar in oktober een jaarverslag over het afgelopen 

schooljaar met daarin de belangrijkste punten van het gevoerde beleid en de 

opbrengsten van het onderwijs. Het bestuur heeft de keuze gemaakt dit jaarverslag 
voor ouders in 2020 niet te laten maken door de directeuren aangezien de 

Coronacrisis er voor zorgde dat er gedurende het jaar al veel meer werd 

gecommuniceerd met ouders over het thuisonderwijs. 

De Stichting beschikt over een door Raad van Toezicht vastgesteld intern 

toezichtskader en een door het College van Bestuur vastgesteld bestuurlijk 
toetsingskader. Daarin staat omschreven waarop en op welke manier toezicht wordt 

gehouden op de ontwikkelingen binnen de Stichting en richtinggevende uitspraken 

over de verschillende beleidsdomeinen. Het intern toezichtskader richt zich op de 

processen binnen de organisatie en het bestuurlijk toetsingskader meer op de 
inhoud. Doordat de eindtoets in 2020 niet is afgenomen in verband met het 

thuisonderwijs, ontbreekt een van de signalen waarop kan worden gestuurd.  

Het strategisch beleidsplan werkt met het INK-model waarin 9 aandachtsgebieden 

worden weergegeven die bepalend zijn voor het succes van een organisatie. Per 
schooljaar is een matrix ingevuld waarin de beleidspunten staan genoemd die dat 

schooljaar aan de orde komen. 
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3.4 Verslag toezichthoudend orgaan 

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT / INTERN TOEZICHT  

 

 
 
 

NAAM ORGANISATIE SCPO Albrandswaard 

WERKGEVERNUMMER 59555 
 

 

3.4.1 Algemeen 

Met ingang van 1 augustus 2010 is de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur van 
kracht. 

Dit houdt in dat het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling ervoor dient te 

zorgen dat de functies van bestuur en intern toezicht op het bestuur in functionele of 

organieke zin zijn gescheiden. 

De Stichting volgt de Code Goed Bestuur, zoals deze door de PO-raad is ontwikkeld, 
om vorm te geven aan het governance vraagstuk.  

Binnen de Stichting zijn twee organen te onderscheiden: de Raad van Toezicht en 

het College van Bestuur. Dit is vastgelegd in de statuten van de Stichting welke op 1 

oktober 2018 zijn verleden te Albrandswaard. 
Om de taken, verantwoordelijkheden en de verhouding tussen de verschillende 

actoren binnen de Stichting vast te leggen zijn een bestuursreglement en een 

managementstatuut vastgesteld. Hiermee is de structuur van de governance 

vastgelegd. In de vergaderingen van de Raad van Toezicht en het directieoverleg is 
aandacht besteed aan de ‘zachte' kant van de verhoudingen tussen bestuur en 

toezicht en die van bestuur ten opzichte van management. De rolvastheid van de 

verschillende actoren is hierbij van belang. 

3.4.2 Verantwoording wettelijke taken 

Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en de door de 
stichting in stand gehouden scholen. Aan het College van Bestuur komen alle 

bevoegdheden ten aanzien van de stichting en de scholen toe, met uitzondering van 

die bevoegdheden die op grond van de statuten expliciet aan de Raad van Toezicht 

zijn toegekend, te weten:  
a) het goedkeuren van het meerjarig strategisch beleidsplan, het jaarplan, de 

(meerjaren)begroting, het treasurybeleid, de jaarrekening en het jaarverslag 

van de stichting; 
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b) het toezien op de naleving door het College van Bestuur van de wettelijke 

verplichtingen, waaronder de code goed bestuur primair onderwijs; 

c) het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige 
bestemming en aanwending van de middelen van de school verkregen op 

grond van de Wet op het primair onderwijs; 

d) het aanwijzen van de accountant; 

e) het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en 
de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a. tot en met d., in het 

jaarverslag; 

f) het vaststellen en wijzigen van het bestuursreglement. 

 
Het College van Bestuur heeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

Raad van Toezicht nodig voor het nemen van besluiten tot: 

a) het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen welke 

niet in een vastgestelde begroting zijn voorzien; 
b) het stichten, opheffen, samenvoegen, overnemen, overdragen of afsplitsen 

van een of meer onder de stichting ressorterende scholen; 

c) (juridische) fusie en juridische (af)splitsing; 

d) het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere 

rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende 
betekenis is voor de stichting of voor de onder de stichting ressorterende 

scholen; 

e) ingrijpende reorganisaties, waaronder in ieder geval moet worden verstaan 

het tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de 
dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers (meer dan tien 

procent) in dienst van de stichting; 

f) ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk 

aantal werknemers (meer dan tien procent) in dienst van de stichting, tenzij 
de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst; 

g) een aanvraag tot faillissement of van surseance van betaling; 

h) belangrijke wijzigingen in het onderwijsaanbod van de stichting 

respectievelijk van de onder de stichting ressorterende scholen; 

i) het vaststellen, wijzigen of intrekken van het managementstatuut. 
 

De Raad van Toezicht treedt bovendien op als werkgever van het College van 

Bestuur en is belast met de inrichting van het bevoegd gezag. 

3.4.3 Inrichting toezichthoudend orgaan 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen. 

 

Functie Naam Nevenfuncties 

Voorzitter  R. de Jongh Founder & Managingpartner, 
Value2Source BV (bezoldigd) 

Vicevoorzitter M.R. van der Waarde Senior Engineer, Vialis (bezoldigd) 

Lid M. Landman-Bijl ZZP’er, eigenaar IHVM (bezoldigd) 

Lid M.M. den Ouden Consultant, MEE (bezoldigd) 

Diaken protestantse kerk Poortugaal 

(onbezoldigd) 

 

Lid van de Raad van Toezicht is een onbezoldigde functie. 
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3.4.4 Verslag over afgelopen jaar 

In 2020 waren er 7 vergaderingen van de Raad van Toezicht. Dit waren 6 reguliere 

vergaderingen en 1 ingelaste vergadering vanwege het onverwacht toeslaan van het 
Coronavirus in Nederland en de gevolgen hiervan voor de scholen. De vergaderingen 

waren op 14 januari, 17 en 31 maart, 26 mei, 30 juni, 22 september en 24 

november. Alle vergaderingen vanaf maart waren online.  

 
In juli heeft een beoordelingsgesprek plaatsgevonden met de voorzitter van het 

College van Bestuur. 

De raad heeft het directieoverleg bezocht in januari en september. De raad heeft de 

GMR bezocht in mei en december. In januari is een bezoek gebracht aan 
Julianaschool en in februari is een bezoek gebracht aan Het Lichtpunt door de RvT. 

In mei is een bezoek gebracht aan De Parel en heeft de raad kennisgemaakt met de 

nieuwe directeur van de school die de plannen voor de school heeft toegelicht.  

 
De volgende agendapunten zijn besproken tijdens vergaderingen van de RvT: 

 Organisatiestructuur RvT 

 Functioneren RvT 

 De gevolgen voor het onderwijs door de Coronapandemie in Nederland  

 Ventilatiesystemen op de scholen  

 Taken en verantwoordelijkheden college van bestuur 

 Onderzoek naar de toekomst van stichting CPO  

 Verdieping aandachtsgebieden door de leden van de RvT 

 De inhoud van de Management Rapportages 

 Huisvesting bestuurskantoor  

 Inrichting en vergoeding thuiswerkplek college van bestuur 

 Inrichting administratie RvT in ICT Office 365 Teams  

 Situatie op De Parel n.a.v. anoniem gestuurde brief en de gevolgen daarvan 

 Situatie op de scholen 

 Personeelszaken en arbeidscommunicatie binnen de stichting 
 

De volgende besluiten zijn in 2020 genomen: 

 De jaarrekening 2019 is goedgekeurd 

 Het bestuurlijk jaarverslag 2019 is goedgekeurd 

 De begroting voor 2021 is goedgekeurd 

 Het beleggingsstatuut 2020 is vastgesteld 

 De accountant DRV aangewezen voor de jaarcontrole 2020 

 Bestuurlijk strategisch beleidsplan 2020-2023 is goedgekeurd 

 Toezichtsvisie- en kader is vastgesteld en op de website gepubliceerd 

 Formulieren ten behoeve van beoordelingsgesprek college van bestuur zijn 
vastgesteld 
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3.5 Verslag GMR 

3.5.1 Samenstelling GMR  

Tot augustus 2020 
Annemarie Booij  PG Julianaschool  voorzitter 

Elsa Mensonides  PG De Parel  lid MR 

Monique den Haan  PG Het Lichtpunt  lid MR 

Raoul Verhagen  OG Julianaschool  lid MR 
Marijke van der Stoep/ OG De Parel  lid MR 

Linda van Veldhoven 

Jürgen de Graaff  OG Het Lichtpunt  lid MR 

 

Vanaf augustus 2020 
Annemarie Booij  PG Julianaschool  voorzitter 

Karen Beekhuizen  PG De Parel  lid MR 

Monique den Haan  PG Het Lichtpunt  lid MR 

Raoul Verhagen  OG Julianaschool  lid MR 
Carla Oosterheert/  OG De Parel  lid MR 

Sander van Gils 

Jürgen de Graaff  OG Het Lichtpunt  lid MR 

 

3.5.2 Aantal bijeenkomsten van de GMR 

De GMR is in 2020 in totaal 6 keer bij elkaar gekomen, te weten op 17 februari, 12 

mei, 8 juli, 30 september, 24 november en 9 december. De vergadering op 8 juli was 

informeel met een etentje. Op 12 mei en 9 december is gestart met een afvaardiging 
van de Raad van Toezicht. Op 24 november was de thema-avond begroting, waarin 

de begroting van 2021 en de daar aan ten grondslag liggende beleidskeuzes werden 

gepresenteerd door het bestuur en de directeuren van de scholen aan de GMR en de 

RvT. 

 

3.5.3 Onderwerpen van vergadering 

De GMR heeft advies/instemming verleend t.a.v. de volgende stukken: 

 Bestuursformatieplan 2020-2021 inclusief meerjarenbestuursformatieplan 

De (P)GMR stemt in met het voorliggende bestuursformatieplan. 
 Vakantieregeling 2020-2021 

Er zijn geen op- of aanmerkingen over het vakantierooster. De GMR geeft 

positief advies. 

 Bestuurlijk strategisch beleidsplan 2020-2023. De GMR stemt in met het 
strategisch beleid. 

 Functiegebouw SCPO Albrandswaard 

De (P)GMR stemt in met de voorliggende actualisatie van het functiegebouw. 

 Begroting 2021 

Op 9 december zijn de GMR leden bij elkaar gekomen om een advies op te 
stellen op de begroting. De GMR heeft hierop aangeven, dat zij (na overleg 

gehad te hebben met de afzonderlijke MR-en) de begroting 2021 met een 

positief advies ondersteunen. De opgenomen investeringen zijn naar onze 

mening passend (en noodzakelijk) om de kwaliteit van het onderwijs te 
waarborgen. Alle MR-en zijn vooral ook blij met de proactieve houding van 

onze stichting ten aanzien van de investering in het klimaat op de scholen. 
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Gezien de soliditeit van de stichting lijkt ons de begroting 2021 ook vanuit 

financieel perspectief passend. 

 
De volgende punten werden besproken tijdens de vergaderingen van de GMR: 

 Functiebeschrijving directiefuncties en OOP CAO PO 

 Scholen maken de overgang tot werken met referentie niveaus 

 Marktpositie 
 Onderwijs vormen (toelichting van een onderzoek naar verschillende 

onderwijsvormen) 

 Corona (thuisonderwijs, noodopvang, (gedeeltelijke) heropening) 

 Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma 
 Schoolformatieplannen 

 Klimaat/ventilatie 

 Kwaliteitsbeleid 

 Jaarrekening 2019 
 Oktobertellingen 2020 

 Subsidie inhaal en ondersteuningsprogramma 

 Workflow 

 Leeftijdsbewust personeelsbeleid 

 Jaarplanning  
 Pestgedrag 

 Zichtbaarheid 

3.6 Omgeving 

3.6.1 Afhandeling van klachten 

In 2020 zijn geen klachten bij de landelijke klachtencommissie voor het christelijk 

onderwijs (LKC) neergelegd. 

3.6.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar 

m.b.t. internationalisering 

Niet van toepassing 
 

3.6.3 Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van 

internationalisering 

Niet van toepassing 

4 Risicomanagement 

In 2020 is de financiële risicoanalyse geëvalueerd. In dat proces zijn de financiële 

risico's opnieuw in kaart gebracht, daarna is er gekeken naar de prioritering, om 

vervolgens over te gaan tot beheersing van de risico's. De grootste risico's die 

daaruit naar voren kwamen zijn: krapte op de arbeidsmarkt (werkdruk en beloning) 
en het teruglopend aantal leerlingen op de langere termijn. Met betrekking tot deze 

risico's zijn plannen gemaakt om deze risico's te verkleinen en af te dekken.  

 

In 2020 is gewerkt volgens het financieel beleidsplan. Daarin staat beschreven hoe 
de allocatie van de binnengekomen gelden is geregeld. Ook wordt daarin benoemd 

welke streefwaarden van de kengetallen de Stichting beoogt te halen. 

 

De Stichting is financieel gezond in die zin dat er zicht is op de situatie van de 
financiën en dat daarop adequaat kan worden gestuurd. Alle andere financiële 

kengetallen vallen binnen de daarvoor vastgesteld marges. Door het bijhouden van 
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een meerjaren investeringsplan is op de langere termijn duidelijk welke 

investeringsmiddelen nodig zijn. 

 
Op het gebied van personeel en organisatie zijn enkele risico's te noemen die 

samenhangen met de leerlingenaantallen die in de loop van de jaren zullen afnemen. 

De Stichting streeft ernaar om de terugloop in leerlingenaantallen op te vangen door 

natuurlijk verloop.  
Het werken met een meerjaren formatieplan geeft een beeld van de toekomstige 

situatie. Hierdoor zijn de risico's inzichtelijk gemaakt. Een groot risico is de krapte op 

de arbeidsmarkt. Het wordt steeds lastiger om goed gekwalificeerd personeel aan te 

trekken. Dit is voornamelijk het geval voor langdurige vervangingssituaties in het 
kader van zwangerschap of ziekte. Onze Stichting lukt het nog om de reguliere 

vacatures te vervullen. In de toekomst kan dit echter een probleem worden. Het is 

dus zaak om medewerkers te boeien en te binden aan de scholen van de Stichting. 

