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Voorwoord
“Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want derzulken is
het Koninkrijk Gods.”
Met deze tekst uit Lukas 18 mochten we in het afgelopen jaar het nieuwe
schoolgebouw van de Willem de Zwijgerschool openen.
Als bestuur kijken we met grote dankbaarheid terug op het afgelopen
jaar en mogen we u nu het jaarverslag over 2021 presenteren.

Het afgelopen jaar was bestuurlijk en operationeel een turbulent jaar. Het jaar begon en eindigde met een schoolsluiting in verband de coronapandemie. De eerste
weken van 2021 was het noodzakelijk dat er thuisonderwijs gegeven werd. Dit vroeg
weer veel van leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s).
Ondanks de schoolsluiting mocht er het afgelopen jaar aan zo’n 650 leerlingen uit
Ambacht en Oostendam onderwijs gegeven worden. Iedere schooldag is Gods
Woord open gegaan en mocht de boodschap van zonde én genade klinken.
De schoolleiders, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en vrijwilligers
hebben zich ingezet voor een veilige school en goed reformatorisch onderwijs.
Dank en waardering voor al diegenen die hier een bijdrage aan hebben geleverd!
Ons gebed is dat Hij het onderwijs zegent in de levens van onze kinderen, en dat
Hij Zijn zegen wil geven aan bestuur, directie, leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel.
J.G. Janssen

“Laat de kinderen tot Mij komen
en verhindert ze niet”
Lukas 18: 16b
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1. Het schoolbestuur
Profielschets en organisatie
van het schoolbestuur.
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1.1 Profiel
Missie & Visie

Het bestuur heeft voor de uitvoering van de scheiding tussen bestuur en toezicht bewust gekozen voor het mandaat-model. Het voorziet in het mandateren van vrijwel
alle bestuurderstaken aan de directie, waarbij het bestuur zich voornamelijk bezighoudt met het toezicht houden op het door de directie geformuleerde en uitgevoerde
beleid. Om deze toezichthoudende taak te kunnen uitvoeren zijn de volgende instrumenten vastgesteld:
1. Een strategisch beleidsplan, waarin de speerpunten van het schooljaar zijn vastgelegd.
2. Een bestuurlijk beleidskader waarin de taken tussen de toezichthouder en de
gemandateerd BMT (bovenschools managementteam) zijn vastgelegd.
3. Een managementrapportage waarin het BMT-verslag doet over de aan hem gemandateerde taken.

Strategisch beleidsplan

De kaders van handelen van bestuur en directie zijn vastgelegd in het strategisch beleidskader. Jaarlijks wordt het strategisch beleidskader geactualiseerd en wordt gewerkt met een agenda waarin de agendapunten onderscheiden van karakter zijn: namelijk bestuurlijke en toezichthoudende. Op deze manier wordt het gekozen model in
de praktijk gebracht. Dit wordt verder in de verslaglegging eveneens onderscheiden.
Het bestuur heeft vooralsnog geen reden dit model te wijzigen.
De belangrijkste speerpunten uit het strategisch beleidsplan:
Huisvesting
Ingebruikname Willem de Zwijgerschool
Ontwikkeling nieuwbouw Stadhouder Willem III-school
Toezicht houden op identiteit van de scholen
Gesprekken met kerkenraden
Schoolbezoeken
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1.2 Organisatie
Contactgegevens

VVOGG
Bestuursnummer: 38910
Postbus 379
3340 AJ Hendrik-Ido-Ambacht
info@vvogg.nl
www.vvogg.nl

Bestuur

Per 31 december 2021 bestond het toezichthoudend bestuur uit de volgende leden:
Voorzitter:
J.G. Janssen
Secretaris:
A. Griep
Penningmeester: H. Peeman
Overige leden:
H. Visser
A.A. Kreft
D. Verheij
M.P. Bal

Scholen

Willem de Zwijgerschool
Brinnummer: 09TZ
www.wdzschool.nl

Stadhouder Willem III school
Brinnummer: 10NC
www.stadhouderwillem3school.nl

Willem de Zwijgerschool (Hendrik-Ido-Ambacht) | Scholen op de kaart
Stadhouder WIllem III-school (Hendrik-Ido-Ambacht) | Scholen op de kaart

Organisatiestructuur/ juridische structuur

Het bestuur heeft voor de uitvoering van de scheiding tussen bestuur en toezicht bewust gekozen voor het mandaat-model. Het voorziet in het mandateren van vrijwel
alle bestuurderstaken aan de directie, waarbij het bestuur zich voornamelijk bezighoudt met het toezicht houden op het door de directie geformuleerde en uitgevoerde
beleid. De kaders van handelen van bestuur en directie zijn vastgelegd in het strategisch beleidskader. Jaarlijks wordt het strategisch beleidskader geactualiseerd en
wordt gewerkt met een agenda waarin de agendapunten onderscheiden van karakter
zijn: namelijk bestuurlijke en toezichthoudende. Op deze manier wordt het gekozen
model in de praktijk gebracht. Dit wordt verder in de verslaglegging eveneens onderscheiden. Het bestuur heeft vooralsnog geen reden dit model te wijzigen.

Intern toezicht
Wat betreft de interne beheersing en toezicht wordt gemeld dat ten minste tweejaarlijks een interne evaluatie wordt gehouden. Een commissie verwerkt de resultaten en
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de resultaten worden omgezet in beleidspunten. Daarin wordt meegenomen welke
scholing het bestuur nodig heeft om de zaken op orde te houden. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van de ontwikkelingen van Federatie Rijnmond, waarbij wij zijn aangesloten en
die tweejaarlijks bestuurlijke intervisie organiseert. Het beleid ‘versterken van het toezichthouden’ van het ministerie wordt hierin meegenomen. Er is afgesproken om in
2022 een externe partij (VGS) te betrekken om de nieuwe wet ‘scheiding bestuur toezicht’ zo goed mogelijk toe te passen in de manier van toezichthouden.

(Gemeenschappelijke) medezeggenschapraad
De MR heeft advies- en instemmingsbevoegdheid over een aantal zaken waarover het
bestuur besluiten moet nemen. Het bestuur heeft daarom bij de betreffende onderdelen instemming gevraagd aan de MR. Daarbij kan worden gedacht aan zaken als het formatieplan en de begroting. Twee keer per jaar is er een overleg tussen een afvaardiging
van het bestuur en de GMR. Tijdens deze bijeenkomsten is er naast de reguliere onderwerpen vooral ook gesproken over identiteit, bestuurskracht en huisvesting.
Een illustratie van onze organisatiestructuur inclusief de positionering van de
(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad is als volgt:
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Verbonden partijen
Passend Onderwijs
In verband met het oprichten van het landelijke samenwerkingsverband Berséba
heeft WSNS Barendrecht minder betekenis gekregen. Doordat we als scholen in de
regio in 2014 een verplichting aangegaan zijn met betrekking tot de huisvesting in
Sliedrecht was het juridisch en financieel niet mogelijk om dit samenwerkingsverband op te heffen. Zodoende bestaat WSNS Barendrecht nog steeds, maar in afgeslankte vorm. Voor de verdere invoering van Passend Onderwijs heeft de school in
2020 een ondersteuningsprofiel opgesteld waarin we aangeven welke zorg we als
school kunnen leveren en wat onze ambities zijn richting de toekomst. Ook in 2021
heeft de school actief meegedaan in het in onze regio georganiseerde overleg en
afstemming.
Kerkenraden
Tenminste eenmaal per jaar wordt er een overleg met de kerkenraden gehouden.
In het verslagjaar 2021 is tweemaal op constructieve wijze vergaderd. Dit verslagjaar
spraken we meerdere keren over het voornemen om te fuseren en welke consequenties dit voor de scholen kan hebben. Ook bespraken we hoe de samenwerking
en de onderlinge betrokkenheid drieslag (gezin/ school/ kerk) vergroot kan worden.
Om deze reden is er afgesproken dat tijdens schooljaar 2021-2022 kerkenraadsleden
uit de drie vertegenwoordigde kerkenraden enkele weekopeningen verzorgen op de
Willem
de
Zwijgerschool
en
de
Stadhouder
Willem
III-school.
Samenwerking Zwijndrecht
De verkennende gesprekken over bestuurlijke samenwerking tussen de VVOGG en
de Zwijndrechtse reformatorische basisschool (VCORG) zijn in 2017 zijn gestart. Op
de ledenvergadering van 9 december 2019 is het voorstel ter stemming gebracht.
Doordat 26% van de leden tegen de fusie stemden was er geen vereiste meerderheid.
Afgesproken is dat de operationele samenwerking tussen de Hellenbroekschool en de reformatorische scholen in Ambacht wordt gecontinueerd.

