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Voor u ligt het bestuursverslag van Stichting ‘Ieder kind telt’.  
De juridische structuur van de organisatie is de stichtingsvorm en draagt de naam: Stichting ‘Ieder kind 
telt’,  christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn.  
In de Statuten van de Stichting zijn onder andere vastgelegd de grondslag en het doel van de Stichting 
en de taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.  
Grondslag en doel van de Stichting (art. 2 en 3 van de statuten) kunnen samengevat, als volgt worden 
omschreven:  
De grondslag van het werk van de Stichting is gebaseerd op de Bijbel. Op basis van deze grondslag is 
het doel van de Stichting bevordering en instandhouding van scholen voor christelijk geïnspireerd 
onderwijs. 
 
Het missionstatement van Stichting ‘Ieder kind telt’ is: 
 

Ieder kind (én elke medewerker) telt! 
 
In dit bestuursverslag legt het bestuur op hoofdlijnen verantwoording af over het gevoerde beleid in 
2019. Naast verantwoording geeft het verslag een beeld van toekomstige ontwikkelingen. 
 
Het bestuur wordt ondersteund door het externe administratiekantoor ObT, een facilitair manager, 
secretaresse en een administratief medewerkster (allen parttimefuncties) en de directies van de 
scholen. 
De taken en bevoegdheden van bestuur en management zijn vastgelegd in het bestuurs- en 
managementstatuut. De taken van de overige medewerkers zijn vastgelegd in een taak- en 
functieomschrijving. 
 
Bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering zijn de schooldirecteuren nauw betrokken via werkgroepen 
en het managementoverleg (MO). Dit overleg heeft verder ten doel zaken van school overstijgend en 
gemeenschappelijk belang goed op elkaar af te stemmen. 
 
Tenslotte, de toetsing van het bestuursbeleid vindt plaats door: 
 De Raad van Toezicht (RvT). Bij de invulling van zijn taak richt de RvT zich op het belang van de 

Stichting en de door de Stichting in stand gehouden scholen. De samenstelling, taken en 
bevoegdheden van de RvT zijn zodanig dat deze een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan 
uitoefenen. 

 de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De taken en bevoegdheden van de GMR 
zijn vastgelegd in een eigen reglement. In de GMR zijn alle 11 scholen vertegenwoordigd. 

 
Om een goede kwaliteit te kunnen leveren dient er binnen de scholen sprake te zijn van een optimaal 
werk- en onderwijsklimaat. 
Stichting ‘Ieder kind telt’ investeert in intermenselijke relaties. Vandaar dat ruimte en aandacht is 
gegeven aan scholing, coaching van (nieuwe) leerkrachten, begeleidingstrajecten en ondersteuning. 
De scholen met hun leerlingen en leerkrachten vormen het hart van de organisatie. 
 
De komende jaren zal Ieder kind telt zich blijven richten op een viertal grote uitdagingen: hoe recht te 
doen aan kinderen door effectief om en uit te gaan van verschillen tussen de kinderen, hoe hierbij het 
gepersonaliseerd leren impulsen te geven middels de digitale transitie en de ouders weer terug te 
brengen in hun kracht als opvoeder en ondersteunende participant voor hun schoolgaande kinderen. 
Als vierde aspect noemen we het vermogen om in het geweld van allerlei inzichten, ontwikkelingen, 
hypes en grills, de juiste keuzes te (blijven) maken. In onderlinge wisselwerking en samenwerking 
tussen teams, ouders, directies, (externe) specialisten, ouderraden, MR-en, GMR, RvT vallen we de 
toekomst aan, steeds op zoek naar beter, met optimisme en lef. 

BESTUURSVERSLAG - Inleiding 



5 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Maud Berendsen 
Voorzitter College van Bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
  

Verantwoording 
Alle betrokkenen binnen Stichting ‘Ieder kind telt’ werken met passie om, op basis van de grondslag en het doel 
van de Stichting, haar visie en missie, vorm en inhoud te geven aan het onderwijs. 
Binnen de kaders van policy governance en de code “goed bestuur, goed onderwijs” geeft het bestuur van de 
Stichting ‘Ieder kind telt’ aan dat ze over haar beleid en de uitvoering ervan op een open, eerlijke en transparante 
wijze wil communiceren. Verantwoording afleggen over het gevoerde beleid hoort hier ook bij. 
Bij verantwoording gaat het om verticale verantwoording (richting de overheid: ministerie, gemeente) én 
horizontale verantwoording (naar interne en externe belanghebbenden). 
 
De belangrijkste verantwoordingsdocumenten op bestuursniveau zijn: 

 het meerjarig Strategisch Beleidsplan (SBP)  en het hierop gebaseerde Operationele Beleidsplan  (OBP) 
per schooljaar  

 begroting, jaarrekening en bestuursverslag 
 tevredenheidsonderzoeken  
 bestuursformatieplan 

 
De belangrijkste verantwoordingsdocumenten op schoolniveau: 

 schoolplan (meerjarig) en schooljaarontwikkelingplan (SJOP) en schoolgids (jaarlijks) 
 personeelstevredenheidsonderzoek  
 oudertevredenheidsonderzoek 
 leerlingtevredenheidsonderzoek 
 CITO-eindtoetsgegevens en trendanalyses 
 Inspectieverslagen  

 
Verantwoordingsdocumenten op lokaal/gemeentelijk niveau:  

 integraal huisvestingsplan 
 
Verantwoordingsdocumenten op samenwerkingsverbandniveau SWV Twente 23-01:  

 ondersteuningsplan (meerjarig) en activiteitenplan (schooljaar) 
 begroting, jaarrekening en jaarverslag 
 schoolondersteuningsplan (SOP) 
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Verslag van de Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht (RvT) is belast met het intern toezicht op het beleid van de bestuurder en op de 
algemene gang van zaken binnen Stichting ‘Ieder kind telt’. Naast het gevraagd en ongevraagd 
adviseren heeft de Raad formele taken bij het benoemen, ontslaan en belonen van de bestuurder en 
bij het vaststellen van de financiële stuur- en verantwoordingsdocumenten van de Stichting, 
waaronder de begroting en de jaarrekening.   
In de code ’Goed onderwijs, goed bestuur‘ is wettelijk vastgelegd dat er binnen een schoolorganisatie 
een organieke splitsing moet zijn tussen het besturen en het toezicht houden. De Raad conformeert 
zich aan de code. Het bestuur van de Stichting ‘Ieder kind telt’ ligt in handen van de voorzitter van het 
College van Bestuur. De bestuurder is daarmee verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het 
besturen van de Stichting en van de door de Stichting in stand gehouden scholen. 
 
In de statuten zijn de taken en de verantwoordelijkheden van het College van Bestuur en Raad van 
Toezicht omschreven. De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen: 

 Toezichthouder van de Stichting 
 Werkgever van de bestuurder 
 Klankbord voor de bestuurder 
 

Toezichthouder 
De Raad heeft het toezicht op de naleving van de procedures en richtlijnen voor de totstandkoming 
van de financiële verslaglegging. Daarnaast toetst de Raad of de beschikbare middelen effectief en 
efficiënt zijn ingezet. Dit toezicht is binnen de Raad opgedragen aan de Auditcommissie die bestaat uit 
twee financieel deskundigen. Zij brengt advies uit aan de gehele Raad. Samen met de bestuurder en 
de adviseur Planning & Control heeft de Auditcommissie in 2019 op 28 mei en 25 november 
vergaderd en heeft toegezien op de doelmatige besteding van de overheidsgelden die het bestuur 
ontving aan de hand van de financiële kwartaaloverzichten, de jaarrekening en de begroting 2020. 
 

Werkgever 
De werkgeversrol van de Raad van Toezicht uit zich onder andere door het beoordelen van het 
functioneren van de bestuurder. De toetsing wordt uitgevoerd door de Werkgeverscommissie en 
teruggekoppeld naar de voltallige Raad van Toezicht. De Werkgeverscommissie bestaat uit de 
voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht met deskundigheid op gebied van HRM.  
 

Klankbord 
Vanuit de Raad van Toezicht heeft de voorzitter maandelijks contact met de bestuurder en jaarlijks, 
samen met het lid verkozen op voordracht GMR, contact met de GMR. Verder heeft de Raad van 
Toezicht in 2019 de volgende scholen bezocht: De Bongerd en de Prinses Marijkeschool. 
 

Overleg 
De voltallige Raad van Toezicht heeft in 2019 vergaderd op 28 januari, 3 april, 28 mei,  
23 september en 3 december 2019.  
Vanwege het vierjaarlijks onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs heeft op 7 oktober 2019 een 
gesprek tussen de leden van de Raad van Toezicht en de onderwijsinspectie plaats gevonden.  
Het themaoverleg tussen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de RvT is 
verplaatst van 30 oktober 2019 naar 9 maart 2020.  
 
De belangrijkste gebeurtenissen, onderwerpen en besluiten die in 2019 aan de orde zijn geweest:  

 Jaarprogramma Raad van Toezicht, vaststellen. 
 Toezichtskader Raad van Toezicht, herijken.   
 Schoolbezoeken, besprekend. 

Hoofdstuk 1 - Organisatie 
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 Begroting 2020, goedkeuring. 
 Formatieplan 2019-2020, informatief. 
 Kwartaalrapportages 2019, besprekend. 
 Jaarrekening 2018, goedkeuring. 
 Vacature stellen en benoemen voorzitter College van Bestuur per 1 december 2019, 

aanstellen1. 
 4-Jaarlijks inspectieonderzoek, informeren. 
 Bestuursbesluiten en managementrapportages 2019, vaststellen. 
 Samenwerking Columbus Junior en Stichting ‘Ieder kind telt’, goedkeuring. 
 Intentieverklaring Reggesteyn en Stichting ‘Ieder kind telt’, goedkeuring. 
 Treasurystatuut, vaststellen. 
 Vervangingsregeling bestuurder, vaststellen. 
 Honorering RvT, bespreking en vaststellen. 
 Tevredenheidspeilingen, informeren.  
 Vacature RvT, benoemen. 

 
1De bestuurder heeft aangegeven vervroegd met pensioen te gaan op 1 januari 2020. De Raad van 
Toezicht heeft in samenwerking met ‘Erik Versteege Search B.V.’ een traject gelopen om te komen tot 
het benoemen van mevrouw M.A. Berendsen per 1 december 2019 als nieuwe bestuurder van 
Stichting ‘Ieder kind telt’.  
 
In 2019 is de samenstelling van de Raad van Toezicht gewijzigd. Mevrouw H.I. Jansen heeft per 1 
februari 2019 de Raad van Toezicht verlaten en het voorzitterschap overgedragen aan de heer H.A. 
Huijssoon. De heer Huijssoon is samen met mevrouw M. de Graven lid van de commissie 
Werkgeverschap. De heer D. Bruins is per 1 januari 2019 toegetreden tot de RvT en is tevens lid van de 
auditcommissie. Per 1 december 2019 is de heer P. van der Linde toegetreden tot de RvT.   
Wat betreft de (neven)functies van de toezichthouders kan gesteld worden dat er sprake is van 
onafhankelijkheid.  

 
Beloning 
De Raad van Toezicht heeft besloten de leden van de Raad in de vorm van een onkostenvergoeding te 
honoreren voor hun inzet. Belangrijkste argumenten hiervoor zijn: 

 toezichthouderschap is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend; 
 toezichthouderschap vraagt een serieuze tijdsinspanning (60-100 uur per jaar); 
 honorering van toezicht past bij de professionalisering van de bestuurscultuur in de PO-sector; 
 honorering is gerelateerd aan kwaliteit van het toezicht. 

De Raad van Toezicht heeft in maart 2019 unaniem geconcludeerd dat een verhoging van de 
honorering een vanzelfsprekend gevolg is van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, wat betreft 
de toename van taken en de professionaliseringsslag die is gemaakt. Daarnaast blijkt ook uit de 
richtlijn die de VTOI heeft opgesteld, dat een verhoging van de honorering een logische stap is.  
De Raad van Toezicht kiest er op dit moment niet voor een dergelijke honorering toe te kennen, vanuit 
coulance en om er voor te zorgen dat de financiële middelen zo veel mogelijk ingezet worden voor het 
onderwijs. We achten het maatschappelijk verantwoord om de bedragen van de maximale 
vrijwilligersvergoeding als basis te hanteren. Daarmee zal de hoogte van de honorering vanaf 2019 per 
jaar €1.700,- bedragen. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft de afgelopen jaren een hogere 
vergoeding ontvangen dan de leden. De huidige voorzitter kiest, vanuit coulance en persoonlijke 
insteek, er voor om de honorering vanaf 2019 gelijk te stellen aan de honorering van de overige leden. 
De Raad van Toezicht is lid van de VTOI. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot 
deskundigheidsbevordering, om te netwerken en om advies in te winnen.  
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Rooster van aftreden leden Raad van Toezicht 
 

Naam Datum 
benoeming 

Datum 
herbenoeming 

termijn Datum aftreden 

H.I. (Ingrid) Jansen 01-01-2016 01-01-2020 eerste 01-02-2019 

A.J.M. (Annemieke) Borger 01-01-2014 01-01-2018 tweede 01-01-2022 

M. (Marloes) de Graven 01-01-2013 01-01-2017 tweede 01-01-2021 

H.A. (Harald) Huijssoon 01-01-2018 01-01-2022 eerste 01-01-2026 

D.J.W. (Dijan) Bruins 01-01-2019 01-01-2023 eerste 01-01-2027 

P. (Peter) van der Linde 01-12-2019 01-12-2023 eerste 01-12-2027 

 

Hoofd- en nevenfuncties College van Bestuur en Raad van Toezicht 
 

Naam Hoofdfunctie Nevenfuncties / Organisatie Functie 

Raad van Toezicht 
H.I. (Ingrid) Jansen HR professional 

Life coach, e-coaching 
Stichting ‘Ieder kind telt’ 
De Waerdenborch 
Cliëntenraad Zorgaccent 

Voorzitter Raad van Toezicht 
Lid Raad van Toezicht 
Lid 

A.J.M. (Annemieke) Borger Bedrijfsfiscalist - Menzis Stichting ‘Ieder kind telt’ 
 
D66 Hellendoorn 

Lid Raad van Toezicht en lid 
auditcommissie 
Steunfractielid 

M. (Marloes) de Graven Senior Personeelsadviseur – 
Gemeente Enschede - DCW 

 Lid Raad van Toezicht en lid 
werkgeverscommissie 

H.A. (Harald) Huijssoon Locatiedirecteur – 
Bonhoeffer College 

Stichting ‘Ieder kind telt’ 
 
 
Schoolleidersplatform VO-raad 
Stichting Technasium 

Voorzitter Raad van Toezicht 
vanaf 1 februari 2019 en lid 
werkgeverscommissie 
Afgevaardigde Regio Oost 
Lid auditteam 

D.J.W. (Dijan) Bruins Regiodirecteur regio West en 
lid MT - Countus 

 Lid Raad van Toezicht en lid 
auditcommissie 

P. (Peter) van der Linde HR Director – Naval & 
Business Line AWS (Thales 
Group) 

Stichting ‘Ieder kind telt’ 
 
SVVN  

Lid Raad van Toezicht  
 
Voorzitter 

College van Bestuur 

H. (Henk) Slabbekoorn Voorzitter College van 
Bestuur – Stichting ‘Ieder 
kind telt’ 

Landstede Lid Klachtencommissie 

M.A. (Maud) Berendsen 
 

Voorzitter College van 
Bestuur – Stichting ‘Ieder 
kind telt’ 

  

 

 

 

H.A. Huijssoon 

Voorzitter Raad van Toezicht 

Stichting ‘Ieder kind telt’ 
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Bestuur  
Het College van Bestuur is belast met het besturen van de door de Stichting in stand gehouden 
scholen en is tevens belast met de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van de 
Stichting en van de door de Stichting in stand gehouden scholen. Op verzoek van het management 
overleg (MO) was de bestuurder in 2019 technisch voorzitter van het MO. 
 

Staf en secretariaat, administratie en facilitaire dienst 
De stafmedewerkers adviseren de bestuurder over het te voeren beleid. Ook adviseren zij, gevraagd 
en ongevraagd de directeuren bij de uitvoering van hun taken. Zij volgen, toetsen en beoordelen de 
resultaten van uitvoering van beleid en rapporteren hun bevindingen aan de bestuurder. 
Stichting ‘Ieder kind telt’ heeft niet op elk gebied alle deskundigheid standaard zelf in huis en maakt 
indien nodig gebruik van externe expertise. Het secretariaat, de administratie en de facilitaire dienst 
verlenen ondersteunende diensten voor de gehele organisatie.  
 

Managementoverleg (MO) 
Het managementoverleg wordt voorgezeten door de voorzitter CvB. 
Aan dit overleg nemen deel, de directeuren of hun vervangers van de scholen en onderwerp- 
afhankelijk de facilitair manager en/of de Beleidsmedewerker P&O. Het overleg vindt minimaal 10 
keer per jaar plaats.  
De agendapunten voor dit overleg worden aangedragen vanuit zowel de directies van de scholen als 
het bestuur. In dit overleg komen in elk geval aan de orde beleidsvoorstellen richting het bestuur. 
 
In 2019 is onder meer het volgende besproken en vastgesteld: 
 Vakantierooster 2019-2020 
 Evaluatie OBP 2019 
 Organisatie MO met werkgroepen 
 Financiële uitgangspunten BFP 2019-2020 
 Bestuursformatieplan 2019-2020 
 Jaarplanning 2019-2020 
 Bestuursverslag 2018 
 Begroting 2020 
 Samenwerkingsovereenkomst Columbus Junior jr. (BSO) 
 De stakingen in het PO kregen veel aandacht. Medewerkers en bestuur ondersteunen de acties 

gericht op werkdrukvermindering, verhoging salaris en meer middelen materiële instandhouding; 
 Strategisch Beleidsplan 2018-2022 
 Alle schoolterrein rookvrij per 1 augustus 2019  
 Gesprekkencyclus 
 Eindtoets Cito/Route 8 
 Schoolplan 2019-2023 
 Tevredenheidsanalyses – Succes!Spiegel 
 Opleidingsbeleid en inventarisatie  
 Ontwikkeling Rulevo (De Es, De Meander en De Ark) 
 Handboek Privacy – AVG 
 Inzet werkdrukvermindering gelden 
 Advisering invulling vacature nieuwe bestuurder  
 Persoonlijksheidsprofielen directeuren (Insights) 
 4 Jaarlijks onderzoek Onderwijsinspectie 
 Protocol Vertrouwenspersoon – Aandachtsfunctionaris – Antipestcoördinator 
 Intentieverklaring Reggesteyn – Stichting ‘Ieder kind telt’ 
 Onderzoek verduurzaming schoolgebouwen (De Ark en De Veenbrug). 
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Medezeggenschap 
De schooldirecteur en het bestuur kunnen niet zomaar hun gang gaan op ‘hun’ 
basisschool/organisatie. Voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de ouders en het 
personeel te raadplegen. Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR), voor de helft bestaande 
uit ouders en voor de helft uit leerkrachten. Het aantal MR-leden is afhankelijk van de grootte van de 
school. De directeur van de school woont (gedeeltelijk) de vergaderingen bij in een adviserende rol. 
Van elke school kan een MR-lid vertegenwoordigd zijn in de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-
raad (GMR). 
De reglementen worden jaarlijks geüpdatet. 
 

GMR 
De GMR van Stichting ‘Ieder kind telt’ bestond eind 2019 uit 11 afgevaardigden . De verdeling bestaat 
uit zes personeelsleden en vijf ouders.  Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat uit Ans de Gooijer 
(interim voorzitter van 1 januari t/m 1 september 2019), Jeroen Willems (voorzitter vanaf 1 september 
2019) en Manon Romate  (secretaris). Evelien Wildeboer verzorgt de notulen en het samenstellen van 
de stukken voor de vergaderingen. De heer Henk Slabbekoorn, voorzitter College van Bestuur, is bij de 
vergaderingen aanwezig om agendapunten direct te kunnen toelichten.  
 
De GMR is in het jaar 2019 vijf keer bijeengekomen (4 februari, 15 april, 17 juni, 1 oktober en  
25 november) en de thema-vergadering met de RvT is verzet van 30 naar 9 maart 2020. 
Tijdens de vergadering van 17 juni 2019 zijn de leden van de GMR in gesprek gegaan met de voorzitter 
Raad van Toezicht en het lid Raad van Toezicht welke is gekozen op voordracht van de GMR.   
 
