
[E BHRII BER

Bestuursverslag 2020

Functie
Naam

Datum

Martijn van Elteren / Marian KlomP
Directeur- Bestuurder
mei2021



lnhoud

lnleiding

Beschrijving van de organisatie

Algemene doelstelling van de stichting

Missie en visie .............,

Opbouw en organisatie van het onderwijs

3

4

4

4

5

5

5

5

o

o

7

7

7

9

Leerlingaantallen ................

Huisvesting

Toezicht en verantwoording

Leden van de Raad van toezicht.

lnrichting horizontale verantwoordinS....................

Organogram PrO De Baander........

Ovezicht WTF gebruik.......

Strategische doelstellingen / tactische doelstellingen 2019-2020 en evaluatie op hooÍdlijnen

Uitslag lVlO examens 2019-2020 11

Verantwoording Passend Onderwijsmiddelen Samenwerkingsverband Eemland 13

Wet- en regelgeving ....."....'....'|'4

Klachtenprocedure .............. .........'..."....... 14

Verslag toezichthoudend orgaan...... .'...'...."' 15

Financieel beleid en jaanekening.. ".............. 16

2



lnleiding

D1 bestuursverslag geeft een ovezicht van het gevoerde beleid op het gebied van de doelgroep,
personele bezetting en het toezicht. Tevens wordt inzicht gegeven in de financiële resultaten ten
opzichte van het vorig verslagjaar, begroting en een weergave van de onderwijsresultaten met
betrekking tot theorievakken cursussen en de uitstroomgegevens.

Het grootste gedeelte van 2020 heeft in het teken gestaan van êen wereldwijde pandemie rondom

Covid-19. Dit heeft grote gevolgen gehad voor ons onderwijs. We hebben periodes met halve klassen
gewertt en zelfs een periode alleen op aÍstand lesgegeven. Dit vormde een uitdaging en vÍoeg om
creatieve oplossingen. Dit heeft tot gevolg dat onze ondena/jskundige agenda enig oponthoud
opgelopen heeft. Bij de onderw'rjsinspectie is een jaar uitstel gevraagd en toegekend ten aanzien van
het schoolplan 201 8-2022.

Aan het eind van het verslagjaar 2020 heeft er een belangrijke wijlging in het bestuur
plaatsgevonden. Per 31 december 2020 heefi de directeur-bestuurder (Martijn van Elteren) ontslag
genomen en heeft de raad van toezicht de directeur onderwijs als plaatsvervanger aangesteld in
afrvachting van de benoeming van een nieuwe directeur-bestuurder. Dit bestuursverslag in onder haar
verantwoordelijkheid met medewerking van de Martijn van Elteren tot stand gekomen.

PrO De Baander ontvangt Rïksbijdragen op basis van leerlingaantallen, deze bijdragen worden vooral
ingezet om goed onderwijs te organiseren voor leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
vobr het praktijkonderuijs. Vanaf augustus 2020 zijn de scholen in deze regio zelf verantwoordelijk
voor het afgeven van de TLV's.
Daarnaast ontvangen wij gelden van het samenwerkingsverband om passend onderwijs te
organiseren binnen de school. Hiervoor kent De Baander diverse trajecten met zorgaanbieders die
samen met de docenten en het zorgteam de veóinding maken tussen ondenrvijs en zorg. Het doel
hiervan is leerlingen binnen het praktijkonderwijs op te kunnen blijven leiden.

Meerjarig houdt De Baander rekening met een leerlingenaantal tussen de 230-235. Afgelopen jaar
haddbn we echter minder schoolverlaters dan gebruikelijk, waardoor ons leerlingenaantal licht
gestegen is. Dit is wellicht veroozaakt door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verband met
ÓoviO-tg. Het virus heeft wereldwijd een grote impact gehad. Los van de aanpassingen die we in ons
ondenrijs hebben gedaan heeft het ook doorgewerkt bij de stages, een belangdjk onderdeel van het
praktijkonderwijs. Stages is het middel om leerlingen aan een baan te helpen of door te laten stromen
naar bijvoorbeeld het MBO.

