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1. Voorwoord. 
 

In dit jaarverslag legt het College van Bestuur verantwoording af over het handelen in het 

kalenderjaar 2020. Het jaarverslag bestaat uit twee onderdelen, het bestuursverslag en het financieel 

jaarverslag. 

2020 is een jaar waarin de wereldwijde corona-pandemie een grote invloed heeft gehad op onze 
samenleving en dus ook op onze scholen in Ermelo. Ook in 2021 heeft het corona-virus ons nog 
stevig in haar greep. Maar met de vaccinaties als licht aan het eind van de tunnel biedt dat houvast 
en perspectief. 
 
Maar 2020 staat in ons geheugen gegrift als een jaar, waarin veel zekerheden, niet zo zeker bleken te 
zijn. De anderhalve meter samenleving zorgde er voor dat wij , als sociale wezens, een onnatuurlijke 
afstand moesten houden en dat juist in een periode waar gezondheid centraal stond en daarbij 
nabijheid zo hard nodig was en nog steeds is. Alle (landelijke) maatregelen om het virus er onder te 
krijgen heeft natuurlijk ook een enorme impact gehad, zoals het thuisonderwijs, de werkdruk, de 
minimale sociale contacten, het testbeleid en dergelijke. De onzekerheid, vanwege de onbekendheid 
met het virus leidde tot een constante vorm van monitoren, meebewegen en vervolgens vertalen 
naar beleid binnen de VPCO en dat binnen de kaders van de landelijke overheid. En dat vanuit een 
lerend perspectief, samen met alle betrokkenen bij de VPCO. In het jaarverslag komt het thema 
regelmatig aan bod. Terugkijkend op dit proces heb ik zeer veel waardering voor alle kinderen, 
ouders en medewerkers voor hun betrokken inzet, flexibiliteit en meedenken bij alle stappen die 
gezet zijn. Samen hebben we het zo goed mogelijk gedaan.  

 
God heeft de macht u te overstelpen met al Zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten 
voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. (2 
Korintiërs 9:8) 
 
Hoewel 2020 een ander verloop heeft gehad, is er genoeg te melden. In dit jaarverslag staan we stil 
bij de (meest) relevante aspecten van het gevoerde beleid en leggen we uit welke relaties tussen de 
verschillende beleidsterreinen zijn. We zijn een lerende organisatie en elke dag leren we ons werk 
nog beter te doen. Het reflecteren op ons werk is een belangrijk basisprincipe binnen de VPCO.  
 
Wij hopen u middels dit jaarverslag over onze werkzaamheden ten aanzien van haar kerntaak “het 
leveren en verzorgen van Protestants-christelijk basisonderwijs in de gemeente Ermelo” voldoende 
te hebben geïnformeerd. 
Wij nodigen u graag uit te reflecteren op de inhoud van het jaarverslag en uw bevindingen met ons 
te delen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

   
H. Norder 
College van bestuur 
Putterweg 7B 
0341-559876 
h.norder@vpcoermelo.nl  
www.vpcoermelo.nl 
 
 

mailto:h.norder@vpcoermelo.nl
http://www.vpcoermelo.nl/
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2. Jaarverslag Raad van Toezicht 

Gedurende het verslagjaar bestond de intern toezicht uit de volgende personen.  

Naam  Functie Benoembaar tot: Nevenfuncties 

Dhr. J. Van den Belt Voorzitter  1 maart 2022 (eerste 
termijn) 

Op te vragen bij het 
secretariaat 

Mevr. S. Meijer Lid 1 januari 2023 
(tweede termijn) 

Op te vragen bij het 
secretariaat 

Mevr. A. van der Kamp Lid (tot 1 september 
2020) 

- Op te vragen bij het 
secretariaat 

Dhr. J. Visser Lid (vanaf 1 november 
2019 

1 november 2023 
(eerste termijn) 

Op te vragen bij het 
secretariaat 

Dhr. I. Kuiper Lid (vanaf 1 
september 2020) 

1 september 2024 
(eerste termijn) 

Op te vragen bij het 
secretariaat 

Vacature Lid -  

 

Inleiding. 

Vanaf 1 januari 2020 is de structuur van de VPCO veranderd en zijn nieuwe statuten van toepassing. 
Er is sprake van een raad van toezicht en een college van bestuur. Dat betekende dat een aantal 
documenten aangepast moesten worden. Dat is ook gebeurd en zijn er diverse reglementen 
vastgesteld. Het bestuursreglement, dat de relatie tussen het college van bestuur en de raad van 
toezicht regelt, maar ook is de relatie tussen het college van bestuur en directeuren weer goed 
uitlijnt via het managementstatuut. Ook is er het (huishoudelijk) reglement van het de raad van 
toezicht en het (huishoudelijk) reglement van het directieberaad. Hierin staat hoe deze organen hun 
werk goed kunnen doen.  

De Raad van Toezicht ziet, dat elke dag alle medewerkers van de VPCO zich inzetten om de kwaliteit 
van ons onderwijs te verbeteren en te waarborgen. Om die ambitie waar te maken, is een 
professionele en innovatieve werk- en leeromgeving van essentieel belang. Deze leer- en 
werkomgeving moet onderdeel van een voortdurende dialoog binnen de VPCO zijn. Sluit datgene dat 
wij doen, goed aan bij de vragen vanuit de samenleving? (Doen we de goede dingen?) En leveren 
onze inspanningen ook de gewenste resultaten op? (Doen we de goede dingen goed?) En hoe weten 
we dat? Deze vragen zijn voor de raad van toezicht in 2020 leidend geweest. Zo is er een nieuw 
toezichtkader, nog niet in de definitieve vorm vastgesteld. Ook is hierin opgenomen hoe de raad van 
toezicht zich “organisatie-breed” laat informeren. Het spreekt voor zich dat de Code Goed Bestuur 
voor het Primair Onderwijs (versie december 2020) als uitgangspunt wordt gebruikt, behoudens het 
vermelden van de nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht. Deze zijn bij het secretariaat 
opvraagbaar. De huidige toezichtsleden hebben aangegeven de nevenfuncties wel inzichtelijk te 
maken door deze beschikbaar te hebben, wanneer daarom gevraagd wordt. Maar niet expliciet op te 
nemen in het jaarverslag zelf. De toezichthouders hechten aan deze werkwijze. In 2021 wordt binnen 
de raad van toezicht de Code van Goed Toezicht besproken en mogelijk als leidraad voor het 
handelen vastgesteld. Uiteraard dit alles binnen de vigerende wet- en regelgeving. De raad van 
toezicht ziet toe op een rechtmatige verwerving en een rechtmatige en doelmatige besteding van 
middelen.  
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Samenstelling en deskundigheid van de raad van toezicht. 

De raad van toezicht bestaat uit vier leden. In september is een lid van de raad van toezicht 
uitgetreden na twee zittingstermijnen. Op datzelfde moment is een nieuw lid toegetreden. Het 
vertrekkende en aantredende lid van de raad van toezicht hadden en hebben een financiële 
achtergrond. Net als in 2019 heeft de raad van toezicht actief de verbinding met de scholen en de 
medezeggenschap gezocht. Zo zijn alle scholen een of meerdere keren bezocht, is 2x maal een 
vergadering van de GMR bijgewoond met als specifieke aandachtspunten corona en de vacature in 
de raad van toezicht. Ook zijn de directeuren bij een vergadering van de raad van toezicht geweest 
(januari 2021).  

Om de voortgang binnen de organisatie te monitoren, wordt gewerkt met een werkagenda met 
evaluatiemomenten en zijn er de (financiële) kwartaalrapportages beschikbaar.  

Op individuele basis hebben de leden van de raad van toezicht de ontwikkelingen binnen de sector 
en specifiek het toezichthouderschap gevolgd. Dit gebeurt door het bijwonen van informatieve 
bijeenkomsten, het lezen van interessante artikelen en de casusbesprekingen en reflectie tijdens 
vergaderingen van de raad van toezicht. Door middel van deze “permanente educatie” willen de 
leden van de raad van toezicht de kwaliteit van hun functioneren blijven versterken en waarborgen. 
De benodigde kwaliteiten voor het toezicht zijn in voldoende mate aanwezig. In 2020 is afgesproken 
een zelfevaluatie uit te voeren en die heeft begin 2021 plaatsgevonden. Met het oog op de 
vacature(s) is het in het voorjaar 2020 via de vastgestelde procedure gelukt om een nieuwe 
toezichthouder aan de VPCO te verbinden. De GMR is hierbij betrokken geweest. Op dit moment is 
er nog een vacature in de raad van toezicht. Afgesproken is om deze vacature nog niet in te vullen, 
maar is al wel een profiel op hoofdlijnen vastgesteld, namelijk een onderwijskundig profiel.  

Werkzaamheden van de raad van toezicht.  

Werkgever. 

Een belangrijk aandachtspunt is de rol van werkgever ten opzichte van de bestuurder geweest. In 
2019 is overeenstemming bereikt met de voormalige algemeen directeur over het beëindigen van 
zijn arbeidsovereenkomst via een vaststellingsovereenkomst. Per 1 september 2019 is de het 
arbeidscontract van de interim algemeen directeur in goed overleg na een positieve evaluatie met de 
GMR en directies van de scholen omgezet in een vast dienstverband. Vanaf 1 januari 2020 is bij de 
statutenwijziging de functie van algemeen directeur omgezet in voorzitter college van bestuur.  

Goedkeuringsbevoegdheden. 

Een belangrijk onderdeel van de raad van toezicht is het goedkeuren van een aantal documenten op 
strategisch en financieel terrein. Dit is gebeurd tijdens de vergaderingen. Het intern toezicht is 6 x bij 
elkaar gekomen om te vergaderen. Vanwege de corona-beperkingen zijn de vergaderingen 
grotendeels digitaal (via teams) gehouden.  

In de vergaderingen zijn de hieronder vermelde thema’s besproken en waar noodzakelijk van 
besluitvorming voorzien. 
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Agendapunten/Besluiten/Goedgekeurde documenten 

Begroting 2020  
Jaarverslag 2019 
Bestuursreglement n.a.v. statutenwijziging 

Benoeming accountant 2021 

Toezichtkader 
Inspectieonderzoek 
Bestuursformatieplan 
Thema identiteit 
Benoeming nieuw lid raad van toezicht. 

In verband met de corona aanpak is er een kernteam samengesteld met de voorzitters van de raad 
van toezicht, de voorzitter van de GMR en het college van bestuur. Het corona beleid, voorbereid 
met de directies (en afgestemd met de MR) werd in dit overleg besproken. Hierdoor kon er op een 
goede manier (vanuit draagvlak) effectief, voortvarend en eenduidig worden gehandeld.  

Bezoldiging leden. 

In 2018 is de honoreringsregeling voor de toezichthoudende bestuursleden vastgesteld. Deze is ook 
met de GMR besproken. Los van de honoreringsregeling hebben de huidige leden van de raad van 
toezicht er voor gekozen om tegen de zgn. vrijwilligersvergoeding hun werkzaamheden voor de VPCO 
uit te voeren.  

Benoeming externe accountant 

De raad van toezicht heeft besloten de jaarrekening 2020 door Van Ree Accountants te laten 
verzorgen. 
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3. Inleiding 

3.1 Missie 
 
VPCO Ermelo heeft als kerntaak het leveren en verzorgen van Protestants-Christelijk basisonderwijs 
in de gemeente Ermelo.  
 

3.2 Visie 
 
De basis van waaruit wij werken is de Bijbel, het Woord van God geïnterpreteerd vanuit de  
Protestants-Christelijke traditie. 
Binnen VPCO Ermelo willen we de kinderen met zorg en in een veilige omgeving kennis en 
vaardigheden bijbrengen. Samen mogen we zorg dragen voor een goede voedingsbodem. We zijn 
ons bewust dat ieder kind uniek is. Van daaruit is het voor ieder die werkzaam is binnen VPCO 
Ermelo een uitdaging om de eigenheid van ieder kind tot zijn/haar recht te laten komen. 
 
Elke school die onder VPCO Ermelo valt, heeft zijn eigen karakter. Daarbinnen is er ruimte voor 
verschil in beleving van het christelijk geloof, met respect voor andere levensovertuigingen. VPCO 
Ermelo biedt onderwijs aan voor alle leerlingen die haar scholen bezoeken of willen bezoeken en 
waarvan de ouders de grondslag respecteren. In 2020 is binnen de VPCO scholen en de raad van 
toezicht gesproken over de identiteit van de VPCO en de wijze waarop met de beleving van het 
christelijk onderwijs anno 2020 kan worden omgegaan. Dit proces is nog niet afgerond. Het respect 
voor de verschillen voor deze beleving van het christelijk geloof zijn voor ons de basis om samen het 
gesprek hierover aan te gaan. Dit is ook de essentie van ons toelatingsbeleid.   
Samen zijn we betrokken bij het onderwijs en de ontwikkeling van onze kinderen zodat ieders talent 
mag groeien. Vanuit die gedachte mogen wij vóórleven en iets laten doorklinken van Gods Koninkrijk. 
Kwetsbaar en kostbaar, uw kinderen, onze verantwoordelijkheid en onze zorg. 
 

3.3 Kernwaarden. 
 

Onze kernwaarden daarbij zijn: 

- christelijke waarden en normen; 

- een tolerante en begripvolle houding; 

- gericht op samenwerking; 

- met de focus op de toekomst; 

- eerlijk en transparant.  
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4. Organisatie 
 

4.1 Organogram 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

  Hiërarchische lijn 

 Advies/instemmingslijn  

       
 

4.2 Toelichting organisatiemodel 
 
4.2.1. Lijnfuncties 
 
De raad van toezicht 
De raad van toezicht is belast met het toezicht op, en de advisering van het college van bestuur. 
Daarnaast verleent de raad van toezicht in haar toezichthoudende rol goedkeuring aan het 
(meerjaren) strategisch en financieel beleid en stelt de statuten en reglementen vast. Als laatste is de 
raad van toezicht belast met het benoemen en ontslaan van het college van bestuur. De raad van 
toezicht bestaat uit (maximaal) 5 personen.  

Raad van toezicht 

College van bestuur 

Directeur 

Secretariaat 

ss 

GMR 

MR 

Team 

Directieberaad 
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Het college van bestuur 
Het college van bestuur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de VPCO en 
belast met de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op stichtingsniveau 
binnen de kaders zoals door de raad van toezicht is vastgesteld of goedgekeurd. Het college van 
bestuur laat zich bijstaan door zijn eigen staf (secretariaat) en of externe partijen.  
 
Directeuren 
De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en belast met de 
voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op schoolniveau. Hij/zij is daarmee 
de eerst aangewezen gesprekspartner van zowel team als de MR. 
De overige taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn conform het managementstatuut.  
 
4.2.2. Advies- en beleidsondersteunende geledingen 
 
Directieberaad 
De betrokkenheid van directeuren bij de VPCO krijgt vorm in de adviserende en ondersteunende zin 
middels het directieberaad. Het directieberaad blijft daarmee, naast de raad van toezicht en de GMR, 
een belangrijk overlegorgaan voor het college van bestuur daar waar het gaat om stichting brede 
beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie, dus voorafgaand aan de definitieve besluitvorming.  
 
Secretariaat 
De raad van toezicht en het college van bestuur worden ondersteund door het secretariaat bij hun 
werkzaamheden. In voorkomende gevallen verleent het secretariaat ook ondersteuning aan de 
directeuren.  
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
Het college van bestuur overlegt met de GMR over bovenschoolse zaken conform het vastgestelde 
GMR-reglement. Het advies- en instemmingsrecht zal daarbij gerespecteerd worden. Daarnaast kan 
de GMR het college van bestuur met gevraagd en ongevraagd advies bijstaan.  
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
De directeur overlegt met de MR over schoolse zaken conform het vastgestelde reglement. Het 
advies- en instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad zal daarbij gerespecteerd worden. 
Daarnaast kan de MR de directeur met gevraagd en ongevraagd advies bijstaan.  
 

4.3 Jaarplancyclus  
 
Om binnen de VPCO de planning- en control cyclus goed te laten verlopen is een aantal principes van 
belang. Vigerende wet- en regelgeving, de code Goed Onderwijs en natuurlijk de visie op de 
inrichting van de organisatie zijn hierbij leidend. 
 

 Er is een scheiding aangebracht tussen toezichthouden en besturen. 

 Het toezicht wordt uitgevoerd door de raad van toezicht. 

 Het besturen is gemandateerd aan het college van bestuur. 

 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden daar waar mogelijk zo laag 
mogelijk in de organisatie met de daarbij behorende verantwoordingsplicht 
(resultaatverplichting) gehouden. 

 De VPCO biedt binnen haar kaders elke school voldoende ruimte om eigen beleid te voeren. 

 Elke school kent een eigen onderwijskundige en Protestantschristelijke identiteit gebaseerd 
op reflectie met alle betrokkenen in en rondom de school.  
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 De planning- en control cycli zijn gebaseerd op planmatig handelen: plannen (Plan), 
uitvoeren (Do), controleren (Check) en verbeteren (Act). 

 
4.3.1. Jaarverslag 
 
Het college van bestuur is belast met de interne verantwoording in de vorm van het (bestuurs) 
jaarverslag, waaronder het financieel jaarverslag. Het college van bestuur maakt daarbij gebruik van 
de door Dyade aangeleverde administratieve gegevens en van gegevens vanuit de scholen.  
Het jaarverslag wordt door het college van bestuur ter controle aan de accountant voorgelegd en ter 
goedkeuring aan de raad van toezicht. De GMR heeft voor wat betreft het financieel jaarverslag 
adviesrecht. Het jaarverslag kent in ieder geval de volgende elementen: Identiteit, Onderwijs, 
Personeel, Financiën, Materiele Zaken, Organisatie en Vertegenwoordiging. Als 
verantwoordingsdocument gaat het jaarverslag naar het Ministerie van OC&W.  
Voor de externe verantwoording maakt het college van bestuur een beknopte versie van het 
jaarverslag. Voor verspreiding onder medewerkers, ouders en stakeholders. Dit beknopte verslag is 
het jaarbericht van het college van bestuur. De VPCO vindt het belangrijk om zich jaarlijks naar de 
stakeholders te verantwoorden, zowel verticaal als horizontaal.  
 

4.4 Planvorming 2020/2021 
 
In het voorjaar van 2019 is het strategisch beleidsplan “Samen Sterker” vastgesteld met een hieraan 
gekoppelde geactualiseerde (school)jaarkalender met ambities en doelstellingen. Tevens hebben de 
scholen het strategisch beleidsplan gebruikt bij het opzetten van de nieuwe schoolplannen voor de 
periode 1 augustus 2019 – 1 augustus 2023. Via de voortgangsgesprekken met de directies en de 
hieraan gekoppelde managementafspraken (gekoppeld aan de schooljaarplannen) is zicht op de 
ontwikkelingen binnen de VPCO Ermelo. Deze stappen zijn door de inspectie in 2019 ook als positief 
gewaardeerd. Enkele aanbevelingen zijn nog door de inspectie gedaan. Dit betreft het analyserend 
vermogen en het scherper definiëren van de ambities/doelstellingen. Hier is in 2020 actief op ingezet 
met als resultaat dat de VPCO een groene organisatie is. Vanuit de vernieuwde governance structuur, 
met een goed strategisch beleidsplan en de hieraan gekoppelde schoolplannen zien wij de toekomst 
positief tegemoet. Dat er nog vooruitgang te boeken is op het gebied van het zichtbaar maken van de 
kwaliteit, de huisvestings- en onderhoudssituatie van de scholen en een goede afstemming tussen de 
scholen moge duidelijk zijn. Als lerende organisatie willen we ons constant blijven ontwikkelen.  
Helaas heeft de corona-pandemie het “geplande” beleidsvoerend vermogen in 2020 onder druk 
gezet. Vanaf begin maart 2020 tot nu toe (maart 2021) hebben we steeds te maken gehad met 
overheidsbeleid dat in meer of mindere mate verplichtend gevolgd moet worden bij de aanpak van 
de corona-pandemie. Dit heeft geleid tot veel overleg tussen raad van toezicht, (G)MR, college van 
bestuur, directeuren en teams over datgene dat moet en datgene dat aansluit bij de context van de 
scholen van de VPCO. Uit een evaluatie van de GMR bij teams/ouders opgesteld in overleg met het 
college van bestuur is gebleken, dat onze gemeenschappelijke aanpak positief wordt gewaardeerd. 
Bij deze planvorming 20-21 en de jaren er na is uiteraard oog voor de toekomstige ontwikkelingen op 
het gebied van onderwijs, onderzoek, kwaliteitszorg, personeel, huisvesting en duurzaamheid. Deze 
ontwikkelingen zijn op verschillende plaatsen terug te vinden in het voorliggende jaarverslag.  
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5. Financiën 
 
Het aantal leerlingen is in 2020 met 27 leerlingen gedaald. Zie hieronder de tabel. 

