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1. Schoolbestuur 
Dit hoofdstuk bevat generieke informatie over het schoolbestuur. Hoe ziet de organisatie eruit? Waar 
staat het schoolbestuur voor? En met welke partijen wordt er op welke manier samengewerkt? 
 

1.1 Profiel 
 
Missie en visie 
‘De vereniging tot het verstrekken van Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag in Oost-
Friesland te Drachten’ is opgericht in 1975 en heeft één school onder haar beheer. Dit is de ‘Eben-
Haëzer’, gestart in 1977. Het oprichten van de vereniging en het stichten van een school lag in een 
gevoelde noodzaak om de kinderen onderwijs te geven overeenkomstig de reformatorische 
levensovertuiging. 
De school wordt dan ook enkel bezocht door leerlingen van ouders die de grondslag en de doelstelling 
van de vereniging, zoals deze zijn verwoord in de artikelen 2 en 4 van de statuten, alsmede de 
identiteitsverklaring van harte onderschrijven. 
 
De ideologische missie van de school is als volgt geformuleerd:  

“Het geven van kwalitatief goed onderwijs vanuit een innerlijke betrokkenheid naar de reformatorische 
beginselen.” 

 
Hierin komt tot uiting dat het een noodzaak is om zo goed mogelijk onderwijs te geven naar de eis en 
werkwijze van de ‘eigen’ tijd. Maar het onderwijskundig handelen dient ten allen tijde in 
overeenstemming te zijn naar Schrift en belijdenis. 
 
Kernactiviteiten 
De Eben-Haëzer is een school voor primair onderwijs. Dat wil zeggen dat er onderwijs wordt gegeven 
aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het onderwijs omvat de kerndoelen zoals die door het 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschap zijn opgesteld.  De kerndoelen omvatten de vak- en 
ontwikkelingsgebieden: Nederlands, Engels, Friese taal, rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en de 
wereld, kunstzinnige oriëntatie, godsdienstonderwijs en bewegingsonderwijs. 
 
Strategisch beleidsplan 
Zie het strategisch beleidsplan. Opvraagbaar op de school. 
 

1.2 Organisatie 
 
Contactgegevens 
Naam stichting: Vereniging Christelijk Onderwijs Reformatorische Grondslag Oost Friesland 
Adres + nr.: Verl. Stationsstraat 25 
Postcode + plaats: 9271 CA De Westereen 
E-mail adres: secretaris@ebenhaezerdrachten.nl 
Bestuursnummer 60322 
  
Naam school: Eben-Haëzer Drachten 
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Directeur: T.J. Ouwehand 
Adres + nr.: Engwerd 1 
Postcode + plaats: 9202 AN Drachten 
Telefoonnummer: 0512-511333 
E-mail adres: directie@ebenhaezerdrachten.nl 
Website adres: www.ebenhaezerdrachten.nl 

 
Dhr. J.W.F. Eikelenboom (voorzitter) 

Dhr. T. van der Woude (secretaris) 

Dhr. G. van der Veen (penningmeester) 

Dhr. A. Reitsma (Notulist) 

Dhr. T.C. Poortinga (onderhoudscommissie) 

Dhr. M. Boer (onderhoudscommissie) 

 
Intern toezichtsorgaan 
Dhr. B. Eikelenboom 
Dhr. H. Bosma 
Dhr. R. Van de Weerd 
 
Leden van beide geledingen ontvangen geen vergoedingen voor de verrichte werkzaamheden. In 
afwijking van governancecode is omwille van de privacy van de vrijwilligers-bestuursleden, de 
vermelding van de (on) betaalde nevenfuncties achterwege gelaten. 
Zie voor het verslag van het intern toezichtsorgaan bijlage 1. 
 
Organisatiestructuur 
Zie daarvoor hiernaast het organogram.  

De horizontale verantwoording van het bestuurlijk 

handelen krijgt vorm d.m.v. het jaarverslag dat ter 

beschikking wordt gesteld aan de leden en waarover 

verantwoording wordt afgelegd tijdens de 

ledenvergadering. Tussentijds verantwoordt het bestuur 

zich over lopende zaken middels de nieuwsbrief die 

maandelijks verschijnt. 

 
(Gemeenschappelijke) medezeggenschap 
De MR is een adviesorgaan voor het bestuur, georganiseerd 
voor gezonde tegenspraak. 
Zie voor het verslag van het intern toezichtsorgaan 
hiervoorgaand. 
 
Horizontale dialoog en verbonden partijen 
Wie Hoe en wat 
Ouders Luisteravonden 

Contactavonden 
Oudergesprekken bij zorgvragen 
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Vrijwilligerswerkzaamheden 
Verantwoording via nieuwsbrieven 
Sharepoint voor (t)huisonderwijs 

Leerlingen Jaarlijks wordt ZIEN afgenomen ten aanzien van 
veiligheid en welbevinden. 
Er zijn periodiek leerling gesprekken met leerkracht. 

Medewerkers Er wordt jaarlijks een enquête afgenomen over 
welbevinden en veiligheid. 
Er is jaarlijks overleg over de te voeren werkzaamheden 
en formatie. 
Er zijn ontwikkelgesprekken met de directeur. 

Gemeente Smallingerland Er is aansluiting bij het gebiedsteam ter ondersteuning 
van ons interne zorg-overleg. 

Berséba Regionaal samenwerkingsverband, waarbij we audits 
ontvangen en intervisie plegen. Ook is er op 
directiekring en IB-niveau periodiek overleg. 
Ook is er nauw contact met de regiomanager. 

Stichting Ondersteuning Reformatorisch 
Onderwijs Friesland 

is een onafhankelijke stichting t.a.v. de school, die naast 
het leerlingenvervoer van de kinderen van onze 
basisschool, ook de organisatie voor haar rekening 
neemt van het vervoer uit de Friese regio naar de school 
voor voortgezet onderwijs te Kampen; De Pieter Zandt 
Scholengemeenschap. 

VGS Behartigt de belangen en verantwoording ten aanzien 
van financiën, personeel en de daartoe behorende 
administratie.  
Eens per jaar een gesprek over personele inzet. 
Eens per jaar een gesprek over de begroting. 

Driestar Periodiek zorgoverleg ten aanzien van zorgvragen met 
een orthopedagoog. 
Periodiek overleg over de schoolontwikkeling en of 
teamscholing. 

 
Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen 
De Stichting Ondersteuning Reformatorisch Onderwijs Friesland (Sorof) is een onafhankelijke 
stichting die naast het leerlingenvervoer van de kinderen van onze basisschool ook de organisatie 
voor haar rekening neemt van het vervoer van kinderen uit de Friese regio naar de school voor 
voortgezet onderwijs te Kampen, de Pieter Zandt Scholengemeenschap. Het bestuur van deze 
stichting wordt niet gedomineerd door personen die zitting hebben in een ander gremium van onze 
school noch die van de school in Kampen. Als zodanig kan de stichting niet louter aan de Eben-Haëzer 
of de Pieter Zandt als verbonden partij aangemerkt worden. 
De school participeert ook in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, Berséba genoemd. 
De school is aangesloten bij het VGS te Ridderkerk (Vereniging Gereformeerde Scholen). 
 
Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen 
Belangrijke ontwikkeling binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Berséba is de 
discussie die op gang komt om de doelstelling van passend onderwijs te realiseren, namelijk het 
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bieden van meer thuisnabij onderwijs aan kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften. Dit 
betekent dat er onderzocht wordt of er meer in de regio’s ondersteuning kan worden geboden door 
een speciale voorziening in de regio te plaatsen. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Wellicht 
dat we, als deze ontwikkelingen doorzetten, kunnen onderzoeken of er in de meest noordelijke regio 
van het Samenwerkingsverband ook iets dergelijks kan worden georganiseerd. 
 
Klachtenbehandeling 
Voor klachten heeft de school een klachtenprocedure. De school werkt in dit verband samen met 

overige scholen van reformatorische signatuur. Klachtenprocedure en aanschrijfadres van de 

klachtencommissie staan in de schoolgids vermeld. De klachtencommissie heeft geen zaken ter 

behandeling gekregen. 

 
Juridische structuur 
De algemene vergadering van ‘De vereniging tot het verstrekken van Christelijk Onderwijs op 

Reformatorische Grondslag in Oost‐Friesland te Drachten’ is het hoogste juridische orgaan van de 

school. Het bevoegd gezag wordt gevormd door de algemene vergadering aangestelde zes (tot 

negen) onbezoldigde bestuursleden. Hiervan vormen de voorzitter, de secretaris en de 

penningmeester het dagelijks bestuur. Uit de Algemene Ledenvergadering is een commissie van drie 

personen gekozen die belast is met het Toezicht. Hiermee is gestalte gegeven aan de wettelijke 

verplichting om scheiding aan te brengen tussen Bestuur en Toezicht. 

 
Governance en code Goed Bestuur 
Het bestuur hanteert de Code Goed Bestuur, zoals deze door de VGS is opgesteld en aan haar leden 

ter beschikking is gesteld. De Code is opgenomen in het besturingsmodel, waarin alle andere 

bestuurlijke documenten opgenomen zijn. Het bestuur volgt deze Code Goed Bestuur integraal. 

Maar omdat de invulling van de diverse bestuursfuncties erg lastig is gebleken in het verleden, heeft 

het bestuur ervoor gekozen om de genoemde termijn van 8 jaar (vanuit de Code Goed Bestuur) niet 

te hanteren, maar de bestuursleden één keer in de drie jaar opnieuw herkiesbaar te stellen. De 

herkiesbare bestuursleden komen op een tweetal te staan waaruit de leden kunnen kiezen. 

 
Functiescheiding 
De organisatie kent een bestuur en een toezichthoudend orgaan. De toezichthouders houdt toezicht 

of de bestuursbesluiten vallen binnen het strategisch beleidskader. Het toezichthoudend orgaan stelt 

ook de begroting vast en benoemt de accountant. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle 

besluiten. Het bestuur is tevens werkgever van personeel en directie. Ook in 2021 is aandacht 

geweest voor het functioneren van het bestuur. Het bestuur treedt op als werkgever en is als zodanig 

betrokken bij zaken zoals benoeming, ontslag, schorsing, vaststellen beloning, toezien op 

functioneren directie, etc. Deze rol van het bestuur wordt jaarlijks geëvalueerd. 