Klachtenbehandeling
Het afgelopen jaar is geen klacht van ouders bij de vertrouwenspersonen terechtgekomen. Er zijn ook geen signalen van ontevredenheid van personeel bij de vertrouwenspersonen gekomen. Uit het
jaarlijkse overleg met de directie van de scholen blijkt dat er aandacht en zorg is om te streven naar optimale openheid en transparantie in de relatie tussen leerkrachten en management. Ook ervaren de vertrouwenspersonen dat er door de scholen gestreefd wordt
naar maximale openheid tussen school en ouders.
Dhr. J.J. Veldhoen
Mw. Drs. R.M.I. Midavaine-Lanser
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Code goed bestuur & governance

Het bestuur betreft een bestuur van vrijwilligers. Het bestuur werkt volgens de Code
Goed Bestuur primair onderwijs. Deze code is als bijlage opgenomen in ons strategisch beleidskader en deze komt eens per jaar op een bestuursvergadering ter sprake
om te evalueren of nog volgens de code wordt gewerkt. Het bestuur houdt controle
op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beleid van de organisatie.
Als toezichthouder en bestuur leggen we verantwoording af aan de jaarlijkse ledenvergadering.
Een aantal taken, zoals identiteitsbeleid en het benoemingsbeleid, zijn bij het bestuur
gebleven. Dit beleid wordt door het bestuur vastgesteld en het BMT wordt met delen
van de uitvoering belast. De kaders zijn eveneens verwoord in het eerdergenoemde
bestuurlijk beleidskader. Het verslag daarvan wordt gedaan in financiële en onderwijskundige rapportages.
In het verslagjaar 2021 hebben we tevens de aanbevelingen van de accountant
opgevolgd en zijn de bancaire betalingen volgens een vier ogen principe ingericht
Op basis van het advies van de inspectie is het goed om expliciet te maken dat
het toezichthoudend orgaan zich heeft vergewist van het juist besteden van de
onderwijsmiddelen, door de periodieke rapportages, waarbij de impact van financiële inzetbaarheid van overheidsmiddelen wordt afgewogen ten opzichte
van de leerresultaten.
De inzet van de werkdrukgelden worden periodiek tijdens bezoeken aan de
scholen getoetst en daar waar nodig teruggekoppeld aan de bestuurstafel.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergaderde 9 keer waarvan een aantal keren online wegens de corona
maatregelen. Vanwege de wet scheiding van bestuur en toezicht heeft het bestuur
één keer vergaderd zonder de schoolleiders, de overige vergaderingen werden door
schoolleiders bijgewoond. Hoewel het online vergaderen niet als optimaal werd ervaren, is het bestuur dankbaar dat de werkzaamheden op deze manier toch zijn voortgang konden vinden. Onderstaande zaken kwamen gedurende het verslagjaar aan de
orde:
Jaarverslag/jaarrekening 2020: deze documenten zijn goedgekeurd.
Meerjarenbegroting vanaf 2021 is goedgekeurd.
Divers beleid is geüpdatet of ontwikkeld.
Er heeft in 2021 een wisseling in het bestuur plaatsgevonden.
Dhr. H.J. Hafkamp is afgetreden als bestuurslid. De heren M.P. Bal en D. Verheij
zijn op de ledenvergadering van 22 juni 2021 aangesteld als bestuurslid.
De bestuursleden hebben in 2021 schoolbezoeken gebracht en gesproken met
verschillende teamleden.
De coronamaatregelen hebben veel gevraagd van het personeel op de scholen.
Het bestuur is erg blij met de inzet van de leerkrachten en heeft hen hiervoor
extra beloond
Er zijn diverse, constructieve gesprekken gevoerd met kerkenraden om de drieslag (gezin, kerk, school) te versterken en betrokkenheid te vergroten.
Op 9 maart 2021 zijn de leden door middel van een brief op de hoogte gesteld
dat vanwege de instandhoudingsnorm de fusie met Zwijndrecht geen doorgang
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kan vinden. Op de ledenvergadering gehouden op 22 juni 2021 zijn de leden hier
nader over geïnformeerd. Tijdens deze vergadering zijn naast de goedkeuring
van het jaarverslag 2020 de heren D. Verheij en M.P. Bal aangesteld als bestuurslid. Dhr. H.J. Hafkamp is afgetreden als bestuurslid.
Het bestuur heeft gesproken met bestuurders peuterspeelzaal- en opvang de
Kleine Prinses over de visie en uitvoering omtrent opvang leerlingen VVOGG. In
samenwerking met de Kleine Prinses is de BSO gestart.
IHP / nieuwbouw Stadhouder Bestuur is betrokken geweest bij de ontwikkeling
van het integraal huisvestingsplan van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. In dit
plan wordt ook rekening gehouden met nieuwbouw van de Stadhouder Willem
III school. Inmiddels is vanuit het bestuur een stuurgroep opgericht om de
nieuwbouw van de Stadhouder Willem III school te coördineren. Er is een bouwmanager en een architectenbureau gecontracteerd.
Het bestuur heeft het plan (NPO) goedgekeurd wat gemaakt is voor de inzet van
de coronagelden.
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2 Verantwoording van het beleid

Dit hoofdstuk geeft weer wat er in het jaar 2021 op onze school heeft
plaatsgevonden. Het verslag zal op onze website gepubliceerd worden
als leesstuk voor de algemene vergadering.
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2.1 Onderwijs, Kwaliteit & identiteit
Gelukkig mocht het onderwijs aan onze kinderen een goede voortgang
hebben, ondanks het thuisonderwijs. Het is een goede zaak om op
transparante wijze inzicht te geven aan de leden van onze vereniging,
ouders, medezeggenschapsraad en het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap in het reilen en zeilen van onze school.
Onderwijs krijgt van overheidswege veel aandacht. Zowel in onderwijskundige ontwikkelingen als ook in beheersmatige zin. Het is geen eenvoudige opgave voor bestuur,
directie en team om daar de goede weg in te vinden. Met dankbaarheid mogen we
vaststellen dat ieder op de eigen plaats binnen onze school haar of zijn bijdrage
heeft mogen leveren.
Ook het verslagjaar 2021 stond grotendeels in het teken van corona en het in kaart
brengen en anticiperen op corona achterstanden en het uitvoeren van de NPO plannen. De leerlingen kregen ook in 2021 thuis les van hun ouders. Vanuit school hebben
ze via Teams en contact via de communicatieapp Parro zo goed mogelijk lesgegeven
Naast het thuisonderwijs hebben we ook ‘gewoon’ lesgegeven. Met elkaar is het gelukt om de onderwijsachterstanden zo klein mogelijk te houden. We hebben de leerlingen de reguliere toetsen laten maken. Hieruit bleek dat sommige leerlingen op een
aantal onderdelen zich minder hebben ontwikkeld dan we zouden mogen verwachten. Het bestuur en directie volgen met belangstelling de analyses die er gemaakt zijn
en zullen ook de komende tijd extra alert zijn op mogelijkheden om eventuele onderwijsachterstanden aan te pakken. Naast de resultaten is het minstens zo belangrijk
hoe het welbevinden en de sociale kant van leerlingen zich ontwikkeld hebben. Juist
jonge kinderen hebben last gehad van de lange periode van thuisonderwijs. Om
hierop in te spelen is de komende tijd vakmanschap, geduld, wijsheid en zegen nodig.
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Op de teldatum van 1 oktober 2021 volgden 586 leerlingen onderwijs. Hieronder vindt
u de leerlingaantallen uitgesplitst per school:
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Schoolplan

Op onze scholen werken we met een schoolplan. Dit schoolplan heeft meerdere doelen:
het functioneren als een centraal document binnen de schoolontwikkeling;
het plannen en vormgeven van toekomstig beleid;
het geven van inzicht in de ambities en concrete plannen voor de komende jaren.
Dit schoolplan heeft verder de volgende functies:
beschrijven (van bijvoorbeeld de missie, de visie en uitgangspunten);
verwijzen naar onderliggende documenten waarin bepaalde zaken nader omschreven en uitgewerkt zijn;
het op koers houden van de school bij de realisatie van het beleid tijdens de
komende jaren;
het afleggen van verantwoording (intern en extern) over de deugdelijkheid en
kwaliteit van ons onderwijs.
In 2019 is er op de drie verschillende scholen een schoolplan gemaakt. Dit schoolplan
loopt van 2019 tot 2023. Het schoolplan 2019-2023 is statisch voor wat betreft de beschrijving van de missie, de visie en uitgangspunten.
De missie van onze scholen is: ‘Bijbelgetrouwe vorming en toerusting met oog voor
het kind’.
We handelen vanuit de kernwaarden: ‘Bijbelgetrouw, Professioneel en Liefdevol’
Vanwege de aan dit schoolplan gekoppelde jaarplannen is het ook een dynamisch
document. Aan de hand van deze jaarplannen wordt voortdurend aan verbetering
gewerkt. De plannen worden jaarlijks geactualiseerd worden, afgestemd op de ontwikkelingen die zich voordoen. Er is gebruik gemaakt van een kwaliteitsmanagementsysteem.
Vanuit het schoolplan benoemen we hieronder de vastgestelde onderwerpen voor
verandering en de bijbehorende streefbeelden:
Ontwikkeling en verbetering van de basiszorg: de basiszorg zoals het samenwerkingsverband heeft geformuleerd is op orde.
Sociale veiligheid: er is een veiligheidsbeleid, gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten opgesteld met o.a. een actueel pestprotocol. Dit beleid
functioneert in alle lagen van de schoolorganisatie.
We hebben de leerkrachten ondanks coronabeperkingen scholing aangeboden
op het gebied van PCM (Proces Communication Model) om beter tegemoet te
kunnen komen aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in hun gedrag.
Deze teamscholing betreft een meerjarenprogramma. In het jaar 2021 zijn er
vanwege corona minder fysieke bijeenkomsten doorgegaan dan we gepland
hebben. Deze zijn doorgeschoven of digitaal gehouden.
Methode vervanging en leerlijnontwikkeling: de school beschikt over moderne,
actuele en aantrekkelijke methodes en hanteert tenminste voor de hoofdvakgebieden duidelijke leerlijnen. Er is een boven schoolse commissie ingesteld die
zich oriënteert op de aanschaf van een nieuwe taalmethode in groep 3. In augustus 2021 zijn we in de groepen 3 van beide scholen begonnen met deze
nieuwe taalmethode Lijn 3. Tijdens het schooljaar 2021-2022 staan er verschillende bijeenkomsten gepland om de implementatie goed te laten verlopen.
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We willen op onze scholen, naast de hoofdvakken ook nadrukkelijk aandacht
besteden aan expressie.
Er zijn voor beide scholen mensen aangesteld als Talentbegeleider, deze mensen zijn betrokken bij het maken van beleid rondom meer begaafde leerlingen.
In overleg met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en andere schoolbesturen is
een uitvoeringsplan IHP opgesteld in 2020. Onderdeel van dit IHP is nieuwbouw
voor de Stadhouder Willem III-school. We hebben een bouwmanager en architect gecontracteerd die in overleg met bestuur, school en gemeente de bouwplannen uitwerken.