Dit alles brengt financiële risico’s met zich mee. 
Een risico dat binnen het onderwijs de kop op steekt is de sluipende bezuinigingen, 

waarbij de stijging van de materiële lasten slechts voor een klein deel wordt 

gecompenseerd door een stijging van de bekostiging vanuit het Rijk. Een voorbeeld 

daarvan is dat scholen nog steeds bekostigd worden voor krijtborden met een 

levensduur van 20 jaar, terwijl alle lokalen zijn voorzien van digitale borden met een 
levensduur van 7 jaar. Het financiële gat dat ontstaat op materieel gebied, wordt 

gedicht door keuzes in het personele budget te maken. 

 

Kijkend naar het ziekteverzuim kan worden geconcludeerd dat het de organisatie te 
maken heeft met een dalend ziekteverzuimpercentage. In 2016 is de Stichting 

eigenrisicodrager geworden voor de vervangingskosten. Met de premie die aan het 

Vervangingsfonds werd betaald, zal een buffer worden opgebouwd, waarmee de 

kosten voor vervanging zullen worden gedekt. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt 
ervoor dat voor dure oplossingen, zoals detacherings- en uitzendbureaus moet 

worden gekozen. 

In het directieoverleg is 4 maal per jaar aandacht voor ziekteverzuim. Daarnaast 

vindt er 3 maal per jaar een sociaal medisch overleg plaats, waarbij de bedrijfsarts 

aanwezig is en een adviserende rol heeft. 
 

Door het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MOP) is duidelijk geworden 

wat de onderhoudslasten zullen zijn in de komende jaren. De onderhoudslasten 

zullen stijgen ten opzichte van voorgaande jaren. De dotatie aan onderhoud is dan 
ook significant toegenomen naar 210.000 euro in 2020 voor de gehele Stichting.  

De decentralisatie van het buitenonderhoud brengt naast beleidsvrijheid ook een 

risico met zich mee. De samenwerking met WPS-scholenbeheer biedt de 

mogelijkheid om de expertise die daar aanwezig is te gebruiken. 
 

In het kader van passend onderwijs hebben schoolbesturen per 1 augustus 2014 

zorgplicht. Binnen het samenwerkingsverband is een dekkend aanbod gecreëerd. 

Kinderen die zich aanmelden bij een school moet een passend onderwijsarrangement 
worden geboden. Dit kan meestal op de eigen school, maar soms op een andere 

school binnen het samenwerkingsverband. Risico van passend onderwijs is dat het 

verwijzingspercentage omhooggaat en dat daardoor de financiële middelen die nu 

vanuit het SWV richting de scholen vloeit, wegvalt. De personele verplichtingen 

blijven echter wel bestaan. Bij grote verwijzing naar het SO/SBO kan het voorkomen 
dat de kosten die daaraan verbonden zijn het ondersteuningsbudget van het 

samenwerkingsverband overstijgen. In dat geval is de Stichting verplicht om de 

tekorten te bekostigen vanuit de lumpsummiddelen. 
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De Stichting heeft beschreven hoe de administratieve organisatie is ingericht en hoe 

de interne controle verloopt. Tevens is in dat document het aanbestedingsbeleid 
opgenomen. De financiële en personeels- en salarisadministratie wordt gevoerd door 

Groenendijk Onderwijs Administratie. De processen zijn vastgelegd en worden 

jaarlijks gecontroleerd door de accountant. Zij krijgen hiervoor een ISAE-verklaring. 

 

4.1 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

In 2020 is de risico-inventarisatie geëvalueerd. Door beter zicht op toekomstige 

investeringen in gebouw en materiaal (MOP en MIP) zijn bepaalde risico’s 

verdwenen. Ook met betrekking tot de kwaliteitszorg die op orde is, zijn de risico’s 

geminimaliseerd. 
Bij de risico-inventarisatie zijn de volgende risico’s naar voren gekomen. 

 

Kans: 

1. Zeer onwaarschijnlijk  <5% 
2. Onwaarschijnlijk  5% - 10% 

3. Waarschijnlijk   10% - 25% 

4. Meer dan waarschijnlijk 25% - 50% 

5. Zeer waarschijnlijk  50% - 100% 
 

Risico Maximale 

impact per 

risico (a) 

Kans dat 

risico 

zich 

voordoet 

(b) 

Berekende 

verwachte 

impact 

(axb) 

Dalende leerlingaantallen op lange 

termijn 

€ 150.000 per 

jaar 

5 € 120.000 

Onverwachte stijging ziekteverzuim 

personeel 

€ 250.000 per 

jaar 

3 € 50.000 

Financiële gevolgen van 

arbeidsconflicten als gevolg van 
verschil in inzicht 

kwaliteitsontwikkelingseisen 

personeel 

€ 250.000 per 

jaar 

2 € 25.000 

Aangaan van ‘niet bedoelde’ vaste 

contracten door de invoering van de 

wet werk en zekerheid 

€ 120.000 per 

jaar 

3 

 

€ 30.000 

Negatieve beoordeling 

onderwijsinspectie 

€ 100.000 1 € 5.000 

Onzekerheden omtrent de hoogte en 

het moment van ontvangst van de 

te ontvangen rijksbijdragen 

impact niet in te 

schatten 

2 impact niet 

in te 

schatten 

Onvoldoende financiële middelen 

aanwezig voor uitvoering 
buitenonderhoud door de 

decentralisatie van het 

buitenonderhoud 

€ 100.000 per 

jaar 

5 € 100.000 

Onduidelijkheid over de 

verantwoordelijkheid bij renovatie 

van een gebouw. 

€ 500.000 3 € 125.000 
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Op basis van de berekening signaleringswaarden is het publieke eigen vermogen van 
de stichting hoger dan het normatieve eigen vermogen. Met een publiek eigen 

vermogen van 1.758.987 euro en totale baten van 6.461.891 euro en materiële 

vaste activa van 822.095 euro wordt een mogelijk bovenmatig eigen vermogen van 

469.534 euro gesignaleerd. De meerjaren begroting laat zien dat dit bovenmatig 
eigen vermogen wordt afgebouwd. Daarnaast beraadt het bestuur zich op een 

significante investering in ventilatie in de scholen. Afhankelijk van de bijdrage van de 

gemeente zal dit een investering met zich meebrengen waardoor de 

afschrijvingslasten zullen toenemen met 12K euro en 46K euro voor de komende 15 
jaar. Deze extra afschrijvingskosten zijn niet meegenomen in de meerjaren 

begroting. Daarnaast zal rekening moeten worden gehouden met de nieuwe wijze 

van opbouw van de voorziening onderhoud. De voorziening voor groot onderhoud zal 

in de toekomst bepaald moeten worden op basis van de individuele 

onderhoudscomponenten zoals deze zijn opgenomen in het 
meerjarenonderhoudsplan. Hierdoor zal de voorziening naar alle waarschijnlijkheid 

groter worden en daardoor het eigen vermogen dalen. 

4.2 Risicoprofiel 

Manieren om met risico’s om te gaan, worden vaak beheersmaatregelen genoemd. 
Ze zijn te onderscheiden in een drie soorten. 

a. Vermindering/vermijding van het risico  

b. Acceptatie van het risico 

c. Risico-overdracht: het overdragen van risico’s naar een andere partij 

Hieronder wordt per  risico aangegeven hoe de Stichting met dit risico wil omgaan. 
 

Risico Beheersmaatregel 

Dalende leerlingaantallen Acceptatie van het risico; door goede leerlingenprognoses 

en een jaarlijkse bijstelling daarvan, zijn de financiële 
gevolgen goed te berekenen. Ook is er goed zicht op 

natuurlijk verloop van het personeelsbestand. 

Onverwachte stijging ziekteverzuim 

personeel 

Het risico verminderen door goed verzuimbeleid. 

Acceptatie van het risico; hier zal een reserve voor moeten 

worden aangelegd, vanuit de niet meer te betalen premie 

aan het Vervangingsfonds. 

Financiële gevolgen van arbeidsconflicten 

als gevolg van verschil in inzicht 
kwaliteitsontwikkelingseisen personeel 

Acceptatie van het risico en verminderen van het risico; 

door goede verslaglegging van de gesprekkencyclus 
moeten de financiële gevolgen worden beperkt. De 

acceptatie van dit risico heeft te maken met het primaat 

wat aan kwaliteit van onderwijs wordt gegeven. 

Aangaan van ‘niet bedoelde’ vaste 

contracten door de invoering van de wet 

werk en zekerheid 

Vermindering/vermijding van het risico; goede controle op 

het personeelsbestand om te voorkomen dat verplichtingen 

ontstaan. 

Negatieve beoordeling onderwijsinspectie Vermindering/vermijding van het risico; kwaliteitszorg is 

goed op orde. Er kan op tijd worden ingespeeld op interne 

signalen. 

Onzekerheden omtrent de hoogte en het 

moment van ontvangst van de te 
ontvangen rijksbijdragen. 

Vermindering/vermijding van het risico. Het op de voet 

volgen van de ontwikkelingen in de politiek en daar de 
begroting tussentijds op aanpassen. 

Daling doorbetaling Rijksbijdrage 
door SWV 

€ 100.000 per 
jaar 

2 € 10.000 

Claims ouders / verjuridisering € 100.000 2 € 10.000 
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Onvoldoende financiële middelen 
aanwezig voor uitvoering 

buitenonderhoud door de decentralisatie 

van het buitenonderhoud 

Vermindering/vermijding van het risico; er wordt gekozen 
voor een sober onderhoudsniveau. Er is goed zicht op de 

benodigde onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. 

Dit als gevolg van een recent opgestelde 

meerjarenonderhoudsplanning 

Onduidelijkheid over de 

verantwoordelijkheid bij renovatie van 
een gebouw. 

Vermindering/vermijding van het risico; er wordt met de 

gemeente overlegd en dit moet worden vastgelegd in de 
huisvestingsverordening van de gemeente. 

Daling doorbetaling Rijksbijdrage door 
SWV 

Vermindering/vermijding van het risico; er moet in het 
SWV goed zicht op de tendensen in verwijzen komen en 

hier moet op worden gestuurd. 

Toename oudere medewerkers met recht 

duurzame inzetbaarheid 

Acceptatie van het risico 

Claims ouders / verjuridisering Risico-overdracht: het overdragen van risico’s naar een 

andere partij; een deel van dit risico wordt ondergebracht 

via een ongevallenverzekering. 

 

 

5 Bedrijfsvoering 

5.1 Bedrijfsvoering 

5.1.1 Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke personele betekenis 

 

Hieronder is het ziekteverzuimpercentage en de meldingsfrequentie van de 

scholen en de Stichting als geheel zichtbaar: 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Totaal 42 33 31 8,16 6,22 10,04 0,82 1,37 1,15

04QM - Chr. Basisschool De Parel

Aantal mw. VP MF

04QM - Chr. Basisschool De Parel

Kengetallengrafieken Totaal

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Totaal 33 36 45 4,12 2,87 2,83 0,56 0,62 0,60

09NH - Protestants Christelijke Basisschool Juliana

Aantal mw. VP MF

09NH - Protestants Christelijke Basisschool Juliana

Kengetallengrafieken Totaal

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Totaal 44 49 46 7,79 7,48 1,48 0,73 0,77 0,82

27LR - Prot. Christelijke Basisschool Het Lichtpunt

Aantal mw. VP MF

27LR - Prot. Christelijke Basisschool Het Lichtpunt

Kengetallengrafieken Totaal

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Totaal 117 115 120 6,63 5,52 4,01 0,72 0,82 0,82

019 - Stg CPO Albrandswa

Aantal mw. VP MF

019 - Stg CPO Albrandswa

Kengetallengrafieken Totaal
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De opbouw van het personeelsbestand zag er op 31-12-2020 als volgt uit: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

40/44 60/64

Aantal Personen 15 7

Bezetting (wtf) 9,4750 5,354312,1470 8,8114 5,9500 6,485968,1236 0,1500 4,6000 7,0000 8,1500

19 15 8 9 099 1 5 9 11

Personeelssterkte per leeftijdscategorie

Leeftijd cohort

Totaal 0/19 20/24 25/29 30/34 35/39 45/49 50/54 55/59 >= 65

Bezetting (wtf) 0,7500 0,6000 0,1500

Addendum Aantal Personen 2 1 1

Bezetting (wtf) 2,3500 2,3500

Tijdelijke aanstelling Aantal Personen 7 0 7

Bezetting (wtf) 1,0750 1,0750

Tijdelijke uitbreiding Aantal Personen 7 0 7

Bezetting (wtf) 63,9486 21,4000 42,5486

Vaste aanstelling Aantal Personen 91 22 69

Personeelssterkte per arbeidsrelatie

Type aanstelling Totaal Fulltime Parttime

Aantal Personen

Bezetting (wtf)

21 22

68,1236 0,3000 0,9500 8,5139 19,5054 16,8543 22,0000

99 2 4 18 32

Personeelssterkte per deeltijdcategorie

Deeltijd (WTF) cohort

Totaal 0 - 0.2 0.2 - 0.4 0.4 - 0.6 0.6 - 0.8 0.8 - 1.0 >= 1.0

Vrouw

Man Aantal Personen 11 8 3

Bezetting (wtf) 9,8543

Aantal Personen 88 14 74

Bezetting (wtf) 58,2693

Geslacht Totaal Fulltime Parttime
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Hieronder is de functiemix van de scholen en de Stichting als geheel zichtbaar: 

 

Binnen de Stichting wordt gestreefd naar een percentage van 35% L11 leraren. 

 

5.1.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. personeel in het 

afgelopen jaar 

Ter bevordering van de kwaliteit van de medewerkers en dus van het onderwijs zijn 

in 2020 plannen ontwikkeld om veel te investeren in professionalisering, de meeste 

scholing in de vorm van teamscholing, maar ook opleidingen tot specialist op het 

gebied van onder andere ‘gedrag’, ‘zorg’ en taal/lezen en rekenen. Hierbij is de 
ontwikkeling van de medewerker afgestemd op de ontwikkeling waarin de school zich 

bevindt. De plannen zijn door de maatregelen rond het coronavirus anders verlopen 

dan gepland. Teamstudies moesten online plaatsvinden of werden uitgesteld als dit 

niet online mogelijk was. Individuele studies of on-the-job-coaching kregen ook een 
andere invulling of werden uitgesteld. 