 

1.3 Identiteit 
 
Toegankelijkheid & toelating 
De aanmelding van leerlingen vindt als regel plaats via de directie. Bij hem is het 
aanmeldingsformulier te verkrijgen. Het aanmeldingsstroomschema, waarin wordt verduidelijkt hoe 
het aanmeldingsproces is vormgegeven, is op de website van de school vindbaar. Het schoolbestuur is 
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de toelatingscommissie. Bij aanmelding van kinderen uit 'nieuwe' gezinnen vindt eerst een bezoek 
plaats door een delegatie van het bestuur. Daarna besluit het bestuur over de toelating. De school 
hecht er aan dat in leer en leven een eenheid wordt gevoeld tussen kerk, gezin en school. Daarom 
dient bij het aanmeldingsformulier tevens een identiteitsformulier te worden ondertekend.  
 
Ook wordt de ouders gevraagd een vragenlijst over het kind in te vullen. Dit is een anamneseformulier 
waardoor de school zicht krijgt op de voorschoolse ontwikkeling van een kind.  
Na toelating door het bestuur kunnen de kinderen in overleg met de (kleuter)juf de school ter 
kennismaking bezoeken. Dit is wettelijk toegestaan vanaf de leeftijd vanaf 4 jaar. 
 
Geografische gebieden en afnemers 
De Eben‐Haëzerschool is een 

streekschool. De kinderen die de 

school bezoeken wonen binnen een 

straal van 30 kilometer of meer 

rondom de school. Dit maakt dat de 

school te maken heeft met wel 11 

gemeenten. Ze zijn hieronder in beeld 

gebracht. De grootste spelers wat 

betreft aantallen zijn de gemeenten 

Smallingerland, Opsterland, 

Dantumadiel, en Tytsjerksteradiel, 

waarbij de constatering kan worden 

gedaan dat een lager percentage 

leerlingen dan vorig jaar uit 

Smallingerland komen, met als 

belangrijkste stad Drachten. Ten 

aanzien van vorig jaar zijn hier enige 

verschillen te zien. 

 
 
Kerkelijke gezindte 
De Eben‐Haëzerschool is een school is met 

een duidelijke reformatorische identiteit. 

Hieronder wordt een beeld gegeven van 

de herkomst van kinderen naar kerkelijke 

gezindte. Volgens de statuten behoort in 

het bestuur een vastgesteld aantal leden 

zitting te hebben naar evenredige 

vertegenwoordiging van de kerkelijke 

achtergrond van de leden. 
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Maatschappelijke ontwikkelingen 
Het bestuur hecht er waarde aan om ook in het jaarverslag melding te maken van de vele 

werkzaamheden die een groot aantal vrijwilligers verricht. Door de inzet van deze vrijwilligers 

kunnen veel organisatorische zaken worden uitgevoerd. Dank aan de chauffeurs van de busjes, 

zwemmoeders, luizen‐screen‐moeders, tuinhelpers, spelletjes dag vrijwilligers, klusvaders, 

schoonmaakouders, schoolverkoopteam, pleinwachtlopers, techniekhelpers, kluscoördinator en 

ict’er, bieb‐moeders en allen die zich op welke andere manier dan ook belangeloos voor de school 

hebben ingezet. 
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2. Verantwoording beleid 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over het beleid van het bestuur. Het is opgedeeld in vier 
paragrafen over de verschillende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & 
professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en Financieel beleid. Het hart van deze paragrafen 
wordt gevormd door de verantwoording over de gestelde doelen, het behaalde resultaten en de 
mogelijke vervolgstappen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de risico’s en 
risicobeheersing. 
 

2.1 Onderwijs en kwaliteit 
 
Onderwijskwaliteit 
Het onderwijs bij ons op school dient te voldoen aan alle wettelijke kaders die zich daarover 
uitspreken, alsook de landelijke normen die gesteld worden aan de einddoelen als opbrengsten. 
De cognitieve onderwijskwaliteit wordt gemeten naar aanleiding van de opbrengsten van zowel de 
methodetoetsen als de  niet-methode toetsen. De uitkomsten van de eindtoetsen moeten minimaal 
boven het landelijk gemiddelde uitkomen. De affectieve onderwijskwaliteit wordt jaarlijks gemeten 
naar aanleiding van het instrument ZIEN. Het welbevinden en de veiligheidsbeleving horen voldoende 
te scoren. Evenzo checken we het welbevinden door periodieke kindgesprekken en sova-schriften. 
 
Door managementrapportages wordt het bestuur inzicht verschaft over de kwaliteit van het gegeven 
onderwijs. Uit de bezinning hierop worden actiedoelen en beleidsvoornemens geformuleerd. Dit wordt 
vervolgens, waar dat nodig is, vertaald naar financiële consequenties. De verantwoording van het 
bestuur wordt voornamelijk gedaan door dit onderwijskundig jaarverslag, alsook door de maandelijkse 
nieuwsbrieven. Jaarverslagen, schoolplan en schoolgids worden gepubliceerd op de site van de 
school. 
 
Doelen en resultaten 
Welke doelen heeft het schoolbestuur zichzelf gesteld ten aanzien van de onderwijskwaliteit en met 
welke resultaten? 
Vanuit de opgestelde schoolscan/programma en de mogelijkheden die geboden zijn door de NPO-
gelden hebben we meer middelen en personeel ingezet op het primaire proces. Er is meer tijd 
gereserveerd om te werken aan anti-pest beleid en inzetbaarheid. Er is meer tijd gekomen voor de 
ondersteuning in de onderbouw. Met name voor het vak Rekenen. 
Er is blijvend tijd gereserveerd voor de IB-werkzaamheden. Zo kwam er extra aandacht voor 
executieve functies en vaardigheden. Ook is er ingezet op meer expertise op hoogbegaafdheid. 
 
Voor het vak Fries is de digitale methode Spoar 8 in gebruik. Dit leverde op de aanbond kant een 
uitbreiding op van de kencompetentie luisteren en ook spreken. Recent hebben we de beoordeling B 
gekregen van de provincie. We kwamen van D. En we moeten in 2030 ook A gekwalificeerd zijn. Dat 
wil zeggen dat ook het schrijven nog (structureler) aangeboden moet worden. 
Voor het vak Engels hebben we gekozen voor kortdurende Engelse lesmomenten. Luisteren, 
praatplaten, gebruik maken van het materiaal aangeleverd door het VO. Dit vak zal nog meer 
aandacht moeten krijgen. 
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Overige ontwikkelingen 
Door de nieuwe coronagelden zijn we in staat gesteld om meer personeel aan te trekken. Zo wordt er 
veel ingezet op ondersteuning in het primaire proces. Dit heeft nog niet geleid naar tevredenheid over 
alle resultaten. Er wordt een andere aanpak voor bedacht. In het laatste halfjaar van 2021 zien we 
veel ziekte en uitval bij zowel leerlingen als leerkrachten. Dit zou ook een effect kunnen hebben op de 
resultaten van afgelopen januari. 
 
Toekomstige ontwikkelingen 
Welke ontwikkelingen rondom onderwijs en kwaliteit verwacht het bestuur in de toekomst, die 
mogelijk leiden tot aanpassingen van het gevoerde beleid?  
Er wordt een uitdrukkelijke burgerschapsopdracht neergelegd vanuit Den Haag. Er is al zicht op een 
mogelijke methode die in staat stelt om hier temidden van het maatschappelijk klimaat een positief 
christelijk geluid te laten horen. 
De zogenoemde achterstanden of tegenvallende resultaten zijn niet zomaar op te lossen of bij te 
spijkeren. We bezinnen ons weer verder op een passende aanpak. 

Onderwijsresultaten 
Verwijs voor de onderwijsresultaten van de scholen naar www.scholenopdekaart.nl. 
 
Inspectie 
Is er inspectiebezoek geweest? Zo ja, wat waren de belangrijkste bevindingen en eventuele 
vervolgacties? 
Er is afgelopen januari een themaonderzoek geweest op didactisch handelen gespecificeerd op het 
aanbieden van instructie. Hier kwam positieve beoordeling uit. We mogen verder op deze ingeslagen 
weg. Enkele aanbevelingen worden intern doorgesproken. 
 
Visitatie 
Heeft er tijdens het verslagjaar bestuurlijke visitatie plaatsgevonden? Nee, er heeft geen bestuurlijke 
visitatie plaatsgevonden. 
 
Passend onderwijs 
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moet op grond van de Regeling jaarverslag 
artikel 4 lid 6 nadere verantwoording plaatsvinden. 

• Wat zijn de doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor het bestuur de middelen 
vanuit de lumpsum heeft uitgegeven? 

• Wat zijn de doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor het bestuur de middelen 
vanuit het samenwerkingsverband heeft uitgegeven? 

• Hoe is het bestuur, in samenwerking met uw stakeholders, tot die doelen gekomen? 
• Hoe u is geborgd dat het ondersteuningsaanbod in de school op papier aansluit op dat in de 

praktijk? 

Vanuit het gegeven dat onze school een kleine school is, en dat we relatief veel zorgvragen zien op 
gedrag van individuele leerlingen zijn deze bedragen niet uitgesplitst. Het totale bedrag van ongeveer 
46.000 euro wordt besteed aan de inzet van de IB’er en de benodigde onderwijsassistentie plus de 
begeleiding vanuit de Driestar in de persoon van een orthopedagoog en een schoolbegeleider. Maar 
op het moment verbruiken we daar nog meer financiële middelen aan dan we krijgen. 
In de praktijk zien we dat deze tijd nodig is om de leerlingen adequaat te kunnen begeleiden. Ook 
vraagt de dyslexie van een aantal leerlingen veel tijd. 
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Ondertussen zijn we al wel zover dat we vanuit de curatieve houding over gegaan zijn tot een meer 
preventieve houding. Dit is vooral zichtbaar in de wijziging van inzet. Waar we eerst de focus hadden 
op de bovenbouw, kunnen we nu ook veel aandacht geven aan de onderbouw. Dit is een signaal dat 
we veel meer preventief werken. Ouders worden eerder meegenomen bij zorgvragen rondom de 
ontwikkeling van de kinderen. 