De raad heeft instemming of een positief advies gegeven over de volgende zaken: 
 Vakantierooster 2019-2020 
 Vergaderdata 2019-2020 
 Financiële uitgangspunten en 

Bestuursformatieplan 2019-2020 (P-geleding) 
 Jaarverslag Stichting ‘Ieder kind telt’ 2018 (inclusief jaarverslag GMR) 
 Begroting 2020 
 Meldcode  
 Kwaliteitsontwikkeling: invoering van audits 
 ICT structuur 
 Benoemingsprocedure bestuurder Stichting ‘Ieder kind telt’ 
 Gesprekkencyclus 
 Ziekteverzuimbeleid 
 Gedragscode: aanvulling Alcohol, drugs en medicijnen 
 Protocol Vertrouwenspersoon – Aandachtsfunctionaris – Antipestcoördinator 
 Intentieverklaring Reggesteyn – Stichting ‘Ieder kind telt’ 
 
Overige onderwerpen die ter tafel kwamen: 
 Ziekteverzuim 
 Jaarlijks overleg met voorzitter RvT en lid RvT (op bindende voordracht GMR) 
 Formeren werkgroepen bestuursformatieplan en begroting 
 Leerlingentellingen/prognose/krimp 
 Stakingen binnen het PO 
 Klimaatbeheersing binnen de scholen 
 Samenwerking met Columbus Junior 
 Tevredenheidspeilingen Succes!Spiegel 
 Rooster van aftreden 
 Rookvrije schoolterreinen per 1 augustus 2019 
 4 jaarlijks onderzoek Onderwijsinspectie  
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Relaties en samenwerking 
Zowel op bestuursniveau als op schoolniveau bestaat er een groot netwerk van externe relaties. 
Zonder volledig te willen zijn, willen we hier een aantal van de belangrijkste noemen: 
 Onderwijsinspectie: op basis van de schoolbezoeken wordt een inspectieverslag gemaakt dat een 

oordeel geeft over de kwaliteit van het onderwijs 
 (na)Scholingsinstellingen: regionaal of landelijk: Windesheim, Saxion, Hogeschool VIAA, CPS/AVS, 

Seminarium voor Orthopedagogiek e.a. (met Windesheim heeft Stichting ‘Ieder kind telt’; een 
convenant ‘Samen opleiden’ vastgelegd. Er wordt bijvoorbeeld nauw samengewerkt in het kader 
van Opleiden in de school.) 

 Gemeente Hellendoorn: huisvestingsbeleid, lokaal onderwijsbeleid en diverse projecten 
hierbinnen, IKC -ontwikkelingen; participatie in   diverse gemeentelijke werk- en adviesgroepen 
zoals: commissie huisvesting, BOLO, stuur- en werkgroep Jeugdbeleid e.d. en diverse project-
groepen vanuit het lokaal onderwijskundig beleidsplan 

 Onderwijsbureau Twente (ObT), met name bedoeld als vraagbaak voor bestuur en management 
 Politieke partijen: gericht op (onderwijs) input voor programma’s gemeenteraadsverkiezingen 
 Kerken in alle dorpen: startdiensten, kind-school-gezin diensten,  bid- en dankdag-diensten 
 Andere vormen van onderwijs: peuterspeelzaal, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en ROC’s 

en hogescholen  
 School voor Voortgezet Onderwijs: Reggesteyn  
 Passend Onderwijs: SWV bestuurlijk netwerk (06-03)  
 Kinderopvangorganisatie Columbus Junior 
 Verus  
 PO raad 
 Rondom ‘De Brug’ en SWV Twente-Noord (23-01) 
 Netwerk van regionale en landelijke bestuurders 

 
Samenwerking met Reggesteyn 
Er is een intentieverklaring ondertekend. Stichting ‘Ieder kind telt’ (PO) en CSG Reggesteyn (VO) 
streven naar een doorgaande leerlijn met zo weinig mogelijk drempels in het leerproces: dit moet 
gelden voor alle leerlingen.   
Daartoe worden bestaande samenwerkingsprojecten gestructureerd en uitgebreid zodat er voor elke 
leerling (vanaf groep 7) een gerichte aanpak is om de doorgaande leer- en begeleidingslijn te 
ontwikkelen. In de gemeente Hellendoorn willen we zo werken aan toekomstbestendig onderwijs voor 
leerlingen van 4 tot 18 jaar.  
We werken vanuit de waarden: ontmoeten, ontwikkelen en ontdekken en zelf verantwoordelijkheid 
nemen.  
Er wordt niet gestreefd naar een aparte ‘10-14 school’ maar wel naar het versterken van de bestaande 
projecten (Gouden Handen, Hoogbegaafdheid, Tutoring, School For You) en ontwikkelen nieuwe 
projecten (bv. Wetenschap & Techniek).  De samenwerking tussen PO en VO zorgt voor de opbouw 
van (gezamenlijke) expertise en biedt ook perspectief op andere inzet van medewerkers.  
Daarnaast wordt ouderbetrokkenheid een belangrijke pijler bij alle activiteiten en projecten.  
Deze samenwerking zal jaarlijks worden geëvalueerd en getoetst aan de hand van een activiteitenplan. 
Gestreefd wordt naar een gelijkwaardige inbreng van beide partijen.  
 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 
Het bestuur is zich bewust van het maatschappelijk speelveld waarin de organisatie zich bevindt en de 
noodzaak om op maatschappelijk verantwoorde wijze het onderwijs binnen de organisatie vorm te 
geven. De scholen onderhouden actief contacten met instellingen en verenigingen uit de lokale 
gemeenschap: o.a. de bibliotheek (kleine bieb), de lokale kerkgemeenschappen, de peuter- 
speelzaal/kinderopvang en overige organisaties/verenigingen. 
De Stichting heeft in kader van MVO en duurzaamheid geïnvesteerd in het menselijk kapitaal: 
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medewerkers en kinderen, goed en gezond werkgeverschap, kwaliteit van onderwijs, de sociale en 
ethische aspecten van de organisatie. 
Er is op de scholen aandacht voor de ecologische ontwikkeling: milieu, energiebesparing, afvalwerking 
en de omgevingsaspecten waarbij kinderen de wijk in zijn gegaan om afval te verwijderen (NL doet!). 
 
Een aantal voorbeelden in willekeurige volgorde: 
 Leerlingen van basisschool de Es werken mee in de organisatie van de wandelmeerdaagse voor 

ouderen. 
 In het kader van Muziekimpuls vindt er lokale samenwerking plaats met muziekverenigingen. 
 Basisschool de Es heeft samen met de buurtverenigingen en gemeente een Groen Eiland rondom 

het schoolgebouw gerealiseerd. 
 De leerlingen van de Marijkeschool hebben fruit naar school meegenomen en hiervan zijn 60 

fruitbakjes gemaakt voor de inwoners van het verzorgingshuis De Hoge Es in het kader van 
Dankdag. 

 De leerlingen van de Bongerd hebben deelgenomen aan: ‘Houd heel Hulsen schoon!’, een 
aardigheidje voor een ander vanuit de startdienst, een bezoek aan een gezinsvervangingstehuis in 
de wijk en de samenwerking met KSW en Advendo (vanuit muziekimpuls). 

 De leerlingen van de Brug hebben kerstkaarten rondgebracht in de wijk en een bezoek aan een  
verzorgingstehuis door de Uilengroep. 

 Leerlingen van de Ark hebben een Pannenkoekendag gehouden samen met de ouderen in het 
dorp, deelname aan ‘Daarle schoon!’, samen met Plaatselijk Belang is een bewegingscircuit 
opgezet in het dorp, Bid- en Dankdag organiseren samen met de kerken in Daarle,  

 De Ark is een pilotschool  voor het thema burgerschapszin, in samenwerking met de 
raadswerkgroep gemeente Hellendoorn komen tot een programma en activiteiten voor de 
jongeren in Daarle. 

 De Meander heeft het Eversbergbos geadopteerd van het Overijssels Landschap, leerlingen 
zorgen samen met medewerkers van het Landschap voor onderhoud en instandhouding van dit 
bos(je). 

 Leerlingen van de eindgroep van de Meander gaan twee keer per jaar naar het Dag Activiteiten 
Centrum om met de deelnemers te zingen en te musiceren en voeren de eindmusical op.  

 De leerlingen van de Prinses Beatrix werken samen met Zonnewoud, een dag-activiteitencentrum 
voor jong volwassen verstandelijk gehandicapten. 

 In samenwerking met woningstichting Reggewoon, het Wijkteam Aveleijn bieden de leerlingen 
van de Prinses Beatrixschool activiteiten aan senioren in de wijk. 

 Deelname van alle scholen aan de Koningsspelen in samenwerking met het VO. 
 In samenwerking met het schoonmaakbedrijf ‘Care’ en ‘CAD kwaliteit en contractbeheer’ 

realiseren we het schone frisse scholen concept. 
 Basisschool De Meander doet al jaren mee met de landelijke activiteit NL-doet.  
 Adoptie van oorloggedenkplaatsen en monumenten.  
 Deelname aan de jaarlijkse kinderpostzegelactie. 
 Techniekpact, bezoek aan bedrijven. 

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Sinds de invoering van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 is 
privacy niet meer weg te denken uit onze dagelijkse praktijk.  
Binnen onze Stichting vraagt dat we zo veilig mogelijk met privacygevoelige gegevens van leerlingen, 
ouders en medewerkers om moeten gaan. Door de functionaris gegevensbescherming is in september 
2018 een audit afgenomen om de situatie van dat moment in kaart te brengen. Naar aanleiding van 
het rapport van de audit is een actieplan gemaakt, waaraan de 'privacy officer' leiding geeft.  
In de aanpak trekt deze samen op met de collega's uit aanpalende besturen en de functionaris 
gegevensbescherming die via 'Privacy op school' wordt ingehuurd. 
In 2019 zijn de eerste noodzakelijk stappen gemaakt bij het uitvoeren van het actieplan.  
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Zo zijn medewerkers bewust gemaakt van de wetgeving door regelmatig 'privacy-tips' te krijgen, zijn 
papieren dossiers gedigitaliseerd en proberen scholen en het bestuurscentrum te voldoen aan de 
richtlijnen voor bewaren en opschonen van gegevens. 

 
Afhandeling van klachten  
In 2019 zijn er binnen de Stichting ‘Ieder kind telt’ geen officiële klachten ingediend bij de  
vertrouwenspersoon, mevrouw W. Stuveling-de Bree, huisarts te Nijverdal. 
Gedurende het jaar 2019 is geen beroep gedaan op een interne- en externe vertrouwenspersoon.  
Alle scholen van de Stichting zijn aangesloten bij de landelijke klachtenregeling van Verus 
(info@gcbo.nl).  
In een tweetal gevallen kon een gesprek tussen ouders en bestuurder voorkomen dat een klacht werd 
ingediend. Open communicatie en een professionele houding dragen er toe bij dat ouders tevreden 
zijn over de wijze waarop er met hen en met de kinderen wordt omgegaan. Voor personeel en 
directies geldt dat goede communicatie en een professionele houding het werkplezier ten goede 
komen. 
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Basisgegevens organisatie en scholen 
 

Gegevens organisatie  
Bestuursnummer 85600 
  
Naam instelling Stichting ‘Ieder kind telt’ 
  
Adres Jacob van Houtestraat 4, 7442 NC, Nijverdal 
  
Postadres Postbus 9, 7440 AB, Nijverdal 
  
Telefoon 0548-616513 
  
E-mailadres info@iederkindtelt.nl 
  
Website www.iederkindtelt.nl  
  
Contactpersoon Maud Berendsen, voorzitter College van Bestuur 
  
E-mailadres m.berendsen@iederkindtelt.nl  

 
 

Gegevens scholen 

Brinnr. Schoolnaam Adresgegevens Telefoonnr. Schooldirecteur 
06YZ De Ark ’t Caphorst 2, Daarle 0546-697405 T. Kiers 
     
04PS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Jan Barbier Ommerweg 138, Hellendoorn 0548-681657 R. Roelofs 
     
12TK Prinses Beatrix Trompweg 12, Nijverdal 0548-655249 A. ter Avest 
     
04OF De Bongerd Zuidelijke Hoofddijk 3, 

Nijverdal 
0548-640722 R. Schulenburg-Wissink 

     
03ZN De Brug (SBO) Maasstraat 6, Nijverdal 0548-613976 J. Clements 
     
07YZ De Es Noord Esweg  26, Hellendoorn 0548-654863 R. Roelofs 
     
10RD Prinses Marijke Noetselerbergweg 23, Nijverdal 0548-615312 H.J. Groot Wassink 
                                                                                                        
11FO De Meander Lochtersweg 1, Nijverdal 0548-613836 H. Timmer-van de Vosse 
     
00IJ De Schaapskooi Kuperserf 47, Nijverdal 0548-614945 M. Markvoort 
     
11RL Talentrijk PC Stamstraat 2, Nijverdal 0548-615313  J. Gerritsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
     
04US De Veenbrug G. Nijlandstraat 4, Daarlerveen 0546-646236 A. ter Avest 
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Identiteit en onderwijs  
De Stichting heeft als doel: ‘bevordering en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs in 
de gemeente Hellendoorn en kent als grondslag voor haar handelen de Bijbel als Gods woord. 
Het onderwijs op de scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ wil hier dan ook door gekenmerkt worden. 
Dit is met name terug te vinden in de keuzes van lesmethoden, het aannamebeleid ten aanzien van 
leerlingen en leerkrachten, het verzorgen van levensbeschouwelijke vorming en de viering van 
christelijke feestdagen. 
 
De scholen kenmerken zich als open christelijke scholen: 
 De Bijbelse verhalen over God en mensen inspireren tot actieve betrokkenheid op de omgeving 

waarin we leven; de omringende schepping met mensen, dieren en planten. 
 De levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige identiteit is zichtbaar in ons 

onderwijs. 
 We geven de ruimte aan allen die zich in onze identiteit herkennen, deze waarderen en 

respecteren. 
 Een pluriforme schoolbevolking is een waardevolle voorbereiding op een pluriforme samenleving. 
 
De kenniskring/PLG is in 2019 zo ingericht dat naast traditionele vormen ook ruimte is voor 
levensbeschouwelijke thema’s, waarbij de leerlingen betrokken worden. 
De deelnemers aan de PLG zijn medewerkers van de Stichting. Zij delen kennis en informatie met een 
terugkoppeling naar de scholen, waardoor identiteit/levensbeschouwelijk onderwijs een levend 
onderdeel is en blijft van onze kwaliteitsagenda.  
De PLG komt 2 á 3 keer per jaar bijeen.  
Het project van de Hellendoornse scholen ‘Rulevo’, leren voor het leven, is inmiddels overgenomen 
door De Ark en De Meander. Hogeschool Windesheim ondersteunt de implementatie.  
 

Strategisch beleid 
In 2018 is een nieuw Strategisch Beleidsplan (SBP) 2018-2022 ontwikkeld. De identiteitsparagraaf 
werd herijkt en opnieuw vastgesteld.  
De kernwaarden verwoord in de 5 O’s: ontmoeten, ontwikkelen, ondernemen, openheid en 
optimisme, blijven leidend. 
Het SBP heeft een passende werktitel: Samen…verder ontwikkelen! 
Een 5-tal lijnen zijn genoemd en verder omschreven: 
 Samen voor onderwijs op maat 
 Samen in een doorgaande ontwikkeling 
 Samen voor een christelijke identiteit 
 Samen voor een brede vorming 
 Samen leren in de 21ste eeuw. 
Het strategische beleid is de onderlegger voor de in 2019 ontwikkelde schoolplannen voor de jaren 
2019-2023.  De schoolplannen zijn ontwikkeld volgens Schoolplan.nu. 
 
Jaarlijks wordt het SJOP (SchoolJaarOntwikkelPlan) opgesteld en geëvalueerd. De scholen beschrijven 
in hun plannen de ambities en de doelen op onderwijskundig gebied. Teams maken met elkaar 
afspraken over hoe zij de gestelde doelen denken te bereiken. Er wordt gezocht naar een balans 
tussen kennis overdragen, het ontwikkelen van o.a. sociaal-emotionele en communicatieve 
vaardigheden en de creatieve ontwikkelingen van kinderen.  
 
In het verslagjaar 2019 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest en gerealiseerd: 
 Directeuren staan geregistreerd in het Schoolleidersregister PO 
 Middels Vensters PO staan alle scholen op de kaart 
 Verdere invulling gegeven aan het educatief partnerschap tussen school en ouders 

Hoofdstuk 2 - Kernactiviteiten 
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 Alle scholen werken met het ouderportal van ParnasSys 
 Ontwikkelen schoolplannen 2019-2023 
 Opzet en implementatie van audits 
 Lerarentekort / vervangingsproblematiek 
 Krimp van het leerlingenaantal 
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Onderwijs 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs en leren op de scholen. Stichting 
‘Ieder kind telt’ ontwikkelt een opbrengstgerichte cultuur waarbij handelings-gericht werken centraal 
staat. 
Op de scholen is dit jaar met veel inzet en plezier gewerkt om kwalitatief goed onderwijs voor de 
kinderen te verzorgen. De scholen hebben invulling gegeven aan een nieuw schoolplan 2019-2023, dit 
is uitgewerkt in het jaarlijks opgestelde SJOP (school-jaarontwikkelplan). 
Op stichtingsniveau zijn de geplande activiteiten beschreven in het Operationele Beleidsplan (OBP 
2019). 
De directeur formuleert ambities in het Schoolplan en Schooljaarontwikkelingsplan (SJOP) en 
verantwoordt de kwaliteit in het eindverslag SJOP.  
De onderwijskwaliteit staat hoog op de agenda. Opbrengstgegevens worden geanalyseerd en gebruikt 
om het onderwijsproces te verbeteren, zodat de leerprestaties toenemen. 
Het onderwijsproces is handelings-/procesgericht afgestemd op de onderwijsbehoeften van alle 
leerlingen, gepersonaliseerd onderwijs. 
 
Stichting ‘Ieder kind telt’ streeft naar: 
 goed onderwijs door professionele leerkrachten die het handelen en gedrag afstemmen op de 

onderwijsbehoefte van de leerling; 
 opbrengsten minimaal op het niveau van de wettelijke vastgestelde inspectie-normen; 
 vastgestelde ambitieniveaus. 
 
Voor het kalenderjaar 2019 kan in dit jaarverslag het volgende worden vastgesteld in het kader van 
continuering van bestaand en nieuw beleid: 
 1-zorg route. Alle scholen werken met de 1-zorg route. Het onderwijs wordt daarbij beter 

afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De route stimuleert handelingsgericht en 
planmatig werken en maakt de zorgstructuur transparanter. De route past in de ontwikkeling van 
Passend Onderwijs en vergroot de competenties van leerkrachten en intern begeleiders. 

 Uitvoering van de SJOP’s, een jaarlijkse actualisering van de schoolplannen als plannings-, 
verantwoordings- en evaluatie-instrument (daarmee tevens een instrument in het kader van 
kwaliteitsbeleid). 

 Afname van de CITO-eindtoets op de scholen van de Stichting ‘Ieder kind telt’. De Ark 
experimenteert met de eindtoets Route8. 

 In het kader van SWV/Passend Onderwijs het verder implementeren van zgn. sova-trainingen en 
ontwikkelen van expertisegroepen van IB’ers in het kader van zorgbeleid.  

 Kenniskringen: In 2019 hebben de kenniskringen (Excellentie/hoogbegaafdheid, Rekenen, ICT, 
Onderbouw(d) en PLG Rulevo) een goede voortgang gekend. Deelnemers zijn enthousiast en 
ervaren de bijeenkomsten als leerzaam en verbindend. 

 Gouden handen project: Een initiatief van PO (Stichting ‘Ieder kind telt’) en VO (CSG Reggesteyn). 
Dit initiatief is gericht op leerlingen (groep 7/8) in het PO die minder geboeid zijn door theorie en 
structuurkennis, maar meer getalenteerd zijn op het gebied van ‘doen’. Voor deze leerlingen 
wordt er gedurende het cursusjaar een aantal dagdelen ‘doe-activiteiten’ georganiseerd. De 
activiteiten zijn gericht op het behalen van succeservaringen. 