Ondanks alle uitdagingen die op ons pad zijn gekomen kijken we terug op een goed jaar

Marian Klomp

Plaatsvervangend Directeur-bestuurder
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Beschrijving van de organisatie

De Stichting Katholiek Praktijkonderwijs Amersfoort en Omstreken heeft, ingevolge artikel 10F van de
Wet op het Voortgezet Onderwijs, tot doel het bevorderen van het praktijkonderwijs in de gemeente
Amersfoort en omstreken. De school heeft een regionale functie.
De stichting beoogt onderuijs te geven op katholieke grondslag op de school voor praktijkondenaljs
De Baander aan de Zangvogelweg in Amersfoort.

Algemene doelstelling van de stichting

De school geeft onderwijs aan leerlingen die een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkondenrvijs

hebben gekregen.

Criteria voor de TLV:
lQ tussen 55-80 en/ of leerachterstanden van minimaal 50% op 2van de volgende 4 gebieden:

r Technisch lezen
. Begrijpend lezen
. Spelling (combinatie technisch lezen en spelling geldt niet, is dyslexie gerelateeil).
r lnzichtelijk Rekenen

lndien er maar aan í criterium voldaan wordt, kan er toch een TLV afgegeven worden op basis van
tegenstrijdige criteria. Dit dient dan goed beargumenteerd/ondeóouwd te worden.
Er zijn ook leerlingen die niet binnen bovenstaande criteria vallen, maar voor wie toch
praktijkonderwijs het best passend is. Er kan bv sprake zijn van complexe sociaal-emotionele of
psychiatrische problematiek. Dan wordt zorgvuldig bekeken met ouders en school van herkomst (door
middel van gesprekken, observatie, meedraaien) of het in het belang van de leerling is om naar het
praktijkonderwijs te gaan en of het praktijkonderwijs kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefren van
de leerling. Mocht blijken dat PRO de best passende plek is, dan kan er gebruik worden gemaakt van

de bijzondere regeling. Er kan dan alsnog een TLV aÍgegeven worden. Vanaf schooljaar 2020-2021
zijn we als praktijkonderwijs zelf verantwoordelijk voor het afgeven van deze TLV's. Het afgeven van
deze verklaringen is niet schoolgebonden.

De leerlingen dienen te worden voorbereid op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de
maatschappij. Om deze doelstelling te realiseren wordt aandacht besteed aan zowel theoretische als
praktische vorming. Belangrijke middelen die worden ingezet zijn de stages waardoor leerlingen zich
kunnen oriënteren op een werkplek in de maatschappij. Binnen de praktijk- en loopbaanoriëntatie
doorlopen de leerlingen de volgende onderdelen: werkveldoriëntatie , intem begeleide stage, extern
begeleide stage en tot slot de oriënterende- en plaatsingsstages.

Missie en visie

Wij teiden leerlingen op om als zelfstandig buryer deel te kunnen nemen aan de maatschappii.
Onze missie en visie z'rjn niet alleen een uitgangspunt voor onze strategische doelen en plannen.

Ze vormen ook de basis voor onze houding en het gedrag naar onze leerlingen, ouders en elkaar
Ze geven richting aan de manier waarop we ons onderwijs inrichten en de keuzes die we maken.
De visie die daaruit voorkomt luidt:

. Samen: respectvol, eerlijk, in vertrouwen, betrokken en gedeeld leiderschap

. Ondememend: nieuwsgierig, kansen zien, lef en durf, ambitie, vemieuwend
r Plezier: positief, humor, relativeren, veiligheid eryaren en leren om gelukkig te zijn
. Op maat onderwijs, instructie en aanbod op niveau en tempo van de leerling.

4



Entíe mbo

Pre-Entre

AÍbeld

Klas 5 Pre-EntÉêKlas 3 Klas 4Klas'l Klas 2

Maatwerk

Opbouw en organisatie van het onderwijs

ln augustus 202O zijn we gestart met een pilot om de organisatie van klas 4 en 5 beter aÍ te stemmen
op het vervolg traject en het uitstroomperspectief van de leerling.

Leerlingaa ntallen

Hieronder zijn de leerlingaantallen schematisch weergegeven. De verwachting is dat in schooljaar
2021-2122wederom gestart wordt met drie 1e klassen. Binnen het bestuurlijke overleg zijn er
afspraken gemaakt over het maximale leerlingenaantal per school'

o't-10-2020 242
01-10-2019 224
01-10-2018 212
01-10-2017 237
01-10-2016 230

Huisvesting

De stichting heeÍt één locatie, te weten PrO De Baander aan de Zangvogelweg 152 te ArnersÍoort.