 

2.2 Personeel en professionalisering 
 
Doelen en resultaten 
Welke doelen heeft het schoolbestuur zichzelf gesteld ten aanzien van personeel en de 
professionalisering en met welke resultaten? Beschrijf per doel: 
 

• Het doel/beleidsvoornemen 

Voor dit jaar stonden een teamtraining (managementdrives) op de agenda. Een verdieping op het 
hoogbegaafdheidsonderwijs. En een uitbreiding van expertise op de executieve functies als vervolg op 
de ingeregelde kindgesprekken. Hier zijn ook collega’s voor nodig die zich hierin verdiepen. Deze 
thema’s keren steeds terug op de vergaderingen. 
 

• Gehaald/deels behaald/niet behaald (TIP: met kleurcode) 

Het is een proces om passende expertise te ontwikkelen. De acties die nodig zijn om dit doel te halen 
zijn al ingezet. 
 

• Een beknopte toelichting waarin staat waarom dit doel was gesteld, wat er gedaan is om het 
te halen, zijn er financiële middelen ingezet en wat zijn eventueel de vervolgstappen 

We zien dit jaar veel capaciteitsverlies door veel ziekte en langdurige uitval van verschillende collega’s. 
Dat maakt dat we ons beperken tot de basiskwaliteit in de groep. De ingezette acties zullen we nog 
moeten evalueren. 
 
Toekomstige ontwikkelingen 
Welke ontwikkelingen rondom personeel en professionalisering verwacht het bestuur in de toekomst, 
die mogelijk leiden tot aanpassingen van het gevoerde beleid? 
In de komende tijd ontstaat na de zomervakantie een vacature voor groep 1-2. Ook ontstaat een 
tijdelijke vacature voor groep 7/8. Dat betekent een forse verschuiving in het personeelsbestand, 
mede omdat deze twee collega’s 4 dagen op school aanwezig zijn. 
 

Zaken in het afgelopen jaar met personele betekenis 
Waren er het afgelopen ontwikkelingen met een grote personele betekenis die nog niet aan de orde 
zijn gekomen? Zo ja, welke? 
TIP: Wat waren de scholingstrajecten van het personeel? 
Scholing is dit jaar gefaciliteerd door het platform E-wise. Hier worden op allerhande 
onderwijskundige onderwerpen trainingen op aangeboden. Dit wordt goed en veel gebruikt. 
Als team hebben we ons op collectieve studiemomenten verder bezonnen op de rapporten, 
ManagementDrives, hoogbegaafdheid en komende studiedag staat teambrede collegiale consultatie 
op de agenda. 
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Uitkeringen na ontslag 

• Wat is de hoogte van de kosten voor uitkeringen na ontslag in het verslagjaar? 
• Welk maatregelen worden genomen om werkloosheidskosten in de toekomst te kunnen 

voorkomen? 

Er zijn geen uitkeringen geweest in het verslagjaar 
 
Aanpak werkdruk 
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moet op grond van de Regeling jaarverslag 
artikel 4 lid 6 nadere verantwoording plaatsvinden. 

• Welk proces is gevolgd om te komen tot een beslissing over de besteding van de 
werkdrukmiddelen? 

• Is het gesprek gevoerd met het team over de besteding van de werkdrukmiddelen? 
• Waar zijn de werkdrukmiddelen voor ingezet? 
• Heeft de P-MR ingestemd met het voorstel voor de besteding van de werkdrukmiddelen? 
• Overzicht met: 

o Inkomsten werkdrukvermindering 
o Uitgaven werkdrukvermindering (personeel) 
o Uitgaven werkdrukvermindering (materieel) 

• Zijn er ook niet-financiële maatregelen genomen om werkdruk te verminderen? En zo ja, 
welke maatregelen zijn dit? 

Het proces is inmiddels al een tijdje gepasseerd, er is destijds heel bewust overleg gevoerd om de 
verschillende mogelijkheden te bekijken voor extra handen in de klas. Maar door onze dalend 
leerlingaantal wordt het extra geld gebruikt om de vierde klas in de lucht te houden. Daar waren 
we het met z’n allen unaniem mee eens. 

 
Strategisch personeelsbeleid 
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moet op grond van de Regeling jaarverslag 
artikel 4 lid 6 nadere verantwoording plaatsvinden. 

• Hoe is het personeelsbeleid afgestemd op de onderwijskundige visie en de opgaven waar de 
scholen voor staan? 

• Hoe wordt het personeelsbeleid geïmplementeerd, gemonitord en geëvalueerd? 
• Hoe is de dialoog over het strategisch personeelsbeleid met leraren en schoolleiders 

ingericht? 

Dit wordt meegenomen in de jaarlijkse bespreking van het werkplan. Uit de 
tevredenheidsonderzoeken blijkt dat de collega’s het fijn vinden om meer en meer betrokken te 
worden op het beleid van de school. 
 

2.3 Huisvesting en facilitair 
 
Doelen en resultaten 
Welke doelen heeft het schoolbestuur zichzelf gesteld ten aanzien van de huisvesting en facilitaire 
zaken en met welke resultaten? Beschrijf per doel: 

• Het doel/beleidsvoornemen 
• Gehaald/deels behaald/niet behaald (TIP: met kleurcode) 
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• Een beknopte toelichting waarin staat waarom dit doel was gesteld, wat er gedaan is om het 
te halen, wat is de koppeling tussen doelen en de inzet van financiële middelen en wat is het 
vervolg als dat nodig is. Schenk hierbij ook aandacht aan politieke en maatschappelijke 
thema’s die impact hebben op de gemaakte keuzes. 

 
We hebben al enige tijd contact over de huisvesting van de school. Het gebouw is oud en aan 
vervanging of renovatie toe. Inmiddels heeft dit geleid tot concrete toezegging over de vervanging 
van het dak en een toekomstige renovatie. We zijn op dit moment in gesprek over de uitvoering van 
dit proces. De vervanging van het dak wordt waarschijnlijk volgend jaar uitgevoerd. 
 
Wat betreft ICT zullen we waarschijnlijk overgaan naar een digitale cloud ipv de huidige server. 
 
Toekomstige ontwikkelingen 
Welke ontwikkelingen verwacht het bestuur in de toekomst, die mogelijk leiden tot aanpassingen van 
het gevoerd beleid? NB Risico’s en risicobeheersing komen in 2.5 aan bod. 
Er komt een nieuwe bekostigingssystematiek, alsook een vernieuwde manier om de dotatie en de 
groot onderhoudsreservering te berekenen. Wellicht geeft dat extra druk op de begroting. 
 
Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen 

• Op welke manier waren duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
onderdeel van het beleid? 

• Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen het afgelopen jaar en wat zijn de belangrijkste 
toekomstige ontwikkelingen? 

De verduurzaming hangt sterk samen met de kwestie van de renovatie. Na besluitvorming over een 
nieuw dak en toekomende renovatie zal er ook beter een plan ter verduurzaming gemaakt kunnen 
worden. 
 

2.4 Financieel beleid 
 
Doelen en resultaten 
Welke doelen heeft het schoolbestuur zichzelf gesteld ten aanzien van het financieel beleid en met 
welke resultaten? Beschrijf per doel: 

• Het doel/beleidsvoornemen 
• Gehaald/deels behaald/niet behaald (TIP: met kleurcode) 
• Een beknopte toelichting waarin staat waarom dit doel was gesteld, wat er gedaan is om het 

te halen, wat is de koppeling tussen doelen en de inzet van financiële middelen en wat is het 
vervolg als dat nodig is. Schenk hierbij ook aandacht aan politieke en maatschappelijke 
thema’s die impact hebben op de gemaakte keuzes. 

Het grootste doel is om vooral op langjarig termijn voldoende middelen te hebben om de school in 
zijn geheel te bekostigen. Het kan zijn dat de begroting wel heen en weer schommelt tussen 
overschot of een tekort. De wettelijke eisen worden, wat betreft de kengetallen gevolgd. We blijven 
ook financieel aandacht besteden aan extra zorg-inkoop of extra personele bezetting op de zorgkant 
in onze school. Er zijn verder geen specifieke doelen geformuleerd ten aanzien van het financieel 
beleid. 
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Opstellen meerjarenbegroting 
Welke stappen heeft u gezet in het maken van de meerjarenbegroting? Hoe sluit de begroting aan bij 
het strategisch meerjarenplan? 
Ons administratiekantoor verzorgt elk jaar ook de meerjarenbegroting. Gezien onze kleinschaligheid 
zijn de financiën altijd een punt van aandacht. 
 
Toekomstige ontwikkelingen 
Welke ontwikkelingen rondom onderwijs en kwaliteit verwacht het bestuur in de toekomst, die 
mogelijk leiden tot aanpassingen van het gevoerde beleid?  
Geen. 

Investeringsbeleid 
Hoe is het investeringsbeleid vormgegeven? Geef een beknopte toelichting op het 
besluitvormingsproces  ten aanzien van investeringen / totstandkoming van investeringsplannen. 
Er zijn geen investeringsplannen. 

Treasury 
Hoe gaat het bestuur om met beleggen, belenen en derivaten? Benoem hierin de volgende 
onderwerpen. 

• Beknopte omschrijving uitvoering treasurybeleid verslagjaar (T) 
• Soorten en omvang van uitstaande beleggingen en leningen 
• Looptijden van de beleggingen en leningen 
• Vergelijking met gegevens jaar voor verslagjaar (T-1) 
• Verantwoording over het gebruik van derivaten 

In 2021 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn 
geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. Zowel de publieke als de private 
middelen zijn niet ondergebracht in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden 
overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen 
voorgedaan. 
 
Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur 
gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten 
OCW 2016’ en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze 
tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken 
zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de regeling. Daarnaast is in dit statuut 
opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. Op hoofdlijnen staat in het 
treasurystatuut beschreven dat het beleid ten aanzien van beleggingen, leningen en derivaten met 
betrekking tot de publieke middelen zeer behoudend is. De hoofdsom dient ten alle tijden gegarandeerd 
te zijn. 
 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moeten schoolbesturen zich op grond van de 
Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 nader verantwoorden. 

 Heeft de school een schoolscan gemaakt? Ja, er een schoolscan gemaakt in het programma 
‘MijnSchoolplan’. 

 Op welke wijze zijn de onderwijsachterstanden geïnventariseerd en welke doelen zijn bepaald 
met betrekking tot het bestrijden van deze achterstanden? 
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De score per groep zijn uitgesplitst in niveaus. En per groep is daar een analyse en een plan voor 
opgesteld. 
 

 Hoe zijn ouders en leraren betrokken bij de plannen en is de vereiste instemming van de MR 
verkregen? 