 ICT-ontwikkelingen zijn actueel binnen onze scholen: draadloze netwerken, touchscreens en 
chromebooks/iPads. 

 Impuls Muziekonderwijs. Een zestal scholen is een samenwerking aangegaan met de plaatselijke 
muziekvereniging en Kaliber Kunstenschool (Enschede). Doel is om leerlingen enthousiast te 
maken en een duurzame inbedding van kwalitatief goed muziekonderwijs op de school te 
realiseren. 

 Het Cultuurproject: ‘De kunst van expressie’, heeft een vervolg gekregen op verschillende scholen. 

Hoofdstuk 3 - Onderwijs 
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 Opzet en implementatie van audits op een aantal scholen. De overige audits vinden plaats in 2020.   

 
Eindtoetsen en adviezen 
 

Eindtoets basisonderwijs 
Op 10 scholen is een centrale eindtoets afgenomen. Op de school voor speciaal basisonderwijs is geen 
eindtoets afgenomen, dit wordt in 2020 wel verplicht gesteld. Op 7 scholen is een score behaald 
boven de ondergrens van de school. 9 scholen hebben gekozen voor de eindtoets van CITO, 1 school 
heeft gekozen voor de eindtoets van Route 8. Van de 241 leerlingen groep 8 is voor 4 leerlingen een 
ontheffing aangevraagd. Deze 4 leerlingen hebben de eindtoets niet gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Resultaten Eindtoets 2019 

School Cito-eindtoets 

Landelijk gemiddelde 535,7 

Jan Barbier 538,6 

Prinses Beatrix 540,9 

De Bongerd 542,1 

De Es 536,9 

De Meander 537,7 

Prinses Marijke 537,9 

De Schaapskooi 538,5 

Talentrijk 533,8 

De Veenbrug 533,6 

School Route 8 

Landelijk gemiddelde 204 

De Ark 199 
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Schooladviezen per jaar:  

 

 

Uitstroom Voortgezet Onderwijs 
In 2019 hebben 191 leerlingen van de groepen 8 onze scholen verlaten.  Zij gingen naar de volgende 
onderwijsvormen, weergegeven in de grafieken hierboven.  
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In- en uitstroom per school 2019: 
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Inspectie 
Het toezicht door de onderwijsinspectie is de laatste jaren sterk gewijzigd. De inspectie houdt de 
besturen van scholen meer en meer verantwoordelijk en spreekt haar op de kwaliteit aan. De 
inspectie houdt wat afstand en spreekt de scholen aan via het bestuur. 
Het toezicht van de inspectie richt zich op de kwaliteit van het onderwijs, waarbij vooral 
resultaatgericht wordt beoordeeld. Dat wil zeggen dat scholen met voldoende resultaten minder 
intensief worden geïnspecteerd.  
De resultaten van de leerlingen worden  nauwkeurig in kaart gebracht om sneller conclusies te kunnen 
trekken, risico’s te kunnen inschatten en eventueel het onderwijs bij te stellen. ParnasSys, een 
uitgebreid administratiepakket, is hierbij een uitstekend hulpmiddel. Resultaten, analyses en trends 
worden besproken in de teams en met de bestuurder. De scholen vergelijken de resultaten. 
De inspectie van het onderwijs heeft voor alle scholen van de Stichting ‘Ieder kind telt’ een 
basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er 
belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs!  
Het nieuwe toezicht richt zich op eigenaarschap en ambitie. Hoe beter het bestuur en de scholen hun 
ambities definiëren en zelf zicht hebben op de onderwijskwaliteit, hoe beter ze sturen op verbetering 
en vernieuwing van het onderwijs, hoe meer profijt leerlingen kunnen hebben van het onderwijs. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen en daarom begint én eindigt 
het vernieuwde toezicht bij het bestuur. 

 
Vierjaarlijks onderzoek 
Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. 
Het vierjaarlijks onderzoek is in 2019 ook uitgevoerd bij het bestuur van Stichting 'Ieder kind telt'. De 
Onderwijsinspectie heeft onderzocht of het bestuur op haar scholen zorgt voor onderwijs van 
voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven 
verzorgen.  
De scholen die in september en oktober 2019 bezocht zijn door de inspecteurs zijn: de Es (07YZ) De 
Meander (11FO) SBO de Brug (03ZN) De Veenburg (04US) Talentrijk (11RL) 
 

Oordeel van de onderwijsinspectie   
De standaarden kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog zijn met een voldoende 
beoordeeld. 
‘Het bestuur zorgt ervoor dat de leerlingen binnen de Stichting onderwijs krijgen van voldoende 
kwaliteit. De scholen binnen de Stichting halen resultaten die voldoen aan de wet. Het bestuur heeft 
die resultaten in beeld. Ook kijkt het bestuur of kinderen zich veilig voelen en tevreden zijn over het 
onderwijs. Het bestuur zorgt ervoor dat de basis op orde is. Ook zorgt het bestuur ervoor dat er een 
interne toezichthouder is. Deze toezichthouder controleert of alles gaat zoals het moet gaan. Binnen 
de Stichting zorgen o.a. scholing en de kenniskringen ervoor dat de leerkrachten en directeuren 
blijven leren. Ook laat de Stichting belanghebbenden weten wat er het afgelopen jaar gedaan is. Het 
bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan de financiële verplichtingen om het onderwijs te 
verzorgen.  
 
Wat kan beter? Het bestuur kan in de toekomst preciezer gaan werken aan de eigen wensen. Het kan 
daarbij goed nadenken wat de volgende stap is en hoe het bestuur die wil bereiken. Daarbij kunnen 
duidelijke doelen helpen. Het handelen van de leerkrachten kan in deze doelen niet ontbreken. Ook 
zien we dat het uitvoeren van de plannen nog van de persoon afhankelijk is. Er is nog niet voldoende 
duidelijk hoe plannen en de uitvoer van deze plannen geborgd zijn. Ten slotte raden we het bestuur 
aan om draagvlak te zoeken voor nieuwe plannen. Door helder en open te zijn weten alle 
medewerkers nog beter waar ze aan toe zijn en waar ze samen aan werken.’  
 
Opgemerkt werd dat in het bestuursverslag van 2018 een aantal onderdelen kunnen worden 
verbeterd. Het gaat dan om een inhoudelijke verantwoording zoals besteding van rijksmiddelen door 
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de intern toezichthouder. Verder om een verantwoording over de besteding van de middelen passend 
onderwijs door het bestuur. Ten slotte aangegeven welke resultaten met het 
risicobeheersingssysteem zijn bereikt en de gewenste aanpassingen hierop, alsmede het geven van 
een cijfermatige toelichting per risico in de continuïteitsparagraaf. 
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Het nieuwe leren 
Onderwijs ontwikkelt zich. Gelukkig blijven de klassikale momenten er wel; bijvoorbeeld in de 
vertelling en bij de instructie. Dat is goed voor de sociale samenhang. Daarnaast zijn er vormen van 
werken op eigen niveau of samenwerken zoals tutorlezen, coöperatief leren, ontdekkend leren en 
projecten. Kinderen werken regelmatig met dag-/weektaken en kunnen eigen keuzes maken, waarbij 
een beroep wordt gedaan op zelfstandigheid. Het is belangrijk een goede balans te vinden in deze 
werkvormen. Essentieel is het dat de basisvaardigheden (rekenen, lezen, taal) goed beheerst worden 
en de kinderen voldoende feitenkennis hebben, maar ook dat de sociaal emotionele ontwikkeling 
ruime aandacht krijgt. Daarnaast wordt het kunnen hanteren van (digitale) informatie steeds 
belangrijker. Alle stichtingsscholen leggen hun eigen accenten en evalueren voortdurend in het 
zoeken naar deze balans. 
 
Een paar voorbeelden van (nieuwe) ontwikkelingen: 
 Werken met portfolio’s  
 SALTO (Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen) 
 Verdere digitalisering: ParnasSys, Zien, Ouderportal  
 BEO (Boeien en Effectief Onderwijs) 
 Samenwerken in plusgroepen 
 Kenniskringen voor rekenen, ICT, taal/lezen, Rulevo/Identiteit en Hoogbegaafdheid 
 Tweetalig onderwijs (Engels) en VVTO 
 Meervoudige intelligentie (MI) 
 Combifunctionaris (sport en bewegen) 
 ‘Kanjerscholen’ (sociaal-emotionele ontwikkeling)  
 Techniek in het basisonderwijs/techniek-dagen  
 Werken met Leerlingenraad of KaMeR (kindermedezeggenschapsraad)  
 Werken met kindercoach 
 Lesson Study (samen voorbereiden) 
 Klassepro: continu verbeteren waarbij leerlingen zelf een grote rol spelen (bv. doelen stellen) 
 
De 21ste eeuwse vaardigheden opgesteld door Kennisnet en SLO worden in de scholen vorm en inhoud 
gegeven: 
 Creatief denken 
 Probleem oplossen 
 Informatie vaardigheden  
 ICT-basisvaardigheden 
 Mediawijsheid 
 Communiceren 
 Samenwerken 
 Sociale en culturele vaardigheden 
 Zelfregulering 
 Kritisch denken 

 
 

Tutoren Reggesteyn met leerlingen van de Es 
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Leerlingenaantallen 
Het aantal leerlingen is in het jaar 2019 verder gedaald. De prognoses voor de komende jaren laten 
gemeentebreed een doorzettende krimp zien. De basisscholen (inclusief SBaO) van de Stichting telden 
op 1 oktober 2019 1.577 leerlingen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Leerlingenaantallen 2016, 2017, 2018 en 2019 
 01-10-2016 01-10-2017 01-10-2018 01-10-2019 

De Ark 144 128 136 137 

Jan Barbier 55 48 36 33 

Prinses Beatrix 124 137 138 138 

De Bongerd 186 166 155 141 

De Brug 75 67 70 68 

De Es 214 203 194 190 

De Meander 192 180 194 189 

Prinses Marijke 228 215 207 205 

De Schaapskooi 243 214 192 182 

Talentrijk 168 175 194 194 

De Veenbrug 117 110 107 100 

Totaal 1.746 1.643 1.623 1.577 
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Passend onderwijs en zorgplicht 
Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden.  
Het SWV (SamenWerkingsVerband) De Brug is opgeheven en gaat verder als bestuurlijk netwerk 06-03 
in het SWV Twente Noord (23-01). 
Op de scholen is het schoolondersteuningsprofiel in werking getreden. Indien noodzakelijk wordt een 
SOT of een SOT+ georganiseerd. SOT staat voor Schoolondersteuningsteam en bestaat uit directeur, 
leerkracht, ouders en externe deskundigen. Doel is een passend onderwijsarrangement voor alle 
leerlingen. 
Centraal staan de vragen: 
 Welke leerlingen kunnen wij passend onderwijs bieden? 
 Voor welke leerlingen hebben wij op dit moment geen passend aanbod? 
 Voor welke leerlingen kunnen wij met extra ondersteuning, een passend aanbod verzorgen? 
De gemeenschappelijke opdracht (SWV Twente- Noord) luidt:  
‘Het zodanig inrichten van het onderwijs dat alle leerlingen een ambitieus ontwikkelingsperspectief 
geboden wordt en een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen!’ Alle leerlingen krijgen 
passend onderwijsaanbod dat zo snel mogelijk, zo licht mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo goed 
mogelijk wordt georganiseerd. 
 
Stichting ‘Ieder kind telt’ biedt hoogwaardig onderwijs met optimale ondersteuning en divers aanbod 
voor alle leerlingen, ook met specifieke kind kenmerken en ondersteuningsbehoeften.  
 
Bij de inzet van de middelen voor passend onderwijs geldt als uitgangspunt dat alle middelen vanuit 
de samenwerkingsverbanden 1 op 1 worden doorgezet naar de scholen, met als autonome opdracht 
om passend onderwijs vorm en inhoud te geven.  
Het bestuur verantwoordt de inzet van deze middelen naar het SWV: Alle gelden gaan naar de 
formatie op de scholen, ter versterking basisondersteuning, de extra ondersteuning.  
Jaarlijks worden alle toegekende middelen volledig uitgegeven, ook de extra toekenningen worden op 
voorhand meegenomen in de begroting en beschikbaar gesteld aan de scholen.  
Opbrengsten: De effecten/ effectiviteit van deze inzet wordt o.a. gemeten door het verwijzingsgedrag 
in relatie ook tot de early-warning systematiek. De directeur gaat in een vroeg stadium het gesprek 
aan met de bestuurder, indien er zich opvallende stagnaties voordoen. Gezamenlijk wordt dan 
gezocht naar ondersteuningsmogelijkheden en helpende interventies.  
Uit evaluatie- en voortgangsgesprekken met specialisten en extern ondersteuners blijkt of en welke 
interventies effect hadden.  
In kalenderjaar 2019 zijn 10 leerlingen verwezen naar sbao en 10 leerlingen naar so. 

 
Cultuurbeleid 
Het cultuuronderwijs op de scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ staat hoog op de agenda. Vanuit de 
tevredenheidspeilingen blijkt dat de waardering hoog is. 
Alle scholen hebben een cultuurcoördinator. Zij participeren in de culturele commissie die in 
gemeentelijk overleg het cultuuractiviteiten-programma voor enig jaar vaststelt.  
De door het ministerie in 2018 beschikbare gestelde middelen zijn geoormerkt voor cultuuronderwijs. 
Alle scholen nemen deel aan het project ‘De kunst van expressie’, gericht op professionalisering van 
cultuureducatie.  
Alle scholen willen door de deelname het curriculum duurzaam herinrichten gericht op kwaliteit. Doel 
is dat de leerlingen zich optimaal kunnen voorbereiden op de nabije toekomst. Het aanleren van  
21e-eeuwse vaardigheden is hierbij essentieel. Cultuureducatie speelt een cruciale rol in dit proces. 
Thema’s hierbij zijn: cultuureducatie en geletterdheid, beeldend, vormgeven en presenteren, kunstig 
integreren en muziek. De procesgerichte didactiek en lijn die uitgezet is in 2018 heeft in 2019 een 
vervolg gekregen en scholen bepalen zelf op welk niveau men wil uitkomen.  
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Een 6-tal scholen nemen deel aan het project ‘Impuls muziekonderwijs’, waarbij samenwerking wordt 
gezocht met plaatselijke/lokale muziekverenigingen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 
ontvangen subsidie.  
 

Verbinding met de maatschappij 
Alle scholen van de Stichting presenteren zich in hun omgeving. Samenwerking met verschillende 
instanties komen jaarlijks terug middels bv. techniekdag, bezoek aan verzorgings-/bejaardentehuizen, 
straatspeeldag, computercursus voor ouderen, deelname aan landelijke activiteiten. De websites en 
nieuwsbrieven geven informatie over dagelijkse schoolse en 
buitenschoolse activiteiten. 
 

Pr. Beatrixschool 
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ICT-ontwikkelingen in 2019  
 
Websites 
In januari 2019 zijn alle scholen en het bestuurscentrum gestart met een nieuwe website. De 
Rolfgroep heeft een partner gevonden in het bedrijf Concapps. Het streven was om aantrekkelijke 
websites te maken die passen bij deze tijd. De websites zijn veelal de eerste kennismaking van nieuwe 
ouders met de school. Scholen die dat willen kunnen ook kiezen voor een bijbehorende app. De Es 
heeft als enige school daarvoor gekozen. Onze ervaringen met de nieuwe websites zijn positief. 
Nieuws en foto’s zijn snel toe te voegen en de lay-out ziet er goed uit. De website hebben een frisse 
en moderne uitstraling en zien er op computer, tablet en telefoon goed uit. 
 
Nieuwe touchscreens 
Ook In 2019 zijn we doorgegaan met het plaatsen van touchscreens in de scholen. Het kwaliteitsfonds 
van IKT maakt het financieel mogelijk om van 2018-2020 in alle groepen een nieuw touchscreen te 
installeren. De voordelen van de touchscreens zitten in de helderheid en de blijvende kwaliteit van het 
beeld. De computers en toebehoren die bij de touchscreens worden aangeschaft zijn voor rekening 
van de scholen. 
 
ICT-ers op school 
In 2019 hebben enkele ICT-ers hun nascholing met goed gevolg afgerond. Deze Post HBO opleiding 
werd door Heutink ICT verzorgd. Wij zijn er trots op dat Annemarie, Marsha, Sandra en Jordi deze 
opleiding gevolgd hebben en we hopen dat ze de kennis die ze hebben opgedaan in hun dagelijkse 
praktijk op hun scholen kunnen toepassen.  
 
Intune for Education 
In samenwerking met De Rolfgroep zijn de laatste scholen van de Stichting in 2019 overgestapt van 
het werken met een server in de school naar een toekomstgerichte cloudoplossing; Microsoft Intune 
for Education, een onlinemanagement tool waarmee de ICT-beheerder snel alle Windows 10 devices 
van een school klaarmaakt voor gebruik in de klassen. Het zorgen voor een goede ICT-infrastructuur. 
Het ontzorgen van scholen wat betreft het ICT-beheer, draagt eraan bij dat scholen zich kunnen 
focussen op hun belangrijkste taak; het geven van goed onderwijs.  
 
Kenniskring ICT 
ICT neemt een belangrijke plaats in bij het vormgeven van ons onderwijs op de verschillende scholen. 
Wij zien dat ICT een steeds prominentere plaats inneemt in methodes en werkwijzen op de scholen. 
Dit vraagt dat onze infrastructuur op orde is en dat wij genoeg kennis hebben en vaardigheid 
ontwikkelen om met deze manier van werken kwalitatief onderwijs te bieden. De Kenniskring ICT deelt 
ervaringen en inspireert elkaar. De opkomst is dan ook altijd hoog.  
  
Privacy 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De 
Stichting heeft in samenwerking met drie omliggende onderwijsverenigingen- en stichtingen en O21 
een handboek geschreven dat alle medewerkers helpt om zorgvuldig om te gaan met de 
privacygegevens waar we op onze scholen mee te maken hebben. De hieruit ontstane werkgroep 
komt tweemaandelijks bij elkaar om te bepalen wat er nodig is om de AVG goed uit te voeren en 
onder de aandacht te houden van alle medewerkers. De vier leden zijn de Privacy Officers van hun 
vereniging of stichting. Samen hebben we Erik van Es van Privacy op School als Functionaris 
Gegevensbescherming aangesteld. Hij houdt als externe toezicht op de toepassing en naleving van de 
AVG. In 2019 is er een audit afgenomen om te zien in hoeverre wij onze privacy op orde hebben. De 
conclusie is dat we op de goede weg zijn maar dat we alert moeten blijven op de AVG. Martijn Kelder 
is sinds eind 2019 de Privacy Officer van de Stichting.   
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Personeelsbeleid  
Het accent van de uitvoering van het personeelsbeleid (IPB) in 2018 is meer en meer komen te liggen 
op het blijvend realiseren van werkgelegenheid voor het aanwezige personeel. De terugloop van het 
aantal leerlingen vraagt om een gedegen analyse en monitoring van de inzetbaarheid van het huidige 
personeelsbestand. Het gaat hier dan met name om zicht te houden op de kwaliteit versus de 
belastbaarheid  van  het aanwezige personeel. Vragen die belastbaarheid oproepen zijn: Hoe 
duurzaam inzetbaar is en blijft ons personeel? Hoe houden wij die inzetbaarheid, daar waar het gaat 
om vitaliteit op peil? Hoe houden wij kwalitatief goed personeel aan boord?  
Er is oog voor en met name bewustwording van, het welzijn en welbevinden  van onze medewerkers. 
Dit zowel bij het management als bij het individuele personeelslid zelf.  
De organisatie moet zich preventief blijven door ontwikkelen met als doel het onderhouden van een 
kwalitatief goed gezond en professioneel personeelsbestand. 
 
Onze visie op Integraal Personeelsbeleid is: 
 Realiseren van een gezonde en vitale werkomgeving waarin ieders talenten en competenties 

optimaal ingezet kunnen worden. 
 Personeelsbeleid moet de medewerker optimaal ondersteunen om te komen tot goede prestaties 

en ontwikkeling. 
 Personeelsbeleid moet leiden tot een effectieve en efficiënte professionele werkorganisatie. 
 Personeelsbeleid zal ondersteunend moeten zijn in het behouden en realiseren van 

werkgelegenheid.  
 Personeelsbeleid zal duurzame inzetbaarheid en gezondheidsmanagement meer vorm en inhoud 

moeten geven. 
 Personeelsbeleid zal gerichter op maat moeten worden ontwikkeld en worden ingezet, daar waar 

het gaat om het faciliteren van individuele medewerkers en leeftijdsgebonden behoeften. 
 Doel is een interessante werkgever te zijn  waar medewerkers zich mee verbonden voelen, zich 

daarin professioneel kunnen opstellen en zich kunnen ontwikkelen.  
 