Het is een échoolgebouw dat in verschillende Íases is uitgebreid. Door de doordecentralisatie van de

huisvesting maaki Oe Baander deel uit van de coóperatie Samenfoort. ln 2020 bleef de directeur-
bestuurdeizitting nemen in deze coóperatie als bestuurder en de directeur ondenrijs als lid aan de

ALV.
ln de individuele businesscase van De Baander staat er in 2031 4.8 miljoen gereserveerd om het
schoolgebouw te vervangen. Door de verschillende bouwlagen van het gebouw is dit een
gecompliceerd vraagstuk. Momenteel is het uitgangspunt dat het gebouw gerenoveerd en

verduuzaamd wordt. De doelstelling is een mooi eigentijds schoolgebouw dat volledig

energieneutraal zal Íunctioneren in 2031. Het MJOP is hier volledig op gericht.

ln het kader van het meerjarig onderhoud zijn in 2020 alle toiletten vervangen en daar zijn gietvloeren

aangebracht. Er is schildenrverk verricht in de gangen en de vloer van de gynzaal is vernieuwd.

Toezicht en verantwoording

De Stichting Katholiek Praktijkondenrv'rjs AmersÍoort eo. is in overeenstemming met "de Code Goed.
Bestuu/'. Dè organisatiestruótuur van de stichting wordt als volgt omschreven: De Raad van Toezicht
(RvT) heeft 5 bóen, waarvan ieder een aandachtsgebied heefi (organisatie ontwikkeling,
Èwaliteitszorg, onderwijs, Íinanciën en personeel/juridisch). De leden van de RvT houden toezicht op

afstand. Bezoldiging vindt plaats op basis van een vrijwilligersvergoeding.
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08-06-2021A.D. Bisschop voozitter 08-06-2017 ja

nee 25-11-2019 25-1',|-2023B. Ent vicevoozitter 25-11-2015

ja 06-0/.-2021J.A.W. Apeldoom lid RvT 06-04-2017

01-o7-2023R.P. Toes lid RvT 01-07-2019 ja

0't-07-2023W.Z.F. van Vliet-
Eefting

lid RvT 01-07-2019 ia

Leden van de Raad van toezicht:

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en uitvoering
van het beleid. ln de RvT vergadering wordt de voortgang van uitvoeringsbesluiten gerapporteerd en
vindt toetsing plaats. Er is een dashboard waarin de resultaten zichtbaar worden gemaakt.

Binnen het bestuursreglement van stichting is de directeur-bestuurder bevoegd om een
managementstatuut op- en vast te stellen. De vaststelling en wijziging van het managementstatuut
valt onder het adviesrecht van de MR en de RvT.

I n richting horizontale verantwoording

De opbrengsten van de leerlingresultaten en schoolontwikkeling worden systematisch geanalyseerd

en besproken. Deze dialogen vinden plaats om de koers en het proces van continu verbeteren binnen
de organisatie te versterken.

Stakeholders van De Baander zijn:

Een aantal van deze stakeholders wordt bevraagd naar hun ervaringen met De Baander. De data die
we hiermee generen wordt gebruikt om ons ondenrvijs te blijven verbeteren, de strategie aan te
scherpen en de schoolorganisatie efficiënter te maken. De opbrengsten worden opgenomen in de
jaarlijkse evaluaties en gepubliceerd op "Mijn scholen op de kaart".
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Eigen ambities:
Op bestuurlijk niveau ligt er een opdracht om de blik mêer naar buiten te richten. Met de
volgende ontwikkelvragen:

r Formuleren strategische doelstelling voor de stichting.
r Bekendheid praktijkondenrijs landelijk en in de regio.
. Oriënteren op bestuurlijke samenwerking met ondenrvijs, zorg en gemeenten.

Binnen het systeem van kwaliteitszorg op schoolniveau komt nu de fase van bestendiging.
De aanbevelingen zijn:

o Tijd maken voor reflectie en dialoog.
r ln de PDCA cyclus is De Baander toe aan de fase check en act.