De ouders zijn vooraf geïnventariseerd over de mogelijke opties die we hebben voorgesteld. Na 
afronding van het plan is het door de MR ook geaccordeerd. 
 

 Hoeveel procent van de middelen is ingezet voor inhuur van personeel niet in loondienst 
(PNIL)? 

Geen. 
 

 Welke praktische keuzes zijn gemaakt als het gaat om het bestrijden van 
onderwijsachterstanden? (o.a. op basis van interventies menukaart OCW) 
 

 Het verkleinen van de klassen.  
 Extra begeleiding op het gebied van sociaal emotioneel gebied. 
 Extra tijd in de ondersteuning voor het vak rekenen. 

 
 Welke middelen zijn hieraan gekoppeld? 

Personele inzet van de IB’er, en onderwijs-assistent. 
 

 Zijn er reeds resultaten te melden naar aanleiding van het NPO-plan?  

Nog niet, dan dat de klassenverkleining minder opleverde dan verwacht. 
 
Onderwijsachterstandenmiddelen 
Indien er sprake is van ontvangsten vanwege onderwijsachterstanden dan wordt er een verdeling 
toegepast conform de schoolscores van het CBS. Er vindt geen herverdeling over andere scholen 
plaats. Hieromtrent heeft geen afzonderlijk besluit van het bestuur plaatsgevonden. Met deze extra 
middelen wordt extra ondersteuning in de klas geboden. 
 
Prestatiebox 
Hoe zijn de middelen van de prestatiebox ingezet (tot augustus 2021)? 
De ontvangen middelen gelabeld als Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015-2020 zijn als volgt 
ingezet: 
1. talentontwikkeling door uitdagend onderwijs 

• Verschillende methoden om kinderen die meer kunnen te geven wat ze nodig hebben. Onder 
andere door aangeschafte computerprogramma’s. 

2. Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering 
 Beginnende leerkracht wordt gecoacht op de werkvloer. 
 Expertise op gedragsmatige zorgvragen worden frequent in huis gehaald. 

3. Professionalisering 
 Teamprofessionalisering door onder andere mee te doen aan de scholing die door het 

samenwerkingsverband wordt georganiseerd. 
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 Hoogbegaafdheidsexpertise wordt door de IB’er in huis gehaald. 
 Gebruik van E-wise. 

4. Doorgaande ontwikkellijnen 
 Nascholing leerlijn jongere kind 
 EHBO-cursus 
 Hoogbegaafdheid 
 Collegiale consultatie 
 Inzet op bewustwording van de executieve functies. 
 Bestudering van het Zwols Model 3ste pijler op studiemiddagen 

 

2.5 Continuïteitsparagraaf 
De volgende onderdelen uit de continuïteitsparagraaf zijn opgenomen in de verantwoording op het 
financieel beleid: 
 

 Prognose voor medewerkers en leerlingen in hoofdstuk 3.2  
 Meerjarenbegroting in hoofdstuk 3.2 
 De rapportage van het  toezichthoudend orgaan is opgenomen in het verslag intern toezicht 

 
Intern risicobeheersingssysteem 

 Hoe werkt het intern risicobeheersingssysteem? 
 Wie voert bijvoorbeeld welke taken uit in het kader van het risicobeheer en hoe worden 

risicogebieden in kaart gebracht en gemonitord? 
 Hoe heeft het intern risicobeheerssysteem in het verslagjaar in de praktijk gefunctioneerd? 
 Welke resultaten zijn er met interne risicobeheersingssysteem bereikt? 
 Welke aanpassingen worden eventueel doorgevoerd in de komende jaren? 

 
Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en control cyclus waarbij 
de directie samen met een externe adviseur van VGS de ontwikkeling van de financiële prestaties 
monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur. De basis voor de 
verantwoording wordt, naast de realisatie, gevormd door de meerjarenbegroting die voorafgaand aan 
elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan de raad van toezicht wordt voorgelegd. 
In deze meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk financiële risico’s onderkent en wordt 
beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn. 
 
Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de 
processen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraagbaarheid en 
betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve 
dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing.  
 
Beheersing van de risico’s 
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in 
haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen te zorgen dat er voldoende eigen 
vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is gebruik 
gemaakt van het standaard risicoprofiel van 15%. 
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Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt in elk geval getracht om risico’s tijdig te 
onderkennen, om indien nodig acties te ondernemen om de impact van het risico te verkleinen. De 
meerjarenbegroting is hiervoor een belangrijke tool. Het effect van een dalend leerlingaantal of een uit 
de pas lopend kostenpatroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting aanpassingen 
doorgerekend worden. 
 
De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen jaar toereikend 
geweest. Er zijn geen belangrijke risico’s opgetreden die de continuïteit van de organisatie in gevaar 
gebracht hebben. Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren. 
 
Belangrijke risico’s 
De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er sprake is van risico’s. Eén 
van de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke instabiliteit op verschillende fronten. Sector breed 
is sprake van een tekort op de materiële bekostiging. Dit gaat ten koste van personele inzet.  
 
Een ander risico is het lerarentekort. Onze school krijgt tot nu toe de formatie goed rond maar heeft op 
dit moment een prangende vacature van 2 dagen. Mogelijk risico is echter wel dat het moeilijker wordt 
om vervanging te realiseren. Risico is dat dan relatief duur extern personeel ingezet moet worden om 
gaten op te vullen. Het bestuur is hiervan op de hoogte en probeert deze ontwikkeling waar mogelijk 
voor te blijven. 
 
Een meer school-specifiek risico is de instroom van het aantal leerlingen de komende jaren. De instroom 
kan sterk fluctueren, wat leidt tot wisselingen in de bekostiging. De monitoring van het leerlingenaantal 
is een voortdurend punt van aandacht en wordt van jaar tot jaar bijgesteld en besproken.  
 
Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van personeelsleden, 
langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het uiterste geval ontslag. Ook de mogelijkheid 
van interne overdraagbaarheid van taken en risico’s omtrent Arbowetgeving spelen hierbij een rol. Als 
deze zaken zich voordoen kan er sprake zijn van financiële gevolgen. Waar mogelijk wordt hier aandacht 
aan geschonken om zo het risico te beperken en de financiële gevolgen beperkt te houden.  
 
In het verlengde hiervan zijn er diverse risico’s omtrent onderwijskwaliteit te onderkennen. Risico’s zijn 
het verlies van leerlingen of inspanningskosten om de onderwijskwaliteit op peil te krijgen. Er wordt 
voor het personeel zoveel als mogelijk de gelegenheid geboden om zich bij te scholen en zo de 
onderwijskwaliteit op peil te houden.  
 
Ook als het gaat om huisvesting bestaat er een risico op onverwachte lasten. Aandachtspunt hierbinnen 
is dat vanaf 2023 dient de voorziening groot onderhoud volgens een andere systematiek opgebouwd 
dient te worden. De voorziening groot onderhoud zal bepaald moeten worden per 
onderhoudscomponent én zal op een beleidsrijke manier moeten worden bepaald. Het effect van deze 
andere systematiek is meestal dat dit zorgt voor een substantiële hogere benodigde voorziening groot 
onderhoud. Dit heeft dan een rechtstreeks effect op het eigen vermogen. Daarnaast moet gedacht 
worden aan risico’s die kunnen gaan spelen bij nieuwbouw of renovatie. Ook leegstand of juist het 
gebrek aan ruimtes zijn risico’s die zich kunnen voordoen. Inmiddels zijn hier recent goede gesprekken 
met de gemeente over gevoerd. De gemeente is bereid om mee te denken over de financiën. Dat zou 
aanzienlijk de huisvestingslasten kunnen verminderen in de komende paar jaren. 
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Voor de genoemde risico’s met een financieel gevolg wordt er een risicobuffer aangehouden, al zal de 
eerste stap altijd zijn om te beoordelen of een risico binnen de begroting opgevangen kan worden. 
 
Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet-financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken valt aan risico’s 
rondom de onderwijskwaliteit, identiteit, communicatie en de naleving van de code ‘Goed Bestuur’. Zie 
voor dit laatste punt het verslag van het toezichthoudend orgaan. 
 
Als belangrijkste niet-financiële risico ziet het bestuur  met name de volgende punten: 

 Minder binding aan de school / identiteitsrisico; 
 Verwacht lerarentekort; 
 Onderwijskwaliteit in een kleinschalige school; 
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3. Verantwoording financiën 
 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur. Het geeft de 
belangrijkste financiële gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. De eerste paragraaf 
gaat in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de 
staat van baten en lasten en de balans. In de laatste paragraaf komt de financiële positie van het 
bestuur aan bod. 
 

3.1  Realisatie staat van baten en lasten en balans 
 
Staat van baten en lasten   

Realisatie 2020 
 

Realisatie 2021  Begroting 2021   
  

x € 1.000 
 

x € 1.000  x € 1.000  Verschil 
Baten 

 
 

 
      

Rijksbijdragen 
 

                   604  
 

                   633                      584               50  
Overige overheidsbijdragen 

 
                      0  

 
                      0                         1                -0  

Overige baten 
 

                      5  
 

                      5                         6                -1  
Totaal baten 

 
                   609  

 
                   638                      590               49  

 
 

 
 

      

Lasten 
 

 
 

      

Personele lasten 
 

                   466  
 

                   492                      481               11  
Afschrijvingen 

 
                     23  

 
                     13                        14                -1  

Huisvestingslasten 
 

                     27  
 

                     34                        29                 5  
Leermiddelen 

 
                     35  

 
                     36                        34                 1  

Overige instellingslasten 
 

                     32  
 

                     47                        30               17  
Totaal lasten 

 
                   583  

 
                   622                      589               33  

 
 

 
 

      

Saldo baten en lasten 
 

                     26  
 

                     17                         1               16  
 

 
 

 
      

Saldo fin. baten en lasten 
 

                     -  
 

                     -0                        -                -0  
 

 
  

 
        

Nettoresultaat 
 

                    26  
 

                    16                         1               15  

 
 

 
 

     

Bovenstaande tabel geeft een weergave van de staat van baten en lasten van de gehele organisatie. 
Hieronder is de verdeling van het totale resultaat weergegeven.  