Onderwijsprestaties

Voor de kwaliteitsbeoordeling richt het bestuur zich op de toets uitslagen van de Centrale Eindtoets en eventuele inspectierapporten. Voor de inhoudelijke kant van de
onderwijsontwikkeling verwijzen we naar de schoolgidsen.
De ontwikkelingen onderwijsresultaten wordt o.a. door de inspectie bekeken door het
percentage van de leerlingen te meten wat op de eindtoets 1F (fundamenteel niveau)
scoort en 1S/2F (1 streefniveau en 2 fundamenteel niveau). Voor elke school in Nederland zijn signaleringswaarden vastgesteld. Op de volgende pagina is te zien hoe onze
scholen scoren en welke signaleringswaarden bij onze scholen horen. U kunt hier zien
dat onze scholen bovengemiddeld scoren.
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Willem de Zwijgerschool

Stadhouder Willem III-school

Onderwijskundige zaken

In 2021 zijn er de volgende ontwikkelingen in het onderwijs geweest.
De Interne Begeleiding (IB) en het Managementteam (MT) hebben ook dit jaar 4
keer per jaar gezamenlijk overleg om de zorgstructuur te optimaliseren. Dit is
verankerd in de jaaragenda.
Ook in 2021 hebben we in samenwerking met de Ds. Abraham Hellenbroekschool
een gezamenlijke boven schoolse Plusklas voor leerlingen van groep 7 en 8 georganiseerd.
In 2021 heeft de verplichte uitwisseling van de uitkomsten van de leerling vragenlijsten over sociale veiligheid voor het eerst plaatsgevonden.
De interne begeleiding voert per schooljaar 4 groepsbesprekingen met de leerkrachten. In twee besprekingen staan de opbrengsten specifiek centraal.
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Met de teams zijn er op het gebied van rekenen, sociale veiligheid, muziek en
PCM (Proces Communication Model) scholingsmomenten georganiseerd. Deze
scholing is gericht op het omgaan met leerlingen met bijzonder gedrag.
Op de Willem de Zwijgerschool heeft een ouderavond plaatsgevonden over PCM.
Deze avond werd in 2022 ook gehouden voor ouders van de Stadhouder Willem
III-school.
Op de scholen zijn jaarplannen 2021-2022 opgesteld. Deze plannen zijn juli 2021
in de teams besproken.
Er is veel tijd en energie gestopt in het online lesgeven via Teams tijdens de
lockdown en voor groepen en individuele leerlingen in quarantaine.
In verband met de lockdown is er op de scholen extra aandacht geweest voor
het sociaal emotioneel functioneren van de leerlingen.
Er is op beide scholen een klusklas opgestart om daarmee tegemoet te komen
aan leerlingen die hun praktische talenten willen ontwikkelen.
Het plan NPO (Nationaal Programma Onderwijs) om de te verwachten coronaachterstanden aan te pakken is in overleg met de beide schoolteams, directie en
GMR opgesteld en de uitvoering is gestart. We zijn met de opzet en de uitwerking
van het plan zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande ontwikkelingen. In de
paragraaf hieronder gaan we nog wat dieper in op de totstandkoming van dit
Nationaal Programma Onderwijs.

Nationaal Programma Onderwijs

Het kabinet heeft op 17 februari 2021 de contouren van een nationaal Programma Onderwijs bekend gemaakt. Het doel van dit programma is om leerlingen te helpen bij
het tot bloei brengen van hun gaven en talenten, ondanks de Coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het onderwijs.
Het nationaal Programma Onderwijs bestaat uit maatregelen om verdere vertraging
en grotere achterstanden te voorkomen en om deze, waar mogelijk, zo snel mogelijk
in te halen. De maatregelen starten per direct (februari 2021) en kennen een looptijd
van twee-en-een-half jaar, tot en met het cursusjaar 2022-2023.
Visie totstandkoming NPO VVOGG
Wij willen eerst in kaart brengen waar de leerlingen staan in hun leerontwikkeling: in
hun sociale ontwikkeling en hun mentaal welbevinden. Vervolgens is het uitgangspunt dat de leraren in beginsel het normale programma aanbieden.
Uitgangspunten
1. Huidige situatie: we sluiten met de plannen zo veel mogelijk aan bij onze
huidige situatie en de huidige jaarplannen.
2. Wij kiezen voor duurzame verbeteringen. De acties die wij willen inzetten
proberen we zo veel mogelijk structureel en duurzaam op te zetten.
3. We sluiten aan bij ons eigen kwaliteitssysteem. We gebruiken de normale
toets cyclus om te peilen of er eventuele achterstanden zijn. We gebruiken
de ‘Zien en Kijk’-observaties om de sociale ontwikkeling te peilen.
4. Wij vertrouwen op de professionaliteit van de medewerkers.
Schoolscan
Om vast te stellen waar we extra impulsen moeten geven aan de ontwikkeling van
onze leerlingen hebben we een nulmeting uitgevoerd. Deze meting is uitgevoerd door
het MT van de school en daarna zijn de uitslagen besproken met het team. Op basis
van dat gesprek zijn de scores in de nulmeting aangepast.
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Naast de nulmeting is er een vragenlijst over het mentaal welbevinden van leerlingen
uitgezet onder leerkrachten en ouders. Op basis van deze uitkomsten hebben we acties geformuleerd die opgenomen zijn in het plan.
In overleg met het team op 21 juni 2021 is besloten om in het schooljaar 2021-2022 en
2022-2023 een aantal actiepunten op te pakken. Deze actiepunten zijn opgenomen in
het NPO plan. Het plan is tevens besproken met de GMR en het bestuur. Een overzicht
van de gekozen interventies en actiepunten staan hieronder. Er worden geen NPO
gelden boven schools besteed.
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Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg
In oktober 2019 heeft er een vierjaarlijks bestuurlijk kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden. De inspecteur heeft geen tekortkomingen geconstateerd. De aanbevelingen uit het rapport worden omgezet in acties. Het rapport van dit onderzoek
is gepubliceerd op www.vvogg.nl
In maart 2019 is een personeelstevredenheidspeiling afgenomen, welke besproken is in het MT en het team. Actiepunten worden opgevolgd.
In maart 2021 is een RIE afgenomen. De actiepunten zijn opgepakt.
In het kader van NPO is er een schoolscan afgenomen op de Willem de Zwijgerschool en de Stadhouder Willem III-school. De uitkomst van deze scan hebben
we gebruikt voor het opstellen van het plan.
Er staat een oudertevredenheidsonderzoek gepland in 2022.

Verwijzingspercentage naar het SBO

Het verwijzingspercentage naar het speciaal basisonderwijs is binnen het reformatorisch samenwerkingsverband Berseba over 4 jaar gemiddeld 2,44%. Hieronder staan
de verwijzingspercentages van onze scholen gemiddeld over 4 jaar.
Binnen onze scholen streven we ernaar om passend onderwijs te geven. Het kan echter ook voorkomen dat het voor een leerling beter is om naar het speciaal basisonderwijs te gaan.
Per situatie wordt een zorgvuldige afweging gemaakt. De percentages zijn als volgt:
Willem de Zwijgerschool 1,45%
Stadhouder Willem III-school 3,72%

Identiteit

De leerlingen die onze scholen bezoeken komen voornamelijk uit Hendrik-Ido-Ambacht. Enkelen komen uit Ridderkerk en Zwijndrecht omdat deze plaatsen grenzen
aan de wijken waarin onze scholen staan. De leerlingen die onze scholen bezoeken
zijn voornamelijk lid van de Gereformeerde Gemeente, de PKN, Gereformeerde Gemeente in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeente.
We willen een school zijn voor onze gehele achterban die reformatorisch onderwijs
aan hun kinderen wil laten geven. Als niet-reformatorische ouders hun kinderen op
onze school willen aanmelden zal een gesprek plaatsvinden met de schoolleider en
eventueel het bestuur over de motivatie en achtergrond van hun wens. Aanmelding
van deze kinderen is in principe mogelijk, mits ouders de grondslag van
de school onderschrijven.
Op grond van de doopcijfers van nog niet schoolgaande kinderen uit de achterban is de verwachting dat de komende vier
jaren het aantal kinderen op onze scholen zal dalen.
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Overzicht van het percentage leerlingen per kerkelijke richting per 31.12.2021:

Willem de Zwijgerschool
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2.2 Personeel & professionalisering
In chronologische volgorde hebben zich in 2021 per school de
onderstaande mutaties voorgedaan in het (onderwijzend)
personeelsbestand. Alle personeelsleden hebben een
bestuursbenoeming en zijn in principe inzetbaar op alle scholen.