Kortom een organisatie waarin: 
 Medewerkers zich kunnen ontplooien. 
 Doorgroeien als professional mogelijk is. 
 Gerichte zorg en aandacht is voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. 
 Leiderschap en managementstijlen worden aangepast aan de behoefte van de organisatie. 
 Zorg en oog is voor continuïteit van werkgelegenheid. 
 

Hoofdthema’s Personeel & organisatie 
De volgende onderwerpen en thema’s zijn in 2019 aan bod gekomen: 
 
Strategisch personeelsbeleid 
Vanuit het strategisch kader binnen Stichting ‘Ieder kind telt’ (IKT) is het personeelsbeleid een 
vertaling van de ambities op stichtingsniveau. Leidend is in eerste instantie het bestuursformatieplan. 
Dit plan geeft sturing aan de in-, door- en uitstroom van medewerkers, kwantitatief en kwalitatief, op 
stichtings- en schoolniveau.  
Na jaren van boventallig personeel richt onze organisatie zich inmiddels op het vinden, binden en 
boeien van gekwalificeerde medewerkers. De laatste jaren zijn er veel nieuwe medewerkers 
ingestroomd (zowel jongere leerkrachten als ervaren leerkrachten), daardoor heeft IKT een meer 
evenredige verdeling in leeftijdsopbouw dan voorheen. Een veranderde leeftijdsopbouw vraagt 
andere begeleiding, sturing en coaching van medewerkers. Immers jonge mensen die aan het begin 
van hun carrière staan hebben andere wensen en behoeften dan medewerkers die aan het eind van 
hun carrière staan. De afgelopen twee jaren hebben we ons derhalve meer gericht op visie en 

Hoofdstuk 4 - Personeel 
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ontwikkeling van beleid ten behoeve van doorstroom van medewerkers. Dit hebben we o.a. vertaald 
in beleid voor startende leerkrachten, scholing, gesprekkencyclus en mobiliteit.  
 
Afstemming en evaluatie op tactisch niveau vindt maandelijks plaats in het directeurenoverleg (MO), 
zodat de directeuren, als onderwijskundig leiders, input kunnen geven aan de uitgangspunten van het 
voortdurend ontwikkelen van beleid en instrumenten. Met GMR, als bevoegd orgaan met advies-, 
instemmings-, informatie- en initiatiefrecht, wordt op stichtingsniveau maandelijks gespard over 
vastgesteld beleid. Daarnaast is er een werkgroep (Personeel), waarin een afvaardiging directeuren en 
staf P&O meedenken over te ontwikkelen personeelsbeleid en –instrumenten. 
 
Financiën en formatie 
De ontwikkeling van de financiën heeft, door de terugloop van leerlingen, in het schooljaar 2018-2019 
en 2019-2020, wederom een zware wissel getrokken op de (beperkte) inzet van de formatie. Er is in 
2019 sprake geweest van interne vrijwillige mobiliteit. Deze interne beweging heeft een positieve 
kant, medewerkers verruimen hun blik om elders te gaan werken en doen aanvullende ervaringen op. 
Om in de toekomst ervoor te zorgen dat deze vrijwillige interne mobiliteit wordt vergroot heeft er een 
onderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek is uitgevoerd door Sjoerd ter Avest ter afsluiting van de 
Bachelor Human Resource Management. De kern van de opdracht was het onderzoeken hoe de 
vrijwillige interne mobiliteitsbereidheid van leerkrachten binnen de Stichting vergroot kan worden. De 
resultaten van dit onderzoek zullen verder in 2020 opgepakt worden.  
 
Met tijdelijke contracten, uitbreidingen van parttimers, tijdelijke aanstellingen (op projectbasis) is er 
enige flexibiliteit ingebouwd om gedwongen ontslagen op korte termijn van vast personeel te 
voorkomen.  
 
Het vinden van personeel voor de reguliere en tijdelijke vacatures voor onze scholen wordt steeds 
lastiger. In schooljaar 2017-2018 is er gestart met het inzetten van een eigen A-Pool, waar flink in is 
geïnvesteerd. Medewerkers hebben een contract die als flexibele schil wordt ingezet om vervangingen 
zoveel mogelijk met zelf geselecteerde medewerkers in te vullen. De matching van invallers wordt via 
het mobiliteitscentrum van het ObT ingevuld. De inzet via een A-Pool is voortgezet en de 
samenstelling in 2019 bestond uit één ervaren leerkracht aangevuld met tien jonge ambitieuze 
leerkrachten.  
 
In 2019 is het nagenoeg niet voorgekomen dat er geen vervanging beschikbaar was. Het is echter wel 
reëel dat dit probleem groter wordt door o.a. lagere aanmeldingscijfers bij de Pabo’s in de regio. Door 
ondernemerschap en een goed netwerk proberen we tijdig te anticiperen op deze bedreiging. 
 
Werkdrukmiddelen 
Werkdruk heeft voortdurend aandacht binnen de organisatie vanuit integraal personeelsbeleid, 
Stichting ‘Ieder kind telt’ is op stichtings-, school- en individueel niveau voortdurend in gesprek met 
medewerkers. Daarvoor worden de volgende beleidsnotities en instrumenten ingezet: 
tevredenheidsonderzoek medewerkers, gesprekkencyclus, arbobeleid, taakbeleid en mobiliteitsbeleid 
en het onderwerp komt ook aan bod in het werkverdelingsplan.  

Daarnaast gaan de schoolleiders elk jaar in gesprek met de teams over de werkverdeling op school. 
Het team neemt o.a. besluiten over de verhouding tussen lesgevende en overige taken, welke taken 
het team doet, en de tijd en verdeling daarvan en over de inzet van de werkdrukmiddelen en hoe 
hiermee te komen tot verlaging van de werkdruk. De uitkomsten van deze gesprekken hebben geleid 
dat een werkverdelingsplan per school waarin gedetailleerd is opgenomen welke maatregelen er 
genomen worden. Deze plannen zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de P-MR van de scholen en 
goedgekeurd.  
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De middelen worden volledig ingezet voor personele maatregelen, de scholen hebben deze middelen 
ingezet voor extra formatie. Voor het schooljaar 2018-2019 wordt er € 155 per leerling en in totaal  
256.000 ontvangen. Voor schooljaar 2019-2020 is dit verhoogd naar € 225 per leerling en in totaal € 
357.000. Hiervan is € 298.000 toegerekend aan het kalenderjaar 2019. 
 

Bestedingscategorie Besteed bedrag Toelichting 

Personeel € 298.000 Oas, betere leerling-leraarratio 

Materieel 0  

Professionalisering 0  

Overig 0 Nog niet vastgelegd in plannen. Wel in plannen 20-21. 

 
De gesprekkencyclus 
In 2018 is er door een aantal directeuren weer een start gemaakt met het opstarten van de 
gesprekkencyclus. Als Stichting hechten wij er waarde aan, los van de verplichting vanuit de CAO PO,  
dat er minimaal één keer per jaar een gesprek met de medewerker plaatsvindt.  Een nevendoel is, 
feeling te houden wat er in de medewerker omgaat, hoe hij/zij  de uitoefening van zijn/haar  
werk/taak ervaart en in het team staat en feedback krijgt van zijn/haar directeur hoe hij/zij het werk 
uitvoert. Het IPB legt hier een koppeling naar ontplooiing, professionalisering, taakbeleid en duurzame 
inzetbaarheid. De koppeling met de hiervoor genoemde personeelsbeleidsinstrumenten moet nog 
meer vorm en inhoud krijgen. 
 
Managementontwikkeling  
Door de invoering van het schoolleidersregister PO  heeft de professionalisering van alle directeuren 
van de Stichting meer vorm en inhoud gekregen. De voorzitter college van bestuur heeft met iedere 
individuele directeur afspraken gemaakt over zijn of haar professionalisering. Alle directeuren zijn nu 
geregistreerd.  
 
Personele bezetting 
In 2019 is het personeelsbestand verder gekrompen. Door het natuurlijk verloop in de vorm van  
(pre-)pensioneringen heeft de organisatie hiermee een deel van de tekorten op de  personele 
formatie kunnen oplossen.  
 
In 2019 waren er geen eigen wachtgelders. 
 
Doelgroepenbeleid 
Iedere organisatie zou een afspiegeling van de maatschappij moeten zijn. Stichting 'Ieder kind telt' 
heeft dan ook het streven om dit te willen zijn. Binnen het management kennen wij in 2019 vier 
vrouwelijke directeuren naast zes mannelijke directeuren. Verder is er het streven te komen tot een 
evenwichtige leeftijdsopbouw van de organisatie. Gezien de gegeven omstandigheden is het lastig in 
een fase van krimp de afspiegeling als prioriteit te stellen. Echter, door het uitzetten van een 
uitnodigende  wervende procedure om jonge leerkrachten voor de A-pool binnen te halen, heeft de 
Stichting jonge ambitieuze leerkrachten aan zich kunnen binden en we hopen deze leerkrachten te 
kunnen laten doorstromen naar een vaste benoeming.  
 
Arbeidsomstandigheden 
In juli 2018 zijn er een aantal onderdelen van de ARBO-wet gewijzigd. Met name het omgaan met 
zieke medewerkerkers en de reden van uitval (waar niet meer naar gevraagd mag worden), vraagt 
enige aanpassing in de dagelijkse praktijk. De directeur moet zich anders opstellen, de Arbo-arts mag 
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beperkt informatie vrijgeven alsmede vastleggen. Dit alles in kader van meer privacy van de 
medewerker.  
 
In 2018 heeft arbodienst Perspectief de Stichting begeleid in het herzien en herijken van de aanwezige 
RI&E. Daarnaast is er in 2018 een preventiemedewerker aangesteld en zij is in 2019 druk geweest met 
de (actie)punten die uit de RI&E zijn gekomen van de scholen.   
 
De arbodienst is in 2019 geëvalueerd onder de medewerkers en leidinggevenden. Dit heeft zich 
geresulteerd dat er in 2020 onderzocht gaat worden of er overgestapt moet worden naar een andere 
arbodienst.  
 
Preventiemedewerker 
In 2018 is er een preventiemedewerker aangesteld. Zij heeft in 2019 alle scholen van de Stichting 
bezocht en gesprekken gevoerd om de voortgang t.a.v. het oplossen van de knelpunten uit de RI&E te 
bespreken. De knelpunten en beheersmaatregelen zijn opgenomen in het VVS (Veiligheid Volg 
Systeem). Met het VVS brengen we de veiligheid van onze Stichting naar een hoger plan, doordat het 
VVS de opvolging van het Plan van Aanpak borgt. 
 
Er is aandacht geweest voor knelpunten die bovenschools zijn opgepakt: 

 Controles zijn, n.a.v. afspraken met de facilitair manager, vast in de jaarplanning opgenomen. 
 Er is een informatiefolder gemaakt ter voorkoming van spraakproblemen en gedeeld met alle 

werknemers. 
 Beleid ten aanzien van alcohol, drugs en medicijnen is opgenomen in de Gedragscode. 
 Er is een beleidsstuk gemaakt ‘Vertrouwenspersoon, Aandachtsfunctionaris en 

Pestcoördinator’. 
 
Met het aanstellen van een preventiemedewerker wordt gezond en veilig werken binnen de Stichting 
gestimuleerd en regelmatig onder de aandacht gebracht. 
 

Ziekteverzuimbeleid 
Het ziekteverzuim heeft ook in 2019 blijvend preventief de aandacht gehad. Het ervaren van werkdruk 
wordt minder prominent ervaren maar blijft wel onderwerp van gesprek. Duurzame inzetbaarheid 
geeft de organisatie nog steeds de ruimte om wat meer aan de werkdruk te doen.  
Dat medewerkers van 57 jaar en ouder nog de mogelijkheid hebben om te kiezen voor verlof, wordt 
als zeer positief ervaren. Door het opnemen van verlof wordt deels de druk van het werken 
verminderd.  
Om het ziekteverzuim verder omlaag te brengen zal er de komende jaren meer en meer de nadruk 
komen te liggen op preventie. Daarnaast zullen wij in 2020 ondersteuning en advies krijgen van een 
adviseur van het Vervangings-/Participatiefonds op het gebied van ziekteverzuim en vitaliteit.  
 
Het ziekteverzuim in 2019 is gestegen naar een gemiddelde van 6,76 % (ten opzichte van 5,42 % in 
2018). Het blijft een kwetsbaar dossier, omdat er op uitval niet tot nauwelijks te sturen valt.  Sinds 1 
januari 2017  is de Stichting ‘Eigen Risicodrager’ (ERD) in het kader van het Vervangingsfonds (VF) 
geworden. De herverzekeringsvariant  ‘wachttijd vervangingskosten met een eigen risicoperiode van 
14 kalenderdagen’ is de verzekeringsvorm die hierop van toepassing is. In 2019 is gebleken dat deze 
herverzekering nog wel nodig was.  
 
In 2019 is er veel aandacht besteed aan het terugdringen van het ziekteverzuim, echter is er geen 
invloed op alle situaties, voornamelijk medische situaties. Meer dan de helft van alle ziektegevallen 
werd veroorzaakt door langdurig uitval. Hierin is nog onderscheid te maken in middellang verzuim, 
3,89 % (43 dagen of langer tot 1 jaar) en lang verzuim, 1,87 % (langer dan 1 jaar).  
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Personele bezetting 
 

 
 
Ziekteverzuimcijfers 2018 en 2019 
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Gebouwen (onderhoud en huisvesting) 
 

De Ark: 
Er is door ingenieursbureau Halmos een oriënterende studie uitgevoerd naar het verduurzamen en 
energieneutraal maken van het gebouw.  De resultaten waren positief en dit heeft geleid tot een 
nader en concreter onderzoek dat uitgevoerd wordt door bouw- en ingenieursbureau Thero. De 
resultaten worden begin 2020 verwacht. Op basis van dit onderzoek wordt besloten of en zo ja hoe 
we verder gaan.  
 
Jan Barbier: 
Er is door de provincie een Quick scan uitgevoerd naar de mogelijkheden om met simpele middelen en 
aanpassingen energie te kunnen besparen.  De scan heeft een uitvoerig rapport opgeleverd met tal 
van tips en aanbevelingen. In 2020 zal de uitvoering hiervan worden opgepakt. 
 
Prinses Beatrixschool: 
In de twee lokalen is de luchtbehandelingsinstallatie vervangen door een stillere installatie met een 
hogere capaciteit.   
 
De Bongerd: 
Er is door de provincie een Quick scan uitgevoerd naar de mogelijkheden om met simpele middelen en 
aanpassingen energie te kunnen besparen.  De scan heeft een uitvoerig rapport opgeleverd met tal 
van tips en aanbevelingen.  In 2020 zal de uitvoering hiervan worden opgepakt. 
 
De Brug: 
De vloerbedekking is vervangen door marmoleum. Met de kleurstelling is aangesloten bij de 
aanwezige materialen en kleuren. 
Er is door de provincie een Quick scan uitgevoerd naar de mogelijkheden om met simpele middelen en 
aanpassingen energie te kunnen besparen.  De scan heeft een uitvoerig rapport opgeleverd met tal 
van tips en aanbevelingen.  In 2020 zal de uitvoering hiervan worden opgepakt. 
 
De Es: 
De berging van locatie De Blenke is verplaatst naar De Es. 
Er is veel overleg geweest met Columbus Junior over de bouw van een kindercentrum op het terrein. 
De verwachting is nu dat er eind 2020, begin 2021 met de nieuwbouw gestart kan worden. 
 
Prinses Marijkeschool: 
Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een extra toiletgroep voor de kleuters. De 
plannen en de offertes liggen klaar voor besluitvorming. 
Er is door de provincie een Quick scan uitgevoerd naar de mogelijkheden om met simpele middelen en 
aanpassingen energie te kunnen besparen.  De scan heeft een uitvoerig rapport opgeleverd met tal 
van tips en aanbevelingen.  In 2020 zal de uitvoering hiervan worden opgepakt.  
 
De Schaapskooi: 
Er is veel sprake van vandalisme. Samen met de gemeente is een onderzoek gestart hoe het 
vandalisme kan worden teruggedrongen. 
Er is door de provincie een Quick scan uitgevoerd naar de mogelijkheden om met simpele middelen en 
aanpassingen energie te kunnen besparen.  De scan heeft een uitvoerig rapport opgeleverd met tal 
van tips en aanbevelingen.  In 2020 zal de uitvoering hiervan worden opgepakt. 
 

Hoofdstuk 5 - Huisvesting 
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Talentrijk: 
Er is een onderzoek gestart naar de afwerking van de wanden in de lokalen. Door het meubilair 
ontstaat veel schade. 
 
De Veenbrug: 
Er is door ingenieursbureau Halmos een oriënterende studie uitgevoerd naar het verduurzamen en 
energieneutraal maken van het gebouw.  De resultaten waren positief en dit heeft geleid tot een 
nader en concreter onderzoek dat uitgevoerd wordt door bouw- en ingenieursbureau Thero. De 
resultaten worden begin 2020 verwacht. Op basis van dit onderzoek wordt besloten of en zo ja hoe 
we verder gaan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SBO de Brug 
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In dit hoofdstuk worden de balans, exploitatie, kengetallen en risicoanalyse over het boekjaar 2019 
gepresenteerd en afgezet tegen de begroting 2019 en de realisatie van 2018. 

 

Verkorte jaarrekening 2019* 
 

Activa 31-12-2019 31-12-2018  

 Passiva 31-12-2019 31-12-2018 

   
 

   
Materiële vaste activa € 907.000 € 821.000  Eigen vermogen € 3.184.000 € 2.495.000 

   
 

   
Financiële vaste activa € 0 € 54.000  Voorzieningen € 91.000 € 91.000 

   
 

   
Vorderingen € 740.000 € 642.000  Langlopende schulden € 0 € 0  

   
 

   
Liquide middelen € 2.802.000 € 2.267.000  Kortlopende schulden € 1.174.000 € 1.198.000 

   
 

   
Totaal Activa € 4.450.000 € 3.784.000   Totaal Passiva € 4.450.000 € 3.784.000 

* afgerond op duizendtallen 

 
Hieronder worden de voornaamste verschillen voor het voetlicht gebracht. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa (schoolmeubilair, ICT en leer- en hulpmiddelen) zijn alle in waarde gestegen 
omdat er meer (€ 275.000) is geïnvesteerd dan is afgeschreven (€ 189.000). Investeringen hebben met 
name plaatsgevonden in touchscreens (€ 87.000). Hiermee willen we toekomstbestendig onderwijs 
verstrekken. De aanschaf van de touchscreens is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de 
Stichting ter Ondersteuning van het Protestants Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs.  
De belangrijkste wijziging zit echter in de wijze van het administratief verwerken van het groot 
onderhoud. Sinds 1 januari 2019 is de mogelijkheid om de verwerking van de kosten van het groot 
onderhoud aan onze gebouwen rechtstreeks via de exploitatie te laten lopen vervallen. In principe 
wilden we toegaan naar het vormen van een voorziening. De zeer strikte toepassing van de richtlijnen 
leidde er mede toe dat lasten niet geëgaliseerd konden worden. In samenspraak met onze accountant 
Mazars is gekozen om prospectief te gaan activeren en afschrijven.  
Er is in 2019 voor € 45.000 geïnvesteerd in groot onderhoud. Dit heeft tot een afschrijvingslast van  
€ 1.000 geleid. Daarentegen was voor de dotatie aan de voorziening een bedrag van € 150.000 begroot 
(gedurende 2019 na de publicatie van de meerjarenonderhoudsplannen bijgesteld naar € 350.000). 
Hierdoor is een belangrijk  deel van het positieve financiële resultaat verklaard. 

 
Financiële vaste activa 
Dit betrof een vordering in verband de Regeling compensatie transitievergoeding. De regeling 
(inclusief wetgeving) ziet toe op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf  
1 april 2020 kunnen aanvragen bij het UWV als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer 

ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. Deze vergoeding wordt eind 2019 binnen een jaar 

verwacht waardoor deze wordt verplaatst naar de vlottende activa (vordering binnen een jaar). 