Teldatum 1 oktober 2019  Teldatum 1 oktober 2020 

1. Bernhardschool  170 leerlingen    172 leerlingen 

2. Julianaschool  189 leerlingen   197 leerlingen 

3. Klokbeker  373 leerlingen   353 leerlingen 

4. Margrietschool  170 leerlingen   157 leerlingen 

5. Ireneschool  153 leerlingen   132 leerlingen 

6. Beatrixschool  198 leerlingen   215 leerlingen 

Totaal 1253 leerlingen  Totaal 1226 leerlingen 

Er zijn verschillen in groei en krimp tussen de scholen. Het is belangrijk om deze verschillen in de 

gesprekken met de scholen te benoemen en te verkennen wat de achterliggende oorzaken hiervan 

zijn. Uitgangspunt bij de bekostiging van de scholen is het principe T=0. Dat wil zeggen dat niet het 

aantal leerlingen op de teldatum (1 oktober) de bekostigingsgrondslag voor de school is, maar het 

daadwerkelijke aantal leerlingen op 1 augustus daaropvolgend (eigenlijk de eerste dag van het 

nieuwe schooljaar).  

In het financieel jaarverslag (deel 2) worden de inkomsten en uitgaven in beeld gebracht en ook 
geanalyseerd. Hierin wordt zichtbaar, dat net als in 2019 dat de begroting 2020 en de realisatie 2020 
uit elkaar zijn gaan lopen.  Van een begroot positief resultaat van € 77.678,- naar een uiteindelijk 
negatief resultaat van € 13.979,- . In de toelichting op het financiële beleid staat hiervan de uitleg. 
Omtrent de begroting en realisatie is steeds afstemming geweest via de financiële 
kwartaalrapportages met raad van toezicht, directies en GMR.  
 
Bij de allocatie van de middelen wordt het zogenaamde “schoolmodel” gehanteerd. Dat betekent dat 
alle binnenkomende middelen over de scholen wordt verdeeld, waarbij het aanwezige aantal 
leerlingen op 1 augustus (dus start schooljaar) als uitgangspunt wordt gehanteerd. Dit betekent een 
lichte (centrale) structuur. Hierdoor zijn directeuren (en teams) in nauw overleg maximaal aan zet 
om binnen hun scholen en binnen de bestuurlijke kaders van het strategisch beleidsplan en de 
concernbegroting hun werk te doen. In overleg met de directeuren en met de medezeggenschap 
worden op basis van schoolervaringen gekeken of een gezamenlijke aanpak zinvol is. Denk hierbij 
aan inkoop, administratie, onderhoud, arbo en dergelijke. Soms wordt hier een centraal budget voor 
vrijgemaakt , zoals bijvoorbeeld bij pilots in het kader van kwaliteitsbeleid of financieel vertaald naar 
de scholen op basis van leerlingen aantallen, zoals bijvoorbeeld bij de kopieercontracten. Bij de 
begroting 2021 is deze werkwijze verder uitgewerkt via een begroting op bestuursniveau 
(bestuurskosten), begroting op bedrijfsniveau (wat doen de scholen samen en wat zijn de kosten 
hiervan?) en de begroting op schoolniveau. Een uitgebreide toelichting is terug te vinden in het 
financieel jaarverslag, deel 2 van het jaarverslag van 2020.  
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6. Identiteit 
 
De VPCO Ermelo is een organisatie voor protestants-christelijk onderwijs. Op alle scholen wordt hier 
inhoud aan gegeven. Maar bij de uitwerking van het strategisch beleidsplan bleek dat er geen 
gezamenlijk identiteitskader was, waar alle scholen hun kernwaarden, visie en concrete invulling van 
deze identiteitsgebonden activiteiten aan kunnen spiegelen. In 2019 is hiermee gestart. Helaas is 
door de corona beperkingen het traject nog niet afgerond en dat zal in 2021 naar verwachting 
gebeuren. Na een inventarisatie bij de teamleden over hun visie op de identiteit, is deze 
inventarisatie de basis geweest voor een tweedaags directie-overleg met externe ondersteuning om 
hier concrete handen en voeten aan te geven. Uit deze inventarisatie en de tweedaagse is naar voren 
gekomen dat de dialoog en het gesprek over het thema identiteit van groot belang is. In 2020 gaat 
dit traject van dialoog verder met een themabijeenkomst voor de raad van toezicht en 
themabijeenkomsten op school. Als afsluiting is in 2022 wederom een tweedaags directie-overleg om 
te komen tot een gedragen identiteitsnotitie, de leidraad voor ons handelen.  
In 2020 hebben de raad van toezicht en het college van bestuur een inhoudelijke lijn opgesteld. In 
2021 wordt deze lijn getoetst aan de opbrengsten uit de scholen.  
Het spreekt voor zich dat de VPCO middenin de (plaatselijke) samenleving staat en hierin actief 
participeert. Denk hierbij aan de overleggen met wethouders en de gemeenteraad, maar ook met 
maatschappelijke organisaties en sportverenigingen. Denk hierbij aan het initiatief om te komen tot 
goede speelvoorzieningen in de wijken. Voorzieningen waar de schoolpleinen een goede bijdrage aan 
kunnen leveren.  
 

Identiteitsbeleving VPCO: 

De VPCO wil kwalitatief goed onderwijs bieden. Dit onderwijs wordt verzorgd in een omgeving van 
vertrouwen en veiligheid waarbinnen kinderen kunnen leren en kunnen groeien. Zolang we 
ontwikkeling, leren en veiligheid kunnen goed kunnen invullen, is iedere leerling welkom op onze 
scholen. 

Ons onderwijs bieden we aan vanuit het geloof dat ieder kind uit genade door God geliefd en een 
uniek schepsel is. Daarom streven we naar het beste onderwijs dat we kunnen bieden: onze kinderen 
zijn dat waard. Daarom zijn we zuinig op de diversiteit van onze leerlingen en hun uniek-zijn. Onze 
kinderen zijn zichzelf en zij zijn samen. Wij proberen vanuit deze fundamentele zingevende 
overtuiging ruimte te bieden. Ruimte aan groei en ontwikkeling op alle dimensies van het leven, 
waaronder cognitieve en emotionele ontwikkeling, maar ook relaties, zingeving en 
levensbeschouwing.  

Hoewel haar wortels nadrukkelijk in de Protestantse traditie liggen, wil de VPCO hierin veelkleurig 
christelijk zijn. Vanuit deze voedingsbodem leren we onze kinderen om met een open en genadige 
blik naar de wereld en zichzelf te kijken.  
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7. Onderwijs 
 

7.1  Zicht op Kwaliteit 
 
De scholen van VPCO Ermelo hebben stevige ambities. Zij willen het beste onderwijs voor kinderen. 
De scholen van de Stichting vinden dat kinderen daar recht op hebben. Er is niets dat rechtvaardigt 
dat scholen hier niet voor zorgen.  
Om die reden werken de scholen opbrengstgericht. Dat betekent dat de scholen bij alles wat ze doen 
iets willen bereiken, een doel voor ogen hebben. De scholen kijken daarbij dus niet alleen naar wat 
ze doen en waarom ze iets doen, maar kijken ook of de beoogde doelen behaald zijn.  
 
Dit betreft natuurlijk in eerste instantie de schoolvakken, zoals rekenen en taal, maar het geldt ook 
voor de creatieve en sportieve ontwikkeling van de kinderen. Een moeilijker te meten doel is 
kinderen te leren goed met elkaar om te gaan en aan een goed zelfbeeld te werken; de sociaal 
emotionele ontwikkeling van de kinderen. Ook burgerschap hoort daarbij. 
 
VPCO Ermelo heeft hoge verwachtingen van de kinderen en van de medewerkers.  
De scholen hebben een curriculum, een onderwijsprogramma, dat tegemoetkomt aan de kerndoelen 
van de overheid. De behaalde resultaten worden zowel op leerling-, groeps-, school- en op 
bestuursniveau gemeten en bijgehouden.  
 
Parnassys 
Om beter inzicht te krijgen op de leerresultaten van de individuele leerling, maar ook met betrekking 
tot de resultaten op school- en bestuursniveau zijn de VPCO-scholen in 2019 overgestapt naar 
Parnassys als leerlingvolgsysteem en administratiesysteem met hieraan gekoppeld ultim-view voor 
het totale overzicht. Waar in 2019 de overstap centraal stond is vanaf 2020 staat het uitbouwen 
centraal. In kennis, in gebruik maar ook in uitbouwmogelijkheden, zoals Parnassys biedt. Denk aan 
het ouderportaal.  
 
De VPCO-scholen volgen de vorderingen van alle leerlingen systematisch op alle 
ontwikkelingsgebieden met waar nodig onderwijskundige bijstellingen voor een passende 
afstemming op individuele onderwijsbehoeften van leerlingen. Bij alle voortgangs- en 
vervolgbeslissingen worden ouders maximaal betrokken. Ouders en school zijn hierbij belangrijke 
partners.  

Uit de resultaten van de scholen blijkt dat de eindresultaten van op bijna alle scholen van voldoende 
niveau zijn. Dat geldt ook voor de tussenresultaten. Wel zijn in de scholen vanuit de trendanalyses 
risico’s benoemd en hier zijn acties op gezet. Met name op de Margrietschool is vanwege het 
predicaat zeer zwakke school (december 2020) een stevig actieplan in gang gezet. Doel om eind 2021 
weer een voldoende school te zijn.  
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Opbrengsten van het onderwijs  
Op basis van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, de aangeleverde documenten en de resultaten 
van cito-eindtoets verstrekte de inspectie van het onderwijs het z.g. basis-arrangement aan alle 
VPCO-scholen. Dit betekent dat de scholen aan de inspectienormen (leeropbrengsten eindtoets) 
voldoen. In 2020 is er geen cito-eindtoets geweest. Dat betekent dat de inspectie hierover geen 
oordeel kan uitspreken. In 2019 was wel geconstateerd dat de eindopbrengsten van de 
Margrietschool risicovol waren. Om te voorkomen dat voor een derde jaar op rij de eindopbrengsten 
onvoldoende zouden zijn, is er vanaf september 2019 gewerkt aan een verbetering van de 
resultaten. Dit proces is, met de start van de nieuwe directeur in mei jl, in een versnelling gekomen. 
Helaas hebben we, samen met de inspectie, geconstateerd dat de kwaliteit van het onderwijs nog 
steeds kritisch is en dat een geïntensiveerd verbetertraject nodig is. Hiermee is in december 2020 
gestart met ondersteuning vanuit de vliegende brigade van de PO-Raad. Inmiddels is een plan van 
aanpak opgesteld en in uitvoering genomen.  
 
Vanaf 1 augustus 2020 maken we gebruik van het zgn. onderwijsresultatenmodel. Hierin is zichtbaar 
welke kwaliteit de scholen leveren en dat in vergelijking tot andere scholen. Hieronder vindt u een 
analyse van de resultaten, zoals in november 2020 is opgesteld.  

Ireneschool 
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Schoolweging & spreiding 
De Ireneschool heeft een gemiddelde schoolweging van 29,82. Dit betekent dat zij een school zijn 
met een gemiddelde schoolweging. Het spreidingsgetal is 6,39. Dit is ook gemiddeld.  
 
Signaleringswaarde 
1F: 85% 
2F/1S: 49% 
 
Resultaten gemiddeld 
3-jaars gemiddelde: de 1F en de 2F/1S doelen zijn gehaald.   
2017/2018: De IF en de 2F/1S doelen zijn gehaald.  
2018/2019: De 1F-doelen zijn net niet gehaald (84,8% i.p.v. 85%). De 2F/1S-doelen zijn wel behaald.  
 
Resultaten per jaar ingezoomd 
2017/2018: De signaleringswaarde voor 2F taalverzorging en 1S/ 2F rekenen zijn aan de lage kant.  
2018/2019: De signaleringswaarde voor 1F en 2F/1S rekenen zijn te laag.  
Bij beide jaren compenseren de resultaten van lezen en taalverzorging de resultaten op rekenen. 
Hierdoor wordt de signaleringwaarde van 49% voor de 2F/1S-doelen wel gehaald.  
 
Vergelijk met andere scholen met dezelfde weging 

- De Irene scoort lager op de IF-doelen dan de vergelijkbare scholen (89,4% t.o.v. 95,1 %). 

- De Irene scoort lager op de 2F/1S doelen dan vergelijkbare scholen (52,3 % t.o.v. 60,7%). 

 
Bijzonderheden/ aandachtspunten 

- Rekenen: 2 jaar achter elkaar zijn de resultaten voor rekenen beduidend lager. Zowel op de 

1F al de op de 2F/1S doelen.  

Actiepunt: analyse rekenen en plan van aanpak maken.  
- IF-doelen: In 2018/2019 zijn de IF-doelen net niet behaald. Dit is een aandachtspunt voor een 

mogelijk inspectiebezoek. 

- De Irene scoort op de 1F en de 2F/1S-doelen lager dan vergelijkbare scholen.  

- Algemeen: Bij beide jaren compenseren de resultaten van lezen en taalverzorging de 

resultaten op rekenen. Hierdoor wordt de signaleringwaarde van 49% voor de 2F/1S-doelen 

wel gehaald, maar op afzonderlijke vakgebieden is dit wisselend.  
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Beatrix 

   

 

Schoolweging & spreiding 
De Beatrix heeft een gemiddelde schoolweging van 27,5. Dit betekent dat zij een school zijn met een 
populatie boven het landelijk gemiddelde. Het spreidingsgetal is 6,58. Dit is een gemiddeld spreiding.  
 
Signaleringswaarde 
1F: 85% 
2F/1S: 52,1% 
 
Resultaten gemiddeld 
3-jaars gemiddelde: de 1F en de 2F/1S doelen zijn gehaald, maar de resultaten voor rekenen 1F en 
2F/1S zijn aan de lage kant.   
2017/2018: De IF en de 2F/1S doelen zijn gehaald.  
2018/2019: De IF en de 2F/1S doelen zijn gehaald.  
 
Resultaten per jaar ingezoomd 
2017/2018: De signaleringswaarde voor 2F taalverzorging is iets aan de lage kant (50% i.p.v. 52,1%) 
en voor rekenen zijn zowel de signaleringswaarde IF als de 1S/2F te laag.  
2018/2019: De signaleringswaarde voor 1F en 2F/1S rekenen zijn op alle vakgebieden gehaald.   
 
Vergelijk met andere scholen met dezelfde weging 

- De Juliana scoort lager op de IF-doelen dan de vergelijkbare scholen (92,3% t.o.v. 95,1 %). 

- De Juliana scoort iets lager op de 2F/1S doelen dan vergelijkbare scholen (59,8 % t.o.v. 

60,7%). 

 
Bijzonderheden/ aandachtspunten 

- Rekenen: De resultaten voor rekenen IF/ en 2F/1S in 2017/2018 zijn laag, dit zorgt ervoor dat 

het gemiddelde naar beneden gaat. Ondanks dat worden alle doelen gehaald. In 2018/2019 

zijn de resultaten wel voldoende. De doelen worden dan net gehaald. Het vaak rekenen is 

wel een aandachtspunt voor de komende tijd.  

- Lezen: 2 jaar achter elkaar halen alle kinderen de 1F-doelen voor lezen.  

- Algemeen: In schooljaar 2018/2019, liggen de scores hoger dan in het schooljaar 2017/2018. 

- De Juliana scoort net wat lager dan vergelijkbare scholen op de IF en de 2F/1S-doelen.  
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Prins Bernhard 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolweging & spreiding 
De Prins Bernhard heeft een gemiddelde schoolweging van 29,86. Dit betekent dat zij een school zijn 
met een gemiddelde schoolweging. Het spreidingsgetal van 6,07 is ook gemiddeld.  
 
Signaleringswaarde 
1F: 85% 
2F/1S: 49% 
 
Resultaten gemiddeld 
3-jaars gemiddelde: de 1F en de 2F/1S doelen zijn gehaald.  
2017/2018: De IF en de 2F/1S doelen zijn gehaald.   
2018/2019: De 1F-doelen en de2F/1S-doelen zijn behaald.  
 
Resultaten per jaar ingezoomd 
2017/2018: De signaleringswaarde voor rekenen 1S/ 2F zijn aan de lage kant.  
2018/2019: Voor alle vakgebieden zijn de doelen gehaald.  
 
Vergelijk met andere scholen met dezelfde weging 

- De Prins Bernhard scoort hoger op de IF-doelen dan de vergelijkbare scholen (97,9% t.o.v. 

95,1 %). 

- De Prins Bernhard scoort iets lager op de 2F/1S doelen dan vergelijkbare scholen (59,6 % 

t.o.v. 60,7%). 

 
Bijzonderheden/ aandachtspunten 
Algemeen: 

- De Prins Bernhard haalt de doelen op zowel 1F als op 2F/1S.   

- Voor lezen en taalverzorging haalt 100% van de kinderen de doelen.  

- Alleen in 2017/2018 is er lager gescoord voor rekenen 1S/2F. Het jaar daarna waren de 

scores hoger.   
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Juliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schoolweging & spreiding 
De Juliana heeft een gemiddelde schoolweging van 29,94. Dit betekent dat zij een school zijn met 
een gemiddelde schoolweging. Het spreidingsgetal van 5,94 is ook gemiddeld.  
 
Signaleringswaarde 
1F: 85% 
2F/1S: 49% 
 
Resultaten gemiddeld 
3-jaars gemiddelde: de 1F en de 2F/1S doelen zijn gehaald.   
2017/2018: De IF en de 2F/1S doelen zijn gehaald.   
2018/2019: De 1F en de2F/1S-doelen zijn behaald.  
 
Resultaten per jaar ingezoomd 
2017/2018: De signaleringswaarde voor rekenen 1S/ 2F zijn aan de lage kant.  
2018/2019: Voor alle vakgebieden zijn de doelen gehaald.  
 
Vergelijk met andere scholen met dezelfde weging 

- De Juliana scoort hoger op de IF-doelen dan de vergelijkbare scholen (95,8% t.o.v. 95,1 %). 

- De Juliana scoort hoger op de 2F/1S doelen dan vergelijkbare scholen (63,0 % t.o.v. 60,7%). 

 
Bijzonderheden/ aandachtspunten 

- De Juliana haalt de doelen op zowel 1F als op 2F/1S.   

- Voor lezen haalt 100% van de kinderen de doelen.  

- Alleen in 2017/2018 is er lager gescoord voor rekenen 1S/2F. Hierdoor valt het gemiddelde 

voor rekenen ook lager uit.  

- In het schooljaar 2018/2019 liggen de scores hoger dan het jaar daarvoor.  

- De Juliana scoort hoger dan vergelijkbare scholen.  
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Margriet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schoolweging & spreiding 
De Margriet heeft een gemiddelde schoolweging van 30,85. Dit betekent dat zij een school zijn met 
een gemiddelde schoolweging. Het spreidingsgetal van 6,14 is ook gemiddeld.  
 
Signaleringswaarde 
1F: 85% 
2F/1S: 47,3% 
 
Resultaten gemiddeld 
3-jaars gemiddelde: de 1F-doelen wel gehaald, maar de 2F/1S doelen niet.   
2017/2018: De IF doelen wel gehaald, maar de 2F/1S-doelen niet.    
2018/2019: De 1F en de2F/1S-doelen zijn behaald.  
 