School:

Personeelslid:

Reden:

Willem de Zwijgerschool

Geen mutaties in 2021

Stadhouder Willem III school

Mw. M. Zoutewelle

In dienst getreden als leerkracht

Mw. A. Schop

Uit dienst getreden als leerkracht en IB-er

Mw. L. Lock

Uit dienst getreden als onderwijsassistent

Mw. M. Vuijk

In dienst getreden als onderwijsassistent

Naast veel reden tot dankbaarheid blijkt ook dat (gezondheids-) zorgen en verdriet
het personeel niet bespaard blijven. Het bestuur is dankbaar voor de extra inzet en
flexibiliteit van het personeel, de vervangers en de vrijwilligers. Het onderwijs kon
daardoor ook in tijden van lockdown en uitval door corona of quarantaine doorgang
hebben.
Het gevoerde beleid inzake van de beheersing van uitkeringen na ontslag
Het gevoerde beleid inzake van de beheersing van uitkeringen na ontslag is afgedekt
door deelname aan BWGS, Bureau Wachttijdgelden Gereformeerd Schoolonderwijs.
Personele bezetting
Hieronder vindt u een overzicht van de personele bezetting per 31 december 2021 uitgesplitst per school. Uit het overzicht blijkt dat er veel vrouwelijk personeel op de
scholen werkzaam is. Het bestuursbeleid is erop gericht om bij toekomstige vacatures
bij gelijke geschiktheid de voorkeur te geven aan mannen.

Scholing

Ontwikkeling van ons personeel vinden we erg belangrijk.
In overleg met de schoolteams en GMR hebben we bij het opstellen van het schoolplan 2019-2023 in lijn met de schoolontwikkeling en met subsidie van het Samenwerkingsverband ingestoken op teamscholing PCM (Proces Communication Model). Het
doel van deze bijeenkomsten is om gedrag van leerlingen beter te begrijpen en de
communicatie en het aanbod van lesstof beter af te stemmen op de verschillende
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daarnaast hebben we in de verschillende
schoolteams scholing gehad over sociale vaardigheden en is er op de Stadhouder
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Willem III-school aandacht gegeven aan de muzikale vorming van onze leerlingen. In
deelteams is er scholing geweest (ook bovenschools) over de implementatie van een
nieuwe leesmethode (Lijn 3) in groep 3 op zowel de Willem de Zwijgerschool als de
Stadhouder Willem III-school. Op de Willem de Zwijgerschool is er extra aandacht besteed aan het geven van goed rekenonderwijs.
Op individueel niveau werden diverse cursussen en opleidingen gevolgd. Dit betreft
de opleiding Intern begeleider (op de Stadhouder Willem III-school), Talentbegeleider
op Willem de Zwijgerschool en de Stadhouder Willem III-school. Ook volgt op de Willem de Zwijgerschool een personeelslid een master.
Daarnaast zijn er op beide scholen expertisegroepen die aan de hand van literatuur
verbeteringsvoorstellen doen om het onderwijs te verbeteren.
Ook de schoolleiders zijn verplicht om elk jaar voldoende punten te halen om geregistreerd te kunnen blijven in het schoolleider register. Deze registratie is wettelijk verplicht en ook het schoolbestuur hecht grote waarde aan deze registratie omdat dit
een bewijs is van de blijvende ontwikkeling van de schoolleiders. In 2021 is begonnen
met het thema ‘school en omgeving’. Aan de hand van literatuur en masterclasses
georganiseerd door een erkend leerbedrijf zal deze module in 2022 afgerond worden.
Er zijn ook personeelsleden die meer zicht willen krijgen op hun drijfveren, persoonlijkheid en loopbaanontwikkeling. Als schoolbestuur gaan we ruimhartig met deze
vragen om en moedigen we hen aan om op kosten van het schoolbestuur deze trajecten te volgen.
Monitoring en evaluatie
Elk jaar vindt er lesbezoek en een (functionering) gesprek plaats met elke medewerker waarbij gesproken wordt over teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Op
basis van dit gesprek vindt er een continuering of bijstelling van de afspraken over
het volgen van scholing plaats. Deze gesprekken worden door de schoolleiders vastgelegd in een verslag. De teamscholing wordt jaarlijks geëvalueerd tijdens de evaluatie van de jaarplannen. Deze evaluatie vindt plaats in een teamvergadering in
mei/juni.
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Ziekteverzuim percentages 2021

Hieronder staan de verzuimpercentages van 2021 weergegeven. In 2021 is op beide
scholen het verzuimpercentage toegenomen. Het toegenomen percentage is geheel te
verklaren vanwege extra verzuim door corona.

Willem de Zwijgerschool

Stadhouder Willem III-school
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Aanpak werkdruk

Met de teams is in augustus 2021 afgesproken hoe we de middelen om de werkdruk
tegen te gaan ingezet worden. In beide teams is ervoor gekozen om de werkdrukmiddelen te gebruiken om meer handen in de klas te krijgen.
Op de Willem de Zwijgerschool zijn de werkdrukmiddelen vooral ingezet om ‘extra
handen’ in de groep te hebben. Leerkrachten die een grote groep hebben krijgen
meer ondersteuning dan leerkrachten met een kleine groep.
Op de Stadhouder worden er met dekking van deze middelen gymlessen gegeven
door een vakleerkracht. De eigen leerkracht kan op dat moment andere taken doen.
Daarnaast werd het door inzet van deze middelen mogelijk om ondanks de dalende
leerlingenaantallen te blijven werken met tien groepen.
Naast de hierboven genoemde aanpak, hebben we reeds jarenlang extra maatregelen
genomen om de werkdruk te verminderen.
•
Conciërges in dienst
•
Taakbeleid ‘op maat’
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2.3 Huisvesting
Er is in samenwerking met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en
andere schoolbesturen in Hendrik-Ido-Ambacht een IHP (integraal
huisvestingsplan) op hoofdlijnen vastgesteld. Begin 2020 is dit plan
door de gemeenteraad goedgekeurd en is er overeenstemming over het
geld dat de komende jaren in de nieuwbouw van diverse scholen
(waaronder de Stadhouder Willem III-school) wordt gestoken.
Het jaar 2021 is qua huisvesting een gedenkwaardig jaar. Sinds de oprichting van de VVOGG is
het niet vaak voorgekomen dat er een nieuwe school in gebruik werd genomen. De Willem de
Zwijgerschool was vanaf 1956 gehuisvest aan de Graaf Willemlaan. De Koningin Wilhelmina
school was vanaf 2005 tot 2015 als zelfstandige school en vanaf 2015 als dependance van de
Willem de Zwijgerschool gehuisvest aan de Druivengaarde. Vanaf februari 2021 (na de lockdown) zijn we met beide scholen naar het prachtige nieuwe schoolgebouw aan de IJdenhove
gegaan waar we als één school en één schoolteam verder gaan. Een feestelijk en gedenkwaardig moment. In verband met de coronamaatregelen hebben we de officiële opening van de
nieuwe Willem de Zwijgerschool uitgesteld tot juni 2021.
Op 2 juni was de officiële opening van onze school. Het was
goed om stil te kunnen staan bij deze bijzondere mijlpaal voor onze school. Vanwege de coronamaatregelen konden slechts een beperkt aantal
genodigden de opening live meemaken.
Ouders en leerlingen konden digitaal
meekijken.
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Schoolleider dhr. J.C. Bezemer vertelde een Bijbelverhaal n.a.v. de tekst ‘Laat de kinderen tot
Mij komen’ die op de gedenksteen staat.
Wethouder Flach sprak namens de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en dominee
M.H. Schot sprak namens de vertegenwoordigers van de betrokken kerken.
Dhr. J.G. Janssen, voorzitter van de
schoolvereniging onthulde de gedenksteen. De wens werd uitgesproken dat we in afhankelijkheid van
de zegen van de Heere tot in lengte
van jaren goed christelijk/reformatorisch onderwijs mogen geven in
dit nieuwe schoolgebouw.
Dank voor alle positieve reacties
over de feestweek. We zijn blij en
dankbaar dat we deze week met
elkaar konden organiseren.
Het IHP-uitvoeringsplan is begin 2020
vastgesteld in 2021 is er uitvoering gegeven
aan
dit plan. VVOGG heeft aan de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht laten weten dat ze in principe
bouwheer willen worden bij de nieuwbouw van De stadhouder Willem III - school.. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft een voorbereidingskrediet vastgesteld. Vanuit het bestuur
en directie is er een stuurgroep ingericht die om de twee weken bij elkaar komen om de
nieuwbouw te begeleiden. We hebben een bouwmanager (Multical) en een architectenbureau
(Kort Geytenbeek) aangenomen. De voorbereidingen voor de nieuwbouw verlopen in nauw
overleg
met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht die de
nieuwbouw gaat bekostigen. Op het moment van
schrijven van dit jaarverslag gaan we er vanuit dat het nieuwe schoolgebouw klaar is
aan het begin van schooljaar 20232024. Tijdens het schooljaar 20222023 zal de Stadhouder Willem III-school tijdelijk gehuisvest zijn in het gebouw aan de P.C.
Hooftsingel.
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3. Verantwoording van de financiën