 
Vorderingen 
De vorderingen zijn per 31 december 2019 toegenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
Regeling compensatie transitievergoeding. Door in 2019 nieuw vastgestelde transitievergoedingen is 
deze nog verder toegenomen tot € 143.000.  
  

6 

Jaarrekening 
 

Hoofdstuk 6 - Jaarrekening 
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Liquide middelen 
De liquide middelen zijn voornamelijk toegenomen ten gevolge van het positieve financiële resultaat 
over 2019.  
 
Eigen Vermogen 
De toename van het eigen vermogen wordt veroorzaakt door het positieve resultaat over 2019.  
 
Voorzieningen 
De geldelijke waarde van de voorziening (i.c. voorziening ambtsjubilea) is nagenoeg gelijk gebleven. 

Het hele jaar 2019 was er wel van uitgegaan dat er een voorziening groot onderhoud zou komen, 

maar daar is (begin 2020) van afgezien. 

 
Kortlopende schulden 
De schulden die binnen een jaar dienen te worden voldaan zijn beperkt afgenomen (-2%). Gezien de 
diversiteit van de posten eind 2018 en eind 2019 en het beperkte verschil is een exacte verklaring 
lastig te geven. 
 

Exploitatierekening  
 

Samengevat exploitatieoverzicht       

     

 

Realisatie Begroting Realisatie Begroting 

2018 2019 2019 2020 

          

 Rijksbijdragen € 10.631.000  € 10.340.000  € 10.787.000  € 10.412.000  

 Overige overheidsbijdragen en -subsidies € 51.000  € 27.000  € 38.000  € 27.000  

 Overige baten € 168.000  € 67.000  € 232.000  € 244.000  

  Totaal Baten € 10.851.000  € 10.434.000  € 11.057.000  € 10.683.000  

              

 Personeelslasten € 9.034.000  € 8.842.000  € 8.855.000  € 8.810.000  

 Afschrijvingen € 189.000  € 196.000  € 189.000  € 153.000  

 Huisvestingslasten € 1.069.000  € 723.000  € 572.000  € 944.000  

 Overige lasten € 766.000  € 691.000  € 749.000  € 758.000  

  Totaal Lasten € 11.057.000  € 10.451.000  € 10.366.000  € 10.665.000  

              

 Saldo financiële baten en lasten € 0  € 4.000  -/- € 1.000  -/- € 1.000  

              

  Exploitatiesaldo -/- € 207.000  -/- € 13.000  € 690.000  € 17.000 

* afgerond op duizendtallen 

 
Gevoerd financieel beleid 
Per kwartaal wordt een financiële rapportage opgesteld. Dit proces is in 2019 gecontinueerd. 
Daarnaast hebben de scholen en het bestuurscentrum toegang tot ObTopics (managementinformatie 
via het Onderwijsbureau Twente) zodat iedere actor inzicht heeft in de saldi-, exploitatie-, grootboek- 
en balansoverzichten. Ook ontvangen de directeuren regelmatig een (met name materieel) 
budgetoverzicht voor alle voor hun school relevante posten zoals scholingskosten, kosten ICT, kosten 
onderwijsleerpakketten (OLP) en kosten voor verbruiksmaterialen. Hierdoor wordt een financieel 
transparante cyclus verkregen. 
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Allocatie van middelen  
De toedeling van het Rijk vindt plaats aan het bestuur. De hoeveelheid geld is afhankelijk van een 
aantal variabelen zoals het leerlingenaantal en de leeftijd van ons personeel. Alle toekenningen 
worden daarbij berekend op schoolniveau, maar beschikbaar gesteld op bestuursniveau. 
 
Kernvraag is: ‘Hoe worden gelden beschikbaar gesteld aan, of verdeeld over de scholen en welke 
gelden worden ingezet voor gezamenlijke en/of bovenschoolse kosten?’  
 
De besluitvorming over de allocatie van middelen heeft plaatsgevonden middels overleg tussen het 
bestuur, staf en de schooldirecties. De P-GMR heeft instemming verleend via het 
bestuursformatieplan. 
Ten tijde van het opstellen van het bestuursformatieplan en de meerjarenbegroting worden de dan 
geldende verdelingen geanalyseerd om te bezien of zij nog steeds passend zijn bij de uitgangspunten 
en doelstellingen van IKT. 
 
In de meerjarenbegroting 2020-2023 is opgenomen hoe de gelden worden verdeeld:   
 De bekostiging per school voor het personele deel is op basis van t-1.  
 De begrote loonkosten drukken op de totale formatie van de school.  
 De personeelslasten voor Duurzame inzetbaarheid (te weten verlof, investering en mogelijke 

vervanging) alsmede ouderschapsverlof worden bovenschools gedragen. Hiertoe wordt van de 
totale personele bekostiging per school 2,2% ingezet. 

 Aan de materiële schoolbudgetten (waaronder onderwijsleerpakketten (OLP), ICT, scholing en 
andere materiële schoolkosten vallen) zal 1% van de personele bekostiging worden toegevoegd. 
Scholen met fusiebekostiging mogen aanvullend middelen uit deze regeling gebruiken voor de 
versteviging van het beschikbare budget. Structurele kosten (bijv. investeringen in ICT) dienen 
gedekt te zijn door structurele beschikbaarheid van middelen. Ook de werkdrukmiddelen kunnen, 
nadat aan eerder aangegane verplichtingen is voldaan, hiervoor worden ingezet. 

 Daarnaast wordt van de personele bekostiging per school 1,0% ingezet ten bate van de materiële 
instandhouding van de Stichting. Deze middelen worden toegevoegd aan de baten voortkomend 
uit de beschikking materiële instandhouding en verhuuropbrengsten ter dekking van de kosten 
voor de materiële instandhouding. De bekostiging voor de materiële instandhouding is van 
onvoldoende omvang ter dekking van de materiële lasten.   

 Ter dekking van extra organisatiebrede kwaliteitsimpulsen (ICT en IKC) wordt een korting van 0,5% 
van de totale personele bekostiging per school gehanteerd. 

 Het P&A-budget wordt bovenschools beheerd. Hieruit zullen (bovenschools) lasten worden 
voldaan voor stichtingsbrede verplichtingen als scholing, medewerkers van het bestuurscentrum, 
de A-pool, vervangers, plusgroepen, frictiekosten, ARBO en dotaties aan voorzieningen voor 
personeelslasten (ambtsjubilea, duurzame inzetbaarheid). Een deel van het P&A-budget (10% van 
de P&A-bijdrage excl. werkdrukmiddelen) wordt toegevoegd aan de materiële budgetten ter 
dekking van de kosten groot onderhoud. 

 Onderdeel van het P&A-budget zijn de middelen uit het werkdrukakkoord. Deze komen de 
scholen toe. Deze gelden worden ingezet voor personeel, materieel, professionalisering of overig 
ter verlichting van de werkdruk. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de P-geleding van de MR.  

 Aanvullend hierop wordt vanuit het P&A-budget voor management ondersteuning een vast 
bedrag van € 4.000 en € 18 per leerling toegevoegd aan de (formatie-)middelen van de scholen.  

 Vanuit het samenwerkingsverband SWV Twente-Noord worden middelen voor lichte en zware 
ondersteuning toegevoegd aan de formatiebudgetten van de scholen.  

 De onderwijszorgarrangementen vanuit het samenwerkingsverband zijn, voor zover toegezegd, 
doorgetrokken naar de komende schooljaren en worden ook toegevoegd aan de budgetten van 
de scholen.  

 De voor dat schooljaar geldende bedragen faciliteitenregeling fusiescholen, worden aan de 
fusiescholen toegevoegd.  
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 Externe gelden/fondsen/subsidies (bijv. voor extra hulp aan leerlingen) mogen, na goedkeuring 
door de bestuurder, op schoolniveau worden ingezet.  

 Een deel van de MI-middelen gaat naar de scholen alwaar deze onder meer ingezet kunnen 
worden voor het doen van investeringen in ICT, onderwijsmethoden alsmede voor scholing en/of 
huishoudelijke uitgaven. 

 Een deel van de MI-middelen blijft bovenschools. Hier worden ze door de facilitair manager 
ingezet voor bijvoorbeeld schoonmaak, energie, dagelijks- en tuinonderhoud en/of investeringen 
in meubilair. 

 
Investeringen 
Inventaris, apparatuur en hulpmiddelen van € 500 of meer worden geactiveerd. Hierdoor worden de 
jaarlijkse afschrijvingsbedragen in de exploitatie opgenomen. 
Aanschaffingen beneden dit bedrag worden rechtstreeks in de exploitatierekening verantwoord.  
 
We kennen voor de diverse activagroepen meerdere afschrijvingstermijnen. De volgende 
afschrijvingstermijnen zijn toegepast in 2019: 
 Grootonderhoud  2,5% t/m 16,67% 
 (School)meubilair 5,00% 
 Inventaris en apparatuur 10,00% t/m 20,00% 
 ICT 6,67% t/m 33,00%  
 Leer- hulpmiddelen 11,11% 
 

Analyse financieel resultaat 
Allereerst is het goed om te vermelden dat het exploitatieresultaat over 2019 aanzienlijk is verbeterd 
als gevolg van extra uitkeringen in december vanuit het ministerie OCW in het kader van het 
Convenant Aanpak Lerarentekort, alsmede het uitblijven van een nieuwe CAO PO. Deze liep namelijk 
reeds op 1 maart 2019 af en gedurende geheel 2019 is er nog flink onderhandeld waarbij men is 
overeengekomen om de salarissen per 2020 te verhogen. Dit, terwijl er aan de inkomstenkant wel 
vanaf 1 maart 2019 extra middelen zijn ontvangen om deze salarissen mee te voldoen. 
Boekhoudkundige regels schrijven vervolgens voor, dat deze ongelijkheid niet over de jaargrens heen 
rechtgetrokken mag worden. 
Het financieel resultaat over het jaar 2019 bedraagt € 690.000 positief. Dit betekent dat het werkelijke 
resultaat € 703.000 voordeliger uitkomt dan het begrote resultaat van € 13.000 negatief.  
Het positieve resultaat is in hoofdlijnen te verklaren door een viertal aspecten: 
1. Al ontvangen bekostiging in 2019 voor de loonstijging in 2020 (2,3%): € 156.000 
2. Bijzondere en aanvullende bekostiging primair onderwijs: € 161.000 
3. Activeren en afschrijven groot onderhoud i.p.v. doteren aan een voorziening: € 349.000 
4. Regulier resultaat naast drie eerder genoemde onderdelen: € 24.000  
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Baten 
Er zijn in 2019 meer baten ontvangen dan was begroot. In totaal is er € 11.057.000 aan baten 
ontvangen, zo’n € 623.000 meer dan begroot. 
 

Rijksbijdragen OCW 
De rijksbijdragen zijn € 447.000 hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door 
verschillen bij de volgende bekostigingstypen: 
 

 
De extra baten in het kader van het Convenant Aanpak Lerarentekort zijn ook nog in december 2019 
ontvangen. Dat betrof een bedrag van € 99,25 per leerling en resulteerde in een extra ontvangst  
van € 161.000. Dit betrof de bijdrage uit het akkoord waarbij door het kabinet € 460 miljoen is 
vrijgemaakt. Deze extra middelen worden in 2020 ingezet in de vorm van een extra uitkering aan het 
personeel in februari van maximaal € 875 per fte. 
De uitkering van € 99,25 per leerling was bepaald aan de hand van het totale budget en het totale 
aantal leerlingen. Met name daar waar de leerling-leraarratio anders is (speciaal onderwijs en speciaal 
basisonderwijs) ontvangt men een niet-toereikend bedrag. Om deze ongelijkheid teniet te doen heeft 
het Ministerie besloten om dit reeds toegekende én uitbetaalde bedrag voor het reguliere 
basisonderwijs met ongeveer € 13 per leerling te korten op de beschikking personeels- en 
arbeidsmarktbeleid voor het schooljaar 2020/2021. In februari 2020 ontvangen we wel extra middelen 
voor SBO de Brug. 
 
Door middel van het kasschuifmechanisme zijn de middelen in het kader van het werkdrukakkoord in 
schooljaar 2019/2020 verhoogd van € 155 naar € 220 per leerling. Deze middelen zijn ingezet in extra 
personeel zoals onderwijsassistenten, conciërges en intern begeleiders. Ook was het mogelijk door 
deze middelen het aantal groepen gelijk te houden op scholen met een dalend aantal leerlingen 
waardoor door een lagere leerling-leraarratio lagere werkdruk zou ontstaan. 
 
De overige onderdelen zijn voornamelijk gestegen door indexatie van de bekostiging. In 2019 is de 
bekostiging met 3,1% opgehoogd. Hiervan was 0,15% van de bekostiging bestemd voor de maanden 
januari en februari (vorige cao periode) en 0,65% voor de ophoging van de pensioenpremie. Hierdoor 
resteert 2,3% welk bestemd is voor de nieuwe cao. Vanaf januari 2020 zullen de salarissen met 4,5% 
stijgen. Daarnaast krijgen de medewerkers in februari 2020 een extra van 1/3e deel van een 
maandsalaris en € 875 bruto per fte. Deze twee additionele bijdragen dienen we te voldoen uit de 
middelen die we al in 2019 hebben ontvangen. Overigens zal de bijzondere en aanvullende 
bekostiging primair onderwijs in schooljaar 2021/2022 (via de beschikking personeels- en 
arbeidsmarktbeleid) worden gecorrigeerd aangezien speciaal – en speciaal basisonderwijs meer zal 
ontvangen. Hiervoor zal IKT in (februari) 2020 eerst nog € 6.000 extra ontvangen alvorens er ca.  
€ 15.000 gecorrigeerd zal worden. 
 

Beschikking 
Verschil t.o.v. begroting 

 

 Absoluut % 

Personele bekostiging € 125.000 1,9% 

Bijzondere en aanvullende bekostiging primair onderwijs € 161.000 (niet-begroot) 

Personeels- en arbeidsmarktbeleid € 82.000 5,9% 

Bijzondere groeibekostiging € 54.000 (niet-begroot) 

Bekostiging in verband met samenvoeging € 6.000 2,7% 

Prestatiebox € 7.000 2,2% 

Samenwerkingsverband € 3.000 0,7% 
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Gedurende het schooljaar 2018-2019 is er vanwege de instroom van voldoende leerlingen recht 
ontstaan op bijzondere groeibekostiging (instroom pas vanaf juni). 
 

Overige overheidsbijdragen 
Bij overige overheidsbijdragen en subsidies is er ook meer ontvangen dan was begroot. Dit wordt 
veroorzaakt door een gemeentelijke bijdrage voor de gymzaal die hoger was doordat ook 
klokuurvergoeding over eerdere jaren werd vergoed.  

 
Overige baten 
Ook bij overige baten is een voordeel te zien van € 160.000. Dit wordt o.m. veroorzaakt door 
ontvangen subsidiegelden voor cultuur- en muziekonderwijs (€ 35.000). Deze hebben ook geleid tot 
hogere lasten dan begroot.  
Daarnaast zijn hier baten meegerekend in verband met de detachering van ons personeel als invaller 
bij andere schoolbesturen of via het Samenwerkingsverband (€ 94.000).  
 

Lasten 
Personele lasten  
De personele lasten zijn  € 13.000 lager dan begroot. De redenen hiervoor zijn zeer divers en worden 
in de onderstaande tabel nader toegelicht::  

 
Reden Bedrag 

De werkgeverslasten van het onderwijzend personeel waren gemiddeld genomen 
lager dan begroot (-/- € 1.000 per fte) waardoor er een positief prijsverschil van  
€ 99.000 is ontstaan.  

+ € 99.000 

De begrote frictiekosten (begroot bij het onderwijzend personeel) hebben we in 
2019 niet hoeven aan te spreken. 

+ € 50.000 

Na aftrek van bovenstaande posten was er sprake van een beperkte lagere inzet bij 
het onderwijzend personeel. 

+ € 47.000 

Meer inzet van directeuren dan opgenomen in de begroting. In de begroting was 
één directeur niet opgenomen omdat ten tijde van het opstellen van de begroting 
deze directeur nog niet was benoemd. Doordat de salarislasten van een andere 
directeur te hoog waren ingeschat bleef het financieel effect beperkt. 

-/- € 24.000 

Mede door de verhoging van de werkdrukmiddelen is de inzet van 
onderwijsondersteunend personeel (met name onderwijsassistenten) hoger 
geweest dan begroot (3 fte). 

-/- € 96.000 

De combinatiefunctionaris is begroot bij het personeel in eigen dienst maar is in de 
realisatie opgenomen bij medewerkers niet in dienst.  

+ € 25.000 

Lonen en salarissen + € 100.000 

  

Hogere reiskosten dan begroot (ook stijging t.o.v. 2018). -/- € 22.000 

De kosten voor de arbo-dienst en coachingstrajecten voor medewerkers waren 
hoger dan begroot. 

-/- € 11.000 

Hogere inhuurkosten (dan begroot) van medewerkers die niet in dienst zijn bij 
Stichting ‘Ieder kind telt’. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de inzet 
van de beleidsmedewerker P&O, de adviseur P&C, de combinatiefunctionaris, 
vervangers (via andere besturen) en extra inzet i.v.m. de ophoging van de 
werkdrukmiddelen (zonder daarmee lange termijnverplichtingen aan te gaan). 

-/- € 142.000 

Hogere kosten voor scholing dan begroot. De taakstelling op deze post is 
onvoldoende gerealiseerd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat enkele 
nieuwe directeuren de schoolleidersopleiding (succesvol) hebben gevolgd. 

-/- € 42.000 



41 

 

De dotaties aan de personeelsvoorzieningen (duurzame inzetbaarheid en 
ambtsjubilea) konden doordat minder mensen dan begroot aanspraak maken op 
duurzame inzetbaarheid binnen het budget blijven. 

+ € 5.000 

Overige personele lasten zijn onder meer hoger dan begroot doordat het 
participatiefonds uitkeringskosten heeft verrekend (niet begroot; € 19.000) in 
verband met negatief getoetste werkloosheidskosten. Daarnaast zijn hier onder 
meer de kosten verwerkt voor de werving van een nieuwe voorzitter CvB en een 
directeur. 

-/- € 77.000 

Overige personele lasten -/- € 289.000 

  

Uitkeringen i.v.m. zwangerschapsverlof (niet-begroot). + € 80.000 

Hogere uitkering van Vervangingsfonds, mede i.v.m. uitkeringen van vervangers 
voor 2019. Deze toekenningen vonden pas plaats nadat de jaarrekening over 2018 
is opgemaakt. Hierdoor hebben we die baten in 2019 genomen. 

+ € 96.000 

-/- Uitkeringen + € 176.000 

  

Totaal + € 13.000 

 
De middelen van de Prestatiebox zijn tijdens het formatieproces bovenschools geplaatst zodat ze voor 
het algemeen belang kunnen worden ingezet bij:  
 Opbrengstgericht werken  
 Scholing  
 begeleidingstrajecten bekostigd voor medewerkers die een steuntje in de rug nodig hebben 
 netwerkbijeenkomsten  
 Plusklas 
 Gouden handen groep 
 Culturele educatie 
De hierboven beschreven activiteiten kenden in het jaar 2019 een ruim hogere last dan de baten 
vanuit de Prestatiebox. Hiervoor zijn ook deels de P&A-middelen gehanteerd. 
 

Afschrijvingslasten  
De afschrijvingslasten waren € 6.000 lager dan begroot, maar wel gelijk aan 2018. Enerzijds zijn er 
afschrijvingslasten bijgekomen door de keus om te werken met het activeren van het groot 
onderhoud (+ € 1.000). Anderzijds hebben we in 2019 minder geïnvesteerd in papieren lesmethoden 
dan begroot (€ 5.000 minder afschrijvingslasten). 
Daarnaast is er meer geïnvesteerd in ICT dan begroot, maar dit is met name eind 2019 gedaan. 
Daarom blijven ook hier de afschrijvingslasten binnen de begroting (€ 2.000). 