Resultaten per jaar ingezoomd 
2017/2018: De signaleringswaarde voor rekenen 1S/2F zijn laag, net als de signaleringswaarde voor 
taalverzorging (1F & 2F). Daardoor zijn de signaleringswaarde voor de 1S/2F niet gehaald.  
2018/2019: De signaleringswaarde voor rekenen 1S/2F zijn aan de lage kant. Gemiddeld genomen 
worden de doelen wel gehaald.  
 
Vergelijk met andere scholen met dezelfde weging 

- De Margriet scoort lager op de IF-doelen dan de vergelijkbare scholen (91,8% t.o.v. 95,1 %). 

- De Margriet scoort aanzienlijk lager op de 2F/1S doelen dan vergelijkbare scholen (42,2% 

t.o.v. 60,7%). 

 
Bijzonderheden/ aandachtspunten 

- Algemeen: De doelen voor het 3-jaargemiddelde voor 2F/1S zijn niet behaald. Dit heeft 

gevolgen voor het toezicht van de inspectie. De 1F-doelen worden wel behaald. Dit houdt in 

dat de school de kinderen waarvan men kan verwachten dat zij hogere doelen kunnen halen, 

onvoldoende kunnen bereiken.  

Actie: prognose maken van huidige stand van zaken.  
- De Margriet haalt 2 jaar achter elkaar lage scores voor rekenen 2F/1S.   
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Actie: analyse rekenen en plan van aanpak maken.  
- In 2017/2018 zijn de 1F en de 2F-doelen voor taalverzorging niet behaald. Het jaar daarna 

wel. Hierdoor valt het gemiddelde voor de 2F-doelen ook lager uit.  

- De doelen worden voor het vakgebied lezen wel gehaald. 

- De Margriet scoort lager dan vergelijkbare scholen op de 1F en de 2F/1S-doelen.  

De Klokbeker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolweging & spreiding 
De Klokbeker heeft een gemiddelde schoolweging van 26,43. Dit betekent dat zij een school zijn met 
een schoolweging boven het gemiddelde. Het spreidingsgetal van 5,57, dit ligt net onder het 
gemiddelde.   
 
Signaleringswaarde 
1F: 85% 
2F/1S: 53,6% 
 
Resultaten gemiddeld 
3-jaars gemiddelde: de 1F-doelen en de 2F/1S doelen ruim gehaald.   
2017/2018: de 1F-doelen en de 2F/1S doelen ruim gehaald.   
2018/2019: de 1F-doelen en de 2F/1S doelen ruim gehaald.   
 
Resultaten per jaar ingezoomd 
2017/2018: Alle doelen zijn behaald. In verhouding wordt er hoger gescoord op lezen en 
taalverzorging dan op rekenen.  
2018/2019: Alle doelen zijn behaald. Dit jaar is er op alle vakgebieden hoger gescoord dan het jaar 
daarvoor.   
 
Vergelijk met andere scholen met dezelfde weging 

- De Klokbeker scoort hoger op de IF-doelen dan de vergelijkbare scholen (98,7% t.o.v. 95,1 

%). 

- De Klokbeker scoort aanzienlijk hoger op de 2F/1S doelen dan vergelijkbare scholen (98,7% 

t.o.v. 60,7%). 

 
Bijzonderheden/ aandachtspunten 
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Algemeen: 
- Alle doelen zijn behaald. Er zijn geen aandachtspunten.  

- De scores in het schooljaar 2018/2019 zijn hoger dan het jaar daarvoor.  

- Op alle vakgebieden haalt de Klokbeker de IF en de 2F/1S-doelen.  

- De Klokbeker scoort op de 1F en de 2F/1S-doelen hoger dan vergelijkbare scholen.  

 
 
7.2  Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Zeeluwe 
 
De VPCO heeft in 2020 actief geparticipeerd in het samenwerkingsverband Zeeluwe 
De bestuurlijke samenstelling zag er in 2019 als volgt uit: 
 

- Directeur bestuurder mevr. Verkerk 
- Bestuur (toezichthouder) 
- OPR Ondersteunings Plan Raad  
- Raad van aangeslotenen 

 
Het samenwerkingsverband Zeeluwe bestaat uit: 
Vrijwel alle scholen voor primair onderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Nijkerk, Putten, 
Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe. 
De reformatorische - en gereformeerde scholen participeren in een “eigen” samenwerkingsverband. 
 
De VPCO zet de middelen van het SWV zo in, dat ze gekoppeld zijn aan de zgn. basisbekostiging en 
hierdoor maximaal renderen. In de onderstaande evaluatieve opsomming is dat terug te lezen aan de 
uitwerking van het project “zicht op kwaliteit”, de vermelde groepsgrootte, de inzet vanuit het 
expertisepunt, de samenwerking tussen de scholen rondom de onderwijskwaliteit belegd bij de (o.a.) 
intern begeleiders.  
 
Inzet en Verantwoording Toegekende zorggelden Zeeluwe VPCO Ermelo 
Het verdeelmodel waar de aangesloten schoolbesturen voor gekozen hebben, impliceert dat de 
financiële middelen, die door het ministerie toegekend worden aan het samenwerkingsverband 
zoveel mogelijk over de aangesloten schoolbesturen verdeeld worden. 
Dit betekent dat de aangesloten schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de zorg 
op hun scholen. VPCO Ermelo is in dit opzicht verantwoording schuldig aan het bestuur van Zeeluwe. 
In 2020 zijn de door Zeeluwe toegekende middelen in het formatieplan 2019/2020 en 2020/2021 
opgenomen. 
 
Toekenning zorggelden op VPCO-niveau 
In totaal heeft de VPCO in 2020  van het SWV Zeeluwe € 457.400,- ontvangen om ons onderwijs zo 
passend mogelijk te maken. Door de integrale aanpak en inzet van middelen is niet eenvoudig te 
duiden welke doel met exact welke middelen is behaald.  
De schooldirecties verantwoorden de inzet van de toegekende gelden. Hieruit blijkt hoe deze 
middelen op school zijn ingezet. De VPCO heeft in haar (bestuurs) verantwoording naar het SWV over 
deze inzet verslag gedaan. Op schoolniveau is aan de onderstaande doelen gewerkt met vermelde 
resultaten.  
In 2020 heeft door de corona pandemie de beleids- en ontwikkelagenda van de VPCO een ander 
verloop gekregen. Enerzijds door het wegvallen van de invoering van geheel nieuw beleid, waar een 
goede dialoog bij nodig is. (denk hierbij o.a. aan het hoogbegaafdheidsbeleid binnen de VPCO) . De 
scholing voor medewerkers is van fysiek overleg na enige uitstel naar video overleg gegaan. Het 
implementeren van de opbrengsten van deze sessies is door het thuisonderwijs natuurlijk nog 
onvoldoende in de “normale onderwijssetting” gebeurd. Aan de andere kant veel tijd/middelen 
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geïnvesteerd om met de corona beperkingen toch extra aandacht te hebben voor de leerlingen met 
een extra ondersteuningsvraag (zgn. kwetsbare kinderen in de brede zin van het woord). Al met al 
een heel ander jaar van “passen en meten”. 
Binnen de VPCO gaat 70 % van deze middelen rechtstreeks door naar de scholen. 30 % wordt 
centraal ingezet. De middelen worden ingezet op de scholen ten behoeve van de interne begeleiding, 
onderwijsassistentie, andere specialismen en uitwisseling tussen scholen van intern aanwezige, 
specifieke expertise o.a. gedragsproblematiek, NT2 onderwijs, hoogbegaafdheid en rekenen. 
Bovenschools wordt dit met name ingezet via ambulante ondersteuning vanuit de Donnerschool en 
het expertisepunt. En bij het oplossen van specifieke problemen via maatwerktrajecten (bijvoorbeeld 
een leerling die gebruik maakt van op koers). Het is echter ondoenlijk om het exact toe te rekenen. 
Ook omdat bovenschools niveau-schoolniveau, collectieve aanpak en maatwerkaanpak binnen de 
VPCO sterk door elkaar heen lopen. Dat wordt versterkt door onze visie dat de scholen geen eilanden 
zijn, maar kennis en kunde VPCO breed beschikbaar moeten zijn. Het hokjes denken wordt 
losgelaten. Omdat onze zorg op de scholen niet alleen via middelen van het SWV verloopt is het 
uitgegeven bedrag hoger dan de inkomstenkant van het SWV. De middelen van het SWV worden 
voor 100 % ingezet via personele inzet.  

 
 
 

 Ondersteu-
ningsplan 
2020-2024  

 
  Kosten van de inzet in relatie tot het 

gestelde doel in 2020 

Opgaven  Subdoelen Welke doelen zijn 
nagestreefd? 

Kosten 
inzet in 
2020  

Onderbouwing kosten 
(ingehuurd) personeel (uren x 
tarief) 

1. Elk kind 
krijgt goed 
onderwijs 
en de 
benodigde 
ondersteun
ing om dit 
mogelijk te 
maken. 

Terugdringen 
dreigende 
thuiszitters. 

In 2020 heeft het 
begrip thuiszitters 
een wat andere 
dynamiek 
gekregen. Er is 
veel tijd door de 
directies/IB 
geweest om “alle 
leerlingen” te 
bereiken. 
Er is geen 
specifiek beleid 
ontwikkeld voor 
dreigende 
thuiszitters vanuit 
het “ oude 
perspectief” .   

€ 45.000 
 
  

3 uur per week (40 weken) per 
school en 1 uur bovenschools bij 
de regie hiervan. In totaal 760 
uur per jaar.  
Uurtarief 60 euro 
In totaal € 45.000 

2. Voor 
specifieke 
doelgroepe
n zet 
Zeeluwe 
zich extra 
in. 

Ondersteunen 
hoogbegaafdh
eid 

Hier is op twee 
niveaus aan 
gewerkt. De 
kennis en kunde 
van de 
groepsleerkracht 
te verhogen. Een 
driedelige cursus 

€ 20.000 Medewerkers hebben hier 6 uur 
aan besteed met een uurtarief 
van 60 euro is € 18.000. 
Maatwerktrajecten € 2000. 
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(3 uur per 
bijeenkomst) door 
mevr. Mieke 
Brons is hiervoor 
aangeboden. Hier 
hebben ongeveer 
50 medewerkers 
aan meegedaan. 

3. De rol van 
ouders is 
cruciaal en 
de 
samenwer
king met 
hen moet 
worden 
versterkt. 

Er is oog voor 
de omgeving 
van het kind 
(thuissituatie / 
echtscheiding). 

Op diverse 
scholen is 
aandacht voor 
een herdefiniëring 
van de relatie met 
ouders. Meer 
vanuit een 
educatief 
partnerschap. 

€ 14.400 Dit zit in het pakket van de 
intern begeleider. 40 uur per 
jaar. 6 scholen x 40 uur= 240 
uur x € 60,- = € 14.400 

4. Inzetten op 
het 
verbeteren 
van de 
doorlopen
de 
ontwikkeli
ngslijn. 

Zo snel 
mogelijk en in 
een stap op de 
juiste plek 
/school. 

Via de in 2020 
opgestelde en 
vastgestelde LEA 
agenda zijn 
kritische 
aansluitingsmom
enten in kaart 
gebracht en 
worden deze 
doorgaande lijnen 
verbeterd (denk 
aan 
peuterspeelzaalw
erk en het VO) en 
op de scholen 
wordt hier veel 
tijd en energie 
aan besteed in 
ondersteuning 
aan leerlingen. 
Hier valt ook het 
zetten en 
ondersteunen van 
leerlingen op een 
eigen leerlijn 
onder.  

€ 393.600 Op centraal niveau. LEA/IB 
overleggen op niveau Ermelo 
80 uur x  60,-  
(€ 4800) 
Op schoolniveau. 
Inzet IB 80 uur per jaar (€ 
28.800) 
Inzet leerkrachten/OOP 
Binnen de VPCO 
6 fte (1000 uur x € 60,- (€ 
360.000) 

5. Doen wat 
nodig is, 
vraagt een 
‘profession
ele 
teamaanpa
k op school’ 

Alle relevante 
partijen 
rondom een 
kind zijn 
permanent in 
beeld. 

Er zijn afspraken 
gemaakt tussen 
de scholen (VPCO) 
en het CJG. 

 € 5.400,- Dit gebeurt op 
afstemmingsniveau binnen 
het IB overleg (20 uur)  en op 
schoolniveau via de 
zorgteams (per overleg 5 
uur) overleggen 
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In totaal gaat het om een inzet van € 492.800, waarvan € 457.400,- van het SWV Zeeluwe en € 35.400 
vanuit de eigen (bestuurs) gelden van de voor een kwaliteitsslag op het gebied van de 
onderwijskwaliteit om bovengenoemde doelen te behalen. 
 
Naast de inzet op school – en bestuursniveau is een goede inhoudelijke en procesmatige verbinding 
met het speciaal onderwijs, de gemeente Ermelo en bijvoorbeeld GGD/CJG ook belangrijk. Hiervoor 
is in Ermelo samen met de genoemde actoren een inhoudelijke ontwikkel agenda opgezet. Via de 
Zeeluwe overlegtafel, het LEA (lokale en educatieve agenda) en het OOGO (Op overeenstemming 
gericht overleg) wordt hier uitwerking aangegeven. Thema ’s zijn hierbij thuiszitters, verbinding 
onderwijs-jeugdzorg, aansluiting voorschoolse educatie op de schoolse educatie, de aansluiting op 
het voortgezet onderwijs, meerbegaafdheidsaanbod, doorgaande lijn basisonderwijs-speciaal 
basisonderwijs-speciaal onderwijs en onderwijs in een tweede taal (NT2). Aan deze thema’s worden 
naast de inkomsten vanuit het SWV, ook de achterstandsmiddelen en reguliere inkomsten ingezet.  
 
 
7.3 Overige onderwijsthema’s 
 
Alle scholen binnen de VPCO hebben een schoolplan, dat in overleg tussen de (veelal nieuwe) 
directeur , team en MR is herijkt en aansluit bij de opdracht van de school en is gerelateerd aan het 
strategisch beleidsplan “ Samen Sterker”. Via de voortgangsgesprekken met de directeuren is 
hierover steeds van gedachten gewisseld en gemonitord of de doelen worden gehaald.   

 
 
 

rondom het 
kind. 

Totaal aantal uren op jaarbasis 
(indicatief) 18 overleggen x 5 
uur = 90 uur 

6. Permanent 
leren en 
verbeteren 
op basis 
van 
openheid 
en 
samenwerk
ing. 

 Organiseren 
van 
afstemming 
tussen 
onderwijsteam 
en jeugdhulp. 

Er zijn 
scholingsbijeen-
komsten en         
overleggen 
georganiseerd om 
de afstemming 
tussen 
onderwijs/jeugdh
ulp en 
(therapeutische) 
ondersteuning te 
optimaliseren.  

  Ook binnen de 
scholen is een 
scholingsaanb
od en 
scholingsplan 
(o.a via het 
VPCO 
expertiseplatfo
rm)  

 

€ 14.400 Voor iedere medewerker 2 uur 
per jaar. De VPCO heeft 120 
medewerkers dat zijn 240 
uur x € 60,- = € 14.400  
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8. Personeel 
 
Goed onderwijs staat en valt bij medewerkers, die hun werk goed en gemotiveerd kunnen doen. Dat 
vraagt een professionele infrastructuur, maar ook een goed vangnet in situaties waar het minder 
goed gaat. Zo zijn in 2020 met alle medewerkers gesprekken gevoerd over hun werk en hun 
perspectief. Binnen de VPCO is het functiebouwwerk onderwerp van gesprek geweest en in een 
nieuw functieboek in januari 2021 vastgesteld na instemming van de (P)GMR. Zo is op alle scholen 
een (concept) sociaal statuut en houden de medewerkers hun eigen bekwaamheidsdossier bij. In 
2021 is het belangrijk om een goede synergie tussen de bovengenoemde thema’s aan te brengen.  
Een van de maatschappelijke thema’s, zoals benoemd door de overheid is het strategisch 
personeelsbeleid. In het bestuursverslag staan op verschillende plaatsen aspecten van het strategisch 
personeelsbeleid en de wijze waarop dat wordt vormgegeven en de resultaten hiervan. Zo is er zicht 
op de personeelssterkte, is er een strategisch beleidsplan en zijn er schoolplannen op de scholen. Dit 
zorgt al voor een krachtige verbinding en input voor een dialoog tussen medewerker en directeur. In 
2020 is een goed overleg met de medewerkers een geheel nieuw functieboek opgesteld. Hierdoor is 
er ook een duidelijk zicht op wat van een medewerker met een bepaalde functie mag worden 
verwacht. Het ARBO beleid is in 2020 veranderd. Minder vanuit een medisch perspectief maar meer 
vanuit een combinatie van (tijdelijke) beperkingen en in te zetten arbeidsmogelijkheden. Doel 
hiervan is een goed ingerichte en toegeruste onderwijsorganisatie waar medewerkers binnen een 
professionele context hun werk kunnen doen. Dit is de basis om goede kansen te creëren voor onze 
leerlingen, maar ook om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Een vernieuwde gesprekkencyclus 
wordt in het schooljaar 21-22 ingevoerd. Het spreekt voor zich dat we er naar streven zo min 
mogelijk medewerkers naar de WW te laten uitstromen. Waar dit wel aan de orde is, vindt een 
zorgvuldig traject plaats en worden de randvoorwaarden van de zgn. instroomtoets van het 
Participatiefonds als uitgangspunt gehanteerd. In 2020 zijn geen risico’s op het terug moeten betalen 
van WW-uitkeringen ontstaan.  
 
 

8.1 Werkdrukmiddelen 
 
In 2020 zijn de werkdrukmiddelen op de scholen ingezet ter ondersteuning van het 
klassenmanagement. In overleg met het team is een plan van inzet is gemaakt, al ter voorbereiding 
op het zgn. werkverdelingsplan. De (P)MR heeft hier mee ingestemd. De middelen zijn voor de volle 
100 % ingezet voor leerkrachtformatie en/of onderwijsassistentie.  
 
 
 
 

8.2 Personeelssterkte op 31-12-2020 
 
In de onderstaande tabellen is een aantal kengetallen van de VPCO wat betreft de personeelssterkte 
inzichtelijk gemaakt. Wat zijn hierbij de opvallende aspecten?  
 

Totaal aantal Fulltime medewerkers: 17 

Totaal aantal Parttime medewerkers: 111 

 
De verhouding tussen parttime en fulltime lijkt volledig in onbalans. Echter wanneer gekeken wordt 
naar het aantal deeltijders met een betrekkingsomvang tussen 0,8 en 1,0 dan zijn dat er 26. Opgeteld 
bij de 17 voltijders gaat het om 38 medewerkers met een baan van 0,8 tot 1 en 90 deeltijders met 
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een baan onder de 0,8. Kijkend naar deze cijfers kan ook een andere conclusie getrokken worden, 
namelijk dat ongeveer 1/3 van de medewerkers een baan heeft met een flinke omvang.  
 

Personeelssterkte per arbeidsrelatie 
 

Type aanstelling Totaal Fulltime Parttime 

Vast Aantal Personen 104 17 87 

 Bezetting (wtf) 
 

70,4074 16,2434 54,1640 

Tijdelijk Aantal Personen 35 2 33 

 Bezetting (wtf) 
 

12,6504 0,7566 11,8938 

 

Personeelssterkte per deeltijdcategorie 
 

  Deeltijd (WTF) cohort 

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

Aantal Personen 128 3 14 40 28 26 17 

Bezetting (wtf) 
 

83,05 0,38 3,95 20,06 19,59 22,06 17,00 

 
De grootste groep medewerkers bevindt zich in het cohort van 0.4 – 0.6 fte. 40 medewerkers 
bezetten 20,06 banen ten opzichte 22 banen voor 26 medewerkers met een baan van 0,8 – 1,0 fte.  
 