         
  Realisatie 2020  Realisatie 2021  Begroting 2021  Verschil 
Eben-Haëzerschool                24.046                 14.905                     -883         15.788  
Vereniging                  2.297                   1.360                   1.700            -340  
Totaal               26.343                16.265                     817        15.448  

 
Algemeen 

2021 was een jaar met de nodige financiële ontwikkelingen. Dit heeft zijn invloed gehad op de exploitatie 
en de daardoor ontstane afwijkingen op de individuele posten op de begroting. Reeds aan het begin 
van het jaar was al bekend dat er een nieuwe cao moest komen. De oude cao liep tot 1 november 2020 
en was reeds verlengd tot en met eind 2020. In de bekostiging was er reeds rekening mee gehouden 
dat hieruit een gedeelte van de verwachte salarisverhoging kon worden betaald. Het heeft echter tot 
en met 2 november 2021 geduurd voordat de cao voor 2021 uiteindelijk is vastgesteld. Het beeld in de 
monitoring werd daardoor vertekend aangezien de loonkosten steeds achterliepen op de bekostiging.  
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Een andere ontwikkeling was het opstarten van het Nationaal Programma Onderwijs. In dit verslag is 
hier reeds melding van gemaakt en is er een verantwoording opgenomen. Onderdeel van deze 
omvangrijke gelden die het onderwijs is gaan ontvangen was ook de subsidiëring ‘Extra hulp voor de 
klas’. Hier is door de organisatie wel gebruik van gemaakt. Al eerder waren er subsidies mogelijk voor 
inhaalprogramma’s buiten schooltijd.    
 
Het verschil in realisatie 2021 ten opzichte van 2020 kent verschillende oorzaken. De baten laten, naast 
afwijkingen vanwege leerlingaantallen en ontwikkeling van de compensatie voor de leeftijdsontwikkeling 
van het personeel, hogere ontvangsten zien vanwege genoemde subsidies en de NPO bijdragen die 
vanaf augustus worden ontvangen. In 2020 was er sprake van extra loonkosten waarvoor de 
compensatie reeds in 2019 was ontvangen. Dit kon vanwege de regelgeving niet worden gematcht. 
Hierdoor is wel een belangrijke vertekening in 2020 zichtbaar, waardoor 2020 hogere kosten (16.000 
euro) laat zien waarvoor de baten reeds in 2019 waren ontvangen. In 2021 is deze matching door 
tijdigheid van de cao wel mogelijk. De verhoging van de salariskosten heeft gezorgd voor een forse 
indexatie.  
 
Wat betreft het verschil tussen de realisatie en begroting 2021; ook hierbij spelen de extra baten een 
grote rol. De NPO baten zorgen, evenals de subsidie ‘extra hulp in de klas’, ook voor meer kosten. In 
de begroting wordt er van uitgegaan dat gestegen loonkosten en gestegen pensioenpremies worden 
gecompenseerd in de indexatie van de bekostiging. De loonkosten laten als gevolg hiervan een 
vergelijkbare overschrijding zien.  
 
Nadere toelichting 

Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen per 
categorie ten opzichte van de begroting. 
 
De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa 50.000 euro. Dit is voor 13.000 euro toe te 
wijzen aan indexaties in verband met gestegen lonen en daarbij behorende sociale lasten. De NPO 
baten (701 euro per leerling vanaf augustus) zorgen voor 20.000 euro aan extra baten. De vrijval van 
de subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs bedraagt bijna 4.000 euro. De 
subsidie ‘extra hulp in de klas’ betrof een bedrag van 11.000 euro. Daarnaast wijkt de bijdrage Passend 
onderwijs af vanwege een extra uitkering van het samenwerkingsverband welke in december is 
ontvangen (circa 2.000 euro extra baten).  
 
De overige baten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting.  
 
De personele lasten komen op totaalniveau ruim 11.000 euro hoger uit dan begroot. Dit bestaat uit 
20.000 euro lagere loonkosten en voor 30.000 euro op hogere overige personele lasten. De afwijkingen 
van deze kosten kennen de volgende verklaringen:  

o Voor 11.000 euro wordt dit verklaard vanwege de CAO wijziging. Deze is in november 
vastgesteld en met terugwerkende kracht is er een verhoging van het salaris uitbetaald;  

o De gerealiseerde inzet is 0,11 fte hoger dan begroot. Dit betrof een lagere inzet op het 
onderwijzend personeel en een hogere inzet van het onderwijsondersteunend personeel. 
Hierdoor waren de loonkosten circa 9.000 euro lager. 

o Op de vervanging is een voordeel gerealiseerd doordat het saldo vergoedingen voor 
zwangerschap en ziekte/corona positief zijn. De zwangerschappen zijn niet geheel vervangen 
met vervangingsaanstellingen, maar met extern personeel. Het voordeel bedraagt 12.000 euro; 
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o Als laatste verschil op de loonkosten is er een BWGS-premierestitutie ontvangen. Deze was niet 
verwacht en bestaat uit een teruggave van ruim 10.000 euro, welke is gecorrigeerd op de 
sociale lasten; 

o De overschrijding van 30.000 euro op de overige personele lasten is voor 24.000 euro 
veroorzaakt door hoge kosten voor extern personeel. De heeft de in de begroting opgenomen 
vrijval van de voorziening jubileumuitkering (4.000 euro) niet plaatsgevonden. Daarnaast zijn 
er meer kosten gemaakt voor (na)scholing (4.000 euro) en wervingskosten (2.000 euro). Daar 
staan lagere lasten tegenover zoals schoolontwikkeling (3.000 euro) en bedrijfsgezondheidszorg 
(1.000 euro). 

 
De afschrijvingen komen 1.000 euro voordeliger uit dan begroot.  
 
Binnen de huisvestingslasten is een nadelig resultaat zichtbaar van bijna 5.000 euro. Dit is toe te 
schrijven aan een hogere dotatie aan de voorziening groot onderhoud (7.000 euro) en overschrijding 
van de onderhoudskosten (1.000 euro). Daarnaast zijn er besparingen zichtbaar op energie en water 
(2.000 euro) en de schoonmaakkosten (1.000 euro).  
 
Bij de leermiddelen is een overschrijding gerealiseerd van ruim 1.000 euro. De kosten voor het 
onderwijsleerpakket waren 6.000 euro hoger dan begroot. Dit betrof met name leerling testen die niet 
begroot waren. Daartegenover stond een besparing op de computerkosten van 5.000 euro.  
 
De overige instellingslasten laten een overschrijding zien van 17.000 euro wat voor 15.000 euro wordt 
verklaard door administratie- en beheerkosten. Hierin zijn de kosten voor de stuurgroep en de 
contributie aan de besturenorganisatie verwerkt. Deze waren niet begroot. Daarnaast zijn de lasten 
(1.450 euro) van de vereniging hier verwerkt. Deze zijn conform de begroting gerealiseerd.  
 
Balans 
Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren. 
 
ACTIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2020  Ultimo 2019 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
       

Materiële vaste activa                85                 83                 42  
Totaal vaste activa                85                 83                 42  

       

Vorderingen                45                 35                 33  
Liquide middelen               454                451                473  
Totaal vlottende activa              499               487               506  

       
Totaal activa               584                570                548  

       
PASSIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2020  Ultimo 2019 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
       

Algemene reserve               297                282                243  
Bestemmingsreserves publiek                 -                  -                 16  
Bestemmingsreserves privaat               157                155                153  
Eigen vermogen              454               438               411  

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen                69                 68                 78  
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Kortlopende schulden                61                 64                 58  
  

 
 

 
 

 

Totaal passiva               584                570                548  
 
De verschillen in het resultaat 2021 ten opzichte van eerdere jaren is reeds in de vorige paragraaf 
opgenomen. Het reguliere resultaat 2021 is verwerkt in de algemene reserve.  
 
In 2021 is er voor ruim 14.000 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Bij het opstellen van de 
begroting waren voor het jaar 2021 geen investeringen verwacht. Er is in 2021 een bedrag van 13.000 
euro afgeschreven waardoor de boekwaarde van de activa is toegenomen. De gerealiseerde 
investeringen hebben betrekking op de aanschaf en montage van nieuwe digiborden.  
 
De reserves zijn met circa 16.000 euro gestegen wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. 
Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke (school) en private (vereniging) 
reserves. 
 
De voorzieningen zijn met 1.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 15.000 euro 
gedoteerd en bijna 14.000 euro onttrokken (schilderwerk). Daarnaast heeft er op basis van het 
personeelsbestand een dotatie aan de voorziening jubileumuitkering plaatsgevonden. 
 

3.2 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 
Leerlingen 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2026 is rekening gehouden met de volgende 
verwachte leerlingaantallen in de komende jaren.  
 
Teldatum per 1 oktober 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Onderbouw totaal 36 37 35 33 33 30 
Bovenbouw totaal 33 26 33 34 31 36 
Totaal 69 63 68 67 64 66 

 

 

 
Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en komende 
jaren zien. Het leerlingaantal is afgelopen jaren gedaald. De komende jaren is rekening gehouden met 
een redelijk stabiel leerlingaantal. 
 
FTE 
 
Functiecategorie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Directie 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
Leerkracht 4,45 4,47 4,64 4,50 4,44 4,44 
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Onderwijsondersteunend personeel 0,61 0,78 0,90 0,82 0,70 0,70 
Schoonmaak 0,44 0,44 0,43 0,40 0,40 0,40 
Vervanging eigen rekening 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totaal 6,11 6,29 6,57 6,31 6,14 6,14 

 
Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over vorig jaar, het verslagjaar en de komende 
jaren. De inzet neemt in 2022 toe ten opzichte van 2021 vanwege de te ontvangen gelden vanuit het 
Nationaal Programma Onderwijs. Na 2022 wordt er een afname van de inzet verwacht. Uiteindelijk zal 
bij een nieuwe begrotingsronde gekeken worden of de daadwerkelijke begrote afbouw nog noodzakelijk 
is. Het leerlingaantal kan namelijk positiever uitvallen, waardoor een afbouw van de inzet uitgesteld kan 
worden. 
 