 
Huisvestingslasten  
Er is € 150.000 minder uitgegeven aan huisvestingslasten dan begroot. Dat is gelijk aan de begrote 
dotatie voor de onderhoudsvoorziening. Op basis van de in 2019 gepubliceerde 
meerjarenonderhoudsplannen zou de jaarlijkse dotatie nog hoger dienen te worden (€ 350.000). Daar 
is in 2019 onze organisatie op ingesteld door al uit te gaan van een hogere dotatie en minder 
middelen beschikbaar te stellen voor andere prioriteiten. Begin 2020 is met de accountant 
overeengekomen vooralsnog geen voorziening groot onderhoud in te stellen maar prospectief te gaan 
activeren en afschrijven. Hierdoor komen de exploitatiekosten niet uit op € 350.000 maar op € 1.000. 
Wel gaan we er vanuit dat de kosten voor dagelijks onderhoud hoger zullen zijn dan begroot en we in 
de toekomst hogere afschrijvingslasten zullen hebben dan bepaald als dotatie aan de voorziening. 
Daarom dienen we deze middelen (349.000) in de bestemmingsreserve groot onderhoud te plaatsen. 
Hierop brengen we de overschrijding bij het dagelijks onderhoud (€ 2.000) in mindering. 
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We zien overschrijdingen bij dagelijks onderhoud en tuinonderhoud. Dit wordt dus deels verklaard 
doordat we niet werken met een voorziening voor groot onderhoud. Activa onder de € 500 worden 
namelijk administratief verwerkt onder dagelijks onderhoud. 
De energielasten waren € 9.000 lager dan begroot en € 3.000 lager dan 2018. 
 

Overige lasten 
Ten opzichte van de begroting is er € 58.000 meer uitgegeven dan was begroot, maar waren de kosten 
wel € 15.000 lager dan in 2018. Dit laatste wordt verklaard doordat er significant minder is uitgegeven 
aan verbruiksmaterialen (van € 290.000 in 2018 naar € 211.000 in 2019). 
Bij ICT (licenties en verbruikskosten) is er € 51.000 meer uitgegeven dan begroot en € 16.000 meer 
dan in 2018. Bij de verbruiksmaterialen is er € 4.000 meer uitgegeven dan begroot. Er is dus wel 
sprake van een significante daling ten opzichte van 2018 (minder leerlingen en meer ICT) maar dus 
nog net onvoldoende ten opzichte van de het begrote saldo. In de post ‘verbruiksmaterialen onderwijs 
zíjn echter ook diverse kosten ter waarde van € 36.000 voor cultuur- en muziekonderwijs meegeteld. 
Hiervoor hebben we ook subsidies ontvangen waardoor de extra baten en lasten gelijk zijn. De baten 
en de lasten waren beiden niet begroot. 
 

Treasury en financieringsbeleid 
De uitgangspunten van de regeling beleggen en belenen is 
vertaald in het treasurystatuut. In 2016 is de regelgeving 
gewijzigd en hierop is het treasurystatuut aangepast. In 2019 is 
het statuut opnieuw vastgesteld. 
Het afgelopen jaar is binnen de kaders van het  statuut 
gehandeld. De effectenportefeuille was in 2017 al ontmanteld en 
de vrijgekomen gelden zijn op een spaarrekening gestort.  
 
Het treasurystatuut van de Stichting vindt u hier. 
 

https://iederkindtelt.sharepoint.com/:b:/s/Bestuurscentrum/bestuurscentrum.organisatie-en-beleid/EXxUBF9VeCNIs20y5BLS8O4BOyrJRtBC-tkFpxhKq0fUTg?e=1vSFdV
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Continuïteits- en risicoparagraaf  
 

De continuïteitsparagraaf is een wettelijk verplicht onderdeel van het jaarverslag en geeft inzicht in 
de meerjarenbegroting en de risicobeheersing. Tevens is het verslag van de toezichthouder, de Raad 
van Toezicht, opgenomen. 
Met de continuïteitsparagraaf wordt inzicht gegeven in de (financiële) consequenties van het 
voorgenomen beleid en als afgeleide de exploitatieresultaten. 
 
In het jaarverslag dient gerapporteerd te worden over het financiële beleid en de verwachte effecten 
daarvan in de drie verslagjaren volgend op het verslagjaar. Bij majeure investeringen na het derde jaar 
dienen ook de jaren 4 en 5 meegenomen te worden. De Stichting gaat niet uit van investeringen in die 
periode. 
Onderdelen betreffen: 
a. Balansramingen  
b. Ramingen van staat van baten en lasten 
c. Kengetallen (financiële kengetallen, personeel per categorie en leerlingenaantallen) 
 Toelichtingen op deze onderdelen 
 
Ad a. Balansramingen  
Vanaf 2019 zou de Stichting over een voorziening groot onderhoud beschikken. Deze zou worden 
gevuld door middel van een jaarlijkse dotatie alsmede een stelselwijziging waarbij de reserve(s) groot 
onderhoud zouden worden toegevoegd aan deze voorziening.  
De in 2019 opgestelde meerjarenonderhoudsplannen zijn de basis voor de toekomstige benodigde 
hoogte van de voorziening en aanverwante dotaties. In de begroting is een jaarlijkse dotatie van  
€ 350.000 opgenomen.  
Na het vaststellen van de meerjarenbegroting 2020/2022 is echter de keuze gemaakt geen gebruik te 
maken van deze voorziening maar voor prospectief activeren en afschrijven (materiële vaste activa). 
Hierdoor zien we eind 2019 een toename van die materiële vaste activa (gebouwdelen/verbouwingen) 
die we vanaf 2020 weer zien dalen. 
 

 
Hierna worden de voornaamste verschillen voor het voetlicht gebracht. 
 
Materiële vaste activa 
De waarde van de materiële vaste activa (schoolmeubilair, ICT en onderwijsleer- en hulpmiddelen) 
fluctueert de komende jaren. Dit wordt veroorzaakt doordat in de begroting voor 2020 hogere 
investeringen zijn opgenomen dan de hoogte van de afschrijvingslasten. Vanaf 2021 zijn, conform de 
vastgestelde meerjarenbegroting, de investeringen lager dan de afschrijvingslasten.  In 2020 zal vooral 
worden geïnvesteerd in ICT (chromebooks en touchscreens).  
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In de meerjarenbegroting zijn (nog) geen investeringen voor groot onderhoud opgenomen aangezien 
we nog zijn uitgegaan van het administratief werken met een voorziening groot onderhoud. 
 
Vorderingen 
De vorderingen zullen afnemen door de dalende Rijksbijdragen. De vorderingen op het Ministerie van 
OC&W zullen door afname van het aantal leerlingen, en dientengevolge de bekostiging, afnemen.  
Onderdeel van de vorderingen 2020 betreft de uitkering ter compensatie van de 
transitievergoedingen. Deze worden in 2020 naar verwachting ontvangen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zullen fluctueren de komende jaren. Mede door de ruim € 640.000 die we 
volgens de meerjarenonderhoudsplannen (mjop) dienen te besteden in 2020 aan groot onderhoud 
zullen de liquide middelen afnemen. In de twee jaar erna zijn de kosten voor groot onderhoud lager 
(resp. € 142.000 en € 193.000) dan de begrote dotatie. 
 

 

* 2019 betreft realisatie, 2020 en verder betreffen prognoses op basis van de vastgestelde meerjarenbegroting 2020/2022; 

afgerond op duizendtallen. 

 
Eigen Vermogen 
Het eigen vermogen zal de komende jaren afnemen. In de vastgestelde meerjarenbegroting is nog 
rekening gehouden met de vorming van een voorziening voor groot onderhoud. Hierdoor zal een deel 
van de reserve (wederom) via een stelselwijziging worden omgezet naar een voorziening. Zonder deze 
omzetting zou de voorziening al in 2020 negatief worden. Er wordt namelijk een onttrekking verwacht 
van € 640.000 terwijl er voor € 350.000 zou worden gedoteerd. Vanuit de reserve wordt € 680.000 
omgezet. 
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Doordat we zien dat we in 2019 een flink positief financieel resultaat hebben behaald is onze mening  
dat het eigen vermogen eind 2019 te hoog is. Daarom zullen we de bestemmingsreserves inzetten als 
dat nodig mocht blijken. Enerzijds zal dat in februari 2020 zijn om de extra uitkeringen aan onze 
medewerkers te kunnen bekostigen en anderzijds om de overschrijdingen van de kosten voor 
onderhoud te kunnen voldoen (of beschikbaar te hebben als er alsnog een werkbare voorziening 
gecreëerd kan worden). Deze overschrijdingen kunnen dan worden bepaald door de overschrijdingen 
van het dagelijks onderhoud alsmede afschrijvingslasten groot onderhoud indien deze uitkomen 
boven de € 350.000 (en het saldo op dagelijks onderhoud). 
 
Voorzieningen 
De geldelijke waarde van de voorziening ambtsjubilea zal afnemen ten gevolge van een verwachte 
daling van het aantal medewerkers.  
 
Kortlopende schulden 
De schulden die we binnen een jaar dienen te voldoen zullen ook afnemen. Dit wordt veroorzaakt 
door een lager aantal medewerkers (bijv. pensioenen en overige premies).  

 
Ad b. Raming van baten en lasten 

 
 

 
2019 betreft realisatie, 2020 en verder de goedgekeurde meerjarenbegroting 

 
Hieronder worden de voornaamste verschuivingen belicht. Ook hier geldt dat er rekening is gehouden 
met een dotatie voor de voorziening groot onderhoud, maar dat de kosten in de exploitatierekening 
uiteindelijk via de afschrijvingslasten betaald zullen worden. Daarnaast is in de begroting de extra 
uitkering aan het personeel in februari 2020 niet meegenomen. Ook is in de meerjarenbegroting 
rekening gehouden met een loonstijging van 2%. Dit is na het afsluiten van de nieuwe cao po 4,5% 
geworden. Ook de bekostiging zal dientengevolge hoger worden. 
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Baten 
 
Rijksbijdragen 
De Rijksbijdragen zullen, voornamelijk ten gevolge van de daling van het aantal leerlingen dalen.  
De bekostiging vanuit het Samenwerkingsverband zal, ten gevolge van de negatieve verevening (in 
2020/2021 0% toevoeging), ook gaan dalen.  
 
Overige overheidsbijdragen 
De overige overheidsbijdragen (met name de gemeente) zullen de komende jaren gelijk blijven. 
 
Overige baten 
De overige baten zullen de komende jaren gelijk blijven. Er is geen rekening gehouden met eventuele 
incidentele baten zoals bijvoorbeeld extra middelen voor cultuuronderwijs.  
 
Naast de baten vanuit het Ministerie en het Samenwerkingsverband ontvangt de Stichting middelen in 
verband met de verhuur van gedeelten van onze locaties. Dit gaat in de regel om 
onderwijsgerelateerde activiteiten (denk aan kinderopvang, bso, etc.). Jaarlijks, ten tijde van het 
opstellen van de begroting worden de verwachte baten doorgenomen. Deze middelen worden 
bovenschools beheerd.  
Een andere relevante inkomstenbron betreffen de detacheringen. We zijn altijd op zoek naar de beste 
plek voor onze medewerkers en soms liggen die buiten onze Stichting. Indien onze eigen taken 
daardoor niet in gevaar komen, zijn we altijd bereid te kijken naar mogelijke andere plekken. Met de 
baten zal, indien nodig en mogelijk, gezocht worden naar een vervanger.  
We verwachten de komende jaren licht fluctuerende overige baten. 
 

Lasten 
Personeelslasten 
De personele lasten zullen dalen ten gevolge van het dalend aantal medewerkers. Er zal minder 
personeel nodig zijn en dus dient bij natuurlijk verloop kritisch gekeken te worden naar of en hoe de 
open gekomen positie zal worden opgevuld.  
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingslasten zullen dalen, dit ondanks hogere investeringen en stijgende waarde van de 
activa. De daling van de afschrijvingslasten wordt veroorzaakt doordat we met name investeren in 
duurzame zaken die we over meer dan 6 jaar afschrijven. In 2020 gaat het dan vooral om ICT. 
In de begroting is geen rekening gehouden met afschrijvingslasten voor gebouwdelen/verbouwingen. 
 
Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten zullen ongeveer gelijk blijven. Alleen de overige huisvestinglasten zullen dalen. 
De begrote dotatie aan de voorziening groot onderhoud zal niet worden gerealiseerd. 
 
Overige lasten 
De overige lasten (bv. verbruiksmaterialen onderwijs) zullen, mede door de daling van het aantal 
leerlingen, afnemen. Hiervoor dienen we vooral scherp te blijven op de kosten voor ICT. Dit kan 
worden geëffectueerd doordat het btw-tarief per 1 januari 2020 op digitaal leermateriaal is verlaagd 
van 21% naar 9%. 
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Ad c. Kengetallen 
Onderstaand worden de kengetallen gepresenteerd zoals die zouden volgen uit de hierboven 
opgenomen meerjarenbegroting en meerjarenbalans.  
Belangrijkste conclusie is dat de kengetallen, voortkomend uit het Rapport van de commissie-Don, ook 
de komende jaren boven de signaleringsgrenzen blijven uitkomen. 

 
Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden 
Geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen. 

 
 
Solvabiliteit 1: eigen vermogen / totaal passiva 
Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd. 
Solvabiliteit 2: (eigen vermogen + voorzieningen) / totaal passiva 
Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd. 
 

 
 
Rentabiliteit: resultaat / totale baten 
Geeft aan welk deel van de totale baten over blijft na aftrek van de lasten. 
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Weerstandsvermogen: (eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / Rijksbijdragen OCW 
Is de verhouding tussen het eigen vermogen minus de materiële vaste activa en de omvang van de  
Rijksbijdragen. 

 

 
 
Kengetallen personeel en leerlingen 

 
 
* 2019 betreft realisatie, 2020 en verder de goedgekeurde meerjarenbegroting 

 
Ten gevolge van de krimp van het aantal leerlingen (en dito bekostiging) verwachten we ook een 
krimp van het aantal medewerkers. 
Wel zien we dat ondanks de krimp van het aantal leerlingen de afgelopen jaren ons ‘marktaandeel’ in 
Hellendoorn is toegenomen. 
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Risicoparagraaf 
 
In 2018 is de risicoanalyse vastgesteld die naast een compleet overzicht van alle risico’s ook dient om 
te bepalen over welke reserve de Stichting dient te beschikken om toekomstbestendig haar 
organisatie te kunnen continueren. Een risico wordt gedefinieerd als een kans op het optreden van 
een ongewenste gebeurtenis met een gevolg (is dus negatief) voor betrokkene (relatie doelstelling). 
Risico is dus kans op een gebeurtenis met een negatieve gevolg. 
 
Bij het identificeren van de risico’s is rekening gehouden met de volgende vijf aandachtsgebieden: (1) 
strategie; (2) operationele activiteiten; (3) financiële positie; (4) financiële verslaggeving; (5) wet- en 
regelgeving. 
Hieronder worden de risico’s geschetst waarvoor middelen beschikbaar dienen te zijn om optreden 
van deze risico’s financieel te kunnen afdekken.  
 
1. Terugloop van het leerlingenaantal  
Het “echte” risico zit er hier in dat het aantal leerlingen significant afwijkt van de verwachtingen mede 
in relatie tot het aanwezige personeel.  
De prognoses geven duidelijk aan dat we de komende jaren verder teruggaan in het leerlingenaantal. 
De afgelopen jaren is dit ook al het geval geweest. Risico hierbij is dat er minder medewerkers nodig 
zijn dan er vanuit de bekostiging gedekt kunnen worden en dat de leegstand in de gebouwen 
toeneemt. Dit beeld zal uiteraard gevolgen hebben voor formatie- en huisvestingsplannen. 
Wel zien wij dat ons marktaandeel binnen de gemeente Hellendoorn een positieve ontwikkeling 
doormaakt op het totaal van het aantal maar ook voornamelijk op de vier- en vijfjarige leerlingen.  
 
2. Passend onderwijs  
Door de invoering van Passend Onderwijs en de landelijke effecten door de verevening ontstaan er 
financiële knelpunten. De doelstelling van Passend Onderwijs vraagt kindgericht en thuisnabij 
onderwijs. De beschikbare budgetten voor lichte en zware ondersteuning worden beschikbaar gesteld 
voor de scholen, c.q. de leerlingen. Zorgvuldigheid en controle op de inzet van middelen is cruciaal. 
‘Oude’ verwijzingen naar het SO drukken in negatieve zin op de beschikbare middelen. Hierdoor 
blijven in algemene zin meer leerlingen op het reguliere primaire onderwijs waardoor het aantal 
zorgleerlingen toeneemt. 
Ook is zichtbaar dat verdichting van de problematiek per ‘gemiddelde’ leerling toeneemt, wat zeker in 
relatie tot daling van de bekostiging tot ongewenste problematiek kan leiden. 
 
Dit geldt ook voor (de bekostiging van) onze SBO de Brug. Hierdoor wordt het naast de financiële 
armslag ook lastig om kwalitatief de kennis op peil te houden. 
 
3. Ziekteverzuim 
Stichting ‘Ieder kind telt’ is (gedeeltelijk) Eigenrisicodrager voor ziekteverzuim. Dit betekent dat we als 
Stichting zelf de vervangingskosten voor ziekmeldingen binnen de eerste 14 dagen dienen te 
bekostigen. In ruil hiervoor wordt ons een lagere premie door het vervangingsfonds in rekening 
gebracht . Daarnaast hebben we personeel boven-formatief aangetrokken (A-pool) om de vervangers 
kwantitatief en kwalitatief op een goed peil te kunnen houden. Een niet-volledige inzet van hen kost 
geld dat we niet vergoed krijgen. 
 
Daarnaast zien we dat in de huidige arbeidsmarkt, met name in griepperiode(n), het steeds complexer 
is om (goede en gekwalificeerde) vervangers aan te trekken. 
 
4. Materiële instandhouding / Huisvesting  
De verantwoordelijkheid voor het totale onderhoud van de gebouwen is per 1 januari 2015 bij het 
schoolbestuur komen te liggen. Het risico bestaat dat de budgetten niet toereikend zijn om de 
noodzakelijke bouwtechnische aanpassingen te kunnen realiseren. We zien al jaren dat de materiële 
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instandhouding niet-dekkend is voor de kosten die we daar hebben. Ondanks druk vanuit diverse 
onderwijsinstellingen is de materiële instandhouding onvoldoende aangepast. 
Daarnaast kan over- en/of onderbezetting binnen de gebouwen leiden tot negatieve consequenties.  
 
5. Lerarentekort 
2019 kenmerkte zich door een aantal stakingen in het PO. Eén van de doelen was het zorgdragen voor 
adequate financiën voor verlaging van de werkdruk en voor marktconforme salariëring.  
 
interne risicobeheersing- en controlesystemen 
Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn verantwoordelijk voor de op dit moment 
aanwezige interne risicobeheersing- en controlesystemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
verschillende instrumenten:  
 − Bij de beleidsvorming en evaluatie maken we zoveel mogelijk gebruik van de zogeheten Plan, Do, 
Check & Act-cyclus. Zo maken we voor het kalenderjaar een meerjarenbegroting. We zorgen er 
vervolgens voor dat we driemaandelijks een voortgangsrapportage krijgen (voorzien van een 
eindejaarsprognose) zodat we realisatie en begroting kunnen vergelijken. Na het jaar maken we de 
jaarrekening en bestuursverslag op. 
− Ons treasurybeleid en de voor treasury geldende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
zijn vastgelegd in een treasurystatuut.  
− De accountant controleert in ieder geval de rechtmatigheid van onze bestedingen en stelt een 
verklaring op bij de jaarrekening.  
 