Personeelssterkte per geslacht 

Geslacht Totaal Fulltime Parttime 

Vrouw Aantal Personen 110 9 101 

 Bezetting (wtf) 
 

67,32   

Man Aantal Personen 18 8 10 

 Bezetting (wtf) 
 

15,73   

 
In bovenstaande tabel is duidelijk zichtbaar dat het aantal mannelijke medewerkers beduidend lager 
ligt dan het aantal vrouwelijke medewerkers. Natuurlijk is dat geen verrassing en een afspiegeling 
van de landelijke cijfers. De vraag die hierachter zit is natuurlijk; Is dit een goede situatie? En zo niet, 
is deze dan beïnvloedbaar?  
 

Personeelssterkte per leeftijdscategorie 

 Leeftijd cohort 

Totaal 0/19 20/24 25/29 30/34 35/39 40/44 45/49 50/54 55/59 60/64 >= 65 

Personen 
128 

0 9 19 8 18 12 16 10 12 18 6 

WTF 
83,0578 

 5,11 15,64 4,80 10,75 7,31 10,34 6,85 8,99 10,61 2,61 
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Hier is goed te zien dat de VPCO in de komende jaren te maken krijgt met een uitstroom van 24 
medewerkers van boven de 60 jaar. Dat is afgezet tegen de 128 medewerkers een uitstroom van 20 
%. Dat is een relevante groep medewerkers, die ook in 2020 extra spannende tijden hebben gehad 
door de corona-pandemie. Om goed beleid voor deze doelgroep te kunnen voeren, is het 
generatiepact op hoofdlijnen uitgewerkt en is ook ingestemd door de (P)GMR. Met ingang van 1 
augustus 2021 is het de bedoeling dat medewerkers hier gebruik van kunnen maken.  
 
 

8.3 ARBO  
 
Op alle scholen zijn in 2020 gesprekken gevoerd met medewerkers. Gesprekken over hun inzet, hun 
talenten, ontwikkelpunten en zijn afspraken gemaakt in het kader van hun eigen ontwikkeling. De 
wijze waarop dit heeft plaatsgevonden, verschilde per school. Ook zijn voortgangsgesprekken 
gevoerd tussen het college van bestuur en de directeuren.   
 
De Arbodienstverlening voor de VPCO Ermelo werd in 2020 verzorgd door de heer Peter Löbker, 
bedrijfsarts bij de Arbo-Unie. In 2020 is een aanbestedingstraject uitgezet om te komen tot een 
nieuwe dienstverlener. Dit is in overleg gegaan met HR-Navigator. Na instemming van de GMR met 
de procedure is een commissie vanuit het directieberaad aan de slag gegaan. Uit diverse gesprekken 
is Adxpert als nieuwe ARBO dienstverlener uit de bus gekomen. Per 1 januari 2021 hebben zij de 
werkzaamheden van de Arbo-Unie overgenomen.  
Tevens is vanaf februari een speciaal project gestart “regie op verzuim” via een externe 
arbeidsdeskundige. Via een workshop met de directeuren, overleg met de GMR en een casusgerichte 
aanpak is het gelukt een aantal complexe verzuimsituaties in goed onderling overleg op te lossen. De 
positieve leermomenten zijn van invloed geweest op het aanbestedingstraject. Belangrijkste leerpunt 
hierbij wat de rol van de bedrijfsarts. Veel verzuim speelt zich af op het gebied van werk, ziekte en 
privé. Met een bedrijfsarts is de focus vaak alleen op de ziekte. Met een arbeidskundige wordt 
gezocht naar de balans en mogelijkheden tussen de drie genoemde elementen. Hierbij wordt de 
bedrijfsarts ingezet om te bevragen over de “ziekte”.  Zijn input is van belang voor het overleg tussen 
medewerker en arbeidskundige en het proces om in het werk terug te keren.  

 
Ook in 2020  waren de meeste aandoeningen van psychologisch/psychiatrische aard, gevolgd door 
aandoeningen in het bewegingsapparaat. 
Een speciale afspraak is gemaakt met de bedrijfsarts voor medewerkers met corona gerelateerde 
(zorg) vragen. Hier is regelmatig gebruik van gemaakt. De afspraken met de bedrijfsarts zijn in 2020 
in verband met corona en de beperkingen zo aangepast dat er minder van fysieke contactmomenten 
sprake was. Telefoon, mail of via een digitaal medium is contact gelegd.  
De bedrijfsarts is twee keer aangesloten bij een directieberaad om algemene adviezen te geven over 
het handelen bij verzuim.  
Er is in 2020 een nieuw ziekteverzuimbeleidsplan vastgesteld. Ook hierin is een aantal nieuwe 
elementen opgenomen, bijvoorbeeld het belang van preventie en de inhoud van de te voeren 
gesprekken, bijvoorbeeld bij een afwezigheidsmelding. De laatste versie is ook door de nieuwe 
Arbodienst bekeken en aangevuld, zodat de werkwijze van Adxpert goed aansluit bij dit 
ziekteverzuimbeleidsplan. Het plan is AVG proof. Hier is ook nauwgezet door de FG (Functionaris 
Gegevensbeheer) naar gekeken.  
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8.4 Verzuimpercentages 
 

 

Het ziekteverzuim is gedaald van 6,46 % in 2019 naar 5,16 % in 2020. Belangrijk is ook de trend zoals 
in 2020 zichtbaar was.  

 
Maandelijks ziet dat er zo uit: 
2020-1               7,46 % 
2020-2               5,43 % 
2020-3               7,74 % 
2020-4               5,75 % 
2020-5               4,63 % 
2020-6               5,51 % 
2020-7               5,83 % 
2020-8               2,95 % 
2020-9               3,78 % 
2020-10              4,09 % 
2020-11 4,18 % 
2020-12 4,19 %  

 
Afgezet tegen het feit dat in 2020 landelijk gezien het verzuim is gestegen, hebben directies en 
medewerkers een mooi resultaat bereikt. De aanpak om in de driehoek “werk-privé-ziekte” de 
oplossingen te zoeken is succesvol geweest.  
 

 

 
 

 

  

8.5 Jaarverslag vertrouwenspersoon  
 
De werkzaamheden van de vertrouwenspersoon kunnen worden opgedeeld in het ontvangen van 
meldingen van ongewenste omgangsvormen en integriteit, het ontvangen van een formele klacht en 
het begeleiden van de melder in de klachtenprocedure en overige activiteiten zoals overleg en 
voorlichting.  
In dit hoofdstuk(je) wordt gerapporteerd over de vertrouwenspersonen met betrekking tot deze 
werkzaamheden. Voor meldingen ongewenste omgangsvormen is in het afgelopen jaar géén beroep 
gedaan op de vertrouwenspersoon. Er zijn dit jaar via de vertrouwenspersoon ook geen formele 
klachten ingediend bij de (landelijke) klachtencommissie.  

 
8.6 Huis voor Klokkenluiders 

 
De Wet Huis voor Klokkenluiders.  
De Wet Huis voor Klokkenluiders is sinds 1 juli 2016 van kracht en regelt de mogelijkheden en 
bescherming van werknemers die een misstand willen melden in een bedrijf of organisatie. 
Elke werkgever die minstens 50 werknemers in dienst heeft, is daardoor verplicht om een dergelijke 
meldregeling voor misstanden te hebben. In de meldregeling wordt onder meer vastgelegd welke 
vermoedens van misstanden kunnen worden gemeld, bij wie het kan worden gemeld en wat 
hiervoor de procedure is. Binnen de VPCO Ermelo is een regeling Klokkenluiders vastgesteld. Hiervan 
is in 2020 geen gebruik gemaakt.  
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8.7 Opleiden in de school 
 

Alle VPCO-scholen bieden stageplaatsen voor studenten van verschillende opleidingen en niveaus. 

 

In de eerste plaats worden leerlingen begeleid die een Pabo-opleiding doen. Voor het begeleiden van 
studenten van de PABO hebben alle 6 de scholen een erkenning. 

Met de CHE (Christelijke Hogeschool Ede) en de Marnix academie (Utrecht) hebben we een contract 
waarin is afgesproken dat de ICO-ers (Interne Coach Opleiding) de mentoren (zijnde de leerkrachten) 
begeleiden en de mentoren de studenten. Er is ook een BOC (bovenschools opleidingscoördinator) 
die contacten onderhoud met de CHE en zorgt voor de financiële afwikkeling en de bijeenkomsten 
met de ICO-ers voorbereidt en voorzit. Voor zowel de ICO-ers als de mentoren worden geregeld 
trainingen verzorgd. In 2020 zijn er twee verplichte trainingsbijeenkomsten geweest voor ICO-ers. 
Centrale thema’s waren hierin het vernieuwde curriculum en hoe stagiaires op een juiste wijze 
feedback te geven. Ook het ondersteunen van de mentoren in hun begeleiding was een belangrijk 
onderwerp.  

Ook studenten van andere PABO’s worden op onze basisscholen begeleid, daar is echter de 
begeleiding meer vanuit de PABO zelf. In het schooljaar 2019-2020 zijn studenten van de opleiding 
Windesheim uit Zwolle geweest. 

Daarnaast is er de mogelijkheid voor studenten van MBO’s om stage te lopen op een van onze 
basisscholen. Alle scholen hebben een of meerdere erkenningen als Erkend Leerbedrijf. Deze 
erkenningen worden afgegeven door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsorganisatie 
Bedrijfsleven). Het gaat om de gebieden: Entree (niveau 1) Zorg en Welzijn (niveau 2) Sport en 
bewegen (niveau 3) en Onderwijs Assistent (niveau 4). Contacten zijn er met alle mbo-opleidingen 
die in Nederland zijn. Ook in 2020 is hier binnen de scholen ruimte voor geboden. 

Ook leerlingen van het VMBO kunnen stagelopen op de basisschool, het gaat dan vaak om 
snuffelstages van het College Groevenbeek. Deze snuffelstages bestaan uit een paar dagen tot 
maximaal 2 weken stage opdrachten uitvoeren op een basisschool. Of een langere periode 1 dag in 
de week maatschappelijke stage. Op alle scholen vinden deze snuffelstagiaires een plek. Het gaat dan 
om 2 tot 3 stagiaires per school. 

In 2020 is regelmatig afstemming geweest met de opleidingsinstituten over de aan- of afwezigheid 
van studenten in verband met de corona beperkingen. In verschillende momenten in 2020 is hier 
verschillende mee omgegaan. Mede afhankelijk van de zgn. corona-protocollen.  

 

 



 

31 
 

8.8 Prestatiebox 

De in de schoolbegroting opgenomen gelden m.b.t. de prestatiebox, zijn op schoolniveau ingezet 
voor o.a.: bij- en nascholing, coaching van leerkrachten, en verbetering van het (team)onderwijs. De 
prestatiebox gelden worden volledig aan de scholen ter beschikking gesteld. 

 

9. Materiele zaken 
 
 

9.1 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
 

Binnen de VPCO vinden we het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het beschermen van 
gegevens. Ouders/verzorgers moeten ervan uit kunnen gaan, dat wij ons hier ook voor inzetten. Dat 
gaat er niet alleen om het op papier op orde te hebben, maar ook in gedrag elkaar scherp te houden.  
Binnen de VPCO is dan ook hard gewerkt om te voldoen aan de wet- en regelgeving, zoals 
opgenomen binnen de AVG. Al met al een hele opdracht, die ook in corona tijd specifieke aandacht 
vraagt. De aan de VPCO verbonden functionaris gegevensbeheer (FG) werkt nauw samen met de 
werkgroep AVG (onderdeel van de werkgroep ICT) om alles “up-to-date” te houden. In 2020 hebben 
we twee keer met een data-lek te maken gehad. Dit is in goed overleg met de betrokken organisaties 
en de FG opgepakt.  
 

 Er is een goedgekeurd FG-reglement en geactualiseerd privacyreglement 

 Data-register is gereed en is gecontroleerd door de FG 

 Bewustwordingsacties richting medewerkers worden regelmatig uitgevoerd. 
 

9.2 Huisvesting 
 
De uitgevoerde conditiemetingen van de schoolgebouwen(2018), het integrale huisvestingsplan van 
de gemeente Ermelo (voorjaar 2020), de wensen vanuit de scholen (toiletten) en nadere analyses 
(dakbedekking) gekoppeld aan de financiële mogelijkheden hebben geleid tot een plan van aanpak 
dat in 2020 in uitvoering is genomen en doorloopt in 2021, 2022, 2023 en 2024. De Klokbeker wordt 
in geheel (nieuwbouw) of gedeeltelijk (ver-nieuwbouw) aangepakt. Voor de zomervakantie 2021 zijn 
de randvoorwaarden duidelijk. De Margrietschool is nog redelijk nieuw. Bij de andere scholen is een 
horizon van uiterlijk 10 jaar vastgesteld om investeringen terug te kunnen verdienen.  
 

 

10.  Risicoparagraaf 
 
 
In 2020 hebben zich ontwikkelingen binnen de VPCO voorgedaan, die van invloed zijn op de risico’s. 
Twee keer per jaar, in de begroting en de jaarrekening, staan de raad van toezicht en het college van 
bestuur expliciet stil bij de haar bekende risico’s, waarvan zij het belangrijk acht om die op te nemen. 
Daarnaast informeert het college van bestuur de raad van toezicht per kwartaal over de voortgang 
van de financiën in de kwartaalrapportages. De kosten binnen de VPCO bedragen voor ongeveer 81% 
uit personeelslasten. Het is daarom van belang om juist alle risico’s in te schatten die daarmee te 
maken hebben of daar invloed op hebben. Voor de VPCO zijn dat deze aspecten: 
 

 (Tijdelijke) Inkomsten uit het SWV Zeeluwe in het kader van Passend onderwijs   

 Wegwerken achterstanden onderhoud      

 Een daling van het aantal leerlingen (uitgaande van € 6000,- per ll) van 25 leerlingen 
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Bovenstaande risico’s hebben in 2020 gerichte aandacht gehad.  
Daarnaast is het goed te vermelden dat op het gebied van strategie met het strategisch beleidsplan “ 
samen sterker” in de hand vanuit een plan kan worden gewerkt. De financiële positie is goed en ook 
de financiële verslaggeving sluit in positieve zin hierop aan. Wat betreft de risicobeheersing is de 
basis op orde. Dat werd in 2020 duidelijk toen de corona-crisis uitbrak. Met directies, teams, gmr en 
raad van toezicht kon snel geschakeld worden. Meer specifiek kan gesteld worden binnen de VPCO 
geen risico’s zijn op het gebied van de strategie (strategisch niveau/tactisch en operationeel niveau). 
Wel is een aandachtspunt de inkoop van diensten en materialen bij de huisvestingsaanpassingen van 
de schoolgebouwen. Er moet veel aan onderhoud gebeuren, maar de markt staat onder druk wat 
betreft prijzen en beschikbaarheid aannemers. Vanuit financieel perspectief zijn er geen risico’s en is 
de financiële verslaggeving op orde. Wel wordt in het schooljaar 21-22 een strakkere planning & 
control cyclus opgesteld en ingevoerd.  

 

11. Klachtafhandeling 
 

Er zijn in 2020 geen officiële klachten ingediend bij de landelijke geschillencommissie.  
Bij het bestuur, externe vertrouwenspersoon of klachtencommissie zijn geen klachten ingediend.   
 

 
 
 

12. Externe contacten 
 

 
 
Door decentralisatie (minder regels van het Ministerie OC&W en meer       
verantwoordelijkheid bij gemeente, bestuur en scholen) is er regelmatig overleg   
met de gemeente. Bespreekpunten: huisvesting, onderhoud en bekostiging, 
onderwijsachterstanden, vroeg- en voorschoolse educatie, preventieteam-
passend onderwijs.  

 
 

Ook In 2020 was er regelmatig contact met Dyade te Ede.  Dyade 
verzorgt voor VPCO Ermelo de personeels- en financiële 
administratie. Daarnaast bieden zij regelmatig arbeidsrechtelijke 
voorlichting (o.a. cao) en/of beleidsmatige ondersteuning. 
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VPCO Ermelo participeert actief in het besturen van het 
samenwerkingsverband Zeeluwe (Passend onderwijs). 
 
 

 

 Preventief, begeleidend en uitvoerend zijn er geregeld contacten met 
de Arbo-Unie.  

 
Overige contacten. 
 
Beleidsmatig (financieel, onderwijskundig, personeel) zijn er regelmatig contacten met diverse 
besturenorganisaties, externe deskundigen of expertisecentra en commerciële (advies) bureaus voor 
huisvesting, onderwijskundig en/of organisatieadvies. 

 

13. Internationalisering 
 
De VPCO-scholen hadden in 2020 geen actieve internationale contacten op leerling- en leerkracht 
niveau. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen om op dit gebied activiteiten te gaan ontplooien.  
 

14. Corona 
 
Vanaf maart 2020 heeft de coronacrisis een grote impact gehad op het onderwijs binnen de VPCO. 
Net als alle andere onderwijsorganisaties hebben we snel onze weg moeten vinden in het onderwijs 
op afstand (of het thuisonderwijs). Het geheel of gedeeltelijke thuisonderwijs gecombineerd met de 
noodopvang maakte het niet gemakkelijk. Daarbij komt dat een grote groep medewerkers ook te 
maken heeft met een kwetsbare gezondheid of iemand met een kwetsbare gezondheid in zijn of haar 
omgeving. Ook voor ouders en leerlingen een pittige opdracht om dit uit te voeren. In het beleid 
hebben gezocht naar korte lijnen en snelle besluitvormingsprocedures.  Maar ook naar het 
onderhouden van contactmomenten (tussen school, ouders en leerlingen), voorzien in digitale 
hulpmiddelen, extra personele ondersteuning (via de subsidies vanuit de overheid), het tijdig 
informeren, overleg met gemeente, leerplicht, andere Ermelose schoolbesturen en centrum jeugd en 
gezin. Op dit moment is wel duidelijk dat in 2020 het “normale” onderwijsprogramma niet als 
zodanig is uitgevoerd. Het is anders gegaan. De impact op de leerlingen zal ook verschillend zijn. De 
eerste indicaties zijn er al op dat punt. In februari 2021 is de eerste aanzet gegeven voor het beleid “ 
na corona” . Dit is niet alleen gericht op herstel, maar ook op de positieve leerpunten en een 
startpunt om deze leerpunten in het onderwijs duurzaam te implementeren.  In de financiële deel 
van het jaarverslag zijn de bedragen die in 2020 zijn uitgegeven aan “corona beleid” bijgehouden. 
Denk aan extra schoonmaak of aanwezig devices. Aan de andere kant zijn bijvoorbeeld de 
vervangingskosten beduidend lager geweest. De extra inzet van medewerkers worden in het 
schooljaar 2020-2021 gefinancierd via de hiervoor verstrekte subsidies. De plussen en minnen zijn 
deels tegen elkaar weg te strepen. De financiële impulsen vanaf 1 augustus 2021 willen we binnen de 
VPCO zo inzetten dat deze middelen meer zijn als een tweejarige impuls, maar een aanjager voor een 
innovatieve aanpak waarin herstel en ontwikkeling centraal staan. 
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15. Algemene informatie: 
 
Adresgegevens:  
Putterweg 7b, 3851 GA Ermelo 
0431-559876 
Dhr. H. Norder 
h.norder@vpcoermelo.nl  
 
Postadres: 
VPCO Ermelo 
Postbus 284 
3850 AG Ermelo 
info@vpcoermelo.nl  
 
 
 
Overzicht directies van de scholen in het schooljaar 2019/2020 
 
 

1. Klokbeker  directeur de heer H. van Schanke 
2. Margriet directeur mevrouw L. Matthijsse (vanaf mei 2020) 
3. Irene  directeur de heer J. Petersen (vanaf augustus 2020) 
4. Juliana  directeur mevrouw G. Broekhuizen 
5. Bernhard directeur de heer M. Fokkelman 
6. Beatrix  directeur mevrouw T. Mulder 
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FINANCIEEL BELEID 
 
Financiële positie op balansdatum. 
 