 

In 2020 is de Stichting eigenrisicodrager geweest voor vervangingskosten. Het 

ziekteverzuimpercentage is in 2020 gedaald. In het sociaal-medisch-overleg is 

viermaal per jaar gesproken met de bedrijfsarts over het ziekteverzuim, zowel in 
preventieve als in curatieve zin.  

 

In het kader van de gesprekkencyclus zijn in 2020 veel functionerings- en 

beoordelingsgesprekken niet gehouden, als gevolg van Corona. Leidinggevenden 
gingen konden minder vaak klassenbezoeken afleggen in verband met de 

coronamaatregelen. In maart 2020 is een nieuwe directeur voor CBS De Parel 

gestart. Na enkele weken startte de coronacrisis en zorgde voor een bijzondere start. 

De nieuwe directeur is het eerste half jaar begeleid door een coach en de start van 
de opleiding tot schoolleider vakbekwaam is uitgesteld tot januari 2021. 

 

Twee van de drie directeuren en de adjunct-directeur zijn geregistreerd in het 

schoolleidersregister.  
 

Een van de grootste uitdagingen voor het onderwijs is het lerarentekort dat nu al 

merkbaar is en in de toekomst alleen maar zal toenemen. 

% WTF

67,89

32,11

100,00

School: 04QM Chr. Basisschool De Parel

Schaal Dienstverbanden WTF

L10 16 9,5130

L11 7 4,5000

Totaal 23 14,0130

% WTF

63,25

36,75

100,00

School: 09NH Protestants Christelijke 

Basisschool Juliana

Schaal Dienstverbanden WTF

L10 17 11,8772

L11 10 6,9000

Totaal 27 18,7772

% WTF

56,01

43,99

100,00

School: 27LR Prot. Christelijke 

Basisschool Het Lichtpunt

Schaal Dienstverbanden WTF

L10 19 13,0000

L11 15 10,2114

Totaal 34 23,2114

Schaal WTF

L10 34,3902

L11 21,6114

Totaal 56,0016

Bestuur: 59555 Stichting voor Christelijk 

Primair Onderwijs Albrandswaard

Dienstverbanden % WTF

50 61,41

31 38,59

81 100,00
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Het bestuursformatieplan geeft inzicht in de kwantitatieve kant van het strategisch 

personeelsbeleid. In februari 2020 werd het bestuursformatieplan van 2020-2025 

vastgesteld. De procedure loopt nu gelijk met het begrotingsproces. Het BFP is dan 
ook het personele gedeelte van de begroting. In mei/juni 2020 is het 

bestuursformatieplan verder uitgewerkt in de formatieplannen van de scholen voor 

het schooljaar 2020-2021. 

 
Startende leerkrachten zijn in 2020 begeleid volgens het vastgestelde beleid 

‘begeleiding startende en nieuwe leerkrachten’ met in achtneming van de 

coronamaatregelen. 

 
In 2020 hebben medewerkers van de Stichting gebruik kunnen maken van 

Kennisplein. Dit is een interne academie van PCPO Barendrecht Ridderkerk. Onze 

Stichting vaardigt ook een medewerker af in de werkgroep die de inhoud van het 

Kennisplein vormgeeft.  
 

Ieder directieoverleg staat personeelsbeleid op de agenda. Hierbij wordt gekeken aan 

welk beleid behoefte is, hoe de uitvoering van het beleid in de praktijk gaat en waar 

moet worden bijgestuurd. Al deze onderwerpen zijn ook binnen de 

medezeggenschapsorganen binnen SCPO Albrandswaard besproken. 

5.1.3 Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag 

In 2020 is een benoeming beëindigd na twee jaar ziekte, waardoor de medewerker 

afhankelijk geworden is van een uitkering. Voor deze medewerker is reeds in 2019 

een outplacementtraject gestart. Dit heeft geleid tot een nieuwe baan binnen een 
kinderopvangorganisatie. In de proefperiode/outplacementperiode bij deze 

organisatie is de medewerker echter weer uitgevallen. Het outplacementtraject is 

vervolgens voortgezet en is bij het UWV de aanvraag van een WIA-uitkering gestart. 

SCPO Albrandswaard heeft medewerker ondersteund bij de aanvraag. Deze is 
toegekend, waarbij is aangegeven dat zowel de werknemer als de werkgever 

voldoende hebben gedaan aan de re-integratie. 

Voor de rest zijn in 2020 geen benoemingen beëindigd die hebben geleid tot recht op 

een werkeloosheidsuitkering. 

5.1.4 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de huisvesting in 
het afgelopen jaar 

De kwaliteit van huisvesting rondom de leer- en werkomgeving is in grote mate 

bepalend voor de mate waarin leerlingen en medewerkers kunnen excelleren. De 

Stichting hecht dan ook veel waarde aan deze kwaliteit. 
In 2020 zijn er gesprekken geweest tussen de gemeente Albrandswaard en het 

bestuur over de huisvesting van de Julianaschool.  

 

WPS Scholenbeheer draagt zorg voor het onderhoudsbeheer van de gebouwen. Dit 
heeft als gevolg dat directeuren zich meer kunnen gaan richten op hun 

onderwijskundige taken.  

 

In 2020 is het geplande onderhoud uitgevoerd, zoals opgenomen in het meerjaren 
onderhoudsplan. De geplande dotatie aan de voorziening grootonderhoud is 

gedurende het jaar verhoogd van 190.000 naar 210.000 euro. Hierdoor kan het 

onderhoud ook in de komende jaren vanuit de voorziening worden bekostigd. 
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In 2020 is naar aanleiding van de aandacht voor luchtkwaliteit in relatie tot het 

coronavirus een plan opgesteld om de ventilatie van de scholen te verbeteren. 

Hiervoor is gebruik gemaakt van een in 2018 opgesteld document in het kader van 
verduurzaming van de schoolgebouwen. In overleg met de gemeente is subsidie bij 

het Rijk aangevraagd. Deze is toegekend. Ook namens de andere schoolbesturen 

binnen Albrandswaard is een brief opgesteld over de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de gemeente en de schoolbesturen voor de luchtkwaliteit. 
Momenteel vindt overleg plaats met de gemeente over een bijdrage in de 

investering. 

5.1.5 Financiële positie op balansdatum incl. een goede toelichting daarop 

De Stichting CPO te Albrandswaard wil een verantwoord financieel beleid voeren, 
waarbij middelen optimaal worden ingezet voor het verhogen van de 

onderwijskwaliteit en tegelijkertijd de risico's in de organisatie voldoende worden 

afgedekt. Door het contract met Groenendijk Onderwijs Administratie en vergroting 

van de verantwoordelijkheid van het management wordt hieraan sturing gegeven. 
 

Essentieel voor het werken met lumpsum is het gebruiken van een planning & 

controlcyclus. Deze cyclus kan uiteengezet worden in een zestal stappen: 

1. Vertalen beleid in financiële consequenties 

2. Beoordelen consequenties op aanvaardbaarheid (binnen de financiële kaders) 
3. Opstellen ramingen en vertaling in budgetten 

4. Bewaken inzet van middelen  

5. Afleggen van verantwoording over inzet middelen 

6. Evalueren middeleninzet en effectiviteit en efficiency van financieel 
management. 

 

Het personeel van de Stichting vormt de belangrijkste factor met betrekking tot de 

kwaliteit van het onderwijs. Dit is tevens de grootste kostenpost binnen het 
onderwijs. Binnen onze organisatie wordt de begroting van de personele uitgaven 

opgesteld in het bestuursformatieplan dat samen met de begroting als geheel wordt 

vastgesteld en de schoolspecifieke formatieplannen die jaarlijks in de maand mei 

vastgesteld worden.  

Bij het bepalen van de toekomstige investeringen hebben de meerjaren 
investeringsplannen een centrale rol gespeeld. 

Om goed financieel beleid te voeren, moeten het bestuur en het management een 

duidelijk beeld hebben van de financiële kengetallen. Doordat de administratie is 

ondergebracht bij Groenendijk Onderwijs Administratie is er goed inzicht in de 
financiële situatie van de Stichting. Daarbij geldt als belangrijke voorwaarde dat de 

financieel verantwoordelijken binnen de Stichting genoeg kennis in huis hebben om 

een verantwoord financieel beleid te voeren. 

Naast allerlei kansen die er zijn, worden ook verschillende bedreigingen herkend en 
erkend, die de Stichting strategisch moet aanpakken. Een instrument daarbij is de 

financiële risicoanalyse, die jaarlijks wordt geëvalueerd en aangepast. Op voorhand 

kan gesteld worden dat personele lasten (82,31 % van de totale lasten) de grootste 

risico's dragen. De directies beschikken over een instrument om de personele kosten 
te ramen en eventuele keuzes daarin te simuleren. 

In het kader van materieel beschikken de directeuren over een actueel meerjaren 

investeringsplan. In 2020 is gewerkt op basis van een meerjaren onderhoudsplan dat 

in samenwerking met WPS Scholenbeheer uit Schiedam is opgesteld. Op basis van 

het MOP wordt bekeken welke jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud nodig 
is. Ook is besloten om de voorziening bovenschools op te bouwen. Dit heeft als 

achtergrond dat er één school is met twee oudere gebouwen (bouwjaar 1958 en 
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1983). Vanuit het solidariteitsprincipe is het logisch om de daaruit volgende hogere 

onderhoudskosten bovenschools te brengen, zodat alle scholen door hun afdracht 

daaraan mee betalen. 
In 2020 heeft de Stichting samengewerkt met de Onderwijs Inkoop Groep, om 

zonder in te leveren op de kwaliteit goedkoper in te kopen.  

Vanuit de onderwijskundige plannen is een begroting opgesteld voor 2020. Via de 

module ‘BRO’ (Budget Realisatie Overzicht) is zicht gehouden op de uitputting van de 
begroting 2020. Directeuren leggen daarover verantwoording af door middel van 

managementrapportages en gesprekken tijdens werkoverleggen aan de voorzitter 

van het College van Bestuur, die dat op zijn beurt weer doet aan de Raad van 

Toezicht. 
 

Weerstandsvermogen 

Geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te 

vangen. 
 

Definitie 

Het vrije deel van het eigen vermogen minus (materiële) vaste activa, uitgedrukt in 

een percentage van de jaarlijkse rijksbijdrage. 

 
 Kengetal: 16,87 (gerealiseerd); het streefgetal is: >10 

 

Solvabiliteit 

Geeft aan in welke mate men in staat wordt geacht om op langere termijn aan alle 
verplichtingen te voldoen. 

 

Definitie 1 

Eigen vermogen (exclusief voorzieningen, inclusief egalisatierekening) gedeeld door 
het totale vermogen) x 100%. 

 

Definitie 2 

Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door totaal vermogen x 100%. 

 
 Kengetal: 60,30 / 82,05 (gerealiseerd); het streefgetal is: >40 

 

Liquiditeit (current ratio) 

Geeft aan in welke mate men in staat wordt geacht om op korte termijn aan alle 
verplichtingen te voldoen. Een liquiditeitsratio van 1 wordt als voldoende 

aangemerkt. 

 

Definitie 
Vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden. 

 

 Kengetal: 4,21 (gerealiseerd); het streefgetal is: >1 

 
Rentabiliteit 

In het bedrijfsleven wordt hiermee de winst- of verliesgevendheid van een 

onderneming bedoeld. In het onderwijs (non-profitsector) wordt een relatie gelegd 

tussen het behaalde resultaat en de ontwikkeling hiervan op het 

weerstandsvermogen. 
 

Definitie 
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Resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door totale baten uit gewone 

bedrijfsvoering. 

 
 Kengetal: -1,68 (gerealiseerd); het streefgetal is: tussen -3 en 3 

 

Huisvestingsratio 

Deze ratio geeft weer welk deel van de totale lasten is besteed aan lasten voor 
huisvesting. Daaronder vallen ook de afschrijvingen voor gebouwen en terreinen. 

 

• Kengetal: 8,21 (gerealiseerd) 

5.1.6 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten (vergelijking met 
vorig jaar) 

Analyse vergelijking balansposten t.o.v. vorig jaar (eind 2019) 

 

Activa:       
Materiële vaste activa    €     -50.767 -5,82%  

 Technische zaken  € -7.281     

 Meubilair € 1.954     

 ICT € -11.712     

 OLP/ apparatuur € -33.728     
       

Financiële vaste activa    € -18.900 -41,86% 

       

Vorderingen    € 13.092 3,81% 
 Ministerie OCW € 23.230     

 Overlopende activa € 4.273     

 Overige vorderingen € -14.411     

       
Liquide middelen    € 76.646 4,14% 

       

Totale activa    € 20.071 0,64% 

 

Passiva:       
Eigen vermogen    € -108.771 -5,44% 

 Algemene reserve € 16.271     

 Bestemmingsreserves € -125.042     

       
Voorzieningen    € 100.887 17,37% 

 Personeelsvoorziening € -15.184     

 Overige voorzieningen € 116.071     

       
Langlopende schulden    € -4.337 -18,62% 

       

Kortlopende schulden    € 32.292 6,32% 

 Crediteuren € -60.680     
 Ministerie OCW € 64.800     

 Belastingen en premies € 27.368     

 Pensioenen € 3.497     

 Overige kortl. schulden € -25.057     

 Overlopende passiva € 22.365     
       

Totale passiva    € 20.071 0,64% 
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Toelichting: 

 In 2020 zijn veel investeringen uitgesteld door toedoen van corona. Hierdoor is 
meer afgeschreven, dan geïnvesteerd. 

 De financiële vaste activa nam af door een terugbetaling van de borg voor de 

tablets op Het Lichtpunt. 

 De liquide middelen zijn toegenomen (zie analyse kasstromen). 
 Het eigen vermogen is afgenomen door het negatieve resultaat in het boekjaar 

2020. Het grootste gedeelte daarvan is ontstaan door de eenmalige uitkering in 

februari 2020 aan personeelskosten waarvoor in 2019 bekostiging is ontvangen. 

Dit is grotendeels vanuit de bestemmingsreserve, die daarvoor was gevormd, 
gekomen. 

 De voorziening personeel is afgenomen in 2020 door de onttrekking ten behoeve 

van het salaris van een langdurig zieke medewerker waarvoor de voorziening 

was aangelegd. 
 Aan de voorziening onderhoud heeft een dotatie van 210K plaatsgevonden. Dit 

was meer dan begroot (190K). Dit heeft te maken met de MOP waarin in de 

komende jaren grote uitgaven gepland staan. In 2020 is een bedrag van 94K 

onttrokken aan de voorziening onderhoud. 