Organogram PrO De Baander

Personeel

Het team De Baander bestaat uit ondenrijzend personeel, dit zijn de theorie- en prakt'ljkdocenten en

onderwijs ondersteund personeel, hier valt de administratie, conciërge, orthopedagoog/psycholoog,
zorgcoórdinator en roostermaker onder.

Overzicht WTF gebruik

Functie WTF 2O2O

Directeur-bestuurder '1.00 fre
Directeur ondenrviis 0.90 fte
Docenten incl leenarerkmeesters 24.54fte
Ondenrviis Ondersteunend Personeel 4.34fte

Om de teamleden goed te kunnen begeleiden en hun ontwikkeling te monitoren is ervoor gekozen om
de medewerkers te verdelen onder de directeur-bestuurder en de directeur onderwijs.

Er is een gesprekkencyclus ontworpen waarbij de directie teamleden spreekt. De gesprekkencyclus is
geíormeerd richting ontwikkelgesprekken waarbij de teamleden zelf doelen opstellen die gerelateerd

iiln aan de skategische doelen. Er worden afspraken gemaakt over de realisatie hiervan en hoe het
merkbaar wordt binnen de school.

De lessen worden op een laagdrempelige manier bezocht en de docent wordt uitgenodigd om te
reflecteren op eigen handelen. Er wordt gewerkt met een kijkwijzer, "De vijf rollen van de docent',
Deze kijkwijzer reflecteeÉ op de verschillende rollen die een docent heeft en dat geeft een
inhoudelijke leidraad aan het gesprek.
Een aantal docenten heeft individuele scholing gevolgd. Team gebonden scholing is uitgesteld in
verband met de maatregelen rondom corona.
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Covid-19:

Vanaf maart tot aan het eind van het jaar heeft Covid-19 het onderwijs gedomineerd. Tijdens de
lockdown van maart zijn wij volledig gesloten geweest en hebben we onderw'rjs op aÍstand
georganiseerd. De gemeente is ons tegemoet gekomen door 30 laptops beschikbaar te stellen voor
inuisíe*en van leelingen. Het team stond voor een uitdaging aangezien 50% van ons onderwijs uit
praktijkvakken bestaat. Vanaf juni mocht de school weer open met in acht neming van 1,5 meter
afstand tussen leerlingen en leerkracht en leerlingen onderling. Om dit te kunnen waarborgen hebben

we gewerkt met halve klassen. Na de zomervakantie zijn we weer me1 helegroepen gaan wer!e1.
Met alle waardering voor de inzet en de creativiteit van de collega's zijn we blij dat we het grootste
gedeelte van dit jaár toch fysiek ondenrrrijs mochten vezorgen. Alle leerlingen bleven hierdoor in

beeld. Diverse evenementen zijn anders vormgegeven waardoor ook deze zoveel mogelijk doorgang

konden hebben.

Het Corona virus is geen financieel risico voor de stichting. De overheidsÍinanciering loopt door en de
docenten geven ondèrwijs op afstand. Het heeft ook geen invloed gehad op het aantal aanmeldingen.
Dit betekent dat het geen gevolgen heeft voor de personele bezetting.
Vanuit de overheid hebben scholên de opdracht gekregen een ventilatieondezoek te laten venichten
in relatie tot Covid-19. De conclusie is dat in het schoolgebouw alle ruimtes voldoende kunnen worden
geventileerd.
Naar aanleiding van de overige maatregelingen van het RIVM is er belljning aangebracht en

schermen tussen de (computer) werkplekken geplaatst. Daamaast zijn hygiënematerialen en

persoonlijke beschermingsmiddelen op een goed kwaliteitsniveau aangeschaft. Voor dit alles is een

investering van € 15.000,- gedaan.
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Strategische doe lstel li ngen / tactische doelstel I i ngen 20 1-9-2020 en

evaluatie op hoofdlijnen

Er wordt gewerkt vanuit de gedachte dat eigenaarschap in de organisatie zoveel mogel'tjk gedeeld
dient te worden. De directie stuurt leerkrachten en het OOP aan, maar zoveel als mogelijk wordt de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van gezamenlijk vastgesteld beleid door het gehele team
gedragen. ln januari 2021 start de scholing van de PLG voozitters en directie. Het
proÍessionaliseringstraject van de voozitters met betrekking tot het begeleiden van professionele
leergemeenschappen is gericht op het continueren van de PLG als motor onder de schoolontwikkeling
en een ontwikkelroute uit te stippelen die hen begeleidt bij verdere rolneming -en ontwikkeling richting
het ondezoeksmatig werken. De deelname van de directie aan deze scholing is gericht op het
aansturen van de voorzitters en de samenwerking tussen de PLG's.