Het jaar 2020 is afgesloten met een nadelig exploitatiesaldo van € 135.923,-- . Het saldo van de baten 
en lasten exclusief financiële baten en lasten is € 134.979,-- nadelig, terwijl een voordelig saldo van  € 
77.678,-- begroot was. Een nadelig verschil van € 212.657,--  t.o.v. hetgeen was begroot. Hiervan 
wordt € 127.735,-- verrekend met 2019 in verband met de vergoeding voor de eenmalige uitkering in 
februari 2020 die in (eind) 2019 is ontvangen en verwerkt. Deze was niet begroot in 2020. 
Resteert een verschil van circa € 85.000,-- (is een afwijking van de rijksbijdragen 2020 van 1,07%) 
Los van de budgetverschillen zijn twee belangrijke verschillen te noemen namelijk het  nadelig verschil 
tussen de eenmalige uitkeringen in februari 2020 en de ontvangen bijdrage (afgerond  € 60.000,--) en 
het nadelig  verschil tussen ontvangen en bestede private middelen, dat niet was begroot afgerond € 
6.000,--). Het restant van het verschil tussen het gerealiseerde exploitatiesaldo en het begrote 
exploitatiesaldo wordt per saldo door meerdere posten veroorzaakt. 
 
De rijksbijdragen zijn aanmerkelijk hoger door met name de reguliere  rijksbijdrage voor ( € 411.609,--) 
waarvan € 187.246,-- voor het personele deel en  is er in 2020 € 16.350,-- meer voor  
werkdrukvermindering ontvangen. Het verschil tussen de werkelijke en begrote overige subsidies OC 
en W bedraagt € 176.752,-- en wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de zogenaamde 
corona subsidie  € 109.000,--) en middelen voor onderwijsachterstand  (€ 45.000,--) 
De overige baten waren € 56.518,-- hoger dan begroot.  
Dit  verschil wordt door meerder posten veroorzaakt zoals; opbrengst door verhuur, detacheringen, 
overige personeel, gebonden opbrengsten zoals opbrengsten Marnixcollege en CHE voor stagiaires 
(€ 8.300,- meer dan begroot) en overige vergoedingen (vergoeding Onderwijs Inkoop Groep € 8.375,-) 
enerzijds en minder ouderbijdragen en “acties” anderzijds. 
De personele lasten zijn € 505.851,-- hoger dan begroot. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de 
eenmalige uitkeringen in februari en de extra eindejaarsuitkering totaal ca. € 235.000,--. Voorts zijn de 
kosten (na)scholing,  Arbo, inhuur derden, en overige personeel gerelateerde kosten ca. € 220.000,-- 
totaal hoger dan begroot. De afschrijvingslasten zijn € 31.377,-- lager dan begroot. Een belangrijk deel 
betreft de afschrijvingslasten schoolmeubilair, waar een belangrijk deel van de voornemens nog 
gerealiseerd gaan worden. (€ 22.000,-) De huisvestingslasten zijn € 14.011,-- lager dan begroot door 
onder andere  een lagere  dotatie aan de voorziening onderhoud op basis van de voornemens in de 
jaren 2020 tot en met 2024. ( € 46.000,--). De schoonmaakkosten zijn € 34.531,-- hoger dan begroot. 
De overschrijding wordt deels door “corona” veroorzaakt.  De overige instellingslasten zijn € 222.002,- 
hoger door overschrijding van onder andere : “ICT” ,  gebruiksmiddelen ( € 76.000,--) en bestuurs- en 
juridische ondersteuning (€ 37.000,--) en kosten ambulante begeleiding( € 81.000,--).   
 
Kengetallen 
De financiële positie is ondanks het negatieve exploitatieresultaat goed. Het  private vermogen heeft 
hier een positieve invloed op. Zonder dit private vermogen zouden de kengetallen er dus anders 
uitzien. Maar ook dan is de financiële situatie nog steeds goed.  
De kengetallen zijn, behalve die van de rentabiliteit en het weerstandsvermogen marginaal 
toegenomen. Ook op langere termijn blijven de kengetallen goed. De financiële positie van de 
Stichting blijft op langere termijn goed. Er is met de weergave van de kengetallen  rekening gehouden 
met de inventarisatie van het (deels achterstallig)  onderhoud en een plan van aanpak voor de 
uitvoering van de groot onderhoud werkzaamheden en investeringen voor de jaren 2021, 2022, 2023 
(en 2024). 
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 Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting 

 2019 2020 2020 2021 2022 2023 

       
Solvabiliteit 0,87 0,85 0,86 0,84 0.84 0.83 

Liquiditeit 5,41 4,65 5,25 4,40 4,40 4,17 

Rentabiliteit -0,02 -0,02 0,01 0,01 -0,01 -0,01 

Kapitalisatiefactor 0,60 0,57 0,59 0,42  0,43 0,40 

Weerstandsvermogen 0,48 0,46 0,47 0,48 0,49 0,48 

Huisvestingsratio 0,08 0,07 0,07 0,09 0,09 0,09 

 
Daarnaast zijn ook de volgende kengetallen opgenomen: 
De baten en de lasten in percentage van de totale opbrengsten: 
 

In % totale baten Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting 

 2019 2020 2020 2021 2022 2023 

       
Rijksbijdrage 97 97 98 99 99 99 

Overige overheidsbijdragen 0 1 1 0 0 0 

Overige baten 3 2 1 1 1 1 

 100 100 100 100 100 100 

       
Personele lasten 81 81 79 76 77 78 

Afschrijvingen 2 3 4 4 4 3 

Huisvestingslasten 8 7 7 9 9 9 

Overige instellingslasten 11 11 9 10 11 11 

 102 102 99 99 101 101 

       

Resultaat             -2 -2 1 1 -1 -1 

 
De stichting is voor 97 % tot 99% van de inkomsten afhankelijk van het rijk en voor 3 % tot 1% van 
overige baten. De overige baten nemen af. Voor een groot deel heeft dat te maken met het feit dat in 
2017 er een wijziging heeft plaats gevonden met terugwerkende kracht van het verwerken van de 
schoolbankrekeningen. Daardoor is het verschil t.o.v. het verleden en t.o.v. de toekomst in “overige 
baten” ontstaan en het overige deel van overige baten meer een incidenteel karakter heeft zoals 
bijvoorbeeld opbrengsten uit detacheringen. De personele lasten bedroegen in 2019  81% van de 
baten. Dat is vergelijkbaar met de sector. Het percentage is in 2020 gelijk gebleven. Daarna loopt het 
percentage (enigszins) terug naar 78% in 2023. De verschillen worden met name verklaard door 
inhuur en kosten van vaststellingsovereenkomsten in 2019 en 2020. De inhuur liep voor een deel door 
in 2019 en 2020 en vinden er (extra) investeringen plaats in kwaliteit en opleidingen. De 
afschrijvingslasten zijn procentueel redelijk stabiel. Absoluut gezien nemen deze door 
(inhaal)investeringen toe.  Dat betreft ook de huisvestingslasten, die relatief niet veel fluctueren, maar 
in de prognoses 2021, 2022 en 2023 weer wat toenemen door een hogere dotatie aan de 
onderhoudsvoorziening. Eind 2020 is een plan (van aanpak) voor (groot)onderhoud opgesteld voor de 
jaren 2021 tot en met 2024. Dit plan is mede gebaseerd op het masterplan huisvesting ,waaronder 
onderhoud, dat eind 2019 is opgesteld. Doordat er in 2019 op meerdere terreinen nieuwe contracten, 
zoals die van de schoonmaak, zijn afgesloten is de verwachting dat vanaf 2020 deze lasten weer 
gaan afnemen. De overige instellingslasten zijn over de jaren heen stabiel te noemen. 
 
BALANS 
 
Hierna treft u de balans aan per 31 december 2020. De balans is een momentopname van de 
vermogensstructuur. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de 
balans. 
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Activa 31-12-2020 31-12-2019 Passiva 31-12-2020 31-12-2019 

        

Materiele vaste activa 1.379.460 1.291400 Eigen vermogen 3.735.662 3.871.585 

Financiële vaste activa 82.900 78.850 Voorzieningen 426.378 471.325 

Vorderingen 390.067 410.232 Kortlopende schulden 739.022 673.955 

Liquide middelen 3.048.635 3.236.383     
        

Totaal activa 4.901.062 5.016.865 Totaal passiva 4.901.062 5.016.865 

            

 
Toelichting op de balans: 
 
Activa: 
 
Materiële vaste activa 
In 2020  is voor ca.  € 337.000,-- (2019: € 476.000,-,--) geïnvesteerd in materiële vaste activa. De 
investeringen hebben voornamelijk  plaatsgevonden in inventaris en apparatuur. De 
afschrijvingslasten bedragen € 249.000,-- (2019: € 211.000,--). Aangezien de afschrijvingslasten lager 
zijn dan de investeringen, is de omvang van de materiële vaste activa  evenals in 2019 toegenomen.  
 
Financiële vaste activa 
In 2018 is voor € 72.000,-- deelgenomen in Veluwe-Energie  Deze wordt in een periode van 15 jaar 
afgewaardeerd. 
 
Vorderingen 
De omvang van de vorderingen is met ca. € 17.000,--  afgenomen. (2019: € 11.700,-- afgenomen). De 
belangrijkste vordering is de vordering op het ministerie wegens het betalingsritme van de rijksbijdrage 
personeel. Op 31 december 2020  is de vordering op OC W “ personeel” € 346.600,- en  ongeveer 
gelijk aan die per 31 december 2019 namelijk 332.700,--. De vordering op de gemeente bedraagt € 
2.100,-- (2019 € 200,--). Daarnaast zijn er nog diverse vorderingen en vooruitbetaalde posten ten 
bedrage van € 41.000,-- (2019: € 54.000,--). Aan de vorderingen zijn geen risico’s verbonden. Daarom 
is er geen voorziening voor oninbaarheid opgenomen.  
 
Liquide middelen 
De omvang van de liquide middelen is met € 187.748,--afgenomen. (2019: €553.291,-- afgenomen).  Dit 
komt in 2020  door hogere  investeringen dan afschrijvingskosten (€ 88.000,--)  en toename van de 
kortlopende schulden t.o.v. balansdatum 2019 ( €65.000,,-) Een nadere toelichting op de mutatie van 
de liquide middelen wordt gegeven in het kasstroomoverzicht. 
 
Passiva: 
 
Eigen vermogen. 
Het  exploitatieresultaat van -/-€ 135.923,-- (2019 -/-  € 229.859,--) is onttrokken aan  het eigen 
vermogen . Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2020 € 3.735.662,--. (2019 € 3.871.585,-). 
Het eigen vermogen is onderverdeeld in een algemene reserve en bestemmingsreserves. 
 
Algemene reserve (publiek) 
Van het resultaat is € 2.179,-- ten laste  (2019 : € 341.499,-- ten laste ) van de algemene reserve 
gebracht. Deze bedraagt per 31 december € 1.355.427,-- (2019: € 1.357.606,--). 
In 2019 is een bestemmingsreserve personeel gerealiseerd. Eind 2019 is voor een eenmalige 
uitkering aan de medewerkers in februari 2020 een bedrag ontvangen van ongeveer € 127.000,-- De 
kosten van deze uitkering zijn  in de jaarrekening 2020 met de verdeling van het resultaat verrekend  
met deze reserve. 
 
Algemene reserve (privaat) 
Het negatieve  resultaat van € 6.009,-- (2019: € 16.095,-- negatief) op het private deel is ten laste van 
de algemene reserve privaat gebracht. ( In zowel 2020 als 2019 betreft dit  met name het  nadelig 
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verschil tussen de baten en lasten met betrekking tot: ouderbijdragen, kosten van overblijven en 
afdracht van zendingsgelden)  Deze bedraagt per 31 december € 2.380.008,-- (2019: € 2.386.017,--). 
Statutaire reserve 
De statutaire reserve is onveranderd waardoor het saldo per 31 december 2020 nog steeds € 227,-- 
bedraagt. 
 
Voorzieningen 
De stichting beschikt over een jubileumvoorziening en een onderhoudsvoorziening.  
De jubileumvoorziening is bedoeld ter dekking van  gratificaties bij een 25- of 40-jarig ambtsjubileum. 
Aan de voorziening is € 3.822,-- (2019: €1.500,--) gedoteerd en € 11.564,-- (2019: €17.900) 
onttrokken.  De voorziening bedraagt per 31 december € 44.768,-- (2019: € 52.510,--). 
Daarnaast is er de onderhoudsvoorziening. De dotatie bedraagt € 111.000,--,-- (2019: € 157.000,--) en 
de onttrekking € 148.206,-- (2019: € 54.600,--). De onttrekkingen hebben o.a. betrekking op herstel 
pleinen van de Juliana en Beatrixschool. Vervanging vloeren Bernhardschool en plafonds en 
verlichting Beatrixschool en tussenwanden De Klokbeker..  De stand van de voorziening bedraagt per 
31 december € 381.610,-- (2019: € 418.816,--). 
 
Kortlopende schulden 
De omvang van de kortlopende schulden is met € 65.000,--  toegenomen (2019: € 182.800,--
afgenomen). De belangrijkste schulden zijn de salaris gebonden schulden, zoals de af te dragen 
loonheffing, pensioen- en sociale premies en de nog te betalen vakantiegelden. Deze schulden 
worden in januari en mei betaald. De salaris gebonden schulden bedragen per 31 december € 
527.784,-- (2019: € 507.300,--).  De crediteuren, overige schulden  bedragen  € 211.238,--  (2019: € 
166.000,--). De kortlopende schulden waren eind 2020 hoger door nog te betalen facturen en vooruit 
ontvangen subsidie 
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Analyse resultaat 
 
De begroting van 2020  liet een positief  resultaat zien van € 77.678 Uiteindelijk resulteert een negatief 
resultaat boekjaar 2020 van € 135.923,-- een verschil van € 213.601,-- met de begroting. Het negatief  
resultaat over het boekjaar 2019  bedroeg € 229.859,--. In de navolgende paragraaf treft u een 
vergelijking gaan en een specificatie van de belangrijkste verschillen. 
 
Analyse realisatie huidig jaar versus realisatie voorgaand jaar en realisatie huidig jaar versus 
begroting 
 
Onderstaand een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van de gerealiseerde en begrote 
baten en lasten voor het kalenderjaar 2019 en de gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 
2018: 
 

  Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil 

  2020 2020   2019   

Baten       

Rijksbijdragen OC en W 7.902.994 7.491.385 411.609 7.780.856 122.138 

Overige overheidsbijdragen 41.661 40.000 1.681 7.028 34.653 

Overige baten 161.318      104.800         56.518 211.254 -49.936 

Totaal baten 8.105.993 7.636.185 469.808 7.999.138 106.855 

        

Lasten       

Personele lasten 6.568.298 6.062.447 505.851 6.349.596 218.702 

Afschrijvingen     248.943 280.320 -31.377 211.022 37.921 

Huisvestingslasten 538.139 552.150 -14.011 656.965 -118.826 

Overige instellingslasten 885.592 663.590 222.002 1.013.768 -128.176 

Totaal lasten 8.240.972 
   
7.558.507 

682.465 8.231.351 9.621 

            

Saldo baten en lasten -134.979 -173.508 -212.657 -232.213 97.234 

        

Financiële baten en lasten       

Financiële baten 2 - 2 2.354 -2.352 

Financiële lasten 946 - 946 -            -      946             

Totaal financiële baten en lasten -944 -             -944 2.354 -3.298 

        

Nettoresultaat --135.923 -173.508 -213.601 -229.859 93.936 

            

 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten: 
Het resultaat is ten opzichte van 2019  € 93.936,--positiever.  
De belangrijkste oorzaken zijn: 
 

- Rijksbijdragen OC en W 

De reguliere vergoedingen zijn hoger dan begroot voornamelijk door aanpassingen van de 
rijksbijdrage personeel en voor werkdrukvermindering. In 2019waren de reguliere vergoedingen hoger 
onder andere door de vergoeding voor eenmalige uitkeringen. 
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 Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil 

 2020 2020   2019   

 
     

Reguliere vergoedingen  
   6.986.500 6.756.000 230.500 7.051.300 

  
-64.800 

Onderwijsachterstand                                        
     45.000   0 45.000 0        45.000 

Coronamiddelen 109.000 0 109.000 0      109.000 
Vluchtelingkinderen 
 2.800 0 2.800 20.000 -17.200 

Werkdrukvermindering  302.300    286.000               16.300              239.500        62.800 

Samenwerkingsverband 457.400 449.400 8.000 470.100 -12.700 

 7.903.000 7.491.400 411.600 7.780.900 121.100 

 
 

- Overige overheidsbijdragen 

De overige overheidsbijdragen betreft een vergoeding voor eerste inrichtingskosten door de 
gemeente. 
 

- Overige baten 

De overige baten zijn hoger dan  begroot en lager dan die in 2019.    
De ouderbijdragen die op schoolrekeningen binnenkomen, moeten apart verantwoord worden. Hier 
staan ook kosten tegenover. In 2020 zijn (veel) activiteiten niet doorgegaan vanwege corona. De 
ouderbijdragen  voor het schooljaar 2020-2021 worden derhalve  voor een belangrijk  deel in 2021 
geïnd. Ook is er minder ontvangen voor specifieke acties omdat deze niet zijn doorgegaan. In  
verband met een laag ziekteverzuim in voorgaande jaren is in 2020  premiedifferentiatie ontvangen.  
De huur en medegebruik vergoedingen die op de schoolrekeningen binnengekomen zijn, worden  ook 
afzonderlijk verantwoord  en zijn  deels  begroot. . De overige materiële opbrengsten betreffen o.a.  
opbrengsten  acties,  collectiviteitskortingen via de Onderwijs Inkoop Groep, teruggave 
energiebelasting.. 
 
 

 Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil 

 2020 2020   2019   

 
     

Ouderbijdragen/overblijven e.d. 32.400 74.000 -41.600 76.000 -43.600 

LGF financiering 1.300 0 1.300 2.000 -700 

Premiedifferentiatie 6.500 0 6.500 9.000 -2.500 

CHE OIDS en Marnix Academie 18.000                   7.300        10.700 12.000 6.000 

Detachering personeel 35.000 0  35..000        29.000          6.000 

Samenwerkend onderwijs                                     0 0 0 10.000 -10.000 

Overige personele opbrengsten 5.700 0 5.700 4.000 1.700 

Huur en medegebruik 35.500 6.000 29.500 16.000        19.500 

      

Overige materiële opbrengsten 26.900 17.500 9.400 53.000 -26.100 

 161.300 104.800 56.500 211.000 -49.700 
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Personele lasten 
De gemiddelde formatieve inzet is met (gemiddeld) 128  t.o.v. 2019 gelijk gebleven. Door aanpassing 
van de CAO en besteding van de middelen werkdrukvermindering zijn de loonkosten toegenomen. In 
2019 is  voor de functies van (algemeen) directeuren  meer gebruik gemaakt van interim-managers. 
(voordelig verschil t.o.v. 2019 van € 175.000,--) De post overige personele lasten bestaat voor een 
belangrijk deel  uit  inhuur van onder andere  vakleerkrachten.  
 

 Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil 

 2020 2020   2019   

 
     

Lonen en salarissen 6.020.000 5.688.000 332.000 5.716.000 304.000 

Personeel niet in loondienst 198.000 149.000 49.000 373.000     -175.000 

Uitbesteding 0 0 0 0 0 

Dotatie voorzieningen 4.000 10.000 -6.000 1.000 3.000 

Nascholing 102.000 70.000 32.000 97.000 5.000 

BGZ 58.000 21.000 37.000        73.000 -15.000 

Overige personele lasten 186.000 125.000 61.000 89.000 97..000 

 6.568.000 6.063.000 505.000 6.349.000 219.000 

 
Afschrijvingen 
De afschrijvingslasten zijn lager  dan begroot  ( € 31.000,--) maar  hoger dan in 2019. (€ 38.000,--). De 
afwijking ten opzichte van de begroting betreft met name de afschrijvingslasten schoolmeubilair 
waarvoor het investeringsplan nog niet definitief was. Het verschil ten opzichte van 2019 betreft met 
name investering in ICT. 
 
Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten zijn  in 2020 ongeveer gelijk aan hetgeen begroot is voor 2020 en laer dan 
werkelijk 2019. De afname  van de huisvestingslasten  t.o.v. 2019  komt voor een belangrijk deel door 
de correctie op  de dotatie aan de voorziening (groot) onderhoud gebouwen. De aanpassing van de 
dotatie is gebaseerd op de (nieuw) onderhoudsplannen voor 2021 tot en met 2024. Ook nemen de 
energie en schoonmaakkosten af en wat de schoonmaakkosten betreft onder andere door het feit dat 
in 2019 een nieuw contract is afgesloten. 
 

 Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil 

 2020 2020   2019   

 
     

Dotatie onderhoudsvoorziening 111.000 157.000 -46.000 157.000       -46.000 

Dagelijks onderhoud 40.000 48.000 -8.000 77.000 -37.000 

Huur  17.000 17.000 0 19.000 -2.000 

Schoonmaak 194.000 160.000 -34.000 210.000 -16.000 

Energie 128.000 128.000 0 140.000 -12.000 

Heffingen en belastingen 19.000 15.000 4.000 20.000 -1.000 

Overige 29.000 28.000 1.000 34.000 -5.000 

 538.000 552.000 135.000 657.000 119.000 

 
Overige instellingslasten 
De administratie- en beheers lasten zijn ca. € 222.000,--  hoger dan begroot (en lager dan die van  
werkelijk  2019), voornamelijk door bestuurs- en managementondersteuning en juridische 
ondersteuning ( totaal ca. € 37.000,--) . Daarnaast  zijn de kosten van uitbesteding administratie met 
(ca.€ 5.000,-- ) toegenomen door extra dienstverlening.  
De lasten voor” leermiddelen” zijn fors hoger  dan begroot ( 30%), maar ongeveer gelijk aan 2019, dit 
betreft zowel verbruiksmateriaal als ICT.  
De overige lasten zijn hoger dan begroot (41%) maar lager dan in 2019.(22%) De overschrijding komt 
grotendeels door “kantinekosten”, representatie en leerling- en ambulante begeleiding ( totaal  
overschrijding  van deze  posten is € 104.000,--.   
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 Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil 

 2020 2020  2019  

 
     

Administratie en beheerslasten 199.000 157.000 42.000 221.000 -22.000 

Leermiddelen 325.000 250.000 75.000 331.000 -6.000 

Overige lasten 362.000 257.000 105.000 462.000 -100.000 

 886.000 664.000 222.000 1.014.000 -128.000 

 
Financiële baten en lasten 
Voor debetrente over (te hoge) saldi op de vermogensrekening is ca. € 1.000,-- in rekening gebracht. 
 

Investeringen en financieringsbeleid 

 
Het beleid van de stichting is gericht op het met eigen middelen financieren van die investeringen, 
waarvoor geen subsidie van derden wordt ontvangen. De liquide positie van de stichting is gezien de 
liquiditeitsratio van 4.7 (2019: 5.4) goed te noemen. Er is derhalve geen aanleiding voor het 
aantrekken van vreemd kapitaal ten behoeve van de investeringen. De investeringen van 2020 zijn 
dan ook met de eigen middelen gerealiseerd. Het plan van aanpak voor de uitvoering van de 
investeringen is  bij de begrotingsbespreking door het College van bestuur vastgesteld.. De 
bestedingen voor groot onderhoud zijn  onttrokken aan  de voorziening onderhoud gebouwen. 
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Continuïteitsparagraaf 
 
De meerjarenbegroting vertoont, zoals ook vorig jaar vermeld, jaarlijks ongeveer een break even 
resultaat .  De kengetallen die hierna worden weergegeven betreffen  “personeel in loondienst. 
 

Kengetallen       
  Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose  

  2019 2020 2021 2022 2023  

         

Aantal leerlingen 1 oktober 1.253 1.224 1.210 1.214 1.208  

         

Personele bezetting in fte        

per 31 december        

Bestuur / management 5,68 6,04 6,04 6.04 6.04  

Personeel primair proces 73,71 68,70 59,85 59,85 59,85  

Ondersteunend personeel 7.99 8,31 8.31 8,31 8,31  

Totaal personele bezetting 87,38 83,05 74,20 74,20 74,20  

 
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een lichte daling van het leerlingenaantal. Er is  
rekening gehouden met de extra middelen voor de werkdrukverlaging met ingang van het schooljaar 
2019-2020.  Niet met  eventuele verhogingen. Bij de overige baten is rekening gehouden met  
inkomsten uit ouderbijdragen, overblijfgelden, huur en medegebruik en donaties en giften. 
De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in de personele bezetting om kwalitatief goede leerkrachten te 
binden, omdat op termijn een aantal personeelsleden af zal vloeien wegens pensionering. In de 
begroting is wel rekening gehouden met een daling van de formatie door pensionering, vermindering 
van de taakomvang en het niet verlengen van tijdelijke contracten. Afhankelijk van de werkelijke 
leerlingenaantallen en inkomsten kan de formatie bijgesteld worden. In de begroting is  rekening 
gehouden met extra formatie en inzet van vakleerkrachten van andere organisaties in verband met de 
werkdrukverlaging op basis van de bijdrage die oorspronkelijk is verleend  per 1 augustus 2018 en 
substantieel verhoogd op 1 augustus 2019 en 1 augustus 2020. 
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Balans 
      

        
                

  Activa Realisatie 
31-12-2019 

Realisatie 
31-12-2020 

Prognose 
 31-12-2021 

Prognose 
31-12-2022 

Prognose 
31-12-2023 

  

  Activa     
 

      

  Materiële vaste activa 1.291.400 1.379.460 1.305.714 1.251.844 1.247.807   

  Financiële vaste activa 78.850 82.900 78.100 73.300 68.500   
  

 
            

  Totaal vaste activa 1.370.250 1.462.360 1.383.814 1.325.144 1.316.307   
  

      
  

  Voorraden - - - - -   

  Vorderingen  410.232 390.067 350.000 350.000 350.000   

  Liquide middelen 3.236.383 3.048.635 2.839.717 2.848.786 2.688.128   
  

 
            

  Totaal vlottende activa 3.646.615 3.438.702 3.189.717 3.198.786 3.038.128   
  

      
  

  Totaal activa 5.016.865 4.901.062 4.573.531 4.523.930 4.354.435   

                

        
                

  Passiva Realisatie 
31-12-2019 

Realisatie 
31-12-2020 

Prognose 
 31-12-2021 

Prognose 
31-12-2022 

Prognose 
31-12-2023 

  

  Passiva             

  Algemene reserve 1.357.606 1.355.427 1.422.878 1.371.377 1.278.882   

  Bestemmingsreserves 
(publiek) 

127.735 - - - - 

  

  Bestemmingsreserves 
(privaat) 

2.386.017 2.380.008 2.300.000 2.300.000 2.300.000 

  

  Statutaire reserves 227 227 227 227 227   
  

 
            

  Eigen vermogen 3.871.585 3.735.662 3.723.105 3.671.604 3.579.109   
  

      
  

  Voorzieningen 471.325 426.378 125.426 127.326 50.326   

  Langlopende schulden - - - - -   

  Kortlopende schulden 673.955 739.022 725.000 725.000 725.000   
  

      
  

  Totaal passiva 5.016.865 4.901.062 4.573.531 4.523.930 4.354.435   

                

 
 
 
In de begroting is ervan uit gegaan dat na de (inhaal)investeringen in 2019 en 2020 de investeringen 
ongeveer gelijk zullen zijn aan het totaal aan afschrijvingen. De vaste activa schommelt derhalve licht. 
De financiële vaste activa nemen af door afwaardering van de deelneming in Veluw Energie.. De 
vorderingen zijn ongeveer gelijk gelaten aan de stand ultimo 2020. De liquide middelen, die als 
sluitpost zijn berekend, nemen eerst af door  onttrekkingen aan de voorziening onderhoud gebouwen. 
Door de begrote positieve resultaten vanaf 2021 neemt het eigen vermogen tot en met 2022 toe tn 
opzichte van 2020 en neemt weer licht af in 2023.  De voorzieningen nemen af door forse 
onttrekkingen voor de uitvoering van (groot)onderhoudswerkzaamheden.   
Door dit alles blijft  het balanstotaal in de toekomst uiteindelijk redelijk stabiel. 
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Staat van baten en lasten 
     

        
                

  
 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Prognose 
2021 

Prognose 
2022 

Prognose 
2023 

  

  
      

  

  Aantal leerlingen 
                   
1.253                     1.224                     1.210                     1.214                     1.208    

          

  Baten             

  Rijksbijdragen OCenW 7.780.856 7.902.994 7.572.291 7.369.386 7.381.491   

  Overige overheidsbijdragen 7.028 41.681 - - -   

  Overige baten 211.254 161.318 111.900 111.900 111.900   
               

  Totaal baten 7.999.138 8.105.993 7.684.191 7.481.286 7.493.391   
          

  Lasten             

  Personeelslasten 6.349.596 6.568.298 5.828.437 5.763.547 5.838.606   

  Afschrijvingen 211.022 248.943 323.746 303.870 254.037   

  Huisvestingslasten 656.965 538.139 660.250 660.250 660.250   

  Overige lasten 1.013.768 885.592 795.932 796.745 824.618   
               

  Totaal lasten 8.231.351 8.240.972 7.608.365 7.524.412 7.577.511   
          

  Saldo baten en lasten -232.213 -134.979 75.826 -43.126 -84.120   
          

  Financiële baten en lasten             

  Financiële baten 2.354 2 - - -   

  Financiële lasten - 947 8.375 8.375 8.375   
               

  
Totaal financiële baten en 
lasten 2.354 -945 -8.375 -8.375 -8.375   

               

  Totaal resultaat -229.859 -135.924 67.451 -51.501 -92.495   
                

 
De rijksbijdragen dalen vanaf 2021 als gevolg van de daling van het aantal leerlingen en dat er  geen 
rekening is gehouden met de extra middelen die ontvangen kunnen worden en met overige 
(incidentele) overheidsbijdragen. In 2020 is een bedrag ontvangen voor eerste inrichtingskosten van 
de gemeente Ermelo voor de Klokbeker. Bij de overige baten is rekening gehouden met inkomsten uit 
ouderbijdragen, overblijfgelden, huur en medegebruik en donaties en giften. 
De personele lasten nemen in 2021 af door een veranderde opbouw van het personeelsbestand en 
substantieel  minder inhuur van derden. De afschrijvingslasten nemen de eerste jaren  toe  door 
hogere investeringen op het gebied van schoolmeubilair en (ict) apparatuur. De huisvestingslasten zijn 
vanaf 2021 weer ongeveer gelijk aan die van 2019.. De aanpassing van de dotatie aan de voorziening 
(groot)onderhoud is daar de belangrijkste oorzaak van. De overige instellingslasten zijn vanaf 2020  
lager  dan de realisatie in 2019 en in de jaren daarna redelijk stabiel. De verschillen van de  overige 
instellingslasten in  zijn hiervoor toegelicht. Het College van bestuur gaat er vanuit dat de begroting 
vanaf 2021 realistisch is en is na overleg met de directeuren vastgesteld. 
De financiële baten zijn verlaagd in verband met verkoop van de effecten en  met de lage rentestand. 
De financiële lasten betreffen de debetrente op bankrekeningen met een (te) hoog saldo. 
 
 
Treasuryverslag 
De Stichting heeft begin 2017 een nieuw treasurystatuut opgesteld en vastgesteld. De Stichting maakt 
in haar bedrijfsvoering en in het treasurystatuut een verschil tussen publieke en private middelen. Het 
nieuwe treasurystatuut voldoet aan de eisen met betrekking tot de Regeling beleggen en belenen 
zoals die momenteel  van toepassing is. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen 
overeenkomstig hun bestemming worden besteed. In 2018 is, vanwege het risico op negatieve 
koersverschillen, besloten de effectenportefeuille te verkopen en de opbrengsten te “storten” op een 
vermogensspaarrekening. De effectenportefeuille was gefinancierd met private middelen. 
 
Risicomanagement 
Het risicomanagement bestaat uit diverse onderdelen. Zo werden bijvoorbeeld maandelijks financiële 
overzichten van de scholen verstrekt  door het administratiekantoor en in 2019 is een instructie aan 
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directeuren en administratief medewerkers gegeven zodat men dagelijks inzicht in de ( financiële) 
gegevens kan hebben. Vanaf 2021 zullen uitgebreidere rapportages worden opgesteld die besproken 
gaan worden met de directeuren en hun administratieve medewerkers.  Het  college van bestuur 
informeert  frequent de raad van toezicht over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van 
onderwijs, personeel, financiën. Het leerlingenaantal wordt nauwlettend gevolgd evenals het 
ziekteverzuim. De vorm van de managementrapportages zal de komende tijd verder uitgewerkt 
worden met gebruik van nieuwe managementinformatiesoftware van het administratiekantoor. 
 
Als belangrijkste risico's worden gezien: 
 

- Ontwikkeling leerlingenaantallen 
Deze worden nauwlettend gevolgd. In verband met de verwachte daling van het aantal 
leerlingen is met ingang van 2015 bij het toedelen van de budgetten uitgegaan van T-0, zodat 
eerder ingespeeld wordt op de vermindering van de inkomsten. 

- De invoering van de Wet werk en zekerheid 
Door deze wet kan het lastig worden om korttijdelijke vervangingen te realiseren door de 
verplichtingen die ontstaan nadat iemand een paar keer heeft ingevallen. Inmiddels heeft er 
een verruiming plaatsgevonden voor wat betreft de piekperiode gedurende de wintermaanden.  

- Leeftijdsopbouw van het personeelsbestand 
Aangezien op termijn een grote groep personeelsleden zal uitstromen, wordt er geïnvesteerd 
in het aantrekken van wederom kwalitatief goed personeel.  
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76819 / Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs, te Ermelo

Kengetallen voor 2020 en 2019

s

Kengetal 2020 2019

Huisvestingsratio 0,07 0,08 groter dan 0,10

Liquiditeit (current ratio) 4,65 5,41 kleiner dan 0,75

Rentabiliteit (1-jarig) -0,02 -0,03 lager dan -0,10

Solvabiliteit (incl. voorzieningen) 0,85 0,87

Solvabiliteit (excl. voorzieningen) 0,76 0,77 geen

Weerstandsvermogen (incl. mva*) 0,46 0,48

Weerstandsvermogen (excl. mva*) 0,29 0,32 geen

Kapitalisatiefactor 0,57 0,60 geen

* mva: materiële vaste activa

Bovenstaande kengetallen zijn hieronder grafisch weergegeven.

In onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Als er een signaleringswaarde is vastgesteld 

door de onderwijsinspectie dan staat deze vermeld. Indien bepaalde kengetallen erg afwijken ten opzichte 

signaleringswaarde, kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek naar een financieel risico door de 

onderwijsinspectie. 

Een signaleringswaarde is echter geen norm voor de onderwijsinspectie.

Hierna vindt u de omschrijving en definitie per kengetal inclusief berekening.
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Huisvestingsratio

Omschrijving

€ € € €

- Huisvestingslasten 538.139 656.965

- Afschrijvingen gebouwen en terreinen 28.157 25.955

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen 

gebouwen en terreinen 566.296 682.920

- Totale lasten 8.240.971 8.231.351

- Financiële lasten 947 -

Som totale lasten en financiële lasten 8.241.918 8.231.351

Kengetal:

Liquiditeit (current ratio)

Omschrijving

€ € € €

- Liquide middelen 3.048.635 3.236.383

- Kortlopende effecten - -

- Vorderingen 390.067 410.232

- Voorraden - -

Vlottende activa 3.438.702 3.646.615

Kortlopende schulden 739.022 673.955

Kengetal:
\

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen 

verplichtingen.

De liquiditeit is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019 is 

de liquiditeitspositie gedaald.

De liquiditeitsratio geeft aan dat 4,65 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 

bestaande uit de posten benoemd in de toelichting op de balans onder 2.4 Kortopende schulden.

31-12-2019

0,08

5,41

- Definitie:  De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, kortlopende effecten, 

vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden.

31-12-2020

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande 

schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 739.022.

De stichting heeft op 31 december 2020 de beschikking over € 3.048.635 aan liquide middelen en 

daarnaast € 390.067 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. 

Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale lasten 

(inclusief financiële lasten).

- Definitie:  Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som 

van de totale lasten (inclusief financiële lasten).

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

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

2019 is de huisvestingsratio gedaald.

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

31-12-2020

0,07

4,65

31-12-2019
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Rentabiliteit

Omschrijving

€ € € €

Resultaat -135.923 -229.859

- Totaal baten 8.105.993 7.999.138

- Financiële baten 2 2.354

Som totaal baten inclusief financiële baten 8.105.995 8.001.492

Kengetal 1-jarig:

Solvabiliteit

Omschrijving

€ € € €

- Eigen vermogen 3.735.662 3.871.585

- Voorzieningen 426.378 471.325

Som eigen vermogen en voorzieningen 4.162.040 4.342.910

Totaal vermogen 4.901.062 5.016.865

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30.

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan -0,10.

-0,02

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

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten.

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

is de rentabiliteitspositie gestegen.

De solvabiliteit is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019 

is de solvabiliteitspositie gedaald.

-0,03

31-12-2020 31-12-2019

De stichting heeft met de totale baten, te weten € 8.105.995, een resultaat behaald van -€ 135.923. Dit 

houdt in dat er naast de inzet van elke euro die ontvangen en besteed wordt er € 0,02 wordt ingeteerd op 

de reserves.

31-12-2020

De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de 

financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar 

verplichtingen kan voldoen.

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

31-12-2019

0,85 0,87

Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 85% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel 

reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 15% van het totale vermogen gefinancierd 

wordt met vreemd vermogen.
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Omschrijving

€ €

Eigen vermogen 3.735.662 3.871.585

Totaal vermogen 4.901.062 5.016.865

Kengetal:

Weerstandsvermogen

Omschrijving

€ € € €

Eigen vermogen 3.735.662 3.871.585

- Totaal baten 8.105.993 7.999.138

- Financiële baten 2 2.354

Som totaal baten inclusief financiële baten 8.105.995 8.001.492

Kengetal:

Omschrijving

€ € € €

- Eigen vermogen 3.735.662 3.871.585

- Materiële vaste activa 1.379.460 1.291.400

Verschil eigen vermogen en materiële vaste activa

2.356.202 2.580.185

- Totaal baten 8.105.993 7.999.138

- Financiële baten 2 2.354

Som totaal baten inclusief financiële baten 8.105.995 8.001.492

Kengetal:

31-12-2020 31-12-2019

31-12-2020

31-12-2019

- Definitie exclusief materiële vaste activa:  Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa 

gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering 

behorende risico's op te vangen.

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

financiële baten)

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05.

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

benadrukt.

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de 

planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële 

effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.

0,48

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

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van solvabiliteit.

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van het 

weerstandsvermogen.

31-12-2019

0,29 0,32

Het weerstandsvermogen is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking 

met 2019 is het weerstandsvermogen gedaald.

0,76 0,77

0,46

31-12-2020
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Kapitalisatiefactor

Omschrijving

€ € € €

- Balans totaal 4.901.062 5.016.865

- Materiële vaste activa gebouwen en terreinen 270.862 198.591

Verschil balans totaal en materiële vaste activa 

gebouwen en terreinen 4.630.200 4.818.274

- Totaal baten 8.105.993 7.999.138

- Financiële baten 2 2.354

Som totaal baten inclusief financiële baten 8.105.995 8.001.492

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor.

31-12-2019

0,60

31-12-2020

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of 

onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling 

van hun taken.