5.1.7 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen 

Het resultaat van 2020 is € 108.771 negatief. De Rijksbijdrage is hoger (421K). Dit 

komt door een groeitelling (80K) en door hogere bekostigingscijfers voor het 

schooljaar 2019-2020 en 2020-2021, dan bekend tijdens het opstellen van de 

begroting (205K). Ook zijn impulsgelden ontvangen vanuit het 
samenwerkingsverband RiBA. De personele lasten daarentegen zijn 345K hoger, 

door de eenmalige uitkering voor het personeel (157K) en betaling van de 

salarisstijgingen aan het personeel. Daarnaast is een extra dotatie aan de 

voorziening onderhoud gedaan om de onderhoudskosten uit de 
meerjarenonderhoudsplanning (MOP) in de toekomst te kunnen voldoen. 

 

Het allocatiemodel van SCPO Albrandswaard sluit aan bij het realiseren van 

schaalvoordelen op organisatieniveau; alle middelen echter gaan in principe eerst 

naar de scholen, waarna op basis van afspraken afdracht naar het bovenschoolse 
niveau plaatsvindt. Als uitgangspunt hanteren we dat de bovenschoolse schil geen 

positief exploitatieresultaat boekt. Deze schil dient sluitend te werken.  

De rijksbijdrage voor de personele bekostiging worden op het niveau van de stichting 

ontvangen en vervolgens onverkort aan de scholen toegewezen. Doorbetalingen 
vanuit het SWV RiBA worden op het niveau van de stichting ontvangen en 

vervolgens onverkort aan de scholen toegewezen. De hierbij horende lasten worden 

op schoolniveau gedragen.  

De baten in het kader van het PAB-budget worden op het niveau van de stichting 
ontvangen. Een deel van dit budget wordt overgedragen aan de bovenschoolse 

begroting. Het overige deel van dit budget is op schoolniveau beschikbaar. 

Bovenschoolse lasten betrekking hebbend op personeel worden ten laste gebracht 

aan dit budget. Hierbij valt te denken aan de salariskosten van de voorzitter van het 
college van bestuur, de administratieve ondersteuning (gemiddeld halve dag per 

week), maar ook de kosten ouderschapsverlof en duurzame inzetbaarheid, 

vervangingskosten, lichte ondersteunen in het kader van passend onderwijs, 

bedrijfsgezondheidszorg, dotaties aan voorzieningen personeel en scholing van het 

bestuur en de bovenschoolse structuren, zoals het directieoverleg, het bovenschoolse 
zorgteam en de bovenschoolse ICT-team. 
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Onderdeel van het PAB-budget zijn de middelen voor de werkdrukvermindering. 

Deze gelden worden onverkort aan de schoolteams toegewezen. In het 

werkverdelingsplan wordt de inzet vastgelegd met in achtneming van de kaders van 
het bestuur (formatiebeleid en taakbeleid). 

De inkomsten voor materiele instandhouding worden op het niveau van de stichting 

ontvangen. Een deel van dit budget wordt overgedragen aan de bovenschoolse 

begroting. Het overige deel van dit budget is op schoolniveau beschikbaar. 
Bovenschoolse lasten betrekking hebbend op materieel worden ten laste gebracht 

aan dit budget. Hierbij valt te denken aan de huisvesting van het bestuurskantoor, 

de dotatie aan de voorziening “groot onderhoud” en overige instellingslasten, zoals 

administratiekosten, accountantskosten en verzekeringen. 
De allocatie is vastgelegd in het financieel beleidsplan. Dit is vastgesteld door het 

bestuur na input van en in overleg met het directieoverleg en de GMR. 

De kosten van het bestuurlijk apparaat waren voor het boekjaar 2020: 132K. Dit zijn 

de personeelslasten (voorzitter CvB en administratieve ondersteuning), de 
huisvesting van het bestuurskantoor, afschrijvingskosten ICT en meubilair, 

kopieerkosten.  

De overige bovenschoolse kosten zijn kosten vanuit het solidariteitsprincipe 

(vervangingskosten, groot onderhoud, verlof (DI en ouderschap), 

bedrijfsgezondheidszorg) of in het kader van schaalvoordeel (administratiekosten, 
verzekering en PR). Deze laatste twee zouden er ook zijn als er geen 

bestuurskantoor zou zijn ingericht. 

 

De scholen die onder het bestuur van SCPO Albrandswaard ressorteren ontvangen 
geen middelen voor onderwijsachterstanden.  

5.1.8 Analyse van de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot de 

begroting en realisatie vorig jaar 

Analyse resultaat ten opzichte van begrote resultaat 
 

De begroting over 2020 kende een resultaat van -160.137  

Het resultaat over 2020 kwam uit op  -108.771  

Een afwijking van  51.366 

 
Baten 

 

Rijksbijdragen OCW 420.780  

Overige overheidsbijdragen -344  

Overige baten -8.520  

Per saldo hogere baten  411.916 

 Afwijking 6,81% 

 

Lasten 
 

Personele lasten 345.251  

Afschrijvingen -8.171   

Huisvestingslasten 38.805  

Overige instellingslasten -14.784  

Per saldo hogere lasten    361.101 

 Afwijking: 5,82% 
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Financiële baten en lasten 

 

Financiële baten  15  

Financiële lasten -535  

Per saldo lager financieel resultaat  550 

 

TOTAAL  51.366 

 

 

 

Rijksbijdragen OCW  
personeel € 237.719 6,18% 

vergoeding Materiële Instandhouding € 11.947 1,52% 

vergoeding PAB € 16.382 2,70% 

vergoeding Middelen Vermindering Werkdruk € 11.716 4,91% 
niet-geoormerkte subsidies € 16.537 7,94% 

subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma € 27.000 - 

doorbetaling via het SWV € 99.480 45,03% 

    

 
Toelichting:  

 De rijksbijdrage voor personeel was hoger dan begroot door een groeitelling in 

van 68K. Gedurende het lopende jaar worden de bekostigingscijfers voor het 

personeel meerdere malen aangepast. Dit leidt tot een verhoging ten opzichte 
van de begroting met 157K. 

 De materiële instandhouding is 12K hoger dan begroot door een groeitelling. 

 De vergoeding PAB en werkdrukmiddelen zijn hoger door aangepaste 

bekostigingscijfers. 
 De niet-geoormerkte subsidies stegen door het studieverlof in het kader van de 

lerarenbeurs (10K). 

 In het kader van corona zijn subsidies toegekend voor inhaal- en 

ondersteuningsprogramma’s. Op één school zijn die al uitgevoerd in de vorm van 

zomerschool. De andere scholen besteden de subsidies in het boekjaar 2021. 
 De doorbetaling van rijksbijdrage via het SWV was hoger dan begroot door extra 

arrangementen die zijn aangevraagd door de scholen voor kinderen die 

ondersteuning nodig hebben boven de basisondersteuning (36K) en 

impulsgelden die zijn ontvangen vanuit het SWV (60K). 
 

Overige overheidsbijdragen   

Lagere vrijval van gem. subs. (eerste inrichtingen Lichtpunt) € 344 

                  
Overige baten  

verhuur onroerende zaken € -2.806 -17,01% 

schoolfonds € -39.164 -51,60% 

vrijval investeringssubsidie privaat € -119 -29,75% 
ouderbijdrage € 539 1,42% 

overige baten personeel € 19.741 246,76% 

overige baten € 13.290 - 

    

Toelichting:  
 Baten schoolfonds zijn lager dan begroot door het niet doorgaan van 

schoolreizen, kampen e.d. door de coronamaatregelen. 



 39 

 Overige baten personeel zijn hoger dan begroot door het terugbetalen door 

het UWV van de transitievergoeding van een medewerker die na twee jaar 

ziekte uit dienst is gegaan. 
 Overige baten zijn hoger door een vergoeding vanuit Cluster 1 voor een 

visueel gehandicapte leerling op één van de scholen (6K) en door andere niet 

begrote baten, zoals onder andere begeleiding van PABO-studenten. 

 
Lasten personeel 

salariskosten € 368.552 8,02% 

overige personele lasten € -9.244 1,97% 

           
Toelichting:  

 De salariskosten zijn hoger dan opgenomen in de begroting. Dit komt onder 

andere door de eenmalige uitkering aan het personeel van 157K en door 

salarisverbetering (180K) 
 Daarnaast waren er extra salariskosten door de werkkostenregeling 

(cafetariaregeling) waar veel medewerkers gebruikt van maakten (13K) 

 Door het invullen van vacatures waarbij in de begroting werd uitgegaan van 

vervulling op detacheringsbasis zijn de personele kosten op contractbasis lager 

en de salariskosten hoger (53K). Deze eerste vallen onder de overige personele 
kosten. 

 Door de inzet van extern personeel voor de vervanging zijn de 

vervangingskosten die in de salariskosten vallen veel lager dan begroot (99K). In 

totaal is 150K begroot voor vervanging en is 120K (51K salariskosten en 69K 
extern) aan vervangingskosten gemaakt. 

 Daar bovenop zijn de salariskosten hoger door hoger kosten voor 

ouderschapsverlof, seniorenregeling en vervanging studieverlof. 

 Daarnaast werd minder besteed aan professionalisering (21K) dan begroot door 
corona. 

 

Afschrijvingen € -8.171 -4,88% 

 

 Toelichting: 
 De afschrijvingen zijn lager dan begroot in verband met het doen van de 

geplande investeringen later in het boekjaar, waardoor niet het hele jaar werd 

afgeschreven op de nieuw aangeschafte activa. 

 
Huisvestingslasten € 38.805 7,75% 

  

Toelichting: 

 De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot door de verhoogde dotatie aan de 
voorziening “Onderhoud” (20K). Ook is er meer besteed aan de schoonmaak van 

de scholen (17K) en energie (12K) in verband met de coronamaatregelen 

(schoonmaak en ventilatie/stoken) 

 
Overige instellingslasten 

administratie en beheer € -4.372 -4,86% 

inventaris en apparatuur € 2.004 222,67% 

overige lasten € -30.301 -18,35% 

leermiddelen € 17.884 8,09% 
 

Toelichting: 
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 De overige lasten zijn lager dan begroot door onder andere de door corona 

afgelaste schoolreisjes, kampen e.d. (39K). Aan de andere kant waren er hogere 

lasten door de niet begrote zomerschool op één van de scholen. 
 De lasten ten behoeve van leermiddelen zijn hoger dan begroot door hogere 

kosten voor ICT dan begroot door verdere digitalisering van het onderwijs (17K). 

 

Analyse resultaat ten opzichte van vorig jaar (2019) 

 
Het resultaat over 2019 kwam uit op €     142.620 

Het resultaat over 2020 kwam uit op €    -108.771 

Een afwijking van  €     251.391 

 
Baten       

Rijksbijdragen OCW    € 262.895 4,33% 
    personeel € 150.476    3,82% 

    aanvullende bekostiging PO € -104.709    -100,00% 

    materiële instandhouding € 28.535    3,72% 

    PAB € 17.109    2,82% 

    middelen Vermindering Werkdruk € 56.034    28,87% 

    niet-geoormerkte subsidies € -6.651    -2,87% 

    Subs. inhaal- en onderst. programma € 27.000    - 

    ontvangen doorbet. Rijksbijdrage € 95.101    42,21% 

       

Overige overheidsbijdrage en 
subsidies 

   € 0 0,00% 

Overige baten    € -22.026 -14,46% 

       

Saldo baten    € 240.869 3,87% 

 
Toelichting: 

 De hogere baten personeel zijn veroorzaakt door de hogere personele 

bekostiging vanuit het rijk en het hogere leerlingenaantal op de teldatum.  

 In het kader van de in oktober 2019 afgesproken investering in het onderwijs is 
in december 2019 een aanvullende bekostiging ontvangen (105K). De besteding 

van het geld is meegenomen in de gesprekken over de arbeidsvoorwaarden in de 

toen lopende cao-onderhandelingen. Deze besteding heeft pas plaatsgevonden in 

februari 2020. 
 De MI- en de PAB-middelen zijn verhoogd door de toename van de 

leerlingenaantallen. 

 De baten voor werkdrukvermindering zijn toegenomen ten opzichte van vorig 

jaar doordat dit in de regeling was opgenomen. 

 De niet-geoormerkte subsidies zijn lager dan het boekjaar 2019 door minder 
medewerkers waarvoor wij studieverlof subsidie ontvingen in het kader van de 

lerarenbeurs. 

 Door de extra betaling van impulsmiddelen vanuit het SWV (60K), een ophoging 

van arrangementsbekostiging (15K) en de basisondersteuning (20K) door een 
stijging van het leerlingenaantal is de doorbetaling rijksbijdrage groter 

geworden. 

 De overige baten zijn lager dan 2019 doordat het annuleren van schoolreisjes en 

kampen e.d. in verband met coronamaatregelen. 
 

Lasten 

Personele lasten    € 535.505 10,99% 
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 Lonen en salarissen € 570.216    13,02% 

 Overige personele lasten € -34.711    -7,03% 

       

Afschrijvingen    € 12.439 8,47% 

Huisvestingslasten    € 24.007 4,66% 

Overige instellingslasten    € -80.020 14,76% 
       

Saldo lasten    € 491.931 8,10% 

       

Toelichting: 

 De lonen en salarissen zijn hoger uitgevallen ten opzichte van 2019 (zie 
toelichting “Analyse resultaat ten opzichte van begrote resultaat” hierboven.)  

 De overige personele lasten zijn lager dan in 2019 door uitgestelde 

nascholingstrajecten in verband met corona (13K) en lagere kosten voor 

bedrijfsgezondheidszorg (15K). 
 Daarnaast werd er minder kosten gemaakt voor vervanging door externen 

(93K). Daarentegen werd meer besteed aan extern personeel in reguliere 

vacatures dan in 2019 (66K). 

 Aan externen die passend onderwijs verzorgden werd ten opzichte van 2019 
hogere kosten gemaakt (17K). 

 De huisvestingslasten namen ten opzichte van 2019 toe door de dotatie aan de 

voorziening “Onderhoud” die steeg (20K), meer schoonmaak (5K) en extra 

energiekosten in verband met corona (ventileren en stoken (11K) 
 De overige instellingslasten namen af ten opzichte van 2019 door lagere 

administratie- en beheerslasten (27K) door de in 2019 geboekte 

accountantskosten van 2018 en minder juridische ondersteuning die in 2020 

nodig was. Daarnaast werden in verband met corona schoolreizen en kampen 

e.d. geannuleerd (34K) 
 

Financiële baten en lasten       

Financiële baten    € -224  

Financiële lasten    € 107  
Per saldo    € 331  

 

Besteding middelen passend onderwijs 

Vanuit het SWV RiBA ontvangt het bestuur middelen voor het versterken van de 
basisondersteuning en voor arrangementen voor leerlingen met een 

ondersteuningsbehoefte die de basisondersteuning te boven gaan. Daarbij werden er 

in 2020 ook impulsgelden ontvangen voor het versterken van de basisondersteuning. 