Dit hoofdstuk geeft de financiële verantwoording
van de schoolvereniging weer.
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3.1 Financieel beleid
Het financieel beleid van de vereniging is gericht op continuïteit van de schoolorganisatie, doelmatige en
rechtmatige inzet van de middelen en maximale inzet van de ontvangen middelen voor de leerlingen.
Jaarlijks wordt daarom per schoollocatie een meerjarenbegroting opgesteld waarin ook een meerjarenbalans is opgenomen. Deze begrotingen zijn een vertaling van de schoolplannen die met de teams zijn opgesteld en worden vastgesteld door het bestuur.
De vereniging heeft geen boven bestuurlijk apparaat. De verdeling van de middelen is daarom conform
RIO instellingscode. Hierop is een uitzondering: 35% van de middelen voor Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid wordt afgeroomd ter dekking van de gezamenlijke kosten voor administratie en beheer: zoals administratiekantoor, accountant en diverse verzekeringen. Deze verdeling wordt jaarlijks tijdens het opstellen van de begroting opnieuw bekeken en deze begroting wordt in bestuursvergadering en GMR besproken en na advies van de GMR door het bestuur vastgesteld.
In de volgende paragrafen vind u een verantwoording van dit gevoerde beleid in 2021.
Onderstaand is de balans van 31 december 2021 opgenomen. Deze is vergeleken met de balans van 31 december 2020. Na de balans volgt een toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Financiële positie op balansdatum
Activa

31-12-2021

Materiële vaste activa

€

Vorderingen

€

Liquide middelen

€

Totaal activa

€

714.057 €

31-12-2020

Passiva

31-12-2021

31-12-2020

571.054

Eigen vermogen

€

1.475.316 €

1.198.074

231.867 €

190.781

Voorzieningen

€

442.035 €

370.981

1.341.658 €

1.281.875

Langlopende schulden

€

- €

20

Kortlopende schulden

€

370.230 €

474.636

€

2.287.582 €

2.043.711

2.287.582 €

2.043.711

Toelichting op de balans
Activa:
Materiële vaste activa

In 2021 is voor € 291.000 geïnvesteerd in materiële vaste activa. Dit is € 221.000 meer dan begroot. Het grootste deel
van dit bedrag, nl. € 166.000, is geïnvesteerd in het schoolplein van de Willem de Zwijgerschool. Dit bedrag was niet
opgenomen in de begroting 2021, omdat bij het opstellen van deze begroting ervan uit is gegaan dat deze nog in 2020
verwerkt zou worden.
De overige investeringen zijn ook hoger dan de € 70.000 geplande investeringen voor 2021. Deze geplande investeringen betroffen de aanschaf van nieuw meubilair bij de Willem de Zwijgerschool en de aanschaf van een nieuwe leermethode en kopieerapparaten op beide scholen. Deze investeringen zijn in 2021 uitgevoerd. Daarnaast is er nog €
47.000 extra geïnvesteerd in computers en dynabooks op beide scholen ten laste van de subsidie Nationaal Programma Onderwijs (NPO).
De totale afschrijvingslasten bedroegen € 148.000. Aangezien de waarde van de investeringen € 143.000 hoger was
dan de afschrijvingslasten is de waarde van de materiële vaste activa met dit bedrag toegenomen.

Vorderingen
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De vorderingen zijn in totaal € 41.000 hoger dan op 31 december 2020. Met name de vordering op de gemeente en de
overlopende activa zijn hoger.
De vordering op de gemeente bestaat op 31 december 2021 uit nota’s voor werkzaamheden inzake de nieuwbouw van
de Stadhouder Willem III school. Het vastgestelde voorbereidingskrediet zal in 2022 ontvangen worden. Op 31 december 2020 bestond de vordering op de gemeente uit de onroerendzaakbelasting over 2020. Dit bedrag is in 2021 ontvangen.
De overlopende activa op 31 december 2021 betreffen bedragen te ontvangen inzake ziekte- vervanging en de verhuur
van lokalen. De overlopende activa op 31 december 2020 bestond uit vooruitbetaalde kosten voor 2021. In 2021 zijn er
geen nota’s ontvangen die betrekking hebben op 2022.
De belangrijkste vordering is de vordering op het ministerie wegens het betaalritme van de personele bekostiging. In
de periode augustus–december wordt minder dan 5/12 van de toegekende schooljaarsubsidie ontvangen waardoor er
op 31 december sprake is van een vordering. De vordering op het ministerie op 31 december 2021 is € 2.000 lager dan
op
31 december 2020.

Liquide middelen

De omvang van de liquide middelen is in 2021 met € 59.7823 toegenomen. Deze toename is lager dan het positieve
resultaat 2021. Met name de investeringen in de materiële vaste activa hebben negatieve invloed gehad op de ontwikkeling van de liquide middelen. Daarnaast werd in 2021 de omvang van de liquide middelen beïnvloed door de toename van de vorderingen en de afname van de kortlopende schulden. Een nadere toelichting op de ontwikkeling van
de liquide middelen is te vinden in het kasstroomoverzicht.

Passiva:
Eigen Vermogen

Het positieve resultaat van € 277.242 is als volgt aan het eigen vermogen toegevoegd.
Het exploitatieresultaat van 2021 is sterk beïnvloed door de ontvangen subsidies in het kader van het NPO.
In 2021 zijn niet alle ontvangen subsidies NPO besteed. Het ziet er naar uit dat de minister ook de bestedingstermijn
zal verlengen van 2 jaar naar 4 jaar. Daarom is besloten om het resultaat van de NPO-gelden binnen het eigen vermogen als bestemmingsreserve te oormerken. Er zal daarom een bestemmingsreserve NPO opgenomen worden.
De resultaatverdeling is als volgt.
€ 163.795 wordt toegevoegd aan het algemene reserve, deze bedraagt op 31 december 2021 € 1.080.493
Naast de algemene reserve zijn er ook bestemmingsreserves:
Reserve NPO:
Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor de dekking van toekomstige kosten die in het kader van de subsidie NPO
gemaakt worden. Aan deze reserve wordt € 91.988 toegevoegd, zodat de reserve op 31 december 2021 € 91.988 bedraagt.
Reserve personeel
Deze bestemmingsreserve is bedoeld ter dekking van onverwachte personele lasten zoals b.v. onverwacht hoge lasten
ouderschapsverlof. Bij de resultaatverdeling heeft geen toevoeging aan of onttrekking uit de reserve plaatsgevonden.
De reserve bedraagt op 31 december 2021 € 123.000.
Algemene reserve privaat (bestedingsmogelijkheid aangebracht door bestuur)
Deze bestemmingsreserve is bedoeld ter dekking van eventuele tekorten bij de ouderbijdrage welke ondergebracht
zijn in het bestemmingsfonds privaat. Bij de resultaatverdeling is € 12.115 toegevoegd De reserve bedraagt op 31 december 2021 € 58.823.
Ouderbijdragen privaat (bestedingsmogelijkheid aangebracht door derden)
Het private fonds betreft de ouderbijdragen. Bij de resultaatverdeling is € 9.345 toegevoegd. Het fonds bedraagt op
31 december 2021 € 121.199.

Voorzieningen

De vereniging beschikt over twee voorzieningen, een jubileumvoorziening en een voorziening groot onderhoud.
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De jubileumvoorziening is bedoeld ter dekking van de gratificaties bij een 25- of 40-jarig ambtsjubileum. In 2021 zijn
er geen jubileumgratificaties uitbetaald en derhalve is er geen bedrag aan de voorziening onttrokken. Er is een bedrag van € 5.000 gedoteerd aan de voorziening. De voorziening bedraagt op 31 december 2021 € 37.436. De omvang
van de voorziening is hoog genoeg om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
De onderhoudsvoorziening is bedoeld ter egalisatie van de lasten van het groot onderhoud. Aan de voorziening is op
basis van de meerjarenonderhoudsplannen € 66.000 toegevoegd. In 2021 is er geen groot onderhoud uitgevoerd en
derhalve is er geen bedrag aan de voorziening onttrokken. De voorziening bedraagt op 31 december 2021 € 405.000.

Langlopende schulden

De langlopende schulden bestaan uit ontvangen investeringssubsidies. Een bedrag, gelijk aan de afschrijvingslasten
van de materiële vaste activa die van de subsidies zijn aangeschaft, valt ieder jaar vrij ten gunste van de exploitatie.
In 2021 was dit € 20. De investeringssubsidie is op 31 december 2021 nihil en beëindigd.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn in totaal € 104.406 lager dan op 31 december 2020.
Dat de kortlopende schulden per saldo zijn afgenomen kan met name worden verklaard door de in 2020 verantwoorde balansposten welke zijn ontvangen of besteed in 2021. Dit betreft naast de inhaalsubsidie IOP welke ontvangen is van het OCW, de nog te besteden gelden sponsorgelden voor de inrichting van het schoolplein van de Willem
de Zwijgerschool en de afrekening van de gemeente inzake de verhuisvergoeding.
De omvang van het bedrag te betalen aan crediteuren is tevens afgenomen. De hoogte van deze balanspost hangt
altijd af van het moment waarop de facturen verwerkt worden in de administratie.
De belangrijkste schulden op 31 december 2021 zijn de salaris gebonden schulden zoals de nog af te dragen loonheffing en premies, waaronder de pensioenpremie en het nog te betalen vakantiegeld. De afdrachten vinden eind januari 2022 plaats, de uitbetaling van het vakantiegeld in mei 2022.
De salaris gebonden schulden zijn € 37.000 hoger dan op 31 december 2020. In december 2021 zijn de in de cao PO
toegekende 2.25% loonsverhoging en de eenmalig naar 6.5% verhoogde eindejaarsuitkering uitbetaald, waardoor de
af te dragen loonbelasting december en pensioenpremie zijn toegenomen.