Staat van baten en lasten    

Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   
2021  2022  2023  2024   

x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
Baten         
Rijksbijdragen                 633                  592                      588                  576  
Overige overheidsbijdragen                     0                      1                         1                      1  
Overige baten                     5                      6                         6                      6  
Totaal baten                 638                  598                      595                  583  

  
       

Lasten         

Personele lasten                 492                  521                      510                  505  
Afschrijvingen                   13                    13                        15                    17  
Huisvestingslasten                  34                    29                        29                    29  
Leermiddelen                  36                    34                        34                    34  
Overige instellingslasten                   47                    39                        32                    32  
Totaal lasten                 622                  635                      620                  617  

  
       

Saldo baten en lasten                  17                  -37                      -25                  -35  
  

       

Saldo fin. baten en lasten                    -                    -                        -                    -  
  

       

Nettoresultaat                   16                   -37                       -25                   -35  
 
Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Het overzicht laat de komende 
jaren negatieve resultaten zien. In de begroting van 2022 is een afboeking van een vordering op het 
ministerie van OCW verwerkt wat de belangrijkste reden voor het negatieve resultaat is. Deze afboeking 
wordt verwacht vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging per 1-1-2023. 
 
De belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbegroting zijn de leerlingaantallen. De verwachting is 
dat deze zullen dalen, maar van jaar tot jaar zal gekeken worden of dit daadwerkelijk zo is. 
 
Balans  
ACTIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2022  Ultimo 2023  Ultimo 2024 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
         

Materiële vaste activa                85                112                116                109  
Totaal vaste activa                85               112               116               109  

         
Vorderingen                45                 30                 30                 30  
Liquide middelen               454                404                376                353  
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Totaal vlottende activa              499               433               406               382  
         

Totaal activa              584               545               522               492  
         
         

PASSIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2022  Ultimo 2023  Ultimo 2024 
  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
         

Algemene reserve               297                260                233                196  
Best. reserve privaat               157                160                161                163  
Eigen vermogen              454               419               394               359  

  
       

Voorzieningen                69                 69                 71                 75  
Kortlopende schulden                61                 57                 57                 57  

  
       

Totaal passiva              584               545               522               492  
 
Bovenstaande tabel toont de balans over 2021 en de jaren hierop volgend. De balans van 2021 is 
gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2022 zijn echter berekend op basis van een 
voorlopige inschatting ten tijde van de begroting in het najaar 2021. Hierdoor kunnen er onlogische 
afwijkingen ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 
 
Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa de komende jaren toe zullen nemen. 
Na 2022 is er gebruik gemaakt van stelposten om de kengetallen niet teveel te vertekenen. De 
belangrijkste investeringen voor de komende jaren zijn;  
 
Door de huidige begrote resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen. De 
voorziening groot onderhoud laat een stijgend verloop zien door de geplande onttrekkingen de komende 
jaren. De belangrijkste onttrekkingen voor de komende jaren zijn; een renovatie en schilderwerk. 
 
Zoals reeds eerder benoemd dient de vordering op OCW vanaf 31-12-2022 te vervallen. Dit effect is 
zichtbaar onder de vorderingen.  
 
De liquide middelen laten een daling zien. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de verwachte 
investeringen en de negatieve resultaten.  
 

3.3 Financiële positie 
Kengetallen 
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële 
gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2020 en 2021, worden tevens 
de begrote waarden getoond. De signaalwaarde betreft de signaleringswaarde van de inspectie. De 
organisatie hanteert gedeeltelijk schoolspecifieke normen welken mede worden meegenomen in de 
toelichting.  
 
Kengetal Norm 2020 2021 2022 2023 2024 
Solvabiliteit 0,30 0,77 0,78 0,77 0,75 0,73 
Weerstandsvermogen inspectie 5,00% 71,80% 71,10% 70,04% 66,24% 61,68% 
Liquiditeit 1,50 7,57 8,18 7,60 7,12 6,71 
Rentabiliteit n.v.t. 4,32% 2,55% -6,18% -4,24% -5,95% 
Signaleringswaarde (t.o.v. publiek vermogen) <1 0,77 0,77 0,63 0,56 0,48 
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De norm geeft de grenzen aan waarbij de inspectie het gesprek aan zou willen gaan. In de praktijk 
geeft alleen de signaleringswaarde aanleiding om het gesprek aan te gaan. De overige normen zijn 
dermate laag, dat hier vrijwel nooit sprake van zal zijn.  
 
De solvabiliteit geeft een indicatie of de organisatie aan al haar verplichtingen kan voldoen op zowel de 
lange als op de korte termijn. De vastgestelde norm bedraagt 0,3. Bij een waarde die hoger ligt dan 0,5 
is er meer eigen vermogen dan vreemd vermogen. Zoals zichtbaar ligt de verwachte solvabiliteit hier 
ruim boven.  
 
Het weerstandsvermogen vanuit de inspectie heeft als doel om financieel zwakke scholen op de radar 
te krijgen. De inspectienorm bedraagt 5% en wordt berekend door het eigen vermogen te delen door 
de totale baten. Hier wordt ruimschoots aan voldaan. Voor onze organisatie wordt een andere 
berekening van het weerstandsvermogen gehanteerd. Hierbij wordt het eigen vermogen eerst 
gecorrigeerd door de aanwezige materiële vaste activa. Dit deel is immers direct beschikbaar voor 
financiële tegenvallers. Voor onze organisatie ziet dit er als volgt uit:  
 
Kengetal Norm 2020 2021 2022 2023 2024 
Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15% 58,66% 58,25% 51,96% 47,18% 43,40% 
Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15% 35,70% 33,49% 25,00% 19,77% 15,11% 

 
De liquiditeit geeft de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en liquide middelen en de 
kortlopende verplichtingen. Dit geeft aan of aan de verplichtingen op korte termijn voldaan kan worden. 
Bij een waarde van 1,5 zijn de aanwezige kortlopende middelen anderhalve keer zo hoog als de 
kortlopende verplichtingen. De huidige en toekomstige waardes liggen hier ruimschoots boven.  
 
De rentabiliteit is nu twee jaar positief. De rentabiliteit is in een ideale situatie nul. Hierbij zijn de totale 
baten gelijk aan de totale lasten. Uiteraard kunnen er redenen zijn om hiervan af te wijken. Een 
negatieve rentabiliteit hoeft geen probleem te zijn als de buffers daar hoog genoeg voor zijn. De 
inspectie laat de beoordeling van de rentabiliteit ook afhangen van de financiële positie.  
 
De signaleringswaarde is geïntroduceerd om mogelijk bovenmatig vermogen aan te tonen. Indien de 
waarde boven de 1 ligt kan dit duiden op het aanhouden van teveel vermogen. Onze vereniging houdt 
gelden aan om de eventuele risico’s te kunnen ondervangen. Hiervoor houden wij een gespecificeerde 
buffer aan, zoals gemeld bij het weerstandsvermogen. Deze buffer bestaat uit een inschatting wat nodig 
is aan vermogen om de continuïteit van de organisatie niet in gevaar te brengen. Naast deze buffer 
wordt er vermogen aangehouden voor de volgende doeleinden: 
 

o Er is een vordering opgenomen aan het ministerie van OCW vanwege een onregelmatig 
betaalpatroon van de bekostiging. Door de toekomstige vereenvoudiging van de bekostiging 
vervalt deze vordering en zal in mindering worden gebracht op het eigen vermogen. Deze 
vordering is reeds in de begroting van 2022 verwerkt;  

o Voor 2023 dient de voorziening groot onderhoud te worden omgezet naar een nieuwe 
systematiek. Dit zal tot gevolg hebben dat er naar alle waarschijnlijkheid een hogere stand van 
de voorziening benodigd is (wat ten kosten gaat van het eigen vermogen). De omvang is nog 
niet exact bekend maar zal substantieel zijn. 
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Bijlage 1: Jaarverslag 2021 RvT  
Inleiding 
 
Hierbij doet de Raad van Toezicht verslag van haar werkzaamheden gedurende de periode januari 2021 t/m 
december 2021 
 
Het toezichthoudend bestuur toetst en kijkt of de voorstellen in overeenstemming zijn met het beleidsplan. Dat 
betekent overigens niet dat alle zaken in eerste instantie door het uitvoerend bestuur worden bekeken en daarna 
door de toezichthouder worden gewogen en besloten. In deze periode heeft de TC meer met het bestuur 
vergaderd om meer inzicht te krijgen. 
Het bestuur treedt op als werkgever en is als zodanig betrokken bij zaken zoals benoeming, ontslag, schorsing, 
vaststellen beloning, toezien op functioneren directie, etc.. Deze rol van het bestuur wordt jaarlijks geëvalueerd. 
 
Tijdens het kalenderjaar 2021 bestond de Raad van Toezicht uit de leden:  
Rick van der Weerd  lid; Bart Eikelenboom secretaris; Harm Bosma voorzitter 
 
Werkzaamheden verslagperiode 
Normaal gesproken ontvangt de raad van toezicht de beleidsstukken van het bestuur, ook ontvangt zij de 
samenvatting/notulen van de vergadering van het bestuur, wanneer deze vergaderd heeft. Wanneer hierop 
vragen komen worden deze teruggekoppeld naar het bestuur welke daarop vervolgens weer reageert of 
anticipeert. Verder moet er controle zijn op omgang code goed bestuur of afwijking daarvan. En wat betreft het 
verwerven van middelen en de doelmatige besteding hiervan wordt de begroting na overleg met de VGS 
goedgekeurd. 
 
In 2021 heeft de raad van toezicht 4 maal vergaderd, te weten 26-5-2021, 27-5-3021, 29-6-2021 en 11-11-2021 
deels met het bestuur gehouden.  De frequentie van vergaderingen is minder als vorige jaren mede door de 
corona en dat de TC in deze vorm zou stoppen per december 2021 
 
Het bestuur voert zijn taak uit als een onbetaalde functie 
 
Tijdens de gehouden vergaderingen heeft de Raad van Toezicht o.a. de volgende stukken behandeld: 

● Begroting van de school over kalenderjaar 2021.  
● Jaarverslag 2020 
● Jaarrekening 2020 
● Bestuur verslag 
● Strategisch meerjarenplan 
● Financiële managementrapportage 2021 
● Schoolgids 2021 
● De begroting kalenderjaar 2022. 

De Raad van Toezicht heeft akkoord gegeven op de benoeming van Van Ree Accountants als accountant voor de 
school. 
 
Tot Slot 
De Raad van Toezicht dankt het bestuur voor de overleggingen in 2021 en hoopt op een goede samenwerking in 
de toekomst. 
 