Deze impulsgelden zullen in de jaren 2021 en 2022 ook worden ontvangen. De 

impulsgelden die in 2020 ontvangen zijn, zijn grotendeels niet uitgegeven in 2020, 
maar doorgeschoven naar 2021 in verband met de coronaperikelen.  

In 2020 ging dat om een bedrag van € 320.417. Dit bestond uit € 158.938 voor de 

basisondersteuning, € 98.449 voor arrangementen, € 3.450 voor het afvaardigen 

van onze expert Hoogebegaafdheid en € 59.581 voor impulsgelden. De inzet voor de 
arrangementen vindt plaats door middel van onderwijsassistenten, RT-medewerkers, 

kindcoaches in loondienst (52K) en externe deskundigen (49K). 

De versterking van de basisondersteuning krijgt vorm door de inzet van de intern 

begeleiders in school die de zorg coördineren (55K), preventieve inzet 
onderwijsassistenten, pre-teacher, taal-, reken- en gedragsspecialisten (30K). Maar 

ook door de inzet van middelen en trainingen ter bevordering van het sociale 

welbevinden binnen de groepen en om zicht te krijgen op de potentie van de 

leerlingen in het kader van de doorstroming naar het VO (12K). Tevens wordt er 
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ingezet op het uitdaging bieden aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Dit 

betekent dat, naast de “plusklas” die op iedere school is ingericht voor één dag in de 

week, ook begeleiding wordt geboden aan leerkrachten om de kinderen die meer aan 
kunnen te bedienen (53K inclusief 11K aan leermiddelen voor deze leerlingen). 

Daarnaast wordt op Het Lichtpunt extra geïnvesteerd op motorische remedial 

teaching en gedragsbeïnvloeding door bewegingsonderwijs (15K). Ten slotte wordt 

via de bovenschoolse begroting licht ondersteuning aangeboden aan kinderen 
waarvan in het SOT wordt bepaald dat die dat nodig hebben (16K) 

5.1.9 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar 

en de verwachte toekomstige investeringen 

De Stichting maakt gebruik van een meerjaren investeringsplan (MIP) dat jaarlijks 
wordt geactualiseerd. 

In 2020 hebben verschillende investeringen plaatsgevonden. 

 

 Technische 

zaken 

Meubilair ICT OLP en 

apparatuur 

Totaal 

Investeringen 0 27.035 74.988 6.472 108.496 

Afschrijvingen -7.281 -25.081 -86.701 -40.199 -159.262 

      

Mutatie 

boekwaarde 
-7.281 1.954 -11.713 -33.727 -50.767 

De investeringen in meubilair betreffen een investering in meubilair voor een groep 

op de Julianaschool en meubilair voor de personeelskamer. Bij ICT gaat het om 

investeringen in chromebooks op Het Lichtpunt en chromebooks op de Julianaschool. 
De investering in OLP betreffen een methode Engels op de Julianaschool. 

 

5.1.10 Toelichting op kasstromen en financiering 

In 2020 is een positieve kasstroom van €  76.646 gerealiseerd, als volgt gesplitst: 
 

Kasstromen uit operationele activiteiten €   170.578 

Kasstromen uit investeringsactiviteiten € -89.596 

Kasstromen uit financieringsactiviteiten € -4.337 

Mutatie liquide middelen € 76.646 
 

Toelichting:  

 Het saldo van de baten en de lasten (exclusief de financiële baten en lasten) 

bedraagt € -106.996 . 
 Dit wordt gecorrigeerd voor de lasten die geen kasstroom veroorzaken, zoals de 

afschrijvingen (€ 159.263).   

 De dotaties waarmee voorzieningen worden opgebouwd zijn wel lasten, maar 

vormen geen kasstroom. De onttrekkingen uit die voorzieningen zijn juist weer 
kasstromen die niet als lasten worden beschouwd. Het saldo hiervan wordt ook 

als correctie op de lasten verrekend   (€ 100.887).  

 Een toename van de vorderingen die we hebben op anderen (o.a. OCW) 

betekent dat er baten zijn geweest waar geen kasstroom tegenover stond. Het 
gaat hier om een bedrag van  € -13.092.   

 Een toename van kortlopende schulden houdt in dat er een toename is van 

liquide middelen, er zijn immers geen kasstromen geweest voor de lasten die in 

de exploitatierekening zijn opgenomen. Het gaat hier om een bedrag van          

€ 32.292.   
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 De kasstromen uit bedrijfsoperaties bedraagt dan bij elkaar opgeteld: € 172.353.  

 Vervolgens wordt het saldo van de financiële baten en lasten (€ -1.775) hierbij 

opgeteld en ontstaat het beeld van de kasstromen uit operationele activiteiten (€ 
170.578).  

 In 2020 zijn investeringen gedaan en waarborgsommen betaald. Dit veroorzaakt 

negatieve kasstromen. Het gaat in 2020 om een bedrag van € -89.596. 

 De mutaties in langlopende schulden vormen een negatieve kasstroom vanuit 
financieringsactiviteiten voor een bedrag van € -4.337. 

5.1.11 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de interne en 

externe kwaliteitszorg in het afgelopen jaar 

SCPO Albrandswaard ziet kwaliteitszorg als ‘het totaal van activiteiten, procedures en 
instrumenten, die bedoeld zijn om op een permanente, systematische en cyclische 

wijze de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te 

verbeteren'. Daarbij maakt de Stichting gebruik van het INK-model (Instituut 

Nederlandse Kwaliteit) in combinatie met de PDCA-cyclus.  
De scholen werken volgens het vastgestelde kwaliteitsbeleid. Door een duidelijk 

missie en visie te beschrijven en uit te dragen wordt richting gegeven aan de 

organisatie. Vervolgens wordt door het managen van het primaire en secundaire 

proces en door de inzet van mensen en middelen de organisatie ingericht. Door te 

kijken naar de resultaten in de vorm van opbrengsten en waardering door 
verschillende belanghebbenden worden de verrichtingen gemeten, waarna 

verbeteringen en vernieuwingen worden aangebracht.  

In een matrix in het kwaliteitsbeleidsdocument wordt aangegeven welke activiteiten 

erdoor wie en wanneer worden uitgevoerd in het kader van kwaliteitszorg. 
Om de kwaliteit van ons onderwijs, onze zorg en onze begeleiding blijvend te 

ontwikkelen hebben we in 2020 met de diverse teams en met individuele 

medewerkers gewerkt aan meerdere onderwerpen in de vorm van interne en externe 

scholing en studiedagen. Hier is wel gekeken welke onderwerpen wel en niet door 
konden gaan in verband met de coronamaatregelen. 

Om de kwaliteit van het onderwijs binnen de scholen te meten en te borgen, maken 

we gebruik van WMK het kwaliteitsinstrument van ParnasSys, ons 

administratiepakket. Ook hebben het bestuur en de schoolleiders toegang tot 

Ultimview, waarmee een overzicht beschikbaar is om de resultaten op schoolniveau 
te volgen om daar vervolgens op te sturen.  

Over de plannen, de inspanningen en de opbrengsten is verantwoording afgelegd via 

schoolplannen, schoolgidsen, managementrapportages, nieuwsbrieven, jaarverslagen 

aan ouders van de scholen en dit jaarverslag. Een belangrijk onderdeel van het 
meten van de opbrengsten is de analyse van de tussenopbrengsten van de scholen. 

Dit gebeurt tweemaal per jaar op leerling-, groeps- en schoolniveau. De analyse 

resulteert in een actieplan met betrekking tot die leerling, groep of school. Daarnaast 

worden normaal gesproken ook de eindopbrengsten en de uitstroom naar het 
Voortgezet Onderwijs (VO) en het schoolsucces op het VO geanalyseerd. Dit alles 

wordt op schoolniveau en bestuursniveau met elkaar besproken. In 2020 heeft de 

eindtoets niet plaatsgevonden in verband met de coronamaatregelen. 

In 2020 heeft de geplande visitatie bij Het Lichtpunt niet plaatsgevonden door dat de 
coronamaatregelen dit niet toestonden. De visitatie is uitgesteld naar 2021.  

Het kwaliteitsbeleid en verschillende beleidsstukken zijn in 2020 geëvalueerd en 

bijgesteld. In 2020 is het nieuwe bestuurlijk strategisch beleidsplan vastgesteld voor 

2020-2023.  

De scholen hebben ambities en normen passend bij de leerlingenpopulatie 
vastgelegd voor wat betreft de tussenopbrengsten. Ook zijn de opbrengsten met 
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betrekking tot de verwijzing naar het VO geanalyseerd. Hiervoor zijn in 2020 normen 

voor vastgesteld. 

In het kader van de AVG is beleid geïmplementeerd over hoe om te gaan met de 
persoonsgegevens die in de organisatie beschikbaar zijn. Daarbij gelden vijf 

vuistregels: 

1. Doel en doelbinding (Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?) 

2. Grondslag (Op welke grond (wet of ander belang) verwerken wij 
persoonsgegevens?) 

3. Dataminimalisatie (Kan ik met minder gegevens ook het doel bereiken?) 

4. Transparantie (Weten eigenaren van de gegevens het doel van de verwerking 

en met wie de gegevens worden gedeeld?) 
5. Dataintegriteit (Zijn de gegevens juist en beschikbaar voor de juiste 

personen?) 

5.2 Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken 

5.2.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar 

Bij het resultaatgebied onderwijs zijn we op school- en bovenschoolsniveau hard aan 
het werk om Passend Onderwijs verder vorm te geven. Passend Onderwijs houdt in 

dat het bestuur zorgplicht heeft om een passend aanbod te doen aan alle kinderen 

die zich aanmelden op één van de scholen van de SCPO Albrandswaard. Een kind dat 

zich aanmeldt, moet een geschikt arrangement aangeboden krijgen. Dit kan zijn 
binnen de school waar het zich aanmeldt. Het kan echter ook zo zijn dat deze school 

niet de juiste ondersteuning kan bieden. Dan moet de school voor het kind op zoek 

naar een aanvullend arrangement bovenop de basisondersteuning die de school kan 

bieden of naar een andere school of onderwijsvoorziening die dat wel kan. In het 
kader van de zorgplicht heeft de minister van OC&W samenwerkingsverbanden 

aangewezen waarbinnen een dekkend aanbod moet zijn. Ons samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs is Ridderkerk -Barendrecht - Albrandswaard (RiBA).  

Wij hadden in 2020 binnen de raad van toezicht van RiBA één zetel. Vanuit onze 

GMR nam een ouder deel aan de OPR (Ondersteuningsplanraad). In het kader van 
Passend Onderwijs heeft het bovenschools zorgteam (BZT) een meer centrale positie 

gekregen. Het is gegroeid van een orgaan waar voornamelijk informatie werd 

gedeeld, naar een orgaan dat beleidsvoorbereiding doet en elkaar ondersteunt met 

elkaars ervaring en expertise. Het beleid voor meer- en hoogbegaafden en de 
ambities vanuit het schoolondersteuningsprofiel van de verschillende scholen zijn in 

het BZT en het directieoverleg afgestemd.  

 

De i-Coaches, verenigd in het bovenschools ICT-team (BIT) spelen een coachende 
rol op het gebied van onderwijs inhoud in relatie met ICT. In 2020 zijn grote stappen 

gemaakt in het onderwijs op afstand. De individuele i-coaches en de werkgroepen 

ICT hebben samen met de directeuren en de teams binnen onze scholen het voor 

elkaar gekregen om op een passende manier de kinderen les te geven tijdens de 

lockdownperiodes.  
 

Alle scholen werken handelingsgericht (HGW) en opbrengstgericht. Dit komt tot 

uiting in het gebruik van groepsoverzichten en (groeps)handelingsplannen. De 

onderwijsbehoeften van (clusters van) leerlingen staat hierbij centraal. Er is in 
vergaderingen van directies aandacht geweest voor de rol van de verschillende 

functies (directie en intern begeleider) binnen de school. 

Opbrengstgericht werken heeft veel aandacht. Op leerling-, groeps-, schools- en 

bovenschools niveau worden tussenopbrengsten en normaal gesproken ook de 



 45 

eindopbrengsten verzameld en geanalyseerd. Uit de analyses volgen 

verbetertrajecten. Hierdoor ontstaat een planmatige manier van werken. 

Naast deze manier van werken is er binnen de scholen ook veel aandacht voor het 
kind als geheel. Om die reden is er ook veel aandacht voor de emotionele 

ontwikkeling van de leerlingen. 

In 2020 zijn alle scholen bezig geweest met HGW 2.0, voor zover de 

coronamaatregelen dat toelieten. Bij HGW 2.0 staat het eigenaarschap van de 
ontwikkeling van de leerling centraal. Door het leren zichtbaar te maken, ontstaat 

dat eigenaarschap. Daarnaast willen we met de invoering van HGW 2.0 de 

uitgangspunten van HGW weer voorop laten staan en de gebruikte formulieren 

functioneel maken. 
In het kader van HGW is besloten dat alle scholen aan de start van het schooljaar 

gesprekken voeren met de leerlingen en ouders over de onderwijsbehoeften van het 

kind. Het zwaartepunt daarbij ligt bij de ervaringsdeskundigheid van de ouders. Op 

alle scholen is verder vormgegeven aan ouderbetrokkenheid in het algemeen. 
 

Een belangrijke ontwikkeling binnen de Stichting in 2020 was het verder ontwikkelen 

van meer- en hoogbegaafdenbeleid in de vorm van plusklassen en het ontwikkelen 

van beleid voor de meer-begaafden die net niet aan alle vereisten doen voor 

deelname aan de plusklassen. De scholen van De Stichting trokken hierin 
gezamenlijk op. Daarnaast is in 2020 de mogelijkheden bekeken van een 

‘talenten’klas, waarbij niet alleen de meerbegaafden aandacht krijgen, maar ook de 

anders getalenteerden. Hierbij worden verschillende talenten aangesproken. 