Analyse resultaat

De begroting van 2021 liet een positief resultaat zien van € 6.000. Uiteindelijk resulteert een positief resultaat van
€ 277.244: een positief verschil van € 270.870 met de begroting.
Tijdens het opstellen van de begroting 2021 was nog niet bekend dat er extra subsidies beschikbaar kwamen in de
vorm van de subsidie Extra Hulp in de klas en de subsidie Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De subsidie NPO is
ontvangen vanaf de start van schooljaar 2021-2022 maar kon nog niet volledig ingezet worden.
In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de begroting van 2021 en de
verschillen tussen de realisatie van 2021 en 2020.

Jaarverslag VVOGG 2021

30

3.2 Analyse realisatie en begroting
Analyse realisatie 2021 versus realisatie 2020 en realisatie 2021 versus begroting 2021
Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2021 opgenomen. De gerealiseerde baten en lasten zijn vergeleken met de begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2021 en gerealiseerde baten en lasten voor
het kalenderjaar 2020.
Realisatie 2021

Begroting 2021

Verschil

Realisatie 2020

Verschil

Baten
Rijksbijdragen OCenW

3.901.155

3.566.459

334.697

3.715.485

5.646

-

5.646

33.803

-28.157

Overige baten

336.738

68.749

267.989

217.867

118.870

Totaal baten

4.243.539

3.635.208

608.332

3.967.156

276.384

Overige overheidsbijdragen

185.671

Lasten
Personele lasten

3.157.691

2.911.923

-245.768

3.098.555

-59.136

Afschrijvingen

147.513

143.137

-4.377

125.358

-22.156

Huisvestingslasten

218.155

203.875

-14.280

286.153

67.997

Overige lasten

443.706

369.900

-73.806

443.771

66

Totaal lasten

3.967.066

3.628.835

-338.230

3.953.837

-13.229

276.474

6.373

270.101

13.319

263.155

Financiële baten

-

-

-

5

-5

Financiële lasten

-769

-

769

-

769

769

-

769

5

763

277.242

6.373

270.870

13.324

263.919

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten

Totaal financiële baten en lasten
Totaal resultaat

Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten:
Rijksbijdragen OCenW

De rijksbijdragen bestaan uit de reguliere en de overige subsidies van het ministerie van OCenW en de vergoeding
van het samenwerkingsverband. De rijksbijdragen waren in totaal € 335.000 hoger dan begroot.
De reguliere rijksbijdragen waren € 97.000 hoger dan begroot. Deze toename wordt veroorzaakt door de verhoging
van de normbedragen en door de toevoeging van het grootste deel van de subsidie prestatiebox aan de subsidie personeel- en arbeidsmarktbeleid met ingang van augustus 2021 jl.
De overige subsidies waren € 226.000 hoger dan begroot. Deze toename wordt met name veroorzaakt door de toekenning van extra subsidies om de onderwijsachterstanden naar aanleiding van de lockdown weg te werken. De toegekende beschikking in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) was nog niet bekend bij het opstellen
van de begroting. Voor wat betreft de subsidie Inhaal- en ondersteuningsprogramma (IOP) is er bij het opstellen van
de begroting vanuit gegaan dat deze volledig zou worden besteed in 2020.
De vergoeding van het samenwerkingsverband was € 12.000 hoger dan begroot door een nabetaling over schooljaar
2020-2021. Daarnaast zijn meer vergoedingen voor de arrangementen ontvangen.
In totaal waren de rijksbijdragen €186.000 hoger dan in 2020.
De reguliere rijksbijdragen waren € 12.000 hoger dan in 2020. De vereniging heeft te maken met een dalend leerlingaantal. Dat de reguliere rijksbijdragen toch hoger waren komt door de verhoging van de normbedragen en door de
toevoeging van het grootste deel van de subsidie prestatiebox aan de subsidie personeel- en arbeidsmarktbeleid.
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De overige subsidies waren € 204.000 hoger dan in 2020. Dit betrof de toegekende subsidies in het kader van het
wegwerken van de onderwijsachterstanden na de lockdown, NPO en IOP.
De vergoeding van het samenwerkingsverband was € 30.000 lager dan in 2020. Deze daling werd veroorzaakt door het
dalend aantal leerlingen.

Overige overheidsbijdragen

In 2021 hebben beide scholen een gemeentelijke vergoeding ontvangen voor de noodopvang in verband met de lockdown. Deze vergoeding was niet bekend bij het opstellen van de begroting en is derhalve niet begroot. In 2020 is er
een eenmalige ontvangst geweest van de gemeente ad. € 33.445.

Overige baten

In de begroting was uitgegaan van te ontvangen ouderbijdragen, leerlinggebonden financiering (LGF)-gelden via derden, diverse donaties en giften en wat kleinere overige baten. De overige baten waren € 264.000 hoger dan begroot.
Dit werd met name veroorzaakt door de vergoeding voor vervanging in eigen beheer. Deze vergoeding was niet begroot. De vereniging heeft de lasten voor ziektevervanging verzekerd. In 2021 is naast de vergoeding voor ziektevervanging een premierestitutie ontvangen. Deze premierestitutie is ontvangen omdat er minder vervangingen zijn gedeclareerd dan dat er premie is betaald. Daarnaast is er in 2021 een subsidie Extra Hulp in de klas ontvangen. Deze subsidie is ingezet om onderwijsachterstanden, opgelopen tijdens de schoolsluitingen, op te lossen en vooral besteed
aan extra personele inzet.
De baten waren € 115.000 hoger dan in 2020. Deze hogere baten werden grotendeels verklaard door de subsidie Extra
Hulp in de klas van € 93.000. De vergoeding vervanging in eigen beheer was in 2021 € 15.000 hoger dan in 2020. In 2021
was er wel een verschuiving tussen de premierestitutie en de vergoeding voor ziektevervanging. De eerste nam met €
64.000 toe, terwijl de premierestitutie met € 49.000 afnam. Daarnaast waren er diverse kleinere verschillen.

Lasten:
Personele lasten

De totale personele lasten waren € 246.000 hoger dan begroot en € 59.000 hoger dan in 2020.
De personele lasten bestaan uit de loonkosten en de overige personele lasten.
In de begroting was uitgegaan van 43,81 fte formatieve inzet. De gerealiseerde formatieve inzet in 2021 was 47,39 fte.
De hogere formatieve inzet betrof voor 2,12 fte extra inzet op basis van de aanvullende subsidie extra hulp in de klas,
de IOP- subsidie en de NPO-subsidie. De overige extra inzet van 1,46 fte betrof de inzet voor vervanging bij ziekte en
zwangerschapsverlof. Door de hogere formatieve inzet en de salarisverhoging conform de nieuwe cao waren de loonkosten € 193.000 hoger dan begroot.
De overige personele lasten waren € 53.000 hoger dan begroot. Met name de kosten voor nascholing en de arbodienst waren hoger dan begroot. De hogere nascholingslasten betroffen uitgaven ten laste van de subsidies IOP en
NPO. De kosten van de arbodienst bestaan naast de reguliere kosten voor begeleiding en advies bij arbeidsongeschiktheid ook uit extra uitgaven van € 5.000 per school voor de uitvoering reintegratietrajecten.
De totale personele lasten waren € 59.000 hoger dan in 2020.
De formatieve inzet was 46,41 fte in 2020. De extra formatieve inzet van 0,98 fte veroorzaakte
€ 69.000 extra loonkosten in 2021, daarnaast zijn er vergoedingen vanuit het UWV ontvangen. De totale toename van
personele lasten komt daarmee op € 27.000.
De overige personele lasten waren € 32.000 hoger dan in 2020. Dit werd met name veroorzaakt door de extra uitgaven
inzake de NPO-subsidie.

Afschrijvingslasten

In de begroting was uitgegaan van € 70.000 aan investeringen. In totaal is € 291.000 geïnvesteerd. De investering in
de inrichting van het schoolplein bepaalt het grootste deel van de investeringen
nl. € 166.000. De afschrijvingslasten zijn ondanks deze verschuiving in investering slechts € 4.000 hoger dan begroot.
Dit heeft als oorzaak dat in de begroting de investering in het schoolplein zijn verwerkt als investering in 2020, waardoor de afwijking van de begroting nu met name ontstaat door de niet begrote investering in computers en dynabooks.
De afschrijvingen waren € 22.000 hoger dan in 2020. De afschrijvingslasten van de investeringen die in het kader van
de NPO zijn gedaan, worden in mindering gebracht op de bestemmingsreserve NPO.
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Huisvestingslasten

De uitgaven voor huisvestingslasten waren € 14.800 hoger dan begroot en € 68.000 lager dan in 2020. In 2021 waren er
geen kosten voor de verhuizing van de Willem de Zwijgerschool (€ 67.000) meer en waren de energielasten hoger dan
begroot, maar iets lager dan in 2020 nu de Willem Zwijgerschool niet meer twee locaties had.