Tijdens de Coronacrisis is er besloten om de volledige aandacht te richten op het onderwijs op afstand
en het extra begeleiden van leerlingen die dat nodig hadden.
ln overleg met de voozitters van de PLG's is er besloten om de realisatie van de ondenarijskundige
doelstellingen meer ruimte te geven. ln oktober is ervoor gekozen dat we het strategisch plan een jaar
uitstellen en de realisatie van de doelstellingen 2020 overhevelen naar 2021.

Strategisch doel 1, aanbod:
De Baander biedt een optimaal passend aanbod vanuit de 4 domeinen in een doorgaande lijn en deelt
eigenaarschap hierin met de leerlingen.

r Einde schooljaar is voor alle teamleden de ziensWljze ICT helder, met daaraan gekoppeld per
leerjaar wat er dient te gebeuren in aanbod.

o De praktische thema's van rekenen (geld, meten/wegen, tijd) worden in samenwerking met de
praktijkcollega's periodiek aangeboden.

o Het team heeft verdiepende kennis van verschillende lêerstijlen en past instructie daarop aan.
(Aanvullend wordt een pilot voor een visuele- en motorische training aangeboden, waarbij
door specifieke (oog)oeÍeningen verschillende vaardigheden ontwikkelt worden en/oÍ
verbeteren. Deze vaardigheden zijn van invloed op bijvoorbeeld dyslexie, oog-hand
coórdinatie en concentratie. Hier is een docent speciaal voor geschoold).

r Einde schooljaar is methode BAAZ, na leerjaar 1 en 2, ook geïmplementeerd vanaf leerjaar 3.

Strategisch doel 2, teamontwikkeling en professionele cultuur:
De Baander handelt vanuit een professionele cultuur en de teamleden dragen gezamenlijk de zorg
voor de kwaliteit.

r De PLG, werkt samen met het team de leidende principes uit, zodat er heldere afspraken zijn
over gedragsverwachtingen.

r Het team is getraind in het onfuangen en geven van feedback.

Strategisch doel 3, maatschappij in veóinding met de school:
Binnen De Baander organiseren we ons onderwijs zoveel mogelijk in de maatschappij en verbinden
we ons handelen optimaal aan datgene wat de maatschappij van de leerlingen vraagt.

o Elke leerkracht heeft in schooljaar 2019-2020 Leren ln de echte Wereld (LlW) ingezet.
Dit jaar hebben we ondezocht hoe deze activiteiten structureel opgenomen kunnen worden
in het jaarplan van de individuele docent.

o Elk teamlid heeft kennis genomen van- en geëxperimenteerd met de LOB-vragen in een
coachingsgesprek.

o Aan het einde van het schooljaar is er ondezoek gedaan naar een passend LOB-model.

Naast de doelen die de PLG's lch stellen dienen andere ontwikkelingen zich aan. Deze worden
opgepakt door werk- vakgroepen. Zo heeft het wisselen van de personele bezetting bij de vakken
textiel en handvaardigheid het moment om deze vakken inhoudelijk onder de loep te nemen. Onder
begeleiding van een deskundige heeft de vakgroep een subsidieaanvraag gedaan voor het vak
CreActief (voorheen textiel en handvaardigheid). Door overvraging is deze subsidieaanvraag
afgewezen. Er is voor gekozen de plannen ten uitvoer te gaan brengen in 2021-2022 mel
gebruikmaking van de bovenmatige reserves.
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Registratie leerrendement leerlingen naar aanleiding van de herstelopdracht is uitgevoerd volgens de
planning.

r Er is een programma ontwikkeld waarin 3 keer per jaar leerdoelen en vakvaardigheden
worden geregistreerd op vaste momenten voorafgaande aan ouderavonden.