Uitwerking daarvan kan zijn een ‘klus’klas. Ook techniek en wetenschap is binnen het 
directieoverleg besproken. De Julianaschool heeft de pilot hiervoor uitgesteld naar 

2021 in verband met corona. 

 

In 2020 is in het directieoverleg regelmatig gebrainstormd over de mogelijkheden 
van het anders organiseren van het onderwijs. Doel was niet alleen het lerarentekort 

het hoofd bieden, maar juist het beter aansluiten op de behoefte van de leerlingen. 

 

Tijdens het directieoverleg is het gebruik van de Rotterdamse plaatsingswijzer 

besproken. Hierin wordt onder andere de overgang van PO naar VO geregeld. Ook 
werd in het kader van de doorverwijzing naar het VO de kwaliteit van de 

doorverwijzing geanalyseerd. 

5.2.2 Onderwijsprestaties 

 
Eindtoets 2020 

In 2020 is de eindtoets niet afgenomen in verband met corona. 
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Doorverwijzing VO 2019 

 

 

5.2.3 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken 

Onderwijs is het primaire proces waar de Stichting zich op richt. Hierbij willen we een 

lerende organisatie zijn, die zich blijft ontwikkelen. De scholen van de Stichting zijn 

scholen waar de kinderen zich geaccepteerd voelen en genoeg bagage meekrijgen 

om zich verder te ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen. Op school staat niet 
alleen het leren voorop, maar ook het pedagogisch klimaat is van groot belang. De 

scholen willen naast onderwijskwaliteit ook pedagogische kwaliteit bieden. Dit uit 

zich in de aandacht voor de waarden en normen die vanuit de identiteit van de 

school belangrijk zijn en ook voor de regels die vanuit de organisatie van de school 
belangrijk zijn. 

De scholen creëren door deze aanpak een sfeer waar leerlingen, hun ouders en 

leerkrachten zich prettig en veilig voelen en tot ontwikkeling kunnen komen. 

5.2.4 Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid 

Met de komst van Passend Onderwijs hebben scholen zorgplicht. Een kind dat zich 

aanmeldt, moet een geschikt arrangement aangeboden krijgen. Dit kan zijn binnen 

de school waar het zich aanmeldt. Het kan echter ook zo zijn dat deze school niet de 

juiste ondersteuning kan bieden. Dan moet de school voor het kind op zoek naar een 

aanvullend arrangement bovenop de basisondersteuning die de school kan bieden of 
naar een andere school die dat wel kan. In het kader van de zorgplicht heeft de 

minister van OC&W samenwerkingsverbanden aangewezen waarbinnen een dekkend 

aanbod moet zijn. Ons samenwerkingsverband Passend Onderwijs is Ridderkerk -

Barendrecht - Albrandswaard (RiBA). 
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Alle scholen hebben een school ondersteuningsprofiel (SOP) waarin beschreven staat 

welke basisondersteuning de school kan bieden zonder of met hulp van het 

samenwerkingsverband. Daarnaast zijn in het SOP ook de ambities en de grenzen 
beschreven. 

5.2.5 Toelichting inzake de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en 

ontwikkeling 

Volgend uit het kwaliteitsbeleid is er een onderzoek geweest naar de marktpositie 
van de SCPO-scholen, ten opzichte van de omliggende scholen. Hieruit kwam naar 

voren dat De Parel een kleiner marktaandeel had ten opzichte van de andere school 

in Poortugaal. Het Lichtpunt heeft het grootste marktaandeel in de wijk Rhoon-

Portland en heeft te maken met een verbeterende marktpositie met betrekking tot 
de instroom van 4-jarigen ten opzichte van de andere scholen in het zelfde 

voedingsgebied. De Julianaschool maakt een positieve ontwikkeling door.  

 

De scholen hebben onderzoek gedaan naar nieuw te gebruiken methodes om op die 
manier modern en uitdagend onderwijs vorm te geven. Ook is onderzoek gedaan 

naar een nieuwe vorm van het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen. 

 

5.3 Duurzaamheid 

5.3.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. duurzaamheid in 
het afgelopen jaar 

In 2020 is door WPS Scholenbeheer onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de 

schoolgebouwen te verduurzamen die niet op korte termijn zullen moeten worden 

vervangen. Hierbij is gekeken naar bouwkundige verduurzaming in de vorm van 
isolatie. Ook zijn de installaties onder de loep genomen, bijvoorbeeld de verwarming 

en de mechanische ventilatie. Daarnaast is gekeken naar de aanschaf van 

zonnepanelen. In het kader van de subsidie voor ventilatie is de aanvraag 

voorbereid. Ook flankerend beleid met betrekking tot duurzaamheid is hierbij 

meegenomen. Via de gemeente Albrandswaard is de subsidie aangevraagd. 
Voor 2020 heeft SCPO Albrandswaard de uitstoot van CO2 van het aardgas 

vergroend door middel van aankoop van Gold Standard certificaten. 

6 Toekomstige ontwikkelingen 

6.1 Ontwikkelingen per beleidsterrein 

6.1.1 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs 

In de komende periode zal het eigenaarschap van leerlingen en het leren zichtbaar 

maken verder worden uitgewerkt. Ook het nieuwe curriculum zal zijn plaats krijgen 

in de scholen. Modern onderwijs zal vorm worden gegeven en de talentklassen zullen 

worden ontwikkeld. 
Binnen de zorg zullen de verschillende specialisten binnen de scholen een bijdrage 

leveren aan de kwaliteitsverbetering. 

6.1.2 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek 

In de komende periode zal wederom onderzoek plaatsvinden naar de marktpositie 
van de scholen. Daarnaast zal worden onderzocht hoe de teams meer invulling 

kunnen geven aan het eigenaarschap van leerlingen en het management meer 
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invulling kan geven aan het eigenaarschap van leerkrachten. Ook zal het 

evidencebased onderwijs verder worden uitgerold. 

6.1.3 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg 

In 2021 zullen weer tevredenheidspeilingen worden uitgezet onder de leerlingen, 

ouders en het personeel. Het kwaliteitsbeleid zal worden geëvalueerd en waar nodig 

aangepast. De raad van toezicht zal het toezichtskader verder uitwerken en het 

bestuur een nieuw toetsingskader ontwikkelen. 

6.1.4 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel 

Personeel zal steeds meer een ontwikkeling doormaken van 

onderwijsverantwoordelijke voor de klas naar onderwijsverantwoordelijke voor de 

hele school. Daarnaast zal in de komende periode leren van en met elkaar meer 
gestalte krijgen door het inrichten van bovenschoolse netwerken. 

De SCPO Albrandswaard zal een boeiende werkgever moeten blijven en dat verder 

uit moeten bouwen. De samenwerking met de Pabo van InHolland zal geïntensiveerd 

worden. 

6.1.5 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting 

In de komende periode zal de huisvesting van de Julianaschool hoog op de agenda 

staan. Hiervoor is de medewerking van de gemeente Albrandswaard noodzakelijk. 

Naar aanleiding van de notitie voor de huisvesting van de Julianaschool zullen de 

gesprekken plaatsvinden. Onderhoud zal worden uitgevoerd volgens het meerjaren 
onderhoudsplan. Daarnaast zal worden besloten over de investering in ventilatie. 

6.1.6 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar 

en de toekomstige investeringen 

Vanuit het meerjaren investeringsplan volgt dat in de komende jaren wordt 
geïnvesteerd op Het Lichtpunt in een methode sociale vaardigheden (3K) in 2021, 

methode Technisch lezen (18K) in 2022, chromebooks (20K) in 2021, vervanging 

van touchscreens (28K) in 2022 en meubilair voor leerlingen (35K) in 2021 en 

meubilair voor personeel (10K) in 2022.  
Op De Parel wordt de komende jaren geïnvesteerd in diverse methodes 

(wereldoriëntatie, schrijven, begrijpend lezen en Engels (64K)) in 2021 en technisch 

lezen en cultuur (31K) in 2022, vervanging touchscreens en Chromebooks (82K) in 

2022 en in nieuw meubilair voor de gehele school (105K) in 2021.  

Op de Julianaschool staan investeringen gepland voor de komende jaren in 
verschillende methodes (wereldoriëntatie) en diverse materialen (28K) in 2021, in 

chromebooks (37K) in 2021 en vervanging van touchscreens (55K) in 2022 en in 

meubilair voor personeel en algemeen gebruik (6K) in 2021. 

6.1.7 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid 

In de komende periode zullen besluiten worden genomen over de 

investeringsplannen in ventilatiesystemen waarvoor in 2021 subsidies zijn 

aangevraagd. 
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6.2 Continuïteitsparagraaf 

6.2.1 A.1 Kengetallen t tot en met t+5 

Stichting CPO te Albrandswaard geeft in deze paragraaf de financiële verwachtingen 
weer met betrekking tot de komende vijf jaren. Dit gebeurt in de vorm van een 

toekomstbeeld van de balans en de staat van baten en lasten. 

Ook wordt aangegeven hoe het personeelsbestand en het leerlingenaantal er in de 

komende vijf jaren uitziet. Daarnaast staat in deze continuïteitsparagraaf beschreven 
hoe de Stichting omgaat met systeem van risicobeheersing en controle. 

 

 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Personele bezetting in FTE: 

      -Bestuur/Management 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 

-Personeel primair proces 56,56 56,56 56,56 56,56 56,56 56,56 

-Ondersteunend personeel 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 

       Leerlingen aantallen 1.084 1.085 1.087 1.078 1.081 1.081 

 

 

Leerlingenaantal op 31-12-2020: 1.111 
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6.2.2 A.2 Meerjarenbegroting t tot en met t+5 

 

 

 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Balans 
      Vaste Activa 
      Materieel 822.095 919.990 1.019.346 970.943 1.053.398 992.858 

Financieel 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250 

TOTAAL VASTE ACTIVA 848.345 946.240 1.045.596 997.193 1.079.648 1.019.108 

Vlottende Activa 
      Vorderingen 356.500 356.500 356.500 356.500 356.500 356.500 

Liquide Middelen 1.928.599 1.624.879 1.206.151 1.267.031 1.119.811 1.226.909 

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 2.285.099 1.981.379 1.562.651 1.623.531 1.476.311 1.583.409 

TOTAAL ACTIVA 3.133.444 2.927.619 2.608.247 2.620.724 2.555.959 2.602.517 

       Eigen Vermogen 1.889.394 1.752.100 1.712.379 1.753.414 1.801.565 1.829.430 

Algemene Reserve 1.758.987 1.621.693 1.581.972 1.623.007 1.671.158 1.699.023 

Bestemmingsreserve privaat 130.407 130.407 130.407 130.407 130.407 130.407 

Voorzieningen 681.722 616.802 339.794 313.685 203.219 224.361 

Langlopende schulden 18.952 15.342 12.699 10.250 7.800 5.351 

Kortlopende schulden 543.375 543.375 543.375 543.375 543.375 543.375 

Totaal Passiva 3.133.444 2.927.619 2.608.247 2.620.724 2.555.959 2.602.517 

       Staat Baten en Lasten 

      BATEN 

      Rijksbijdragen 6.327.555 6.236.589 6.278.902 6.344.600 6.362.592 6.371.895 

Overige overheidsbijdragen en 
subsidies 4.056 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 

Overige baten 130.280 176.056 124.300 117.300 117.300 117.300 

TOTAAL BATEN 6.461.891 6.417.045 6.407.602 6.466.300 6.484.292 6.493.595 

       LASTEN 

      Personeelslasten 5.408.054 5.380.081 5.232.092 5.213.480 5.210.113 5.232.524 

Afschrijvingen 159.263 203.333 240.306 229.360 247.602 242.781 

Huisvestingslasten 539.405 505.300 500.300 507.300 500.300 510.300 

Overige lasten 462.166 463.300 472.300 472.800 475.801 477.800 

TOTAAL LASTEN 6.568.888 6.552.014 6.444.998 6.422.940 6.433.816 6.463.405 

       Saldo baten en lasten -106.996 -134.969 -37.396 43.360 50.476 30.190 

Saldo financiële 

bedrijfsvoering  -1.775 -2.325 -2.325 -2.325 -2.325 -2.325 

Totaal resultaat -108.771 -137.294 -39.721 41.035 48.151 27.865 
 

      

       
 

Toelichting op de meerjaren begroting: 

Uit de balans volgt dat de liquiditeit in de loop van de jaren zal afnemen in verband 

met begrote resultaten en de geplande investeringen. Daarnaast zal er per saldo 
meer uit de voorzieningen worden onttrokken, dan dat er wordt gedoteerd. 

Het eigen vermogen zal in de komende drie jaren worden afgebouwd. 

De solvabiliteit zal nagenoeg niet wijzigen. De Stichting financiert de activazijde van 

de balans voornamelijk met eigen vermogen. 
De rijksbijdrage zal redelijk stabiel blijven.  
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Signaleringswaarde eigen vermogen 

 

 

 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Totaal eigen vermogen 1.889.394 1.752.100 1.712.379 1.753.414 1.801.565 1.829.430 

Privaat eigen vermogen 130.407 130.407 130.407 130.407 130.407 130.407 

Feitelijk eigen vermogen 1.758.987 1.621.693 1.581.972 1.623.007 1.671.158 1.699.023 

Normatief eigen vermogen 1.289.453 1.385.716 1.484.727 1.438.460 1.521.566 1.461.362 

Bovenmatig eigen vermogen 469.534 235.977 97.245 184.547 149.592 237.661 

Ratio eigen vermogen 1,36 1,17 1,07 1,13 1,10 1,16 
 

 

De signaleringswaarde van het eigen vermogen is eind 2020 te hoog. Door in 2021 
en 2022 negatief begroot te hebben wordt het eigen vermogen lager en zal het 

bovenmatig eigen vermogen lager worden. De verwacht is dat vanaf 2023 als gevolg 

van de mogelijke afboeking van de vordering OCW het publiek eigen vermogen 

onder het normatief eigen vermogen daalt.  
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KENGETALLEN

20192020

Liquiditeit 4,304,21
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 64,1860,30
(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Solvabiliteit 2 82,8482,05
(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Rentabiliteit 2,29-1,68
(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)

Weerstandsvermogen exl MVA 18,5616,87
(Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%)

Weerstandsvermogen incl MVA 32,1229,24
(Eigen vermogen / totale baten * 100%)

Huisvestingsratio 8,488,21
((Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen ) / totale lasten 
* 100 %)

Materiële lasten / totale lasten (in %) 19,8217,67

Personele lasten / totale lasten (in %) 80,1882,33

Personele lasten / totale lasten + fin lasten (in %) 80,1682,31

Materiële lasten / totale lasten +fin. lasten (in %) 19,8417,69

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

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

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

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

Huisvestingsratio
Het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestinglasten t.o.v. de totale lasten. 
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B1 GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

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

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt 
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop 
ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn 
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden.