Overige lasten

De overige lasten bestaan uit administratie- en beheerlasten, lasten inventaris en apparatuur, lasten leer- en hulpmiddelen en overige lasten.
De lasten waren in totaal € 74.000 hoger dan begroot en praktisch gelijk aan 2020.
De lasten van de leer- en hulpmiddelen waren € 59.000 hoger dan begroot. Deze overschrijding werd voor € 13.000
beïnvloed door de extra uitgaven ten laste van de NPO-subsidie.
Daarnaast zijn er meer uitgaven geweest voor ICT, er is een nieuwe leerling-cloud werkomgeving geïmplementeerd.
Bij de overige lasten is er € 10.000 meer uitgegeven voor representatie. Hier zijn de media uitgaven zoals het maken
van een nieuwe film voor de website van de Willem de Zwijgerschool verwerkt. Deze kosten waren niet begroot.

Financiële baten en lasten

Door de invoering van negatieve rente in 2021 zijn er financiële lasten die bij het opstellen van de begroting niet
voorzien zijn.
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3.3 Investeringen en financieringsbeleid
De vereniging heeft als uitgangspunt dat de investeringen waarvoor geen bijdrage van derden wordt ontvangen, met
eigen middelen worden gefinancierd. Gezien de liquide positie van de vereniging is er ook geen aanleiding voor het
aantrekken van vreemd vermogen. De investeringen van 2021 zijn dan ook met de eigen middelen gefinancierd.
Uit de meerjarenbalans zoals opgenomen in de continuïteitsparagraaf blijkt dat de omvang van de liquide middelen
de komende jaren van voldoende omvang blijft om de exploitatielasten, de geplande investeringen en het geplande
groot onderhoud te dekken. Dit betekent dat ook de komende jaren geen externe financiering nodig is.

Treasuryverslag

In 2016 heeft de vereniging een treasurystatuut opgesteld en vastgesteld dat voldoet aan de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’. In 2021 is conform het statuut en dus conform de regeling gehandeld.
De liquide middelen zijn weggezet op rekening-couranten en spaarrekeningen van de Rabobank, ABN-AMRO en de
ING. Alle drie de banken hebben een A-rating en voldoen daarmee aan het statuut en de richtlijn.
Er zijn geen investeringen in financiële vaste activa. In 2021 hebben geen bijzondere activiteiten op het gebied van
treasury plaatsgevonden.
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3.4 Continuïteitsparagraaf
In deze paragraaf wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de vereniging. Hiermee wordt een beeld
gegeven over de continuïteit van de vereniging. Onderstaande gegevens hebben conform regelgeving betrekking op
drie jaar, met een uitbreiding van 1 jaar in verband met de geplande investeringen in 2023 en 2024.

A1. Kengetallen
Werkelijk

Prognose

2020
Aantal leerlingen 1 oktober

2021
628

2022
585

2023
584

2024
592

2025
563

563

Personele bezetting in FTE per 31 december
Bestuur / Management

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Personeel primair proces

33,05

34,11

32,19

29,19

27,19

27,19

Ondersteunend personeel

10,49

10,59

8,75

8,75

8,75

8,75

Totaal personele bezetting

45,54

46,70

42,94

39,94

37,94

37,94

Aantal leerlingen / Totaal personeel

13,79

12,53

13,60

14,82

14,84

14,84

Aantal leerlingen / Onderwijz. personeel

19,00

17,15

18,14

20,28

20,71

20,71

In 2021 is het leerlingaantal wederom afgenomen (-/- 43 leerlingen).
Voor de komende jaren wordt een stabiel leerlingaantal verwacht. Pas in 2024 wordt er nog een grote daling door de
hogere uitstroom van groep 8.
De Willem de Zwijgerschool zal de komende jaren naar verwachting nog dalen in leerlingaantal en wel met 44 leerlingen over de periode 2022-2024. Bij de Stadhouder Willem III-school is de verwachting dat 2021 de laatste daling
was en dat de school door een hoge instroom vanaf 2022 weer op het leerlingaantal van 2020 zit. De leerling prognose is gebaseerd op de geboortecijfers van de doelgroep.
De formatieve inzet zal de komende jaren worden teruggebracht zodat deze in evenwicht blijft met het leerlingenaantal. Dit betreft met name de Willem de Zwijgerschool.
De daling van de formatieve inzet zal zowel bij het onderwijzend personeel en ondersteunend personeel plaatsvinden. Dit zal grotendeels via natuurlijk verloop gebeuren.
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A2. Balans
Werkelijk

Prognose

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Activa
Materiële vaste activa

€

571.054 €

714.057 €

685.963 € 1.091.219 € 1.011.082 €

897.167

Totaal vaste activa

€

571.054 €

714.057 €

685.963 € 1.091.219 € 1.011.082 €

897.167

Vorderingen

€

190.781 €

231.867 €

75.000 €

75.000 €

Liquide middelen

€ 1.281.875 € 1.341.658 € 1.306.679 €

829.773 €

856.704 € 1.008.515

Totaal vlottende activa

€ 1.472.657 € 1.573.525 € 1.381.679 €

904.773 €

931.704 € 1.083.515

Totaal Activa

€ 2.043.711 € 2.287.582 € 2.067.642 € 1.995.992 € 1.942.786 € 1.980.682

75.000 €

75.000

Passiva
Algemene reserve

€

916.698 € 1.080.493 €

938.822 €

892.426 €

796.702 €

826.573

Bestemmingsreserves

€

169.522 €

273.624 €

273.624 €

273.624 €

273.624 €

273.624

Overige reserves en fondsen

€

111.854 €

121.199 €

121.199 €

121.199 €

121.199 €

121.199

Totaal eigen vermogen

€ 1.198.074 € 1.475.316 € 1.333.645 € 1.287.249 € 1.191.525 € 1.221.396

Voorzieningen

€

370.981 €

442.035 €

383.997 €

358.743 €

401.261 €

Langlopende schulden

€

20 €

- €

- €

- €

- €

-

Kortlopende schulden

€

474.636 €

370.230 €

350.000 €

350.000 €

350.000 €

350.000

Totaal passiva

€ 2.043.711 € 2.287.582 € 2.067.642 € 1.995.992 € 1.942.786 € 1.980.682

409.286

In 2022 is € 83.000 begroot aan investeringen in materiele vaste activa. Bij de begroting 2022 is ervan uit gegaan dat
de in geplande investeringen voor 2021 allemaal gerealiseerd zijn.
In 2022 zijn de afschrijvingslasten hoger dan het begrote bedrag aan investeringen waardoor de omvang van de materiele vaste activa zal afnemen. In 2023 zijn er wegens de oplevering van de nieuwbouw van de Stadhouder Willem III
school veel investeringen gepland waardoor er een flinke toename van de omvang van de materiele vaste activa verwacht wordt.
De omvang van de vordering zal eind 2022 flink lager zijn door de overgang naar de kalenderjaarbekostiging met ingang van 1 januari 2023. De vorderingen zijn in de toekomstbalans gelijkgesteld aan de omvang op 31 december 2021
minus de vordering op het ministerie ad € 151.023. De balans is een momentopname, waardoor de omvang van de
vorderingen zeer lastig te voorspellen is. Deze is afhankelijk van het moment waarop de debiteuren de rekeningen
betalen en in hoeverre er sprake is van vooruitbetaalde kosten.
De omvang van de liquide middelen zal in de komende jaren gaan afnemen. In 2023 zal de omvang van de liquide
middelen afnemen onder invloed van de hoge geplande investeringen voor de Stadhouder Willem III-school. De liquide middelen zijn als sluitpost berekend.
Het totale eigen vermogen zal onder invloed van de verwachte negatieve resultaten afnemen. Het resultaat is verrekend met de algemene reserve publiek reserve.
Het saldo van de voorzieningen zal in 2022 dalen door het uit te voeren groot onderhoud. De onttrekkingen zijn gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan.
De omvang van de kortlopende schulden is, net zoals de omvang van de vorderingen, lastig te voorspellen. Voor de
kortlopende schulden is uitgegaan van een gelijkblijvend niveau.
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A3 Staat van baten en lasten
Werkelijk