Gebeurtenis(sen) na balansdatum 
Hoewel de Coronacrisis diepgaande impact heeft op het onderwijs, verwachten wij vooralsnog geen 
verhoogde risico’s ten aanzien van de continuïteit van de stichting/de vereniging. 
Daarnaast verwachten wij geen significante bijstelling van de toekomstige exploitaties.  
De belangrijkste risico’s voor de organisatie betreffen de gezondheid van de leerlingen en het 
personeelsbestand en de kwaliteit van het onderwijs. Wij verwachten dat de Coronacrisis invloed 
heeft op het ziekteverzuim en de benodigde investeringen in het digitaliseren van de lesmethodes. 
Deze risico’s zijn vooralsnog echter niet te kwantificeren in financiële zin. 
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Kengetallen

Signalerings-

grens PO 2015 2016 2017 2018 2019

Financiële kengetallen

Liquiditeit (current ratio) <  0,75 2,03 2,15 2,36 2,43 3,02

Solvabiliteit 1 <  30% 62% 63% 63% 66% 72%

Solvabiliteit 2 <  30% 67% 65% 65% 68% 74%

Rentabiliteit 3 jaar negatief -2% 2% 3% -2% 6%

Weerstandsvermogen <  5% 11% 15% 19% 16% 21%

Kapitalisatiefactor >35% 33% 37% 41% 35% 35%

Toelichting
Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden
Geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen.
Solvabiliteit 1: eigen vermogen / totaal passiva
Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd.
Solvabiliteit 2: (eigen vermogen + voorzieningen) / totaal passiva
Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd.
Rentabiliteit: resultaat / totale baten
Geeft aan welk deel van de totale baten over blijft na aftrek van de lasten.
Weerstandsvermogen: (eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / Rijksbijdragen OCW
Is de verhouding tussen het eigen vermogen minus de materiële vaste activa en de omvang van de 
Kapitalisatiefactor: (balanstotaal -/- gebouwen en terreinen) / totale baten
Meet het verband tussen het kapitaal dat een bestuur gebruikt voor haar activiteiten en de inkomsten.

7  Kengetallen en grafieken
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Kengetallen

Signalerings-

grens PO 2015 2016 2017 2018 2019

Ratio's

Personele lasten / Rijksbijdrage >=  95% 83% 83% 83% 85% 82%

Personele lasten / Totale baten >=  90% 80% 82% 81% 83% 80%

Eigen vermogen / Totale baten - 20% 23% 25% 23% 29%

Personele lasten / Totale lasten - 79% 83% 84% 82% 85%

Toelichting
Personele lasten / Rijksbijdrage
Geeft aan in hoeverre een instelling de gelden van het Rijk aanwendt voor personele lasten.
Personele lasten / Totale baten
Geeft aan in hoeverre een instelling de totale inkomsten aanwendt voor personele lasten.
Eigen vermogen / Totale baten
Deze ratio geeft een indicatie van het risicomanagement bij de instelling.
Personele lasten / Totale lasten
Geeft aan hoeveel de instelling uitgeeft aan personele lasten. Dit is met name trendmatig een 
belangrijk signaal.
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B  Jaarrekening 2019 

 
B1 Grondslagen 
 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming 
met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 
BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen 
voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door 
de Raad voor de Jaarverslaggeving waaronder 
Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. Deze 
bepalingen zijn van toepassing op grond van de 
Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. 
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen  
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien 
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar  
waarop deze betrekking hebben. Winsten worden  
slechts opgenomen voor zover deze op 
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor 
het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien deze voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Continuïteit 
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde  
grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
zijn gebaseerd op de veronderstelling van 
continuïteit van de stichting. 
 
Activiteiten 
Stichting 'Ieder kind telt' voert het bevoegd gezag 
over tien scholen voor basisonderwijs en een 
school voor speciaal basisonderwijs. Het doel is het 
instand houden van het Protestants Christelijk 
Onderwijs in de gemeente Hellendoorn alsmede 
tot oprichting van nieuwe scholen voor Protestants 
Christelijk Onderwijs in het werkgebied van de 
Stichting. 
 
Verbonden partijen 
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen  
aangemerkt 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 bestuursleden, 
andere sleutelfunctionarissen in het management 

van Stichting ‘Ieder kind telt’ 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. 
 
Vergelijkende cijfers 
De cijfers van 2018 zijn waar nodig, 
geherrubriceerd teneinde vergelijking met de 
cijfers van 2019 mogelijk te maken. 
 
Stelselwijziging 
Tot en met het boekjaar 2018 werden de kosten 
voor groot onderhoud (aan materiële vaste activa) 
direct in de winst en -verliesrekening verwerkt. Het 
is vanaf 1 januari 2019 niet langer toegestaan om 
de uitgaven voor groot onderhoud aan materiële 
vaste activa direct als kosten in de winst en -
verliesrekening te verwerken.  
 
Met ingang van 1 januari 2019 kiest Stichting ‘Ieder 
kind telt’ ervoor om de uitgaven van groot 
onderhoud te verwerken in de boekwaarde van 
het actief en daarop vervolgens af te schrijven. De 
doorgevoerde stelselwijziging is prospectief 
verwerkt. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en 
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de 
toegepaste stelselwijziging zoals opgenomen in de 
desbetreffende paragraaf. 
 
Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen 
van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 
nodig dat de leiding van de instelling zich over  
verschillende zaken 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. 
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Grondslagen voor de waardering van activa 
en passiva 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van 
toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de 
verwachte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een 
eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven 
vanaf het moment van ingebruikname van het 
materieel vast actief. Over terreinen wordt niet 
afgeschreven. De gehanteerde activeringsgrens 
bedraagt € 500. 
 
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: 
 

Categorie Termijn 

Gebouwdelen/verbouwingen 6/12/15/20/30/ 
40 jaar 

Schoolmeubilair 20 jaar 

Inventaris en apparatuur 5/10 jaar 

ICT 3/4/5/7/10/15 
jaar 

Leer- en hulpmiddelen 9 jaar 

 
Investeringssubsidies 
Subsidies op investeringen worden in mindering 
gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa 
waarop de subsidies betrekking hebben. 
 
Financiële vaste activa 
De onder de financiële vaste activa opgenomen 
obligaties (beursgenoteerd en niet-
beursgenoteerd), die niet behoren tot een 
handelsportefeuille en die worden aangehouden 
tot het einde van de looptijd worden gewaardeerd 
op de geamortiseerde kostprijs. Wanneer de 
marktwaarde lager is dan de geamortiseerde 
kostprijs, wordt een bijzondere 
waardevermindering verantwoord. Het verlies als 
gevolg van de bijzondere waardevermindering 
wordt in mindering gebracht op de geamortiseerde 
kostprijs. Een terugname van een bijzondere 
waardevermindering geschiedt tot maximaal de 
geamortiseerde kostprijs die zou zijn bepaald als 
geen sprake zou zijn geweest van een bijzondere 
waardevermindering. 
 
Bijzondere waardevermindering van vaste activa 
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of 
er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan 

zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, 
wordt de realiseerbare waarde van het actief 
vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 
realiseerbare waarde voor het individuele actief te 
bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald 
van de kasstroomgenererende eenheid waartoe 
het actief behoort. Van een bijzondere 
waardevermindering is sprake als de boekwaarde 
van een actief hoger is dan de realiseerbare 
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van 
de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.  
 
Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt 
direct als een last verwerkt in het 
exploitatieoverzicht. Indien wordt vastgesteld dat 
een bijzondere waardevermindering die in het 
verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is 
afgenomen, dan wordt de toegenomen 
boekwaarde van de desbetreffende activa niet 
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou 
zijn indien geen bijzondere waardevermindering 
voor het actief zou zijn verantwoord. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking  
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens  
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn  
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk  
geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als  
gevolg van oninbaarheid worden in mindering  
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op  
basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de 
waardering rekening gehouden. Eventuele 
rekening-courantschulden bij banken zijn 
opgenomen onder de schulden aan 
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. 
 
Algemene Reserve 
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die 
voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 
gefinancierde activiteiten. 
 
De algemene reserve vormt een buffer ter 
waarborging van de continuïteit van de stichting. 
Deze wordt opgebouwd uit de 
resultaatbestemming van overschotten welke 
ontstaan uit het verschil tussen de gerealiseerde 
baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval 
van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de 
algemene reserve gebracht.  

Bestemmingsreserves 
Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld 
zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de 
huidige beschikbare middelen gedekt moeten 
worden, waarbij om die reden door het bestuur 
een beperktere bestedingsmogelijkheid is 
aangebracht.  
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is 
dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te 
schatten. 
 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
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. 
 
Voorziening ambtsjubileum 
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de 
Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen 
voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige 
uitkeringen bij ambtsjubilea voor personeelsleden. 
 
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit 
hoofde van ambtsjubilea is een voorziening 
gevormd. De voorziening is bepaald op basis van  
€ 780 per FTE per jaareinde. Betaalde bedragen 
inzake jubileum worden ten laste van deze 
voorziening gebracht. 
 
Schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. 
 
 
 

Grondslagen voor de bepaling van het 
exploitatieoverzicht 
 
Baten 
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege 
ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige 
OCW subsidies en overige overheidsbijdragen, 
alsmede de van derden ontvangen overige 
bijdragen. De baten worden toegerekend aan het 
boekjaar waarop deze betrekking hebben. 
 

Opbrengsten van diensten worden opgenomen 
naar rato van de mate waarin de diensten zijn 
verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het 
kader van de dienstverlening gemaakte kosten in 
verhouding tot de geschatte kosten van de totaal 
te verrichten dienstverlening. 
 
Personele lasten 
Onder de personele lasten worden de lasten 
opgenomen van de personeelsleden die in dienst 
zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige 
personele lasten die betrekking hebben op onder 
andere het inhuren van extra personeel, 
scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg. 
 
Pensioenen 
De onderwijsinstelling heeft haar pensioenregeling 
ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP. 
De pensioenverplichtingen uit de regeling worden 
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 
pensioenuitvoerder benadering’. In deze 
benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te 
betalen premie als last in het exploitatieoverzicht 
verantwoord. 
 
Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te 
betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder 
en/of werknemers wordt een voorziening 
opgenomen (indien relevant). 
 
Ultimo 2019 en 2018 waren er voor de stichting 
geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen 
naast de betaling van de jaarlijkse aan de 
pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo 
2018 was de beleidsdekkingsgraad van het ABP 
103,8%. De beleidsdekkingsgraad eind 2019 is 
95,8%. De overheid eist een beleidsdekkingsgraad 
van 104,2% of hoger. Hiermee voldoet de 
beleidsdekkingsgraad niet aan de minimale 
vereisten van de toezichthouder. 
 
Afschrijvingen 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment 
van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het 
actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt 
van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast. 
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele 
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen. 
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Bestemmingsreserves 
Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld 
zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de 
huidige beschikbare middelen gedekt moeten 
worden, waarbij om die reden door het bestuur 
een beperktere bestedingsmogelijkheid is 
aangebracht.  
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is 
dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te 
schatten. 
 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
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. 
 
Voorziening ambtsjubileum 
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de 
Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen 
voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige 
uitkeringen bij ambtsjubilea voor personeelsleden. 
 
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit 
hoofde van ambtsjubilea is een voorziening 
gevormd. De voorziening is bepaald op basis van  
€ 780 per FTE per jaareinde. Betaalde bedragen 
inzake jubileum worden ten laste van deze 
voorziening gebracht. 
 
Schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. 
 
 
 

Grondslagen voor de bepaling van het 
exploitatieoverzicht 
 
Baten 
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege 
ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige 
OCW subsidies en overige overheidsbijdragen, 
alsmede de van derden ontvangen overige 
bijdragen. De baten worden toegerekend aan het 
boekjaar waarop deze betrekking hebben. 
 

Opbrengsten van diensten worden opgenomen 
naar rato van de mate waarin de diensten zijn 
verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het 
kader van de dienstverlening gemaakte kosten in 
verhouding tot de geschatte kosten van de totaal 
te verrichten dienstverlening. 
 
Personele lasten 
Onder de personele lasten worden de lasten 
opgenomen van de personeelsleden die in dienst 
zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige 
personele lasten die betrekking hebben op onder 
andere het inhuren van extra personeel, 
scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg. 
 
Pensioenen 
De onderwijsinstelling heeft haar pensioenregeling 
ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP. 
De pensioenverplichtingen uit de regeling worden 
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 
pensioenuitvoerder benadering’. In deze 
benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te 
betalen premie als last in het exploitatieoverzicht 
verantwoord. 
 
Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te 
betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder 
en/of werknemers wordt een voorziening 
opgenomen (indien relevant). 
 
Ultimo 2019 en 2018 waren er voor de stichting 
geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen 
naast de betaling van de jaarlijkse aan de 
pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo 
2018 was de beleidsdekkingsgraad van het ABP 
103,8%. De beleidsdekkingsgraad eind 2019 is 
95,8%. De overheid eist een beleidsdekkingsgraad 
van 104,2% of hoger. Hiermee voldoet de 
beleidsdekkingsgraad niet aan de minimale 
vereisten van de toezichthouder. 
 
Afschrijvingen 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment 
van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het 
actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt 
van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast. 
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele 
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen. 
 
 
 
 
 

Lasten 
De lasten worden bepaald met inachtneming van 
de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop deze betrekking hebben. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen de op de 
verslagperiode betrekking hebbende ontvangen 
en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van 
uitgegeven en ontvangen leningen en overige 
kredietfaciliteiten. 
 
 
 

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 
indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 
middelen en vlottende effecten, met uitzondering 
van deposito’s met een looptijd langer dan drie 
maanden. 
 
Ontvangen en betaalde interest en ontvangen 
dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
 
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen 
plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden 
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De 
betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het 
financiële leasecontract wordt voor het gedeelte 
dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave 
uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor 
het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als 
een uitgave uit operationele activiteiten. 
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Lasten 
De lasten worden bepaald met inachtneming van 
de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop deze betrekking hebben. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen de op de 
verslagperiode betrekking hebbende ontvangen 
en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van 
uitgegeven en ontvangen leningen en overige 
kredietfaciliteiten. 
 
 
 

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 
indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 
middelen en vlottende effecten, met uitzondering 
van deposito’s met een looptijd langer dan drie 
maanden. 
 
Ontvangen en betaalde interest en ontvangen 
dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
 
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen 
plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden 
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De 
betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het 
financiële leasecontract wordt voor het gedeelte 
dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave 
uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor 
het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als 
een uitgave uit operationele activiteiten. 
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B2 Balans per 31 december 2019
(na bestemming van het resultaat over 2019)

1 Activa 31-12-2019 31-12-2018
Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen 40.810             -                        
1.2.2 Inventaris en apparatuur 657.820           642.130          
1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 175.310           179.190          
1.2.4 In uitvoering 33.280             -                        

1.2 Materiële vaste activa 907.220           821.320          

1.3 Financiële vaste activa
1.3.7 Overige financiële vaste activa -                        53.950             

1.3 Financiële vaste activa
-                        53.950             

Totaal vaste activa 907.220           875.270          

Vlottende activa

1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren 47.240             30.260             
1.5.2 Ministerie OCW 454.000           449.060          
1.5.7 Overige vorderingen 175.990           94.680             
1.5.8 Overlopende activa 63.030             67.720             

1.5 Vorderingen 740.260           641.720          

1.7 Liquide middelen
1.7.2 Banken 2.802.290       2.266.520       

1.7 Liquide middelen 2.802.290       2.266.520       

Totaal vlottende activa 3.542.550       2.908.240       

Totaal activa 4.449.770       3.783.510       

2 Passiva 31-12-2019 31-12-2018
2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene Reserve 1.451.380       1.385.590       
2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 1.134.600       475.900          
2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 598.490           633.290          

2.1 Eigen vermogen 3.184.470       2.494.780       

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 91.360             90.870             

2.2 Voorzieningen 91.360             90.870             

2.4 Kortlopende schulden
2.4.2 Vooruitontvangen gelden 164.550           134.070          
2.4.3 Crediteuren 176.020           183.110          
2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 359.150           386.400          
2.4.8 Schulden terzake pensioenen 116.500           104.480          
2.4.9 Overige kortlopende schulden 14.320             20.430             
2.4.10 Overlopende passiva 343.400           369.370          

2.4 Kortlopende schulden 1.173.940       1.197.860       

Totaal passiva 4.449.770       3.783.510       
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B3 Exploitatieoverzicht 2019

3 Baten Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

3.1 Rijksbijdragen OCW 10.786.780    10.340.210    10.631.320    

3.2 Overige overheidsbijdragen en  -subsidies 38.240           26.500           50.940           
3.4 Baten werk in opdracht van derden -                      -                      -                      
3.5 Overige baten 232.330         67.450           168.330         

Totaal baten 11.057.350   10.434.160   10.850.590   

4 Lasten Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

4.1 Personeelslasten 8.855.080      8.841.840      9.033.580      
4.2 Afschrijvingen 189.330         195.890         188.930         
4.3 Huisvestingslasten 572.480         722.800         1.069.220      
4.4 Overige lasten 749.310         690.640         765.550         
4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen -                      -                      -                      

Totaal lasten 10.366.200   10.451.170   11.057.280   

Saldo baten en lasten 691.150         17.010-           206.690-         

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 220                 6.000             950                 
5.5 Financiële lasten 1.680             2.000             1.310             

Saldo financiële baten en lasten 1.460-             4.000             360-                 

Totaal resultaat 689.690         13.010-           207.050-         
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B4  Kasstroomoverzicht over 2019

Kasstroomoverzicht over 2019 Referentie 2019 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten 691.150          206.690-          

Aanpassingen voor:
    - Afschrijvingen 4.2 189.330          188.930          
    - Mutaties voorzieningen 2.2 490                  8.970              

Veranderingen in vlottende middelen:
    - Vorderingen (-/-) 1.5 98.540-            30.610            
    - Kortlopende schulden 2.4 23.920-            332.990-          

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 758.510          311.170-          

    - Ontvangen interest 5.1 220                  950                  
    - Betaalde interest (-/-) 5.5 1.680              1.310              

1.460-              360-                  

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 757.050          311.530-          

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-) 1.2 275.230-          315.890-          
Mutaties leningen (-/-) 1.3 53.950            53.950-            

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 221.280-          369.840-          

Mutatie liquide middelen 535.770          681.370-          

Beginstand liquide middelen 1.7 2.266.520       2.947.890       
Mutatie liquide middelen 1.7 535.770          681.370-          

Eindstand liquide middelen 2.802.290       2.266.520       
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B5 Toelichting op de balans per 31 december 2019

1.2 Activa 1.2.1 1.2.1.2 1.2.2 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 1.2.3 1.2.3.2 1.2.4 Totaal

1.2 Materiële vaste activa Gebouwen en 

terreinen

Gebouwdelen/

verbouwingen

Inventaris en 

apparatuur

School- 

meubilair

Inventaris en 

apparatuur

ICT Andere vaste 

bedr.middelen

Leer- en 

hulpmiddelen

In uitvoering 

en vooruitbet.

Aanschafprijs -                  -                   2.367.160      1.094.920  5.290             1.266.950   290.560           290.560          -                   2.657.720  

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

-                  -                   1.725.030      746.120      2.180             976.730      111.370           111.370          -                   1.836.400  

Stand per 1 januari 2019 -                      -                        642.130         348.800      3.110             290.220      179.190           179.190          -                       821.320      

Mutaties 2019
Investeringen 41.940           41.940             162.730         14.350        -                 148.380      37.280             37.280            33.280            275.230      
Afschrijvingen 1.130              1.130               147.040         27.350        890                 118.800      41.160             41.160            -                   189.330      

Saldo 40.810           40.810             15.690           13.000-        890-                 29.580         3.880-                3.880-              33.280            85.900        

Aanschafprijs 41.940           41.940             2.529.890      1.109.270  5.290             1.415.330   327.840           327.840          33.280            2.932.950  

Investeringssubsidies -                  -                   -                 -              -                 -               -                    -                  -                   -              

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

1.130              1.130               1.872.070      773.470      3.070             1.095.530   152.530           152.530          -                   2.025.730  

Stand per 31 december 2019 40.810           40.810             657.820         335.800      2.220             319.800      175.310           175.310          33.280            907.220      
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1.3 Financiele vaste activa

Stand per Stand per
1-1-2019 31-12-2019

1.3.7 53.950              53.950-              -                         -                         

53.950              53.950-              -                         -                         

1.5 Vlottende activa 31-12-2019 31-12-2018

1.5 Vorderingen

1.5.1 47.240              30.260              

465.900            460.810           
11.900-              11.750-              

1.5.2 454.000            449.060           

33.090              94.680              
142.900            -                         

1.5.7 175.990            94.680              

62.620              67.840              
410                    120-                   

1.5.8 63.030              67.720              

Totaal vorderingen 740.260            641.720           

1.7 Liquide middelen 31-12-2019 31-12-2018

1.7 Liquide middelen

1.7.2 2.802.290        2.266.520        

2.802.290        2.266.520        

Debiteuren

Te vorderen personele bekostiging

Resultaat

De vorderingen hebben per einde 2019 en 2018 een looptijd korter dan een jaar.

Te vorderen prestatiebox

Mutaties 2019

Betreft vorderingen op het UWV in verband met uitgekeerde transitievergoedingen.