- Definitie:  De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en 

terreinen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

0,57
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JAARREKENING
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En vergelijkende cijfers 2019. - na verwerking resultaatbestemming -

€ € € €

1 ACTIVA

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 1.379.460 1.291.400

1.1.3 Financiële vaste activa 82.900 78.850

Totaal vaste activa 1.462.360 1.370.250

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 390.067 410.232

1.2.4 Liquide middelen 3.048.635 3.236.383

Totaal vlottende activa 3.438.702 3.646.615

TOTAAL ACTIVA 4.901.062 5.016.865

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 3.735.662 3.871.585

2.2 Voorzieningen 426.378 471.325

2.4 Kortlopende schulden 739.022 673.955

TOTAAL PASSIVA 4.901.062 5.016.865

31-12-2020 31-12-2019

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
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En vergelijkende cijfers 2019

€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 7.902.994 7.491.385 7.780.856

3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige overheden

41.681 40.000 7.028

3.5 Overige baten 161.318 104.800 211.254

Totaal baten 8.105.993 7.636.185 7.999.138

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 6.568.298 6.062.447 6.349.596

4.2 Afschrijvingen 248.943 280.320 211.022

4.3 Huisvestingslasten 538.139 552.150 656.965

4.4 Overige lasten 885.592 663.590 1.013.768

Totaal lasten 8.240.971 7.558.507 8.231.351

Saldo baten en lasten * -134.978 77.678 -232.213

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten 2 - 2.354

6.2 Financiële lasten 947 - -

Saldo financiële baten en lasten * -945 - 2.354

Totaal resultaat * -135.923 77.678 -229.859

*(- is negatief)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Een (Voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat 

van baten en lasten.

(Voorstel) bestemming van het resultaat

2020 Begroot 2020 2019
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En vergelijkende cijfers 2019

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo 

baten en lasten)

-134.978 -232.213

Aanpassingen voor aansluiting 

bedrijfsresultaat:

- Afschrijvingen 4.2 248.943 211.022

- Mutaties voorzieningen 2.2 -44.948 85.994

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met 

het bedrijfsresultaat 203.995 297.016

Veranderingen in werkkapitaal:

- Vorderingen 1.2.2-/-1.2.2.14 17.813 14.094

- Effecten 1.2.3 - -

- Kortlopende schulden 2.4-/-2.4.18 65.067 -182.800

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal 82.880 -168.706

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 151.897 -103.903

Ontvangen interest 6.1.1-/-1.2.2.14 2.354 -2

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 153.304 -103.905

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -337.002 -475.711

Desinvesteringen in materiële vaste activa 1.1.2 - 21.525

Desinvesteringen in deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden 1.1.3 4.800 4.800

Overige investeringen in financiële vaste 

activa 1.1.3 -8.850 -

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -341.052 -449.386

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kasstroom uit overige balansmutaties

Mutatie liquide middelen 1.2.4 -187.748 -553.291

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 3.236.383 3.789.674

Mutatie boekjaar liquide middelen -187.748 -553.291

Stand liquide middelen per  31-12 3.048.635 3.236.383

KASSTROOMOVERZICHT 2020

2020 2019

2020 2019
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Algemeen

Continuïteit

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

opzichte van voorgaand jaar.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig 

dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding 

schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 

Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 

op de betreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen 

Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving 

Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 

BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen 

aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in 

gehele euro's.



Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd 

tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke 

waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de 

staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties 

wordt verwezen naar de toelichting.



Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de 

statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe 

verwanten zijn verbonden partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 

andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de 

vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar 

tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met 

de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING
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Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 

Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

afschrijvings-

termijn in 

maanden

afschrijvings-

percentage per 

jaar

activerings-

grens in €

Gebouwen

Permanent 480 2,5 n.v.t.

Semi-permanent 180 6,7 n.v.t.

Noodlokalen 120 10,0 n.v.t.

Installaties

Verwarming 240 5,0 n.v.t.

Alarm 120 10,0 n.v.t.

Kantoormeubilair en Inventaris

Keukeninrichting 60 20,0 500

Bureau's 240 5,0 500

Stoelen 120 10,0 500

Kasten 240 5,0 500

Schoolmeubilair en Inventaris

Docentensets 240 5,0 500

Leerlingensets 180 6,7 500

Schoolborden 240 5,0 500

buitenspeeltoestellen/terreininventaris 180 6,7 500

Garderobe 240 5,0 500

Onderwijskundige apparatuur en machines

Kopieerapparatuur lease n.v.t. n.v.t.

Audio/video installatie 120 10,0 500

Beamer 60 20,0 500

Projectiemiddelen 120 10,0 500

ICT

Servers 60 20,0 500

Netwerk 120 10,0 500

Computers (tot 01-01-2014) 36 33,3 500

Computers (vanaf 01-01-2014) 48 25,0 500

Printers 60 20,0 500

Telefooncentrale 144 8,3 500

Monsterboards 96 12,5 500

Leermiddelen

Methodes 96 12,5 n.v.t.

Spel- en sportmateriaal 96 12,5 500

Gebouwen

Terreinen

Categorie

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot 

onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag 

van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is sprake in het geval 

van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen wordt niet 

afgeschreven.
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Financiële vaste activa

Deelnemingen

Overige vorderingen

Vlottende activa

Vorderingen

Liquide middelen

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

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 

ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn 

wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en 

worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening 

gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 

vordering.

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de 

vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten 

uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; 

voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze 

grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op 

nihil gewaardeerd. Indien en voor zover de instelling in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de 

schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar 

schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de 

identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de 

grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste 

waardering.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen 

de realiseerbare waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de winst- en verliesrekening.

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

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten waarborgsommen en worden 

initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze waarborgsommen gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs. Omdat de goederen waarvoor borg is betaald eigendom zijn voor de duur 

van het gebruik wordt er geen voorziening getroffen voor oninbaarheid.
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Eigen vermogen

Omschrijving Doel Beperkingen EUR

2.380.008

deel

Voorzieningen

Jubileumuitkeringen

Voorziening groot onderhoud 

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten 

gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op 

basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de 

werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend met een rekenrente welke 

voor eind 2020 wordt bepaald. De berekening is als volgt:

Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).

Bij een negatieve uitkomst van de rekenrente zal deze op nul worden gesteld.

Voor 2020 wordt er gerekend met een rekenrente van 0,80%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente 

vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 1,20% is.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen 

de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 

wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is 

dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze 

vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en 

lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 

gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt 

gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder 

meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 

De bestemmingsfondsen zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door derden is 

aangebracht.

tekorten op het private

- Algemene reserve privaat

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves en bestemmingsreserves.

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het 

bestuur is aangebracht.

bestuur

dekking eventuele allen verwerking resultaat

De statutaire reserve is een reserve zoals voorgeschreven in de statuten met een beperkte 

bestedingsmogelijkheid.
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Leasing

Operationele leasing

Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en

nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten

worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden,

rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van

baten en lasten over de looptijd van het contract.

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden

toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden

zijn te plaatsen.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde

het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen Staat van Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die

hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door

het bestuur is/ zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de

toekenning betrekking heeft. 

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat

van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds

in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis

premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft

de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.

De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde

premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een

vermindering van toekomstige betalingen.
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Pensioenregeling

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.

De instelling is volgens de cao aangesloten bij het ABP. De belangrijkste

kenmerken van deze regelingen zijn: 

·        pensioengevende salarisgrondslag is middelloon

·        er heeft in 2020 geen indexatie plaatsgevonden

·        de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2020 93,20%

·        overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van

toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en

verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als

overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 

Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden

de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode

wordt het resultaat als basis genomen.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen

aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om

geldstromen te genereren.

Kredietrisico

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid.

De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Verkoop vindt plaats aan afnemers 

die voldoen aan de kredietwaardigheidstoets van de instelling. Verkoop vindt plaats op basis van 

krediettermijnen tussen de 8 en 60 dagen. Voor grote leveringen kan een afwijkende krediettermijn van 

toepassing zijn. In dat geval worden aanvullende zekerheden gevraagd, waaronder garantiestellingen.

De instelling heeft vorderingen verstrekt aan participanten en maatschappijen waarin wordt 

deelgenomen. Bij deze partijen is geen historie van wanbetaling bekend.
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1.1.2 Materiële vaste activa 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.6

Gebouwen Terreinen Inventaris 

en 

apparatuur

Overige 

materiële 

vaste activa

In 

uitvoering 

en 

vooruitbet

aalde 

investe- 

ringen

Totaal 

materiële 

vaste activa

€ € € € € €

421.244 6.906 2.612.547 1.092.597 - 4.133.294

229.559 - 1.741.070 870.224 - 2.840.853

191.685 6.906 871.477 222.373 - 1.292.441

29.354 72.114 151.427 63.555 20.552 337.002

- - - - - -

26.107 2.050 170.477 50.309 - 248.943

3.247 70.064 -19.050 13.246 20.552 88.059

450.598 79.020 2.763.974 1.156.152 20.552 4.470.296

255.666 3.090 1.911.547 920.533 - 3.090.836

194.932 75.930 852.427 235.619 20.552 1.379.460

Gebouwen

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

Stand per 01-01-2020

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

per 01-01-2020

Verloop gedurende 2020

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Mutatie gedurende 2020

Er is geen sprake van volledige doordecentralisatie. De gebouwen zijn eigendom van de gemeente behoudens het deel dat de instelling 

met eigen private middelen heeft gefinancierd.

Stand per 31-12-2020

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

per 31-12-2020
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1.1.3 Financiële vaste activa Boek- Investe- Desinves- Waarde- Boek-

waarde ringen teringen verandering Resultaat waarde

1-1-2020 2020 2020 2020 2020 31-12-2020

€ € € € € €

1.1.3.2 Overige deelnemingen 62.400 - 4.800 - - 57.600

1.1.3.8 Overige vorderingen 16.450 8.850 - - - 25.300

Totaal Financiële vaste activa 78.850 8.850 - - - 82.900

Overige deelnemingen

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

€ € € €

1.2.2.2 OCW 346.590 332.674

1.2.2.3 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen 2.135 200

1.2.2.10 Overige vorderingen 32.645 42.448

Subtotaal vorderingen 381.370 375.322

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 8.695 11.554

1.2.2.14 Te ontvangen interest 2 2.354

1.2.2.15 Overige overlopende activa -0 21.003

Overlopende activa 8.697 34.911

Totaal Vorderingen 390.067 410.233

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

1.2.2.10 Overige vorderingen

€ € € €

1.2.2.10.1 Vervangingsfonds - 34.632

1.2.2.10.7 Overige vorderingen 32.645 7.816

Totaal Overige vorderingen 32.645 42.448

1.2.4 Liquide middelen

€ € € €

1.2.4.1 Kasmiddelen 7 7

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 673.240 863.340

1.2.4.3 Deposito's 2.375.388 2.373.036

Totaal liquide middelen 3.048.635 3.236.383

Dit betreft stortingen in de Coöperatieve Veluwe-Energie U.A. voor het project Zon op de Ermelose Scholen. Door deze storting investeert 

de coöperatie in zonnepanelen.  De investering wordt afgeschreven over dezelfde looptijd als de deelnemersovereenkomst (15 jaar).

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

31-12-2020

31-12-2020 31-12-2019

31-12-2020 31-12-2019

31-12-2019
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2

2.1 Eigen vermogen
Stand per 

 01-01-2019

Resultaat

2019

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2019

Stand per 

 01-01-2020

Resultaat

2020

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2020

€ € € € € € € €

2.1.1 Eigen vermogen

2.1.1.1 Algemene reserve 1.699.105 -341.499 - 1.357.606 1.357.606 -2.179 - 1.355.427

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) - 127.735 - 127.735 127.735 -127.735 - -

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 2.402.112 -16.095 - 2.386.017 2.386.017 -6.009 - 2.380.008

2.1.1.8 Statutaire reserves 227 - - 227 227 - - 227

Totaal Eigen vermogen 4.101.444 -229.859 - 3.871.585 3.871.585 -135.923 - 3.735.662

2.1.1.2
Stand per 

 01-01-2019

Resultaat

2019

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2019

Stand per 

 01-01-2020

Resultaat

2020

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2020

€ € € € € € € €

2.1.1.2.1 Reserve personeel - 127.735 - 127.735 127.735 -127.735 - -

- 127.735 - 127.735 127.735 -127.735 - -

2.1.1.3
Stand per 

 01-01-2019

Resultaat

2019

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2019

Stand per 

 01-01-2020

Resultaat

2020

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2020

€ € € € € € € €

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat 2.402.112 -16.095 - 2.386.017 2.386.017 -6.009 - 2.380.008

2.402.112 -16.095 - 2.386.017 2.386.017 -6.009 - 2.380.008

2.2 Voorzieningen
Stand per 

 01-01-2020 Dotatie 2020

Onttrek-king 

2020 Vrijval 2020

Rente 

mutatie*

Stand per 

 31-12-2020

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 

5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1 Personele 

voorzieningen 52.510 3.822 11.564 - - 44.768 10.151 26.353 8.264

2.2.3 Voorzieningen voor 

groot onderhoud 418.816 111.000 148.206 - - 381.610 7.421 374.189 -

Totaal 

Voorzieningen 471.326 114.822 159.770 - - 426.378 17.572 400.542 8.264

* bij netto contante waarde

2.2.1 Personele 

voorzieningen
Stand per 

 01-01-2020 Dotatie 2020

Onttrek-king 

2020 Vrijval 2020

Rente 

mutatie*

Stand per 

 31-12-2020

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 

5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1.4 Jubileumuitkeringen 52.510 3.822 11.564 - - 44.768 10.151 26.353 8.264

Totaal personele 

voorzieningen 52.510 3.822 11.564 - - 44.768 10.151 26.353 8.264

* bij netto contante waarde

2.4 Kortlopende schulden

€ € € €

2.4.8 Crediteuren 178.122 153.115

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 263.479 245.296

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 76.179 77.808

2.4.12 Kortlopende overige schulden 13.714 13.504

Subtotaal kortlopende schulden 531.494 489.723

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW 19.402 -

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 188.126 184.232

Overlopende passiva 207.528 184.232

Totaal Kortlopende schulden 739.022 673.955

Bestemmingsreserves

(publiek)

Bestemmingsreserves (privaat)

Totaal bestemmingsreserves 

(publiek)

Totaal bestemmingsreserves 

(privaat)

Passiva

31-12-2020

De toelichting over de beperkte doelstelling(en) van de reserve(s) is/zijn vermeld in de Grondslagen.

31-12-2019
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Rechten

Er zijn geen niet uit balans blijkende rechten die hier moeten worden toegelicht.

Verplichtingen

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Vlg

Nr.

Omschrij

ving

Loop-

tijd

Bedrag 

per 

maand

Bedrag 

verslag-

jaar

Bedrag 

< 1 jaar

Bedrag 

1 - 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

Bedrag 

totaal

Mndn € € € € € €

1 Dyade 1-1-2021 31-12-2024 36 6.201 85.029 74.415 148.830 - 223.245

2 Lisman 1-9-2018 31-8-2023 60 1.427 17.128 17.128 28.546 - 45.674

Periode van t/m

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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3 Baten

€ € € € € €

3.1.1 Rijksbijdragen

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 7.018.769 6.791.911 6.862.137

Totaal Rijksbijdrage 7.018.769 6.791.911 6.862.137

3.1.2 Overige subsidies

3.1.2.1 Overige subsidies OCW 426.825 250.074 448.597

Totaal Rijksbijdragen 426.825 250.074 448.597

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen 

rijksbijdrage SWV 457.400 449.400 470.122

Totaal Rijksbijdragen 7.902.994 7.491.385 7.780.856

€ € € € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en 

Gemeenschappelijke Regelingen -

bijdragen en -subsidies 41.681 40.000 7.028

Totaal Overige overheidsbijdragen 

en -subsidies overige overheden 41.681 40.000 7.028

Totaal overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden 41.681 40.000 7.028

€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 35.481 6.000 15.932

3.5.2 Detachering personeel 35.018 - 29.015

3.5.5 Ouderbijdragen 32.405 74.000 75.842

3.5.10 Overige 58.414 24.800 90.465

Totaal overige baten 161.318 104.800 211.254

Overige

8045 Premidifferentiatie 6.528 9.261
8086 LGF via derden 1.313 2.250

8095 CHE + Marnix  OIDS 18.075 7.300 12.398

          Correctie 2018 - 17.517

          Project RAL 2.880 -

          Samenwerkend onderwijs - 10.202

          Meerinzicht 2.856 4.285

           Belastingdienst WTL 888 -

8595  Diverse acties Ouderfonds 6.830 17.500 17.082

          Oranjefonds 348 400

          OIG collectiviteitskorting 9.067 2.378

          Oud papier - 1.085

          Actie Jantje Beton 5.941 -

          Zendingsgeld 205 -

          Verrek. Opleidingskosten 2019 3.434 6.398

          diverse overige 49 7.211
58.414 24.800 90.465

Overheidsbijdragen en -subsidies 

overige overheden

3.2

20203.5 Overige baten Begroot 2020 2019

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

2020 Begroot 2020 2019

2020 Begroot 2020 2019

Rijksbijdragen3.1
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4 Lasten

€ € € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten 

en pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 4.626.689 5.687.347 4.332.964

4.1.1.2 Sociale lasten 620.266 - 586.576

4.1.1.3 Premies Participatiefonds 171.259 - 152.468

4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds 5.858 - 242.118

4.1.1.5 Pensioenpremies 660.899 - 669.375

Totaal lonen, salarissen, sociale 

lasten en pensioenlasten 6.084.970 5.687.347 5.983.501

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 3.822 10.000 1.483

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 198.384 149.000 373.131

4.1.2.3 Overige 345.751 216.100 259.234

Totaal overige personele lasten 547.957 375.100 633.848

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.2 Uitkeringen van het 

Vervangingsfonds 13.856 - 224.710

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel 50.773 - 43.043

Af: Ontvangen uitkeringen personeel

64.629 - 267.753

Totaal personele lasten 6.568.298 6.062.447 6.349.596

Overige

4015 BGZ/Arbo 58.202 21.000 72.744

4016 Nascholing 101.581 70.000 96.574

4019 Personeelsactiviteiten - 1.203

4028 Overige kosten PAB - 40.000 3.422

4089 Schoolbegeleiding 17.513 348

4095 Overige personele kosten 15.148 85.100 16.125

         Gem. Ermelo, gymdocent 62.202 15.015

          Intervens, concierge 830 7.056

         IB-er 66.650 -

         Gelderse Sportfederatie - 25.357

         Kosten i.v.m. Covid-19 17.272 -

         Vrijwillgersvergoeding/LIO 6.355 2.795

         Sardes, samenwerkend onderwijs - 15.730

         verr. Uitkeringskosten - 2.865

         Lunchkidz 2.875 -

345.751 216.100 259.234 

Gemiddeld aantal werknemers 

Bestuur / Management 7 7

Personeel primair proces 105 106

Ondersteunend personeel 16 15

Totaal gemiddeld aantal werknemers 128 128

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 128 in 2020 (2019: 128). Hieronder is de onderverdeling te vinden 

van het gemiddeld aantal werknemers.

2020 2019

4.1 2020 Begroot 2020 2019Personeelslasten
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€ € € € € €

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste 

activa 248.943 280.320 211.022

Totaal afschrijvingen 248.943 280.320 211.022

€ € € € € €

4.3.1 Huur 17.068 17.000 18.626

4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 39.994 47.500 77.312

4.3.4 Energie en water 128.265 127.800 140.527

4.3.5 Schoonmaakkosten 194.181 159.650 209.909

4.3.6 Belastingen en heffingen 18.972 15.000 19.905

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 111.000 157.000 157.000

4.3.8 Overige 28.658 28.200 33.687

Totaal huisvestingslasten 538.138 552.150 656.966

€ € € € € €

4.3.8.1 Tuinonderhoud 17.162 17.000 17.143

4.3.8.2 Bewaking/beveiliging 6.696 11.200 11.744

4.3.8.3 Overige huisvestingslasten 4.800 - 4.800

Totaal huisvestingslasten 28.658 28.200 33.687

€ € € € € €

4.4.1 Administratie en beheerlasten 198.834 156.650 220.778

4.4.2 Inventaris en apparatuur 5.094 5.950 7.516

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 319.803 243.590 323.561

4.4.5 Overige 361.862 257.400 461.913

Totaal overige lasten 885.593 663.590 1.013.768

Separate specificatie kosten instellingsaccountant

€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 12.395 9.500 14.785

4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden - - -

4.4.1.1.3 Fiscale advisering - - -

4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten - - -

12.395 9.500 14.785

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Afschrijvingen 2020 Begroot 2020 2019

4.3 Huisvestingslasten

4.2

4.3.8 Overige huisvestingslasten 2020

2020 Begroot 2020 2019

Begroot 2020 2019

4.4

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van 

het resultaat gebracht:

2020 Begroot 2020 2019

Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of 

vorig boekjaar.