De Baander kent al jaren een avondschool voor oud-leerlingen. Hier kunnen oudJeerlingen naar toe
om elkaar te ontmoeten, huiswerk begeleiding te krijgen bij hun opleiding en begeleiding met
betrekking tot nazorg, wonen, werken en vrije tijd.
Door de situatie rondom Covid-19 is de avondschool komen te vervallen. Dit maakt het een passend
moment om het aanbod en de begeleiding te ondezoeken en bij (toekomstige) gebruikers de
behoefte te inventariseren. Zo kan bij het weer opengaan van de avondschool er een passend aanbod
geboden worden.
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Onderwijsresultaten

Voor de leerresultaten van leerlingen uit het praktijkondenrvijs ljn streefdoelen vastgesteld. Het
curriculum praktijkondenrijs is opgebouwd rond de domeinen: wonen, werken, vrije tijd en
burgerschap. De leenesultaten worden daarom getoetst aan de doelen of normen die de school zelf
stelt in samenspraak met ouders en leerlingen.
De streeÍdoelen en het OntwikkelingsPerspectief (OPP) van de leerling zijn hierbij de leidraad en
worden vastgesteld in het lndividueel Ontwikkel Plan (lOP). Het doel hiervan is de leerling eigenaar te
maken van zijnlhaar leerproces. Het IOP omvat het OPP en is een dytamisch document.

Uitslag lVlO examens 2OI9-2O20

Elk jaar hebben de leerlingen uit de bovenbouw de mogelijkheid om deel te nemen aan de lVlO
examens. Ze kunnen op hun niveau deelnemen aan de landelijke examens. De mentoren schalen de
leerlingen op individueel in op basis van eerder gerealiseerde leenesultaten. De lVlO examens
werken voor veel leerlingen motiverend en dagen hen uit het beste uit zichzelf te halen.
Hieronder staat per vak aangegeven hoeveel leerlingen er deelgenomen hebben en wat de uitslagen
zrjn.

Rekenen en Wiskunde
Niveau Deelnemers Geslaaod % oeslaaod 2020
KSEl 26 23 88o/o

KSE2 24 I 38o/o

KSE3 3 0 Oo/o

Bra nchegerichte cu rsuss en 201.9-2020

Branchegerichte cursussen zijn belangrijk voor leerlingen die uitstromen richting een baan. Deze
cursussen hebben veelal landelijke erkenning en worden afgesloten met een proeve van
bekwaamheid of examen.
Dit schooljaar zi4n er 14 cursussen gerealiseerd.

Niveau Deelnemers Geslaaod % oeslaaod 2020
KSEl 24 19 79o/o

KSE2 39 36 92o/o

18 11 61o/oKSE3
KSE4 6 5 83o/o

o/o oeslaaod202oNiveau Deelnemers Geslaaqd
KSEl 35 30 86%
KSE2 16 12 75o/o

KSE3 I 5 560/o

KSE4 1 1 1O0o/o

Cursusaanbod aantal
deelnemels

aantal oxamen-
kandldaten

geslaagd percentage

Autotechniek Hulpmonteur 5 5 5 100o/o

Bedieningsassistent (BAS) 2 2 2 100o/o

Brood & Banket 15 14 14 100o/o

Detailhandel 7 4 4 lOOo/o

EHBO Jeugd Eerste Hulp 15 15 10 67olo

Fietstechniek Hulpmonteur 2 2 2 lOOo/o

Heftruckbestuurder o 5 5 100o/o

Keukenassistent (KAS) 5 2 2 1000/0
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Lassen MIG/MAG I Uitgesteld ivm
Covid-l9

Machinaal Houtbewerken 6 5 5 100o/o

Schoonmaken in de Groothuishouding 7 6 6 100o/o

VCA Basisveiligheid 9 I I 100o/o

Werken met dieren SVA 1 7 7 7 lOOo/o

Werken met dieren SVA 2 4 4 4 100o/o

U itstroom resu ltaten 2OI9 -2020

Onderstaande algemene (arbeids-)competenties vormen een rode draad door de schoolloopbaan van
de leerlingen. Deze competenties zijn afgeleid van de entree opleiding:

. Samenwerken en overleggen
r lnstructies en procedures volgen
. Materialen en middelen inzetten
o Plannen en organiseren
r Kwaliteit leveren (vakdeskundigheid toepassen)
. Omgaan met verandering en aanpassen
. Met druk en tegenslag omgaan
. Aandacht en begrip tonen
. Omgaan met klanten