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

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

Door afronding op hele euro's kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd.

De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis 
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.
Als ondergrens voor de te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar wordt € 450 
aangehouden.

De activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
Technische zaken: diverse afschrijvingstermijnen op basis van geschatte levensduur.
Meubilair: alle meubilair, met uitzondering van het speellokaal, 20 jaar; inrichting speellokaal 30 jaar.
ICT: computers, servers en printers 5 jaar; netwerkbekabeling 20 jaar, digiborden 7 jaar; tablets 3 jaar.
Onderwijsleerpakket: methoden, apparatuur (zoals koelkast, tv, projectoren) 9 jaar. 

Per 1-1-2015 is een nieuwe activaverklaring van kracht geworden. Voor activa aangeschaft vóór deze 
datum kan een afwijkende afschrijvingstermijn van toepassing zijn.

Financiële vaste activa
De financiële activa hebben betrekking op de waarborgsommen van de tablets en worden opgenomen 
tegen nominale waarde.

Vorderingen
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
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en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen en 
overlopende activa.
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de 
toelichting op de balans anders is aangegeven.

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

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve die voortkomt uit de door
(semi-)overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. 
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen reserves uit private middelen en reserves uit publieke middelen.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling. Deze wordt 
opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de 
toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste 
van de algemene reserve gebracht.

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus 
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. De beperkte 
bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen 
verplichting. Het bestuur kan deze verplichting zelf opheffen. 

Per 31 december 2019 is een bestemmingsreserve gevormd i.v.m. de extra bekostiging ad € 104.709 
die in december 2019 is ontvangen in het kader van de Regeling Bijzondere en aanvullende bekostiging 
PO en VO 2019 (Staatscourant 64683 d.d. 28-11-2019). Het bedrag is bestemd voor de extra 
loonkosten die in februari 2020 zijn uitgekeerd als uitvloeisel van de éénmalige salarisbetalingen zoals 
overeengekomen in de cao 2019-2020.

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door een derde is aangebracht, dan is het aldus 
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

Het "Reservefonds vereniging" en de "Reserve Schoolfonds" zijn met eigen middelen, d.w.z. zonder 
subsidie van de overheid, opgebouwd. Het voor- of nadelig saldo van de exploitatie wordt toegevoegd 
c.q. onttrokken aan het fonds c.q. de reserve.

Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het 
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs 
geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in mindering zijn 
gebracht. De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de 
voorziening jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde.

De voorzieningen zijn verdeeld naar langlopend en kortlopend. Kortlopend heeft betrekking op het deel 
van de voorziening met een looptijd van maximaal één jaar. Het langlopend deel op het deel met een 
looptijd langer dan één jaar.

Voorziening jubilea:
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Op grond van de Richtlijnen voor de  Jaarverslaggeving is een voorziening voor toekomstige 

jubileumuitkeringen gevormd. Voor de berekening is uitgegaan van de datum van indiensttreding van 

de medewerker in het onderwijs. Vanaf deze datum bouwt de medewerker aanspraken op voor een te 

ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. Er is rekening gehouden met een 

variabele blijfkans en een rekenrente van 1%. Voor instellingen met een aantal FTE van 50 of meer 

wordt gerekend met € 825 per FTE. Gelet op de omvang van de organisatie (meer dan 50 FTE) wordt de 

voorziening bepaald op € 825 per FTE.

Voorziening Duurzame Inzetbaarheid:
Op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs moet voor de gespaarde uren op basis 
van het ouderenverlof (werknemers van 57 jaar en ouder) een voorziening worden aangelegd. Deze 
voorziening is gebaseerd op een vooraf ingediend plan hoe deze uren de komende vijf jaren worden 
ingezet.
De basis voor het vaststellen van de hoogte van de voorziening duurzame inzetbaarheid is het aantal 
uur dat een medewerker op basis van deze plannen heeft gespaard (en niet heeft opgenomen), 
vermenigvuldigd met de loonkosten per uur. Alleen de bijdrage van de werkgever is in de voorziening 
berekend.
Er is gerekend met een opnamekans van 80% en een rekenrente van 1% (gebaseerd op het model 
zoals beschikbaar is gesteld door de PO Raad).

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

Voorziening groot onderhoud:
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten wordt bepaald op basis van de te 
verwachten kosten voor cyclisch groot onderhoud voor de komende 20 jaar op basis van het 
meerjarenonderhoudsplan. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt 
ten laste van de voorziening gebracht. Voor de voorziening groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van 
de overgangsregeling zoals verwoord in de RJO artikel 4 lid 1c.

Langlopende en kortlopende schulden en overige verplichtingen.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve
rekenmethode.

De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De 
overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de kortlopende schulden zijn te 
plaatsen.

Kasstroomoverzicht
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen 
aan het inzicht in de financiering en liquiditeit.

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

RESULTAATBEPALING

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

(Rijks)bijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie, verstrekt door het Ministerie van 
OCW, opgenomen. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen 
doorbetalingen van rijksbijdragen. Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten 
en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) worden ten gunste van de staat 
van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede 
middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is 
verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden als terug te 
betalen subsidie zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen, verstrekt door gemeente, 
provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het 
verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze 
worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.

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

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

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

De dekkingsgraad van het ABP ultimo 2020 is 93,5%
Per ultimo 2019 was deze 97,8%

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

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

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

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

Financiële instrumenten en risicobeheersing

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten 
van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de 
balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van het bestuur, 
anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het bestuur of vloeien 
direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële 
instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële 
instrumenten van het bestuur zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en 
renterisico.

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

Kredietrisico
De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico.

Liquiditeitsrisico
Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft 
uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's beheerst. 

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde.
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B2 BALANS PER 31 december 2020
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 201931 december 2020
€€€€

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1
Technische zaken 62.37055.089
Meubilair 380.001381.955
ICT 271.744260.032
OLP en apparatuur 158.747125.020

872.862822.095

Financiële vaste activa 2
Waarborgsommen 45.15026.250

45.15026.250

Vlottende activa

Vorderingen 3
Ministerie OCW 261.236284.466
Overlopende activa 61.24565.518
Overige vorderingen 20.9276.516

343.408356.500

Liquide middelen 4 1.851.9531.928.599

3.113.3733.133.444
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B2 BALANS PER 31 december 2020
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 201931 december 2020
€€€€

PASSIVA

Eigen vermogen 5

Algemene reserve 1.742.7161.758.987
Bestemmingsreserves (publiek en privaat) 255.449130.407

1.998.1651.889.394

Voorzieningen 6

Personeelsvoorzieningen 83.27968.095
Overige voorzieningen 497.556613.627

580.835681.722

Langlopende schulden 7

Overige langlopende schulden 23.28918.952
23.28918.952

Kortlopende schulden 8

Crediteuren 86.99826.318
Belastingen en premies sociale verzekeringen 176.436203.804
Schulden terzake van pensioenen 60.95364.450
Overige kortlopende schulden 41.48516.428
Overlopende passiva 145.211232.376

511.083543.375

3.113.3733.133.444
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B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Realisatie
2019

Begroting
2020

Realisatie
2020

€€€

Baten

(Rijks)bijdragen 6.064.6605.906.7756.327.555
Overige overheidsbijdragen en subsidies 4.0564.4004.056
Overige baten 152.306138.800130.280

6.221.0226.049.9756.461.891

Lasten

Personele lasten 4.872.5495.062.8035.408.054
Afschrijvingen 146.824167.434159.263
Huisvestingslasten 515.398500.600539.405
Overige instellingslasten 542.186476.950462.166

6.076.9576.207.7876.568.888

Saldo baten en lasten 144.065-157.812-106.996

Financiële baten en lasten

Financiële baten 239015
Financiële lasten 1.6832.3251.790
Financiële baten en lasten -1.445-2.325-1.775

Resultaat 142.620-160.137-108.771
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B4 KASSTROOMOVERZICHT 2020

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

20192020
€€€€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 144.065-106.996

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen 146.824159.263
- Mutaties voorzieningen 146.092100.887

292.916260.150

Veranderingen in vlottende middelen
 - Vorderingen -24.470-13.092
 - Kortlopende schulden -73.94732.292

-98.41719.200

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 338.565172.353

  - Financiële baten 23915
  - Financiële lasten -1.683-1.790

-1.445-1.775

Kasstroom uit operationele activiteiten 337.120170.578

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -303.669-108.496
Overige investeringen in financiële vaste activa 45018.900

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -303.219-89.596

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutaties langlopende schulden -4.095-4.337

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -4.095-4.337

Mutatie liquide middelen 29.80676.646

Beginstand liquide middelen 1.822.1471.851.953
Mutatie liquide middelen 29.80676.646
Eindstand liquide middelen 1.851.9531.928.599
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B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTE ACTIVA
 31-12-2019 31-12-2020

€€

1 Materiële vaste activa

Technische zaken 62.37055.089
Meubilair 380.001381.955
ICT 271.744260.032
OLP en apparatuur 158.747125.020

872.862822.095

MVA

Technische 
zaken

Meubilair ICT OLP en 
apparatuur

Totaal

€ € € € €
Boekwaarde 31 december 2019

Aanschafwaarde 128.606     778.552     864.891     812.393     2.584.441  
Cumulatieve afschrijvingen -66.236     -398.551    -593.147    -653.646    -1.711.579 

Boekwaarde 31 december 2019 62.370       380.001     271.744     158.747     872.862     

Mutaties

Investeringen -            27.035       74.988       6.472         108.496     
Desinvesteringen -10.421     -138.400    -371.994    -358.049    -878.864    
Afschrijvingen -7.281       -25.081     -86.701     -40.199     -159.263    
Afschrijvingen desinvesteringen 10.421       138.400     371.994     358.049     878.864     
Mutaties boekwaarde -7.281       1.954         -11.713     -33.728     -50.767     

Boekwaarde 31 december 2020

Aanschafwaarde 118.184     667.187     567.886     460.815     1.814.072  
Cumulatieve afschrijvingen -63.096     -285.232    -307.854    -335.796    -991.978    

Boekwaarde 31 december 2020 55.089       381.955     260.032     125.020     822.095     

Afschrijvingspercentages 
     Vanaf t/m

Technische zaken 2,50 % 10,00 %
Meubilair 3,33 % 6,67 %
ICT 5,00 % 33,33 %
OLP en apparatuur 11,11 % 12,50 %
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 31-12-2019 31-12-2020
€€

2 Financiële vaste activa

Waarborgsommen 45.15026.250
45.15026.250

Boekwaarde Investeringen Boekwaarde
01-01-2020 31-12-2020

€ € € €

Waarborgsommen tablets 45.150               -                    -18.900             26.250               

Desinvesteringen

 31-12-2019 31-12-2020
€€

3 Vorderingen

Ministerie OCW 261.236284.466
Overige vorderingen 20.9276.516
Overlopende activa 61.24565.518

343.408356.500

Ministerie OCW
Bekostiging OCW 261.236284.466

261.236284.466

Overige vorderingen
Gemeente inzake schade / ozb 4.9933.792
Gemeente inzake huisvesting 15.8240
Overige vorderingen 1102.724

20.9276.516

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 61.17765.450
Waarborg postbus 6868

61.24565.518
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 31-12-2019 31-12-2020
€€

4 Liquide middelen

Kasmiddelen 3200
Banktegoeden 1.851.6331.928.599

1.851.9531.928.599

Kasmiddelen
Kasmiddelen 3200

3200

Banktegoeden
Rabobank RC 3553.09.572  373.413447.175
Rabo spaarrekening 3553.167.297 232.421232.431
Roparco 2745.48.313 1.065.9081.066.008
ING Zkl. spaarrekening 3531622 24.55724.557
Bankrekeningen scholen 154.450157.675
ING 3531622 884753

1.851.6331.928.599
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PASSIVA

5 Eigen vermogen

VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

Saldo 
31-12-2020

Overige 
mutaties

ResultaatSaldo 
01-01-2020 

Algemene reserve 1.758.987016.2711.742.716

Bestemmingreserves publiek (A)
Reserve aanvullende bijzondere 
bekostiging PO 2019 9 00-104.709104.709

00-104.709104.709

Bestemmingsreserves privaat (B)
Reserve schoolfonds 121.8490-20.333142.182
Reservefonds vereniging 8.558008.558

130.4070-20.333150.740

Totaal bestemmingsreserves (A + B) 130.4070-125.042255.449

Eigen vermogen 1.889.3940-108.7711.998.165

Saldo
 31-12-2020

VrijvalOnttrek-
kingen

DotatiesSaldo
 01-01-2020 

6 Voorzieningen

Personeel:
Duurzame inzetbaarheid 12.759003.9388.821
Jubilea 55.3360-7.3159.39853.254
Langdurig zieken 10 00-21.204021.204

68.0950-24.5819.39883.279

Overig:
Onderhoud 613.6270-93.929210.000497.556

613.6270-93.929210.000497.556

Totaal voorzieningen 681.7220-118.511219.398580.835

Kort <1 jaar Middel 1-5 jaar Lang >5 jaar Totaal

€ € € €

Duurzame Inzetbaarheid 0 12.759 0 12.759

Jubilea 3.028 19.765 32.543 55.336

Langdurig zieken 0 0 0 0

Onderhoud 274.920 338.707 613.627
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 31-12-2019 31-12-2020
€€

7 Langlopende schulden

Overige langlopende schulden 23.28918.952
23.28918.952

Correctie Boekwaarde 

2019 31-12-2020

Vooruitontv. Inv.subs. 

Gemeente 20.266€    3.814€      242€        16.211€    10.028€    6.183€      

Vooruitontv. Inv.subs. 