Namens de Raad van Toezicht 
   
 
 
 
Bart Eikelenboom 
Secretaris RvT 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 85.105       83.257       

85.105          83.257          

Vlottende activa
Vorderingen 44.611       35.247       
Liquide middelen 454.405     451.291     

499.016         486.538         

Totaal 584.121         569.795         

PASSIVA

Eigen vermogen 453.822         437.556         

Voorzieningen 69.321          67.940          

Kortlopende schulden 60.978          64.298          

Totaal 584.121         569.795         

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

20202021

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

 

Baten
Rijksbijdragen 633.034         583.530         604.017       
Overheidsbijdragen
en -subsidies overige overheden 463               500               491             
Overige baten 4.771            5.650            4.923           

Totaal baten 638.268         589.680       609.431       

Lasten
Personeelslasten 491.726         481.186         466.222       
Afschrijvingen 12.801           13.677          22.581         
Huisvestingslasten 34.418           29.300          27.091         
Overige lasten 82.684           64.700          67.194         

Totaal lasten 621.629         588.863       583.088       

Saldo baten en lasten 16.639           817             26.343         

Financiële baten en lasten 374-               -                  -                 

RESULTAAT BOEKJAAR 16.265           817             26.343         

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Vooruitlopend op het besluit van de algemene ledenvergadering stelt het bestuur voor om het resultaat 
over 2021 ad € 16.265 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 14.905          
Bestemmingsreserves privaat 1.360            

Totaal 16.265         

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

2021 Begroting 2021 2020
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 16.639       26.343       

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:
- Aanpassingen voor afschrijvingen 12.801       22.581       
- Mutaties van voorzieningen 1.380         10.161-       

14.181       12.420       

Veranderingen in werkkapitaal:
- Mutaties vorderingen 9.364-         2.109-         
- Mutaties kortlopende schulden 3.319-         5.917         

12.683-       3.808         

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 18.137       42.571       

Ontvangen interest 374-           -               

Totaal 374-           -               

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 17.763      42.571      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 14.650-       63.877-       

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 14.650-      63.877-      

Mutatie van liquide middelen 3.113         21.306-       

2021 2020
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GRONDSLAGEN

Algemeen

De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Op grond daarvan zijn
de inrichtingseisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving toegepast.
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's.

Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Waardering van activa en passiva
De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken 
afschrijvingstermijnen. Gebouwen en terreinen worden slechts opgenomen voor zover deze economisch
eigendom zijn van het bevoegd gezag.

Aanschaffingen worden slechts gewaardeerd indien zij een waarde hebben van € 500 of meer per stuk,
dan wel per groep indien deze bij elkaar horen en ineens worden aangeschaft, b.v. lesmethoden.
Investeringsbijdragen van derden worden in mindering gebracht op het investeringsbedrag.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode.
Per categorie is naar aanleiding van de gebruiksduur de afschrijvingstermijn vastgesteld.
Voor de verschillende categorieën, worden de volgende afschrijvingstermijnen toegepast:

Jaren Jaren
Gebouwen en terreinen  Audiovisuele hulpmiddelen 10
Permanente gebouwen 40 Inrichting speellokaal 20
Noodlokalen 15 Vloerbedekking 20
Houten berging 15 Overige inrichting 20
Dienstwoning 40 ICT 5
Terreinen 0 Bekabeling 20
Inventaris en apparatuur Onderwijsleerpakket
Leerlingensets 20 Leermethoden 8
Docentenset 10 Software bij methoden 8
Bureaustoelen 10 Overige materiële vaste activa
Schoolborden (krijt/white)/kopieerapperaat 20 Vervoermiddelen 8
Kasten 20 Buitenspeeltoestellen en Rubber tegels 15
Overig 20 Betegeling schoolplein 15
Keukenapparatuur 10 Overige materiële vaste activa 15
Digitale schoolborden/touchscreens 8 Zonnepanelen -

De activiteiten van de instelling bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van onderwijs.

27 juni 2022

30



Vlottende activa

Vlottende vorderingen 
De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, 
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Ministerie van OCW
Onder deze post is het verschil opgenomen tussen het deel van de toegekende rijksbijdragen over het
schooljaar 2021-2022 dat betrekking heeft op 2021 en de in 2021 ontvangen bedragen.

Eigen vermogen

Algemene reserve
De algemene reserve bevat de exploitatie-overschotten. Deze reserve heeft geen specifieke bestemming.

Bestemmingsreserves privaat
Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van 
private geldstromen.

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud
Voor toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud die voor rekening van de vereniging komen, wordt een 
voorziening groot onderhoud gevormd ter egalisatie van de meerjarige onderhoudskosten. Op basis van een
meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag aan deze voorziening gedoteerd. Uitgaven ten behoeve 
van groot onderhoud worden direct ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening jubileumuitkeringen
In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor jubileumgratificaties. Deze voorziening is bestemd om 
toekomstige uitkeringen i.v.m. jubilea van 25 en 40 dienstjaren te kunnen bekostigen. Werknemers hebben op 
grond van de CAO RPO hier recht op. De uitkering bedraagt bij 25 dienstjaren een half maandsalaris en bij 
40 dienstjaren een heel maandsalaris. In beide gevallen wordt dit vermeerderd met 8% vakantietoeslag.
De voorziening is gebaseerd op algemene ervaringscijfers en schattingen. 

Op grond van algemene ervaringscijfers is hiervoor een bedrag opgenomen van € 750 per FTE.

Kortlopende schulden

Vlottende schulden 
De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd 
met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waarde-
veranderingen in de staat van baten en lasten, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Overlopende passiva
Hieronder zijn de nog niet-bestede geoormerkte gelden opgenomen van de ontvangen OCW-subsidies. 
OCW-subsidies waarop geen oormerking van toepassing is, worden ten gunste van het verslagjaar gebracht 
waarop deze betrekking hebben.

De overlopende post te betalen vakantiegeld over de maanden juni t/m december is opgenomen voor 
de opgebouwde vakantierechten van personeel dat per balansdatum in dienst is, vermeerderd met een opslag
voor sociale lasten.

In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste activa, paragraaf 4, alinea 451, van de richtlijnen is het voor 
onderwijsinstellingen voor de boekjaren 2018, 2019, 2020 en 2021 toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening 
groot onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele planperiode van het groot 
onderhoud op het niveau van het onderwijspand gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat, voor zover 
deze methode reeds in 2017 werd toegepast en indien is gewaarborgd dat de voorziening groot onderhoud gedurende de 
planperiode niet op enig moment negatief wordt. Dit wordt ook voor deze onderwijsinstelling gevolgd.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en 
verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.

Personele lasten
De personele lasten zijn onderverdeeld in de categorieën: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenen en 
overige personele lasten. Onder de categorie lonen en salarissen zijn ook de onkostenvergoedingen (zoals 
verhuiskosten, reiskosten, telefoonkosten etc.) opgenomen. 
De kosten van opname van ouderschapsverlof komen ten laste van de staat van baten en lasten. 
De kosten van opname van BAPO komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

Pensioenen
De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. De dekkingsgraad per balansdatum
is 110,2%. Er bestaat geen individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere 
toekomstige premies bij een tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn 
als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

 

Aanschafprijs
Cum. 

Afschrijving
Boekwaarde 

1-1-2021 Investeringen
Des-

investeringen Afschrijvingen
Boekwaarde 
31-12-2021 Aanschafprijs

Cum. 
Afschrijving

Inventaris en apparatuur 90.270               24.529            65.741             14.650           -                    9.699              70.692           87.145        16.453           
Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 38.092               20.577            17.516             -                    -                    3.102              14.413           38.092        23.679           

Totaal 128.363             45.106            83.257             14.650           -                    12.801            85.105           125.238       40.133           

Desinvesteringen

Aanschafprijs Afschrijvingen Desinvestering
Inventaris en apparatuur 17.775               17.775            -                     

Totaal 17.775               17.775            -                     

Vorderingen

Debiteuren 10.607            154               
OCW/EZ 25.106            24.642           

Overlopende activa
  Vooruitbetaalde kosten 8.898             10.480        
  Overige overlopende activa                    0 29-              
Overlopende activa 8.898              10.451           

Totaal 44.611            35.247           

Liquide middelen

Tegoeden op bank- en girorekeningen 454.405          451.291       

Totaal 454.405          451.291         

Toelichting liquide middelen

Materiële vaste activa

2021 2020

2021 2020

De liquide middelen zijn direct opneembaar.
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Eigen vermogen

Resultaat
Overige 

mutaties

Algemene reserve
Algemene reserve 282.225          14.905            -                    297.130       

282.225          297.130         

Bestemmingsreserve (privaat)
Bestemmingsreserve algemeen 155.331          1.360              -                    156.692       

155.331          156.692         

Totaal 437.556          16.265            -                    453.822         

Voorzieningen
Stand per 1-1-

2021 Dotaties Onttrekkingen Vrijval
Stand per 

31-12-2021
Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 
deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 4.905              88                 -                    -                    4.993             -                 4.993            
Voorziening voor groot onderhoud 63.035             15.000           13.708           -                    64.327           9.801          54.526           

Totaal 67.940             15.088           13.708           -                    69.321           9.801          59.520           

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2021 Dotaties Onttrekkingen Vrijval
Stand per 

31-12-2021
Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 
deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 4.905              88                 -                    -                    4.993             -                 4.993            

4.905              88                 -                    -                    4.993             -                 4.993            

Kortlopende schulden

Crediteuren 15.662            17.669           
Belastingen en premies sociale verzekeringen 15.308            13.330           
Schulden ter zake van pensioenen 6.573              7.539            
Kortlopende overige schulden 7.343              7.075            

44.885            45.613           

Overlopende passiva
  Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ * -                    3.800          
  Vakantiegeld en -dagen 15.070           14.611        
  Overige overlopende passiva 1.023             275             

Overlopende passiva 16.093            18.685           

Totaal 60.978            64.298           

2021 2020

Stand per 31-12-2021Stand per 1-1-2021
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* Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Kenmerk Datum

Inhaal- en 
ondersteuningsprogramma
's onderwijs 20/21 2400134946 19-11-2020
Inhaal- en 
ondersteuningsprogramma
's onderwijs 20/21 IOP5-60322-PO 12-7-2021

G2. Verantwoording van subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag van de 
toewijzing

Ontvangen t/m 
vorig 

verslagjaar

Totale kosten 
t/m vorig 

verslagjaar

Saldo per 1 
januari 

verslagjaar

Ontvangen in 
verslagjaar

Kosten in 
verslagjaar

Te verrekenen 
per 31 

december 
verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                  -                -                -                 -                -             -               