Uitstroom 2019-2020
31 schoolverlaters
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Ve ra ntwoord i ng Passe nd Onderwijsmiddelen Sa menwerki ngsverba nd

Eemland

De Stichting is lid van het Samenwerkingsverband Eemland (SWV). De directeur-bestuurder is
bestuurslid van dit samenwerkingsverband. Het directielid is participerend in het directieoverleg. Het
budget voor de bekostiging is gesplitst in een norm- en ondersteuningsbudget. Het
ondersteuningsbudget daalt indien landelijk het aantal leerlingen voor praktijkonderuijs stijgt. De
Baander heeft een SOP (SchoolOndersteuningsPlan). Hierin staat beschreven welke
basisondersteuning De Baander biedt en welke extra wordt aangeboden.

Het SWV Eemland heeft beleidsmatig structureel een bedrag opgenomen in de begroting om de
scholen te voozien van middelen Passend Ondenrvijs. De voormalige Leerling Gebonden
Financieringsgelden (LGF) en lmpulsmiddelen Passend Ondenrv'rjs zijn samengevoegd. Deze worden
jaarlijks vertaald in een bedrag per school. De begroting en realisatie van het S\ /V Eemland bepalen
de ruimte voor de middelen die naar de VO-scholen kunnen. Die middelen moeten bijdragen aan het
realiseren van Passend Ondenrvijs:

r Uitvoeren van de zorgplicht bij aangemelde en zittende leerlingen.
r Realiseren van extra ondersteuning voor toegelaten leerlingen tot aan het diploma.

De Baander heeft in 2020 € 115.781,- Passend Ondenntijsmiddelen ontvangen van het
Samenwerkingsverband. De middelen zijn als volgt besteed:

Op De Baander werkt een orthopedagoog ên een zorgcoórdinator. Elke dag is er orthopedagogische
kennis aanwezig op de school. Zij leiden leerlingbesprekingen, doen ondezoek en screening,
begeleiden leerlingen en/of ouders en geven pedagogische adviezen door onder andere gesprekken
en klassenbezoeken. Dit resulteert in een bredere kennis onder docenten en mentoren. Daarnaast
kan de bevoegd orthopedagoog worden ingezet voor bijvooóeeld EMDR, Cogmed training en
Cognitieve gedragstherapie.

Onderwijsprogramma
ln het programma van De Baander zijn lessen opgenomen om de zelfredzaamheid van kwetsbare
leerlingen te vergroten. Medewerkers zijn opgeleid tot Rots en Watertrainers. Alle leerlingen in het
tweede leerjaar volgen deze lessen. Dit jaar is er geïnvesteerd in het'anders leren'van leerlingen. Er
is een teamtraining georganiseerd en verschillende medewerkers worden opgeleid om deze
methodiek te implementeren in hun didactisch en pedagogisch handelen.
Daarnaast is er een mogelijkheid voor individuele begeleiding op het gebied van mindfulness,
motorische remedial teaching ên een gezonde leefstijl.

Mentoruren
Er is besloten om het aantal mentoruren van de docenten structureel te verhogen, zodat mentoren
meeÍ uren hebben om de relatie met ouders en leerlingen te versterken. Naast een goed
leerrendement is het welbevinden van een leerling belangrijk. Leerlingen komen het best tot leren als
ze zich veilig, gezien en gehoord voelen. Binnen de leerlingenzorg is de mentor spin in het web.

Maatwerktrajecten / extra ondersteuning
lncidenteel zoekt De Baander samenwerking met externe partners onder andere ter voorkoming van
venrvijzing richting het VSO en/of voortijdig schooluitval. Zie hiervoor het SOP.
ln het kader van Passend Onderuijs is de diversiteit van maatwerktrajecten toegenomen. Dit vraagt
meer specialistische hulp vanuit het zorgteam voor zowel de leerlingen als de docenten.
Tevens draagt het zorgteam vanuit hun expertise bij aan de professionalisering van het team.
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Wet- en regelgeving

Klachten proced ure

Jaarlijks wordt een gedragscode voor medewerkers en leerlingen van De Baander verspreid.
De klachtenregeling is op vezoek bij de schoolverkrijgbaar. De stichting is aangesloten bij de
klachtencommissie voor het Katholiek onderwijs. De klachtencommissie voor het katholiek onderuijs
heeft geen aanvraag gekregen. De vertrouwenscommissie heeft in 2020 geen zaken behandeld. Ook
is er geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon integriteitszaken.