Mutaite

Overige vorderingen

Ministerie van OCW

Totaal liquide middelen

Overlopende activa

Overige vorderingen

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderwijsinstelling.

Transitievergoedingen

Vooruitbetaalde huisvestingskosten

Banken
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2.1 Passiva

Saldo Stand per
1-1-2019 31-12-2019

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 1.385.590        65.790              -                         1.451.380        

2.1.2 475.900           658.700            -                         1.134.600        

2.1.3 633.290           34.800-              -                         598.490           

2.494.780        689.690            -                         3.184.470        

2.2 Voorzieningen

Stand per Stand per
1-1-2019 31-12-2019

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea 90.870          19.050              19.130              -                         90.790              

Voorziening duurzame 

inzetbaarheid -                     570                   -                         -                         570                   

Totaal voorzieningen 90.870          19.620              19.130              -                         91.360              

Stand per
31-12-2019

< 1 jaar > 1 jaar

2.2.1
8.650                82.140              90.790              

-                         570                    570                   

Totaal 8.650                82.710              91.360              

2.4 Kortlopende schulden 31-12-2019 31-12-2018

2.4.2 164.550            134.070           

2.4.3 176.020            183.110           

323.090            341.420           
18.040              25.000              
18.020              19.160              

-                         820                   

2.4.7 359.150            386.400           

116.500            87.740              
-                         13.770              
-                         2.970                

2.4.8 116.500            104.480           

10.580              11.570              
3.150                8.860                

590                    -                         

2.4.9 14.320              20.430              

62.150              97.830              
268.580            271.540           

12.670              -                         

2.4.10 343.400            369.370           

1.173.940        1.197.860        

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vrijval

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Mutaties 2019

Personeelsvoorzieningen

Dotaties Onttrekkingen

Afdr. / inh. ABP

Overige kortlopende schulden

Afdr. / inh. loonheffing

Inhouding voorschot

Afdr. / inh. Vervangingsfonds

Netto salarissen

Afdr. / inh. IP/BW

Schulden terzake pensioenen

Afdr. / inh. werkn+partnerpr.ANW

Algemene Reserve

Totaal eigen vermogen

Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve (privaat)

Overlopende passiva

31-12-2019

Overige subsidies OCW/niet geoormerkt

Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva
Te betalen vakantie-uitkering

Afdr. / inh. Participatiefonds

Afdr. / inh. FPU

Vooruitontvangen bedragen

Crediteuren

Voorziening duurzame inzetbaarheid
Voorziening jubilea

Mutaties 2019

Totaal kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben per einde 2019 en 2018 een looptijd korter dan een jaar.

Onderverdeling saldo per
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Model G

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving toewijzing Bedrag Ontvangen
Kenmerk Datum toewijzing t/m 2019

€ €

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2009-

2017

2017/2/540975
12.090      12.090       X

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2009-

2017

2018/2/945283
12.090      12.090       X

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2009-

2017

2019/2/1216092
5.560         5.560         X

29.740         29.740         

Niet geheel afgerond
De prestatie ultimo 2019 conform subsidiebeschikkingToewijzing

Geheel afgerond
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B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de balans blijkende rechten (actief)

Contractpartij Betreft Bedrag per maand < 1 jaar >=1 en < 5 jaar > = 5 jaar

Econocom Nederland BV Huur-/serviceovereenkomst 1-8-2019 31-7-2023 48 € 361 (excl. btw) 5.250€          13.560€                 -€                   

Econocom Nederland BV Huur-/serviceovereenkomst 1-6-2019 31-5-2023 48 € 273 (excl. btw) 3.960€          9.570€                    -€                   

Econocom Nederland BV Huur-/serviceovereenkomst 1-9-2017 31-8-2021 48 € 404 (excl. btw) 5.080€          3.380€                    -€                   

Econocom Nederland BV Huur-/serviceovereenkomst 1-9-2017 31-8-2021 48 € 176 (excl. btw) 2.260€          1.500€                    -€                   

Econocom Nederland BV Huur-/serviceovereenkomst 1-7-2018 30-6-2022 48 € 211 (excl. btw) 3.070€          4.600€                    -€                   

Econocom Nederland BV Huur-/serviceovereenkomst 1-7-2018 30-6-2022 48 € 96 (excl. btw) 1.400€          2.100€                    -€                   

Econocom Nederland BV Huur-/serviceovereenkomst 1-8-2019 31-7-2023 48 € 75 (excl. btw) 1.090€          2.816€                    -€                   

Ricoh Huur-/serviceovereenkomst 1-10-2018 30-9-2025 84 € 118 (excl. btw) 1.720€          5.160€                    3.010€          

Ricoh Huur-/serviceovereenkomst 4-2-2015 3-2-2021 72 € 240 (excl. btw) 3.480€          290€                       -€                   

Ricoh Huur-/serviceovereenkomst 1-10-2018 30-9-2025 84 € 118 (excl. btw) 1.720€          5.160€                    3.010€          

Ricoh Huur-/serviceovereenkomst 1-10-2018 30-9-2025 84 € 118 (excl. btw) 1.720€          5.160€                    3.010€          

Ricoh Huur-/serviceovereenkomst 1-10-2018 30-9-2025 84 € 118 (excl. btw) 1.720€          5.160€                    3.010€          

Ricoh Huur-/serviceovereenkomst 1-12-2015 30-11-2020 60 € 122 (excl. btw) 1.766€          -€                            -€                   

Ricoh Huur-/serviceovereenkomst 15-9-2015 14-9-2020 60 € 123 (excl. btw) 1.787€          -€                            -€                   

Ricoh Huur-/serviceovereenkomst 1-12-2015 30-11-2020 60 € 157 (excl. btw) 2.273€          -€                            -€                   

Ricoh Huur-/serviceovereenkomst 5-4-2016 3-4-2021 60 € 186 (excl. btw) 2.694€          674€                       -€                   

Ricoh Huur-/serviceovereenkomst 5-11-2015 4-11-2020 60 € 121 (excl. btw) 1.756€          -€                            -€                   

Canon Huur-/serviceovereenkomst 1-4-2015 30-11-2020 68 € 340 (excl. btw) 4.526€          -€                            -€                   

Looptijd in 

maanden

Bedrag per tijdvak
Periode van t/m

Daarnaast huurt de Stichting kantoorruimte (incl. hal)  van mevrouw Maris-Jagt. Het betreft het bestuurscentrum aan de Jacob van Houtestraat 4 te Nijverdal. De ingangsdatum van 

dit contract is 1 mei 2010 en deze wordt telkens met één jaar verlengd. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 26.840  (inclusief btw).
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B7

3 Baten Realisatie 

2019

Begroting 

2019

Realisatie 

2018

3.1 Rijksbijdragen OCW

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 10.018.450     9.587.790       9.632.410       
3.1.2 Overige subsidies OCW 238.520           226.030           309.630           
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 529.810           526.390           689.280           

Totaal 10.786.780     10.340.210     10.631.320     

Specificatie -                        -                        -                        

3.1.1 Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen personeel OCW 8.615.890       8.186.660       8.239.650       
Rijksbijdragen materieel OCW 1.402.560       1.401.130       1.392.760       

Totaal 10.018.450     9.587.790       9.632.410       

-                        -                        -                        

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 38.240             26.500             50.940             
Totaal 38.240             26.500             50.940             

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 49.910             44.720             36.840             
3.5.6 Overige 182.420           22.730             131.490           

Totaal 232.330           67.450             168.330           

Uitsplitsing -                        -                        -                        

3.5.6 Overige
Overige baten formatie 94.200             -                        20.780             
Bestuursbaten van/aan 20.100             20.610             -                        
Diversen 68.120             2.120               110.710           
Totaal 182.420           22.730             131.490           

4 Lasten Realisatie 

2019

Begroting 

2019

Realisatie 

2018

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen 8.588.370       8.599.030       8.634.170       
4.1.2 Overige personele lasten 592.760           392.810           569.320           
4.1.3 Af: uitkeringen 326.050-           150.000-           169.910-           

Totaal 8.855.080       8.841.840       9.033.580       

Uitsplitsing -                        -                        -                        

4.1.1 Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen 6.265.830       6.218.130       6.368.740       
Sociale lasten 1.310.490       1.397.510       1.390.010       
Pensioenpremies 1.012.050       983.390           875.420           
Totaal 8.588.370       8.599.030       8.634.170       

Toelichting op de exploitatierekening over 2019
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Realisatie 

2019

Begroting 

2019

Realisatie 

2018

4.1.2 Overige personele lasten
Reiskosten (woon- werkverkeer) 26.790             17.900             24.420             
Dienstreizen 13.080             -                        11.430             
Personeel niet in loondienst 242.280           100.000           362.380           
Onderzoeken/begeleidingsdienst 27.320             20.000             27.360             
Dotatie personele voorzieningen 19.620             25.000             15.330             
Scholing 191.970           149.910           13.020             
Arbo-dienstverlening 33.380             30.000             22.280             
Overige 38.330             50.000             93.100             
Totaal 592.770           392.810           569.320           

Gemiddeld aantal FTE's 2019 2018 2017
- Directie 11,30 9,13
- Onderwijzend Personeel 96,14 101,30
- Onderwijs Ondersteunend Personeel 16,15 13,79

123,59             124,22             

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Gebouwen 1.130               -                        -                        
4.2.3 Inventaris en apparatuur 147.040           149.550           148.150           
4.2.5 Leermiddelen 41.160             46.340             40.780             

Totaal 189.330           195.890           188.930           

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 26.840             26.500             26.410             
4.3.3 Onderhoud 91.290             84.300             590.440           
4.3.4 Energie en water 170.810           180.000           173.960           
4.3.5 Schoonmaakkosten 239.360           240.000           245.780           
4.3.6 Heffingen 25.230             26.000             25.900             
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorzieningen -                        150.000           -                        
4.3.8 Overige huisvestingslasten 18.950             16.000             6.730               

Totaal 572.480           722.800           1.069.220       

-                        -                        -                        

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie en beheerslasten 206.970           212.040           204.040           
4.4.2 Inventaris en apparatuur 216.020           165.000           199.980           
4.4.4 Overige 326.320           313.600           361.530           

Totaal 749.310           690.640           765.550           

Er heeft bezoldiging plaatsgevonden conform artikel 383 lid 1 BW. Voor een specificatie van het bedrag 

zie bijlage B11.
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Realisatie 

2019

Begroting 

2019

Realisatie 

2018
Uitsplitsing

4.4.1 Administratie en beheerslasten
Administratie- en advieskosten 181.330           184.330           176.270           
Accountantskosten * 12.280             10.340             11.190             
Kantoorbenodigdheden 1.270               1.000               530                  
Telefoonkosten 7.380               7.870               7.670               
Portokosten 610                  500                  590                  
Overige beheerslasten 4.100               8.000               7.790               
Totaal 206.970           212.040           204.040           

* Specificatie honorarium accountant
- onderzoek jaarrekening 12.280             10.340             11.190             
  Accountantskosten 12.280             10.340             11.190             

4.4.2 Inventaris en apparatuur
Inventaris en apparatuur 1.430               5.000               2.220               
ICT-verbruikskosten 100.810           74.990             92.480             
ICT-licenties 113.780           85.010             105.280           
Totaal 216.020           165.000           199.980           

4.4.4 Overige
Huishuidelijke uitgaven 15.690             12.160             15.840             
Schoolse activiteiten 4.610               6.000               4.730               
PR -                        -                        2.540               
Schenking/bestuurskosten/kosten jubileum 

/kwaliteitsfonds/identiteitsgeb. kosten 26.440             25.000             18.960             
Abonnementen 21.880             20.120             21.740             
Medezeggenschapsraad 5.080               5.070               5.050               
Verbruiksmateriaal onderwijs 210.670           206.650           289.730           
Kopieerkosten 41.950             38.600             2.940               
Totaal 326.320           313.600           361.530           

5.1 Financiële baten

Rentebaten 220                  6.000               950                  
Totaal 220                  6.000               950                  

5.5 Financiële lasten

Rente- en bankkosten 1.680               2.000               1.310               
Totaal 1.680               2.000               1.310               

De rentebaten zijn de renten van de spaarrekening.

De rente- en bankkosten bestaan uit de kosten van het aanhouden van een spaarrekening en rekening-

courant.
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B8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo

Het exploitatieresultaat over het jaar 2019 bedraagt € 689.690 positief.
Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken 
danwel toe te voegen aan de volgende reserves:

Stand Bestemming Overige Stand
1-1-2019 resultaat mutaties 31-12-2019

Algemene Reserve 1.385.590      65.790            -                       1.451.380      
Bestemmingsreserve (publiek) 475.900          658.700          -                       1.134.600      
Bestemmingsreserve (privaat) 633.290          34.800-            -                       598.490          

2.494.780      689.690          -                       3.184.470      

Stand Bestemming Overige Stand
1-1-2019 resultaat mutaties 31-12-2019

Algemene Reserve
Algemene reserve 1.308.450      99.350            -                       1.407.800      
Algemene reserve de Brug 95.310-            -                       95.310-            
Algemene reserve de Brug - gymzaal 35.850            -                       -                       35.850            
Budgetreserve De Schaapskooi 11.470            860                 -                       12.330            
Budgetreserve De Brug 14.770            1.830              -                       16.600            
Budgetreserve De Bongerd 7.970              15.030-            -                       7.060-              
Budgetreserve Jan Barbier 20.210            8.410-              -                       11.800            
Budgetreserve De Veenbrug 10.630-            14.490-            -                       25.120-            
Budgetreserve De Ark 26.600            7.430-              -                       19.170            
Budgetreserve De Es 2.180-              5.350-              -                       7.530-              

Budgetreserve Prinses Marijke 11.250            5.280-              -                       5.970              
Budgetreserve De Meander 38.950            20.160            -                       59.110            
Budgetreserve Talentrijk 14.400            1.860              -                       16.260            
Budgetreserve Prinses Beatrix 3.790              2.280-              -                       1.510              

1.385.590      65.790            -                       1.451.380      

Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve personeel 37.260            -                       -                       37.260            
Bestemmingsreserve CAO -                       316.820          -                       316.820          
Bestemmingsreserve onderhoud 198.560          341.880          -                       540.440          
Bestemmingsreserve onderhoud de Brug 42.570            -                       -                       42.570            
Bestemmingsreserve onderhoud de Brug gymzaal 97.510            -                       -                       97.510            
Bestemmingsreserve frictie 100.000          -                       -                       100.000          

475.900          658.700          -                       1.134.600      
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Er is géén sprake van verbonden partijen.

Hoewel de coronacrisis diepgaande impact heeft op het onderwijs, verwachten wij geen verhoogde risico’s ten aanzien 

van de continuïteit van de stichting. Op korte termijn verwachten wij geen directe impact op de continuïteit van onze 

organisatie. De belangrijkste risico’s voor de organisatie betreffen de gezondheid van de leerlingen en het 

personeelsbestand en de kwaliteit van het onderwijs.

B9 Gebeurtenissen na balansdatum

B10 Overzicht verbonden partijen

Wij verwachten dat de coronacrisis invloed heeft op het ziekteverzuim en de benodigde investeringen in het 

digitaliseren van de lesmethodes. Deze risico’s zijn vooralsnog echter niet te kwantificeren in financiële zin.
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WNT-verantwoording 2019

De WNT is van toepassing op Ieder Kind Telt. 

Met een totaal aan complexiteitspunten van 8, nader gespecificeerde als volgt:

- Baten 4

- Leerlingen 2

- Onderwijssoorten 2

Totaal 8

1. Bezoldiging topfunctionarissen



bedragen x € 1 H. Slabbekoorn M.A. Berendsen

Functiegegevens
Voorzitter College 

van Bestuur

Voorzitter College 

van Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01-01 31-12 01-12 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                             1,00                             1,00 

Dienstbetrekking? Ja Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €                  105.670  €                       6.980 

Beloningen betaalbaar op termijn  €                    18.520  €                       1.310 

Subtotaal  €                  124.190  €                       8.290 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €                  138.000  €                    11.720 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  €                             -    €                             -   
Totale bezoldiging  €                  124.190  €                       8.290 

Gegevens 2018

bedragen x € 1 H. Slabbekoorn

Functiegegevens
Voorzitter College 

van Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                             1,00                                 -   

Dienstbetrekking? Ja Nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €                    99.720  €                             -   

Beloningen betaalbaar op termijn  €                    16.830  €                             -   

Subtotaal  €                  116.550  €                             -   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €                  133.000  €                             -   

Totale bezoldiging  €                  116.550   

B11 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector

Het voor Ieder Kind Telt toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 138.000 

(bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse C).

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling almede degenen die op 

alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden 

aangemerkt.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2018

bedragen x € 1
H.I. Op  den Dries-

Jansen

Functiegegevens
Voorzitter Raad van 

Toezicht

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01 31-12

Bezoldiging

Totale bezoldiging  €                       2.650 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €                    19.950 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

H.A. Huijssoon Voorzitter Raad van Toezicht (vanaf 1-2)

H.I. Op den Dries-Jansen Voorzitter Raad van Toezicht (tot 1-2)

A.J.M. Borger Lid Raad van Toezicht

M. de Graven Lid Raad van Toezicht

D. Bruins Lid Raad van Toezicht

P. van der Linde Lid Raad van Toezicht

H. Jansen Lid Raad van Toezicht

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 

topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder  

74



C   Overige gegevens

C1 Controleverklaring
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Accountants - Belastingadviseurs - Management Consultants
Zuiderval 60 - Postbus 2323 - 7500 CH Enschede
T: 088 277 11 00 - E: Enschede@mazars.nl

MAZARS N.V.
Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296)

CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting 'Ieder kind telt' Christelijk Primair Onderwijs in de
gemeente Hellendoorn

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2019

ONS OORDEEL
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting 'Ieder kind telt' Christelijk Primair Onderwijs
in de gemeente Hellendoorn  te Gemeente Hellendoorn gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
n geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte

en de samenstelling van het vermogen van Stichting 'Ieder kind telt' Christelijk Primair
Onderwijs in de gemeente Hellendoorn op 31 december 2019 en van het resultaat over
2019 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

n zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties
over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen
in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijs-
accountantsprotocol OCW 2019.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de enkelvoudige balans per 31 december 2019;
2. het enkelvoudige exploitatieoverzicht over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting 'Ieder kind telt' Christelijk Primair Onderwijs in de
gemeente Hellendoorn, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.



GEEN CONTROLEWERKZAAMHEDEN VERRICHT TEN AANZIEN VAN DE
ANTICUMULATIEBEPALING VAN ARTIKEL 1.6A WNT EN ARTIKEL 5 LID 1(J)
UITVOERINGSREGELING WNT
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij geen
controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het ontbreken
daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1
onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel
of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris
vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT
plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
n het bestuursverslag;
n de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
n met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
n alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en

paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 is
vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijs-
accountantsprotocol OCW 2019 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.



BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT
VOOR DE JAARREKENING
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur
is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. In dit kader is het bestuur tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in
staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit
kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht,
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af
te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.



Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, ethische voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
n het identificeren en inschatten van de risico’s:

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of
fraude;

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de
balansmutaties, die van materieel belang zijn;

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

n het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;

n het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;

n het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet
langer kan handhaven;

n het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

n het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en
lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand zijn gekomen.



Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Enschede, 28 mei 2020

MAZARS N.V.

WAS GETEKEND

G.J.H. Oude Voshaar RA



Vergadering Raad van Toezicht d.d. 18 mei 2020

Geachte Raad,

Hierbij stel ik u voor de jaarrekening  2019 goed te keuren met een positief saldo van € 689.690
en akkoord te gaan met de verwerking van voornoemd saldo in de reserves conform het 
voorstel resultaatbestemming.
Na uw goedkeuring zal de jaarrekening worden vastgesteld door het College van Bestuur.

Nijverdal, 18 mei 2020

Voorzitter College van Bestuur,
M.A. Berendsen

De Raad van Toezicht keurt de jaarrekening 2019 goed met een positief saldo van € 689.690
en gaat akkoord met de verwerking van voornoemd saldo aan de reserves conform het 
voorstel resultaatbestemming.

Nijverdal, 18 mei 2020

H.A. Huijssoon A.J.M. Borger
Voorzitter Lid

D. Bruins M. de Graven
Lid Lid

P. van der  Linde
Lid

Bestuursbesluit

Besluit Raad van Toezicht
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