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag van de 
toewijzing

Ontvangen t/m 
vorig 

verslagjaar

Totale kosten 
t/m vorig 

verslagjaar

Saldo per 1 
januari 

verslagjaar

Ontvangen in 
verslagjaar

Kosten in 
verslagjaar

Te verrekenen 
per 31 

december 
verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                  -                -                -                 -                -             -               

Toewijzing

Geheel uitgevoerd en afgerond Nog niet geheel afgerond
aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

Toewijzing
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 546.680         531.345         545.164         

Overige subsidies OCW
  Geoormerkte OCW subsidies 10.100           -                    3.400             
  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 45.921           24.345           20.309           

56.021           24.345           23.709           
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 30.333           27.840           35.144           

Totaal 633.034         583.530         604.017         

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overige overheidsbijdragen 463                500                491                

Totaal 463                500                491                
 

Overige baten

Verhuur -                    400                365                
Ouderbijdragen 390                500                427                

Overige
  Verenigingsbaten 1.905             3.250             2.755             
  Giften inz ANBI-instelling 900                50                  660                
  Overige 1.576             1.450             716                

4.381             4.750             4.131             

Totaal 4.771             5.650             4.923             

2021 Begroting 2021 2020
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2021 Begroting 2021 2020
Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en 
pensioenlasten
Lonen en salarissen 336.187         326.722         327.578         
Sociale lasten 45.449           55.369           40.518           
Premies Participatiefonds 167                218                288                
Premies VFGS 11.941           11.847           11.396           
Pensioenlasten 52.053           48.043           48.195           

445.797         442.199         427.975         

Overige personele lasten
Dotaties personele voorzieningen 88                  3.563-             278                
Personeel niet in loondienst 44.285           20.000           16.568           

Overige
  (Na)scholingskosten 9.271             5.000             6.381             
  Kosten schoolontwikkeling/begeleiding 4.990             8.000             7.434             
  Kosten werving personeel 3.266             1.500             3.414             
  Kosten bedrijfsgezondheidszorg 2.118             3.200             2.701             
  Representatiekosten personeel 1.594             800                3.283             
  Overige 4.170             4.050             4.710             
Totaal overige 25.409           22.550           27.922           

69.782           38.987           44.768           

Af: uitkeringen 23.853-           -                    6.521-             

Totaal 491.726         481.186         466.222         

Het aantal personeelsleden over 2021 bedroeg gemiddeld 6 FTE. (2020 6)
Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur 9.699             9.198             16.593           
Andere vaste bedrijfsmiddelen 3.102             4.479             5.988             

Totaal 12.801           13.677           22.581           

Huisvestingslasten

Onderhoud 3.151             2.000             1.734             
Energie en water 10.203           12.000           11.229           
Schoonmaakkosten 1.299             2.700             3.144             
Belastingen en heffingen 2.237             2.000             1.035             
Dotatie voorziening onderhoud 15.000           8.000             8.000             
Bewaking/beveiliging 2.019             2.000             1.804             
Overige 508                600                145                

Totaal 34.418           29.300           27.091           
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2021 Begroting 2021 2020
Overige lasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 31.155           15.900           16.336           
Accountantslasten (controle jaarrekening) 2.934             3.000             3.229             
Telefoon- en portokosten e.d 907                800                1.142             
Kantoorartikelen 156                -                    259                
Verenigingslasten 1.450             1.600             1.118             
Bestuurs-/managementondersteuning 848                -                    2.270             

37.451           21.300           24.355           
Inventaris en apparatuur
Onderhoud inventaris/apparatuur 3.044             1.000             2.199             

3.044             1.000             2.199             
Leermiddelen
Onderwijsleerpakket 26.033           19.800           21.529           
Computerkosten 4.795             9.500             7.858             
Kopieer- en stencilkosten 4.848             5.000             5.512             
Overige lasten 56                  -                    336                

35.732           34.300           35.235           
Overige
Kantinekosten 1.647             1.500             1.324             
Cultuureducatie 131                1.000             -                    
Abonnementen 354                1.500             1.321             
Verzekeringen 218                100                218                
Medezeggenschapsraad -                    200                -                    
Overige 4.106             3.800             2.543             

6.456             8.100             5.405             

Totaal 82.684           64.700           67.194           

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 2.934             3.000             3.229             

Accountantslasten 2.934             3.000             3.229             

Financiële baten en lasten

Rentebaten 5                   -                    -                    
Rentelasten 379-                -                    -                    

Totaal 374-                -                    -                    
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Verbonden partij, meerderderheidsdeelneming EUR Bedragen: x 1 

Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel Contract-
onderwijs

Contract-
onderzoek

Onroerende 
zaken Overige

Eigen 
vermogen     

31-12-2021

Resultaat jaar 
2021

Omzet Art. 2:403 BW  
ja/nee

Deelname-
percentage

Consolidatie  
ja/nee

niet van toepassing

Verbonden partij, minderheidsdeelneming 
Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel Contract-

onderwijs
Contract-
onderzoek

Onroerende 
zaken Overige Deelname-

percentage
1. Berséba Vereniging Utrecht nee nee nee n.v.t.

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag 
Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel Contract-

onderwijs
Contract-
onderzoek

Onroerende 
zaken Overige Deelname-

percentage
1. Stichting Ondersteuning 

Reformatorisch Onderwijs 
Friesland

Stichting Garyp nee nee nee n.v.t.
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Deze klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 2
Gemiddeld aantal studenten 1
Gewogen aantal onderwijssoorten 1
Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bedragen x € 1

Gegevens 2021

Functiegegevens Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 0,6                      
Dienstbetrekking (ja/nee) ja
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 46.929
Beloningen betaalbaar op termijn € 8.590
Subtotaal € 55.519

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 74.400
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag N.v.t.
Bezoldiging € 55.519

Gegevens 2020

Functiegegevens Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (fte) 0,6                      
Dienstbetrekking (ja/nee) ja
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 45.986
Beloningen betaalbaar op termijn € 7.273
Subtotaal € 53.259

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 71.400
Bezoldiging € 53.259

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Vereniging voor Christelijk onderwijs op Reformatorische Grondslag in Oost-Friesland is
berekend conform de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse A, daarmee bedraagt het
bezoldigingsmaximum € 124000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter
kan zijn dan 1,0 fte.

Het individuele WNT-maximum vooor de leden van het toezichthoudend orgaan bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige 
leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

TJ Ouwehand

WNT-verantwoording 2021 - Vereniging voor Christelijk onderwijs op Reformatorische Grondslag in Oost-
Friesland 

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

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 
verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Vereniging voor Christelijk onderwijs op Reformatorische Grondslag in Oost-
Friesland  van toepassing zijnde regelgeving: 
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1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2021
Naam topfunctionaris Functie(s)
Eikelenboom J.W.F. Voorzitter
Veen G. van der Lid
Poortinga T.C. Lid
Woude T. van der Lid
Reitsma A. Lid
Boer M. Lid

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een 
bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Er is een overeenkomst gesloten ten behoeve van het kopieerapparaat vanaf 17 december 2019. De overeenkomst is
voor 60 maanden aangegaan. De kosten bedragen per kwartaal € 855,- (excl. BTW).

Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame 
inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld in artikel 8 van de cao.

Voor de rechten van ouderschapsverlof is geen voorziening gevormd. De kosten bij eventuele opname zullen direct in
de staat van baten en lasten worden verantwoord.
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OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklaring
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan van Vereniging voor Christelijk 

Onderwijs op Reformatorische Grondslag in Oost-Friesland te Drachten 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel  

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Vereniging voor Christelijk Onderwijs op 

Reformatorische Grondslag in Oost-Friesland te Drachten gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel:  

 geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging voor Christelijk 

Onderwijs op Reformatorische Grondslag in Oost-Friesland te Drachten op 31 

december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- 

en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. 

Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2021;  

2. de staat van baten en lasten over 2021; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

  

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

  

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische 

Grondslag in Oost-Friesland te Drachten zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 

opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan 

aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel.  

 



 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o 

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze 

controleverklaring daarbij. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 

mening dat de andere informatie:  

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2021 is vereist.  

  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat.  

  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 

het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs en de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 

bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.  

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

  

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan 

voor de jaarrekening  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 

zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van het 

Onderwijscontroleprotocol OCW 2021. In dit kader is het bestuur tevens 



 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 

acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 

regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 

fouten of fraude.  

  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling 

in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 

onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten 

in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.  

  

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht 

op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.  

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen 

voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten 

en fraude ontdekken.  

  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel.  

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

 het identificeren en inschatten van de risico’s  

 dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude,  

 van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn, 

 het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 



 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in 

de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling;  

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan;  

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 

de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en  

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten 

en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde 

aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

  

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de 

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die 

uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing.  

 

Geldermalsen, 27 juni 2022 

Van Ree Accountants 

 

Was getekend 

 

T. van Dolderen RA MSc 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 VAN DE EBEN HAËZERSCHOOL

Baten

Rijksbijdragen      633.034 583.530    604.017    
Overige overheidsbijdragen en 
- subsidies 463           500           491           
Overige baten 1.966        2.350        1.508        

Totaal baten 635.463    586.380    606.016    

Lasten
Personeelslasten 491.726    481.186    466.222    
Afschrijvingen 12.801      13.677      22.581      
Huisvestingslasten 34.418      29.300      27.091      
Overige lasten 81.234      63.100      66.076      

Totaal lasten 620.179    587.263    581.970    

Saldo baten en lasten 15.284      883-           24.046      

Financiële baten en lasten 379-           -               -               

Netto resultaat 14.905      883-           24.046      

2021 Begroting 2021 2020
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 VAN DE VERENIGING

Baten

Ledencontributies 1.600        2.000        2.355        
Collecten kerken/donaties/giften 960           50            660           
Overige baten 245           1.250        400           

Totaal baten 2.805        3.300        3.415        

Lasten
Personele lasten 680           -               483           
Kosten begeleiding/ondersteuning 213           -               -               
Jubilea 100           -               -               
Representatiekosten 45-            100           -               
Leerlinggebonden activiteiten 180           1.500        -               
Overige lasten 322           -               634           

Totaal lasten 1.450        1.600        1.118        

Saldo baten en lasten 1.355        1.700        2.297        

Financiële baten en lasten 5              -               -               

Netto resultaat 1.360        1.700        2.297        

2021 Begroting 2021 2020
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