Privaat 3.023€      281€        2.742€      1.124€      1.618€      

23.289€    4.095€      242€        18.952€    11.151€    7.801€      

Looptijd     

> 5 jaar

Boekwaarde 

1-1-2020

Looptijd     

< 1 jaar

Looptijd     

1-5 jaar
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 31-12-2019 31-12-2020
€€

8 Kortlopende schulden

Crediteuren 86.99826.318
Belastingen en premies sociale verzekeringen 176.436203.804
Schulden terzake van pensioenen 60.95364.450
Overige kortlopende schulden 41.48516.428
Overlopende passiva 145.211232.376

511.083543.375

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 165.533191.285
Premie vervangingsfonds / participatiefonds 10.90312.519

176.436203.804

Overige kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden 41.48516.428

41.48516.428

Overlopende passiva
OCW niet geoormerkt 064.800
Nog te betalen vakantiegeld 141.117159.948
Vooruitontvangen investeringssubsidies gemeente 3.8143.814
Vooruitontvangen investeringssubsidies privaat 281281
Vooruitontvangen bedragen 03.534

145.211232.376
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Omschrijving

Kenmerk datum

Studieverlof 2020/2/1633463 28-08-2020

Inhaal- en 
ondersteuningsprogramma

IOP-59555-PO 03-07-2020
J

Inhaal- en 
ondersteuningsprogramma

IOP2-59555-PO 16-10-2020
N

G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving
Bedrag van 
de 
toewijzing

Ontvangste
n t/m vorig 
verslagjaar

Totale 

subsidiabel
e kosten 
t/m 
verslagjaar

Saldo per 1 
januari 
verslagjaar

Ontvangen 
in 
verslagjaar

Subsidiabel
e kosten in 
verslagjaar

Te 

verrekenen 
per 31 
december 
verslagjaar

Kenmerk datum

€ € € € € €

totaal € € € € € €

G2b. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving
Bedrag van 
de 
toewijzing

Ontvangen 
t/m vorig 
verslagjaar

Totale 

subsidiabel
e kosten 
t/m 
verslagjaar

Saldo per 1 
januari 
verslagjaar

Ontvangen 
in 
verslagjaar

Subsidiabel
e kosten in 
verslagjaar

Saldo per 
31 
december 

verslagjaar

Kenmerk datum

€ € € € € € €

totaal € € € € € € €

Toewijzing

Model G: Verantwoording subsidies (bijlage behorend bij RJ 660.402, geldend vanaf het verslagjaar 2014)

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Toewijzing

Toewijzing
De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform 

de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en 

afgerond

J

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan 

andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt
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B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Baten

Realisatie
2019

Begroting
2020

Realisatie
2020

€€€

(Rijks)bijdragen
Vergoeding Personeel 3.934.4533.847.2104.084.929
Aanvullende bijzondere bekostiging PO 2019 104.70900
Vergoeding Materiële Instandhouding 767.720784.308796.255
Vergoeding PAB 607.008607.735624.117
Vergoeding Middelen Vermindering Werkdruk 194.089238.407250.123
Niet-geoormerkte subsidies 231.365208.177224.714
Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma 0027.000
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 225.317220.938320.418

6.064.6605.906.7756.327.555

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: vrijval investeringssubsidies 4.0564.4004.056

4.0564.4004.056

Overige baten
Verhuur onroerende zaken 16.31416.50013.694
Baten schoolfonds 82.61275.90036.736
Vrijval investeringssubsidie privaat 639400281
Ouderbijdragen 34.58238.00038.539
Overige baten personeel 11.0238.00027.741
Overige baten 7.136013.290

152.306138.800130.280

Lasten

Personele lasten
Lonen en salarissen 3.290.2964.594.6033.753.627
Sociale lasten 457.9180513.744
Premies PF 120.4700137.998
Premies VF 6.82504.993
Pensioenlasten 539.9590552.793
Overige personele lasten 493.667468.200458.956
Uitkeringen (-/-) -36.5860-14.058

4.872.5495.062.8035.408.054
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Realisatie
2019

Begroting
2020

Realisatie
2020

€€€

Lonen en salarissen
Salariskosten directie 264.136346.160367.846
Salariskosten OP 3.447.8023.553.4683.832.725
Salariskosten OOP 175.218103.997176.745
Salariskosten ERD 112.947150.00051.468
Salariskosten bovenschools 92.82695.00098.822
Salariskosten zw gerelateerde vervanging 35.374021.331
Salariskosten opname onbetaald verlof 00-732
Salariskosten Passend Onderwijs 16.32848.10720.017
Salariskosten rugzak-leerling 94700
Salariskosten werkdrukvermindering OP 104.485127.516140.783
Salariskosten werkdrukvermindering OOP 83.49397.355108.282
Salariskosten ouderschapsverlof 36.91938.00043.781
Salariskosten seniorenregeling 25.02030.00036.322
Salariskosten WKR via salaris 13.9654.50017.596
Salariskosten t.l.v. OCW-subsidies 2.585018.837
Salariskosten overblijf 0021.058
Salariskosten impulsgelden 008.248
Onkostenvergoeding via salaris 050029
Transitievergoedingen 3.42400
Correctie sociale lasten -457.9180-513.744
Correctie premie PF -120.4700-137.998
Correctie premie VF -6.8250-4.993
Correctie pensioenen -539.9590-552.793

3.290.2964.594.6033.753.627

Sociale lasten
Sociale lasten 457.9180513.744

457.9180513.744

Premies PF
Premies PF 120.4700137.998

120.4700137.998

Premies VF
Premies VF 6.82504.993

6.82504.993

Pensioenlasten
Pensioenlasten 539.9590552.793

539.9590552.793
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Realisatie
2019

Begroting
2020

Realisatie
2020

€€€

Overige personele lasten
Nascholing 96.386105.00083.933
Kosten schoolbegeleiding 3.60000
Kosten BGZ en Arbozorg 30.12220.30014.490
Dotatie voorziening duurzame inzetbaarheid -1.16003.938
Dotatie voorziening jubilea 7.89310.0009.398
Onttrekking overige personele voorzieningen -34.01400
Dotatie overige personele voorzieningen 3.28300
Afdracht GO-vak gelden 5.2225.0005.362
Personele kosten contractbasis (verv) 161.597068.621
Personele kosten contractbasis 128.219247.000194.010
Personele kosten passend onderwijs 31.76843.40048.556
WKR via Financiële Administratie 29.30715.50014.860
Overige personeelskosten 31.44422.00015.788

493.667468.200458.956

Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen UWV (ZW/WIA) -36.5860-14.058

-36.5860-14.058

Personeelsbezetting

20192020
Aantal FTE'sAantal FTE's

DIR 4,354,65
OP 55,9156,56
OOP 6,837,39

67,0868,61
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Realisatie
2019

Begroting
2020

Realisatie
2020

€€€

Afschrijvingen
Technische zaken 7.5657.2817.281
Meubilair 22.33426.57225.081
ICT 72.32887.53086.701
OLP en apparatuur 44.59746.05140.199

146.824167.434159.263

Huisvestingslasten
Huur huisvesting/terrein 42.12948.00040.000
Dotatie onderhoudsvoorziening 200.000190.000210.000
Onderhoud gebouw/installaties 32.10432.60032.463
Energie en water 59.48958.50070.661
Schoonmaakkosten 145.068133.800150.823
Heffingen 11.46313.20013.191
Tuinonderhoud 7.2678.0008.158
Bewaking en beveiliging 7.7967.5009.607
Onderhoudsbeheer 10.0819.0004.502

515.398500.600539.405

Overige instellingslasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 64.73669.00065.820
Accountantskosten 12.5046.0006.595
Telefoonkosten 7.0617.4009.597
Bestuurskosten 27.5527.0002.691
Overige administratie- en beheer 1.014600926

112.86790.00085.628

Inventaris en apparatuur
Onderh./verv. inventaris < € 450 7059002.904

7059002.904

Overige
Representatiekosten 10.1931.8003.767
Contributies 16.83416.35016.435
Medezeggenschap 1.2852.6002.634
Verzekeringen 2.1633.5002.444
Portikosten / drukwerk 1.3292.0003.570
PR 11.9423.0001.055
Kantinekosten 11.30110.50010.485
Culturele vorming 8.7608.5005.168
Schooltest / onderzoek / begeleiding 7483.5001.170
Lasten schoolfonds 108.013113.00074.148
Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma 008.163
Overige uitgaven 1883505.760

172.756165.100134.799
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Realisatie
2019

Begroting
2020

Realisatie
2020

€€€

Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket 136.564114.000114.757
Informatietechnologie 104.08494.750111.694
Kopieerkosten 15.21012.20012.384

255.858220.950238.834

Totaal Overige instellingslasten 542.186476.950462.166

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten 239015

239015

Financiële lasten
Overige financiële lasten 1.6832.3251.790

1.6832.3251.790

Totaal financiële baten en lasten -1.445-2.325-1.775

Realisatie Begroting Realisatie
Specificatie accountantskosten 2020 2020 2019

Onderzoek jaarrekening 2018 0 0 6.000
Onderzoek jaarrekening 2019 595 0 6.504
Onderzoek jaarrekening 2020 6.000 6.000 0
Andere controleopdrachten 0 0 0
Fiscale adviezen 0 0 0
Andere niet-controle-diensten 0 0 0

Totaal accountantskosten 6.595 6.000 12.504
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Model E: Verbonden partijen

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art.2:403 Deelname Consoli-

Vorm 2020 zetel activiteiten Vermogen jaar 2020 BW datie

31-12-2020

EUR EUR Ja/Nee % Ja/Nee

SWV Stichting Ridderkerk 4 NB NB Nee 0 Nee
RIBA

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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WNT-verantwoording 2020

De WNT is van toepassing op Stichting Christelijk Primair Onderwijs te Albrandswaard

Het voor de stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 €132.000.

Gemiddelde baten 4 complexiteitspunten. Gemiddeld aantal leerlingen 1 complexiteitspunt.

Het aantal gewogen onderwijssoorten is 1 complexiteitspunt. Dit totaal van 6 complexiteitspunten 

correspondeert met WNT Klasse B.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun 

voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2020

Bedragen x € 1

G. Verschoor

Functiegegevens Voorzitter CvB

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als dienstverband in fte) 0,8087

Dienstbetrekking Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 75.062

Beloningen betaalbaar op termijn € 12.515

Subtotaal € 87.577    

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 106.742

-/- onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag € 0

Totaal bezoldiging € 87.577

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

Gegevens 2019

Bedragen x € 1

G. Verschoor

Functiegegevens Directeur bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,8673

Dienstbetrekking Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 71.437

Beloningen betaalbaar op termijn € 12.360

Subtotaal € 83.797

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 110.148

Totaal bezoldiging € 83.797
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Naam Topfunctionaris Functie

R. de Jongh Voorzitter

M.R. van der Waarde Vice-voorzitter

M.M. den Ouden Lid

M. Landman-Bijl Lid

1d. Topfunctionarissen en alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris 

worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder

3. Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben 
ontvangen.
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Huurovereenkomst bedrijfsruimte
De Stichting is een huurovereenkomst aangegaan voor een bedrijfsruimte gelegen aan de 
Albrandswaardsedijk 70 te Poortugaal. De huuringangsdatum is 1 juli 2014 voor een termijn van 2 jaar. 
Na het verstrijken van deze datum wordt de overeenkomst telkens voortgezet voor een aansluitende 
periode van een jaar. De huurverplichting bedraag €10.296 per jaar. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 
juli voor het eerst met ingang van 1 juli 2015 aangepast op basis van indexering. Dit contract is per 
eind juli 2020 stopgezet.

Huurovereenkomst gebruik lokalen het Lichtpunt
Voor het gebruik van 7 lokalen in gebouw 'de Knip' is een overeenkomst afgesloten met Gemeente 
Albrandswaard. Het tarief voor het gebruik is gekoppeld aan de bekostiging voor materiële 
instandhouding vanaf de 6e groep.

Overeenkomst kopieerapparatuur
Er is een contract aangegaan met Canon voor de gemaakte afdrukken door de gekochte 
kopieerapparatuur. Het contract is ingegaan op 1 oktober 2018 en heeft een looptijd van 60 maanden. 
Er wordt betaald per afdruk.

Huurovereenkomst koffiemachines
Er zijn drie overeenkomsten voor de huur van een koffiemachine. Het contract met BNP voor de Parel is 
afgeslosten in 2016 en heeft een looptijd van 5 jaar. De kosten hiervan zijn €115 per maand. De twee 
contracten met Selecta voor de Julianaschool zijn ingegaan op 15 april 2015 en hebben een duur van 5 
jaar. De kosten hiervoor bedragen €48,40 per maand per koffiemachine.

Schoonmaakcontract
De schoonmaak wordt gedaan door Randstad Cleaning. De overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2015 
voor een termijn van 12 maanden. Elk jaar wordt bij een vervolgopdracht een nieuwe nadere 
schriftelijke overeenkomst opgesteld.

Dienstverleningscontract
Het dienstverleningscontract met Groenendijk Onderwijsadministratie loopt vanaf 1 januari 2008 met 
jaarlijks een stilzwijgende verlenging en een opzegtermijn van 6 maanden. Het contract heeft een 
geschatte verplichting van €63.000 per jaar.

Overeenkomst ledigen containers
Voor het ledigen van de afvalcontainers heeft de Stichting een contract afgesloten met Renewi voor 
onbepaalde tijd. Het kwartaalbedrag bedraagt €1.227.

Overeenkomst deelname aan kunstprogramma
Er is een overeenkomst aangegaan met Kunstgebouw, Stichting Kunst en Cultuur Zuid-Holland voor 
deelname aan Kijk|Kunst in de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021. De kosten hiervoor bedragen 
€8,75 per leerling.
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B12 STATUTAIRE REGELING OMTRENT BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Het bestuur verdeelt het resultaat over 2020 ad € -108.771 als volgt over de reserves.

2020
€

Resultaat algemene reserve 16.271

Reserve aanvullende bijzondere bekostiging PO 2019 -104.709
Resultaat bestemmingsreserve publiek (A) -104.709
Resultaat reserve schoolfonds -20.333

Resultaat bestemmingsreserve privaat (B) -20.333
Resultaat bestemmingsreserve (A+B) -125.042

Resultaat Eigen vermogen -108.771
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B13 ONDERTEKENING JAARVERSLAG

Opgesteld door het bestuur te Albrandswaard op  …-…-2021. 
 
 
……………………      …………………….. 
 
 
 
……………………      …………………….. 
 
 
 
……………………      …………………….. 
 
 
 
……………………      …………………….. 
 
 
 
Vastgesteld op …-…-2021 door de Raad van Toezicht. 
 
 
 
……………………      …………………….. 
 
 
 
……………………      …………………….. 
 
 
 
……………………      …………………….. 
 
 
 
……………………      …………………….. 
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C1 CONTROLEVERKLARING

Controleverklaring invoegen blad 1
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Controleverklaring invoegen blad 2
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Controleverklaring invoegen blad 3
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Controleverklaring invoegen blad 4
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