Prognose

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Baten
Rijksbijdragen

€ 3.715.485 € 3.901.155 € 3.667.867 € 3.549.980 € 3.454.713 € 3.448.333

Overige overheidsbijdragen en subsidies

€

33.803 €

5.646 €

4.600 €

4.600 €

4.600 €

4.600

Overige baten

€

217.867 €

336.738 €

67.850 €

66.850 €

65.850 €

64.850

Totaal baten

€ 3.967.156 € 4.243.539 € 3.740.317 € 3.621.430 € 3.525.163 € 3.517.783

Lasten
Personeelslasten

€ 3.098.555 € 3.157.691 € 3.064.917 € 2.924.808 € 2.797.463 € 2.758.072

Afschrijvingen

€

125.358 €

147.513 €

110.594 €

119.744 €

125.138 €

113.915

Huisvestingslasten

€

286.153 €

218.155 €

204.625 €

208.425 €

204.075 €

204.075

Overige lasten

€

443.771 €

443.706 €

514.850 €

414.850 €

411.850 €

411.850

Totaal lasten

€ 3.953.837 € 3.967.066 € 3.894.985 € 3.667.827 € 3.538.526 € 3.487.912

Saldo baten en lasten

€

13.319 €

Financiële baten

€

5 €

- €

Financiële lasten

€

- €

-769 €

Saldo financiële baten en lasten

€

5 €

769 €

Totaal Resultaat

€

13.324 €

276.474 € -154.669 €

-46.397 €

-13.363 €

29.871

- €

- €

- €

-

- €

- €

- €

-

- €

- €

- €

-

277.242 € -154.669 €

-46.397 €

-13.363 €

29.871

Bovenstaande staat van baten en lasten is afkomstig uit de meerjarenbegroting 2022-2025. Deze meerjarenbegroting
is vastgesteld na goedkeuring door het toezichthoudend bestuur.
Onderstaande toelichting op de meerjarenbegroting is een cijfermatige toelichting. Voor de inhoudelijke toelichting
wordt verwezen naar het algemeen deel van het bestuursverslag.
Wat direct opvalt is het negatieve resultaat in 2022. Dit resultaat wordt voor € 151.023 euro veroorzaakt door de afboeking van de vordering op het ministerie aan het eind van 2022. Het feitelijke resultaat zonder die afboeking zou dus
€ 3.646 negatief zijn. Deze afboeking is eenmalig.
De rijksbijdragen zijn gebaseerd op de normbedragen van september 2021. Er is geen rekening gehouden met eventuele aanpassingen van de normbedragen of met eventuele nabetalingen. Indien de normbedragen worden verhoogd
en er een nabetaling wordt ontvangen, dan zullen deze waarschijnlijk nodig zijn om de bijbehorende hogere (salaris)lasten te dekken. In de begroting is rekening gehouden met een subsidie NPO van € 500,- per leerling voor schooljaar 2022-2023.
De begrote bedragen bij de overige overheidsbijdragen betreffen de door de gemeente toegezegde subsidie in het
kader van doorgaande leerlijnen (VVE).
De begrote overige baten bestaan uit ouderbijdragen, verhuurvergoedingen en contributies.
Bij de Willem De Zwijgerschool is rekening gehouden met een daling van de ontvangsten inzake ouderbijdragen door
de afname van het aantal leerlingen. Er zijn geen vergoedingen vervanging in eigen beheer begroot, aangezien de bijbehorende lasten ook niet zijn begroot.
De personele lasten zijn gebaseerd op de formatieve inzet zoals opgenomen bij de kengetallen. De lasten zullen door
de lagere formatieve inzet in de loop van de jaren afnemen.
De afschrijvingslasten zijn begroot op basis van de in de administratie aanwezige materiële vaste activa en zijn verhoogd met de afschrijvingslasten van de geplande investeringen.
De huisvestingslasten zijn voor 2022 gebaseerd op de huidige lasten. In 2023 zal er een nieuw meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld voor de Stadhouder Willem III-school. In de meerjarenbegroting is uitgegaan van de huidige
toevoeging.
De overige instellingslasten zijn begroot op het niveau van de realisatie van 2021. Voor de komende jaren is bij de
lasten die worden beïnvloed door het leerlingaantal rekening gehouden met lagere lasten door het verwachte lagere
leerlingaantal van de Willem de Zwijgerschool. De toename van de overige lasten in 2022 betreft de geplande uitgaven in het kader van de NPO-subsidie.
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3.5 Overige rapportages
Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
De vereniging bestaat uit twee scholen en maakt geen gebruik van een apart allocatiemodel. De middelen worden
daar ingezet waar zij op dat moment, gezien het beleid, nodig zijn.
De vereniging wil verantwoord financieel beleid voeren, waarmee de financiële middelen worden aangewend om een
zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs te genereren, zonder dat financiële risico's in de organisatie ontstaan.
De interne beheersing van de processen binnen de vereniging is primair een verantwoordelijkheid van de het bestuur. Het totale stelsel van functiescheidingen, autorisaties en andere maatrelen en procedures ondersteunt het
bestuur bij het beheersen van de processen. De omvang van de organisatie maakt dat een functiescheiding niet altijd
mogelijk is.
De facturen worden na interne goedkeuring digitaal aangeboden ter betaling. De betalingen worden onder een service level agreement verricht door een extern administratiekantoor. Dit geldt ook voor de betaling van de salarissen.
De wijzigingen in de benoemingen worden digitaal doorgegeven. De boekhouding wordt verzorgd door hetzelfde externe administratiekantoor. Het proces van goedkeuring van bancaire betalingen op de scholen is ingericht volgens
het vier ogen principe.
Het financiële planningsinstrumentarium bestaat uit een meerjarenbegroting en een meerjaren-formatieplan. De
meerjarenbegroting wordt in het najaar opgesteld en betreft vier kalenderjaren. Het bestuursformatieplan wordt in
het voorjaar opgesteld en betreft de komende vier schooljaren. Via deze planningsinstrumenten worden de financiële
risico's in beeld gebracht. Op basis hiervan kan worden besloten of aanpassing van het beleid noodzakelijk is.
Het controlinstrumentarium bestaat uit financiële tussenrapportages van het administratiekantoor. Op basis van deze
rapportages kan worden bepaald of de uitgaven conform planning zijn en of bijsturing noodzakelijk is.
Het financiële plannings- en controlinstrumentarium maakt onderdeel uit van het interne risicobeheersings- en controlesysteem. Gezien de omvang van de organisatie is gekozen voor een beheersings- en controlesysteem van bescheiden omvang.
Met de inrichting van het interne risicobeheersings- en controlesysteem wordt voorkomen dat er onrechtmatig wordt
gehandeld. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat er een goed beeld is van de financiële situatie.
Het bestuur heeft geen plannen om het interne risicobeheersings- en controlesysteem te wijzigen.

Risicomanagement en beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden
Het interne risicobeheersing- en controle systeem bestaat voor het financiële deel uit de plannings- en controlinstrumenten zoals hiervoor weergegeven bij de planning- en controlcyclus.
Daarnaast is er sprake van regelmatige evaluatie van de beleidsplannen en de realisatie daarvan.
Als belangrijkste risico's waar geen invloed op kan worden uitgeoefend worden gezien:
De ontwikkeling van het leerlingenaantal. Het leerlingaantal is vanaf 2019 aan
het dalen. In 2021 is er nog een sterke daling geweest. De daling zal nog wel
doorzetten maar verwacht wordt dat deze gaat afvlakken.
Voor de komende jaren wordt schaarste op de arbeidsmarkt verwacht. Het risico
dat geen goede vervangers kunnen worden gevonden wordt hierdoor steeds
groter. Bij natuurlijk verloop is het risico is dat dit niet kan worden opgevangen,
doordat bijvoorbeeld voor bepaalde groepen moeilijker goede leerkrachten kunnen worden gevonden. Daarnaast geeft dit het risico dat leerkrachten makkelijker elders een benoeming kunnen krijgen waardoor er meer verloop is, dat ook
moet worden opgevangen in kwantitatieve en kwalitatieve zin
In 2023 zal de bekostigingssystematiek worden vereenvoudigd. De nieuwe berekeningsmethode zal invloed hebben op de hoogte van de subsidie. De PO Raad
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heeft op basis van het leerlingaantal op 1 oktober 2020 een inschatting gemaakt
van de mogelijke gevolgen per bestuur. Volgens deze inschatting zal het effect
voor de school negatief zijn. Er is wel een overgangsregeling van 4 jaar ingesteld.
Vanaf 2024 zal de voorziening groot onderhoud moeten worden gebaseerd op de
componentenmethode. Dit kan zorgen voor een eenmalig hoge toevoeging aan
de onderhoudsvoorziening. Aangezien de beide scholen in 2023 nieuw zijn zal de
impact van deze verandering naar verwachting niet groot zijn.

Normatief Eigen Vermogen:
In 2020 heeft de onderwijsinspectie de ‘signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen’ geïntroduceerd. Met deze signaleringswaarde kan worden geconstateerd of er sprake is van mogelijk bovenmatig eigen vermogen.
Het normatief eigen vermogen wordt bepaald op basis van de aanschafwaarde van de gebouwen, de boekwaarde van
de overige materiële vaste activa en het totaal aan baten. Op basis van deze jaarrekening 2021 is met behulp van de
rekenhulp van de onderwijsinspectie het normatief eigen vermogen van de stichting bepaald. Dit normatief eigen vermogen bedraagt € 1.119.569. Het publieke eigen vermogen van de vereniging bedraagt € 1.295.294. Dit betekent dat er
sprake is van een bovenmatig eigen vermogen.
Door de investeringen in de materiële vaste activa in 2023 zal het normatief eigen vermogen sterk stijgen en zal er
geen mogelijk bovenmatig eigen vermogen meer zijn.

De ontwikkeling van de kengetallen in meerjarig perspectief ziet er als volgt uit:

Kengetallen
Liquiditeit (quick ratio)
Rentabiliteit
Solvabiliteit (incl. voorzieningen)
Weerstandsvermogen
Normatief publiek eigen vermogen

Werkelijk
2020
3,10
0,00
0,77
0,30
1,08

2021
4,25
0,07
0,84
0,35
1,16

Prognose
2022
3,95
-0,04
0,83
0,36
1,10

2023
2,59
-0,01
0,82
0,36
0,80

2024
2,66
0,00
0,82
0,34
0,83

2025

Signaleringswaarde
inspectie

3,10
kleiner dan 1,00
0,01 afhankelijk van fin. positie
0,82
kleiner dan 0,30
0,35
kleiner dan 0,05
0,93
groter dan 1,00

De rode kengetallen zijn boven of onder signaleringswaarde. Eind 2025 vallen alle kengetallen binnen de signaleringswaarden van het ministerie.
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