Overige lasten 2020 Begroot 2020 2019
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Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

€ € € € € €

4.4.5.1 Wervingskosten 3.670 5.000 31.157

4.4.5.2 Representatiekosten 13.440 3.500 9.994

4.4.5.3 Huishoudelijke kosten 260 300 1.102

4.4.5.4 Buitenschoolse cq bijzondere 

activiteiten 61.759 72.350 88.612

4.4.5.6 Contributies 20.726 20.000 22.060

4.4.5.7 Abonnementen 10.768 9.050 7.877

4.4.5.8 Medezeggenschapsraad 76 400 483

4.4.5.9 Verzekeringen 3.248 3.500 3.258

4.4.5.10 Reproductiekosten, drukwerk, 

schoolgids 30.313 27.500 63.848

4.4.5.11 Toetsen en testen 7.342 5.150 5.855

4.4.5.12 Culturele vorming 4.359 8.400 14.628

4.4.5.13 Overige overige lasten 205.900 102.250 213.039

Totaal overige lasten 361.861 257.400 461.913

Overige overige lasten

4413 Leerlingbegeleiding - 200 14.200

4434 Schoolgids 1.676 1.600 1.591

4436 Kantinekosten 16.260 9.350 9.303

4438 Kosten overblijfgelden 9.216 9.000 23.229

4439 Tussen en  naschoolse opvang 3.662 - -

4441 Ambulante begeleiding 133.388 52.000 101.442

4460 Donaties en giften 1.962 - 5.772

4472 Onderwijsprofilering - - 4.469

4546 Kosten PR 6.918 2.500 1.920

4547 Kosten identiteit 3.295 10.000 1.282

4810 Boekverlies vaste activa - - 21.538

4495 Mutatie schoolrekeningen 1.419 17.600 1.784

         Vrijwilligersvergoedingen - 2.886

         Pleinfeest 3.378 6.221

         Kosten i.v.m covid-19 4.622 -

         OIG 3.630 -

        Audit - 3.176

        Passend Onderwijs 2.559 -

         diverse 13.915 14.225

205.900 102.250 213.039

6 Financiële baten en lasten

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten 2 - 2.354

Totaal financiële baten 2 - 2.354

€ € € € € €

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten 947 - -

Totaal financiële lasten 947 - -

6.1 Financiële baten

6.2

Begroot 2020 2019

Financiële lasten

2020

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel.

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door 

accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht 

accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Begroot 20204.4.5 Overige lasten

2020 Begroot 2020 2019

2020

2019
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€ €

2.1.1 Algemene reserve (publiek) -2.178

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.2.1 Reserve personeel -127.735

Totaal bestemmingsreserves publiek -127.735

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.3.1 Algemene reserve privaat -6.009

Totaal bestemmingsreserves privaat -6.009

Totaal resultaat -135.922

Resultaat 2020

(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
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Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
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Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Statutaire naam Juridische vorm 2020 Statutaire zetel

Code 

activi-

teiten

Deelname-

percentage

Stichting Zeeluwe Stichting Harderwijk 4 0%

Coöperatie Veluwe-Energie U.A. Cooperatie Ermelo 4 0%

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

VERBONDEN PARTIJEN

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

Ja Ja

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

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

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

Omschrijving Kenmerk Datum geheel afgerond niet afgerond

Studieverlof 1006797 20-09-2019 x Nee

Studieverlof 1006815 20-09-2019 x Nee

Studieverlof 1090950 20-09-2020 x Nee

Subsidieregeling inhaal- 

en ondersteuningsprogr. IOP-76819 02-07-2020 x Nee

Subsidieregeling inhaal- 

en ondersteuningsprogr. IOP2-76819 16-10-2020 x

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

(Regeling ROS art 13, lid 2 sub b en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)

G2-A Aflopend per ultimo 2020

Bedrag van Subsidie Overige Eigen Totale kosten Saldo per

Omschrijving Kenmerk Datum de toewijzing ontvangsten ontvangsten bijdrage per 31-12-2020 31-12-2020

€ € € € € €

-

-

Totaal - - - - - -

Subsidie Overige

Bedrag van Ontvangsten ontvangsten ontvangsten Eigen bijdrage Lasten in Totale kosten Saldo per

Omschrijving Kenmerk Datum de toewijzing per 1-1-2020 in 2020 in 2020 in 2020 2020 per 31-12-2020 31-12-2020

€ € € € € € € €

-

-

Totaal - - - - - - - -

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing

Prestatie is ultimo 2020 conform subsidiebeschikking
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Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2020

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bezoldigingsklasse A

Bezoldigingsmaximum 119.000€   

WNT-VERANTWOORDING 2020

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal 

complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de 

rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de 

topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging 

topfunctionarissen OCW-sectoren.

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie 

generieke instellingscriteria te weten:

(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar

(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en

(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.

Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris 

gebaseerd op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de 

complexiteit van de betreffende bestuursfunctie.

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2020.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te 

worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt 

publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

Indeling en bezoldigingsklasse

Complexiteitspunten

Afwijkende bezoldiging
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3 Ja

Naam De heer H. Norder De heer H. Norder De heer O.M. 

Visscher

Functiegegevens (2020) 4 3 2 1

Functie(s) algemeen directeur algemeen directeur algemeen directeur

Aanvang functie 01-01

Afloop functie 31-12

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 1,000

Dienstbetrekking Ja

Bezoldiging (2020)

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding 94.574 - -

Beloningen betaalbaar op termijn

16.432 - -

Subtotaal bezoldiging - 111.006 - -

-/- Onverschuldigd betaald 

en nog niet terugontvangen 

bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bezoldiging - 111.006 - -

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum - 119.000 - -

Het bedrag van de overschrijding

N.v.t.

Reden waarom de 

overschrijding al dan niet is 

toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens (2019)
ONWAAR WAAR WAAR WAAR

Functie(s) algemeen directeur algemeen directeur algemeen directeur

Aanvang functie 01-09 01-01 01-01

Afloop functie 31-12 31-08 31-07

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 1,000 1,000 1,000

Dienstbetrekking Ja Nee Ja

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding 26.926 64.022 27.161

Beloningen betaalbaar op termijn

5.035 - 14.949

Subtotaal bezoldiging - 31.961 64.022 42.110

Bezoldiging - 31.961 64.022 42.110

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum 42.449 64.022 73.027

WNT-VERANTWOORDING 2020

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling 

inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, zijn in de 

tabel hieronder opgenomen.

1a. Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand 

van de functievervulling
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8 Nee

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1- 12 van de 

functievervulling.

1b. Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling
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Naam Functie

de heer J.F.H. van den Belt Voorzitter RvT

de heer I. Kuiper lid RvT

mevrouw S. Meijer lid RvT

de heer J. Visser lid RvT

WNT-VERANTWOORDING 2020

Er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen of toezichthoudende topfunctionarissen die kunnen worden aangemerkt 

als topfunctionaris.

De volgende leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 

of minder zijn in de tabel hieronder opgenomen.

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
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12 Nee

1e. De totale bezoldiging van meer dan € 1.700 voor een topfunctionaris, voor alle functies 

bij het bevoegd gezag en eventuele aan het bevoegd gezag gelieerde rechtspersonen

WNT-VERANTWOORDING 2020

Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 

jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, met een of meerdere functies bij het bevoegd gezag of aan het bevoegd 

gezag gelieerde rechtspersonen met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700.
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8 Nee

WNT-VERANTWOORDING 2020

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatiebepaling 

van toepassing is

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige 

functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de 

anticumulatiebepaling van toepassing is.
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Nee

WNT-VERANTWOORDING 2020

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling 

van toepassing is

Bij bovenstaande leidinggevende topfunctionarissen is er geen sprake van een overschrijding of onverschuldigde 

betaling na cumulatie van alle bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.

Niet van toepassing,er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen inclusief 

degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, met een bezoldiging 

van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is.
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8 Nee

WNT-VERANTWOORDING 2020

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van 

hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, waaraan een uitkering is verstrekt.
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8

WNT-VERANTWOORDING 2020

Niet van toepassing, er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een bezoldiging boven het 

individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

3. Niet-topfunctionarissen boven de norm
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Naam:

Rechtsvorm:

Zetel:

KvK nummer:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Contactpersoon:

Telefoon: 0341-559876

E-mailadres:

Bestuursnummer:

BRIN-nummers: 13ZF Protestants Christelijke Basisschool "Prins Bernhard"

14CM Protestants Christelijke Basisschool "Koningin Juliana"

14FH Protestants Christelijke Basisschool "De Klokbeker"

14HZ Protestants Christelijke Basisschool "Margriet"

14KQ Protestants Christelijke Basisschool "Irene"

14PZ Protestants Christelijke Basisschool "Beatrix"

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

0341-559876

Putterweg 7b, 3851 GA  Ermelo

Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs

76819

info@vpcoermelo.nl

Stichting

40094405

Ermelo

H. Norder

bestuurder@vpcoermelo.nl
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Bestuurder(s)

Naam Plaats Datum Ondertekend

Reden niet ondertekend / 

Ondertekening
type bsd naam plaats datum ondertekend reden

de heer H. Norder

Toezichthouder(s)

Naam Plaats Datum Ondertekend

Reden niet ondertekend / 

Ondertekening
type tzh naam plaats datum ondertekend reden

de heer J.F.H. van den Belt

de heer I. Kuiper

mevrouw S. Meijer

de heer J. Visser

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN RAAD VAN TOEZICHT
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OVERIGE GEGEVENS
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STATUTAIRE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Er is statutair niets geregeld inzake de bepaling van het resultaat.
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BIJLAGEN
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1.2.2.2 Ministerie van OCW

Beschikking Toegerekend Ontvangen Te vorderen

Overlopende post Bekostigings (nummer Bedrag t/m jaar t/m jaar 31-dec

lumpsum jaar  en datum) beschikking 2020 2020 2020

Prins Bernhardschool € € € €

Personeel 

LumpSum 2020/2021 1064081 648.023 270.010 223.892 46.118

PAB 2020/2021 1042975 160.775 66.990 66.990 0

Prestatiebox 2020/2021 1070444 34.626 14.427 14.439 -12

Aanv bekost. Achterstandsbeleid2020/2021 1074492 12.721 5.300 4.395 905

Materiële instandhouding 2020 1042975 139.934 139.934 139.934 -

996.078 496.661 449.649 47.011

Julianaschool

Personeel 

LumpSum 2020/2021 1063936 750.048 312.520 259.142 53.378

PAB 2020/2021 1057921 175.866 73.278 73.278 -0

Prestatiebox 2020/2021 1070627 38.496 16.040 16.053 -13

Aanv bekost. Achterstandsbeleid2020/2021 1074576 4.240 1.767 1.465 302

Materiële instandhouding 2020 1043055 153.328 153.328 153.328 -

1.121.978 556.933 503.265 53.667

Klokbeker

Personeel 

LumpSum 2020/2021 1064248 1.371.086 571.286 473.710 97.576

PAB 2020/2021 1057828 315.724 131.552 131.552 0

Prestatiebox 2020/2021 1070550 75.973 31.655 31.681 -25

Materiële instandhouding 2020 1043077 267.962 267.962 267.962 -

2.030.744 1.002.454 904.904 97.550

Margrietschool

Personeel 

LumpSum 2020/2021 1064226 680.192 283.413 235.006 48.407

PAB 2020/2021 1057758 162.363 67.651 67.651 0

Prestatiebox 2020/2021 1070468 35.033 14.597 14.609 -12

Aanv bekost. Achterstandsbeleid2020/2021 1074448 39.833 16.597 13.762 2.835

Materiële instandhouding 2020 1043112 140.452 140.452 140.452 -

1.057.873 522.711 471.480 51.230

Ireneschool

Personeel 

LumpSum 2020/2021 1064236 610.965 254.569 211.088 43.480

PAB 2020/2021 1058251 147.272 61.363 61.364 -0

Prestatiebox 2020/2021 1070482 31.163 12.985 12.995 -10

Materiële instandhouding 2020 1043142 126.945 126.945 126.945 -

916.345 455.862 412.392 43.470

Beatrixschool

Personeel 

LumpSum 2020/2021 1064124 754.202 314.251 260.577 53.674

PAB 2020/2021 1058148 176.727 73.636 73.636 -0

Prestatiebox 2020/2021 1070503 40.329 16.804 16.817 -13

Materiële instandhouding 2020 1043172 156.249 156.249 156.249 -

1.127.507 560.940 507.279 53.661

Totaal OCW 7.250.525 3.595.559 3.248.970 346.590

OCW-BIJLAGE
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RESERVES EN VOORZIENINGEN PER KOSTENPLAATS

2.1 Reserves

Mutaties 2020

2.1.1.1 Algemene reserve (publiek) Stand Resultaat Overige Stand

1-1-2020 mutaties 31-12-2020

€ € € €

01 Prins Bernhardschool 366.290 27.614 0 393.904

02 Koningin Julianaschool 242.936 40.976 0 283.912

03 De Klokbeker 335.137 -131.309 0 203.828

04 Margrietschool -40.252 68.812 0 28.560

05 ireneschool 246.905 -2.400 0 244.505

06 Beatrixschool -85.739 -23.651 0 -109.390

99 Bestuur 292.329 17.780 310.109

Totaal algemene reserve 1.357.606 -2.179 0 1.355.427

Bestemmingsreserve

2.1.1.3.1 Bestemmingsreserve

Mutaties 2020

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat Stand Resultaat Overige Stand

1-1-2020 mutaties 31-12-2020

€ € € €

99 bestuur 2.386.017 -6.009 0 2.380.008

Totaal Algemene reserve (privaat) 2.386.017 -6.009 0 2.380.008

Mutaties 2020

2.1.1.8 Statutaire reserve Stand Resultaat Overige Stand

1-1-2020 mutaties 31-12-2020

€ € € €

99 bestuur 227 0 0 227

227 0 0 227
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RESERVES EN VOORZIENINGEN PER KOSTENPLAATS

2.2 Voorzieningen

2.2.1.4. Jubileumvoorziening Stand Dotatie Onttrekking Vrijval Stand

1-1-2020 31-12-2020

€ € € €

99 bestuur 52.508 3.823 11.563 44.768

Totaal Jubileumvoorziening 52.508 3.823 11.563 0 44.768

2.2.3 Voorziening groot onderhoud

2.2.3.1.1. Voorziening Gebouwen Stand Dotatie Onttrekking Vrijval Stand

1-1-2020 31-12-2020

€ € € €

99 bestuur 418.816 111.000 148.206 0 381.610

Totaal Voorziening gebouwen 418.816 111.000 148.206 0 381.610

Mutaties 2020

Mutaties 2020

Versie: 23-6-2021 90



Jaarrekening 2020

76819 / Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs, te Ermelo

Kpl Prins Bernhardschool/01

€ € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 970.483 948.948

3.5 Overige baten
25.123 27.554

Totaal baten 995.606 976.502

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 819.260 773.777

4.2 Afschrijvingen 35.441 28.787

4.3 Huisvestingslasten 65.609 60.181

4.4 Overige lasten 64.648 100.266

Totaal lasten 984.958 963.011

Totaal resultaat 10.648 13.491

*(- is negatief)

Een (voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden 

posten van de staat van baten en lasten.

D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 PER KOSTENPLAATS

2020 2019

(Voorstel) bestemming van het resultaat
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Kpl Kon. Julianaschool/02

€ € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 1.065.980 1.039.705

3.5 Overige baten 22.329 32.937

Totaal baten 1.088.309 1.072.642

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 904.302 876.328

4.2 Afschrijvingen 30.646 28.752

4.3 Huisvestingslasten 52.222 69.695

4.4 Overige lasten 80.859 109.459

Totaal lasten 1.068.029 1.084.234

Totaal resultaat 20.280 -11.592

*(- is negatief)

D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 PER KOSTENPLAATS

2020 2019

(Voorstel) bestemming van het resultaat

Een (voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten 

van de staat van baten en lasten.
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Kpl Klokbeker/03

€ € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 2.012.699 2.048.796

3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige overheden 41.681

3.5 Overige baten 22.430 31.902

Totaal baten 2.076.810 2.080.698

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 1.912.745 1.816.114

4.2 Afschrijvingen 70.171 52.247

4.3 Huisvestingslasten 120.337 121.407

4.4 Overige lasten 142.262 206.676

4,5 Doorbetalingen aan schoolbesturen

Totaal lasten 2.245.515 2.196.444

Totaal resultaat -168.705 -115.746

*(- is negatief)

D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 PER KOSTENPLAATS

2020 2019

(Voorstel) bestemming van het resultaat

Een (voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten 

van de staat van baten en lasten.
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Kpl Margrietschool/04

€ € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 943.399 863.343

3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige overheden

3.5 Overige baten
9.001 17.148

Totaal baten 952.400 880.491

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 753.650 719.331

4.2 Afschrijvingen 39.507 36.675

4.3 Huisvestingslasten 53.866 63.074

4.4 Overige lasten 55.993 67.806

Totaal lasten 903.016 886.886

Totaal resultaat 49.384 -6.395

*(- is negatief)

Een (voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden 

posten van de staat van baten en lasten.

D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 PER KOSTENPLAATS

2020 2019

(Voorstel) bestemming van het resultaat
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Kpl Ireneschool/05

€ € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 891.753 895.381

3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige overheden 17.696

3.5 Overige baten
20.613

Totaal baten 909.450 915.994

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 776.740 755.269

4.2 Afschrijvingen 27.619 25.659

4.3 Huisvestingslasten 49.051 53.496

4.4 Overige lasten 79.559 78.084

Totaal lasten 932.969 912.508

Totaal resultaat -23.519 3.486

*(- is negatief)

Een (voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden 

posten van de staat van baten en lasten.

D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 PER KOSTENPLAATS

2020 2019

(Voorstel) bestemming van het resultaat
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Kpl Beatrixschool/06

€ € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 1.081.711 1.007.134

3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige overheden

3.5 Overige baten
19.395 12.368

Totaal baten 1.101.106 1.019.502

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 929.521 866.269

4.2 Afschrijvingen 40.348 35.284

4.3 Huisvestingslasten 66.628 82.956

4.4 Overige lasten 104.354 80.334

Totaal lasten 1.140.851 1.064.843

Totaal resultaat -39.745 -45.341

*(- is negatief)

Een (voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden 

posten van de staat van baten en lasten.

D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 PER KOSTENPLAATS

2020 2019

(Voorstel) bestemming van het resultaat
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Kpl bovenschools /98

€ € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 936.969 977.549

3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige overheden 503

3.5 Overige baten
45.345 68.732

Totaal baten 982.314 1.046.784

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 471.978 542.508

4.2 Afschrijvingen 5.211 3.619

4.3 Huisvestingslasten 176.528 206.155

4.4 Overige lasten 356.817 370.281

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen

Totaal lasten 1.010.534 1.122.563

Totaal resultaat -28.220 -75.779

*(- is negatief)

Een (voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden 

posten van de staat van baten en lasten.

D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 PER KOSTENPLAATS

2020 2019

(Voorstel) bestemming van het resultaat
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Kpl bovenschools /98

€ € € €

4 Lasten

4.4 Overige lasten 1.121 860

Totaal lasten 1.121 860

Saldo baten en lasten* -1.121 -860

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten 2 2.354

6.2 Financiële lasten 3.026 0

Saldo financiele baten en lasten -3.024 2.354

Totaal resultaat -4.145 1.494

*(- is negatief)

Een (voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden 

posten van de staat van baten en lasten.

D6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 PER KOSTENPLAATS

2020 2019

(Voorstel) bestemming van het resultaat

Versie: 23-6-2021 98