De vertrouwenscommissie van De Baander bestaat uit de volgende personen:
Mevr. C. Steenis en Dhr. J. van Seventer. De exteme klachtenregeling is uitbesteed aan
Vertrouwenspersoon integriteitzaken (klokkenluidersregeling): Verus (vereniging voor christelijk en
katholiek ondenrijs)

Beleid inzake beheersing uitkeringen na ontslag:
Het beleid van de stichting is erop gericht dat voorkomen wordt dat personeelsleden worden
ontslagen. Door de onzekerheid over de ontwikkelingen van leerlingaantallen in de toekomst, vinden
we het nodig om bij personeelsuitbreiding voozichtig te zijn met verplichtingen (vaste benoemingen)
aan te gaan. lndien er sprake is van ontslag, zal het bestuur het betreffende personeelslid op een
adequate en Íinancieel verantwoorde manier ondersteunen in het vinden van een ander
dienstverband. Hierbij kan worden gedacht aan het aanbieden van een loopbaanbegeleidingstraject,
waarbij een nieuwe werkkring binnen of buiten het ondena/js wordt gevonden.
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Verslag toezichthoudend orgaa n

Covid-19 is ook voor De Baander het onderwerp dal2020 heeft beheerst. De opgelegde maatregelen
hebben in het voorjaar direct impact gehad op het onderu'ljs- en zorgproces dat De Baander biedt aan

de leerlingen. Alsmede aan stages van leerlingen die in het praktijkondemijs zo belangrijk zijn.

Het team heeft in deze periode veerkracht getoond door onder andere binnen de opgelegde
maatregelen op een creatieve manier onderwijs en zorg aan te bieden tijdens de periode van

lockdown. Leerlingen hebben zich zo goed als mogelijk aangepast aan de -tijdelïke- nieuwe

werkelijkheid. Een groot compliment aan leerlingen, team en directie voor deze prestatie!

Doordat de maatregelen als gevolg van Covid-19 maximale aandacht vroegen van directie en team
van De Baander heeft dat zijn weerslag gehad op de geplande activiteiten van de schooljaren '19-'20
en'20:21. Zo is het realiseren van de bestaande (strategische) doelen alsmede het formuleren van

de nieuwe strategische doelen van De Baander met een jaar vertraagd.

Tevens heeft de Raad door de Corona beperkende maatregelen minder aan directe
informatievergaring kunnen doen dan wenselijk is. Dit heeft gezorgd voor een grotere afhankelljkheid
van de directeur-bestuurder in de inÍormatievooziening aan de Raad. De Raad constateert dat dit
haar Íunctioneren niet in de weg heeft gestaan.

ln het najaar van 2020 heeft de directeur-bestuurder aangekondigd De Baander per 31 december
2020 le verlaten om zijn canière bï een andere ondena/jsorganisatie voort te zetten. De Raad heeft de

directeur onderwijs als waamemend bestuurder benoemd. Het jaarverslag is onder haar
verantwoordelijkheid tot stand gekomen. Het vertrek en het proces dat heeft geleid tot het vinden en

benoemen van een nieuwe directeur-bestuurder heeft impact gehad op alle betrokken

belanghebbenden binnen De Baander. Een evaluatie van het proces dat voor het einde van het
schooljaar'20:21 zal plaatsvinden, draagt b'rj aan het versterken van de relatie tussen team, MR,

directie en Raad.

De Raad stelt vast dat De Baander er financieel gezond voor staat. De vermogenspositie bevat
voldoende reserves om voorziene risico's het hoofd te bieden. Het verslagjaar 2020 is zoals begroot
afgesloten met een negatief exploitatieresultaat. Dit is onderdeel van het meerjarenplan om met
uitgaven boven de te verwachten Rijksbijdragen, jaar op jaar, ten laste van de reserves, de kwaliteit
van het onderwijsproces te verbeteren.

De Raad van Toezicht van De Baander betreurt het vertrek van haar directeur-bestuurder en kijkt met

trots terug op de manier waarop bestuurder, directie en team in de context van de pandemie erin is
geslaagd om de leerlingen ook in het jaar 2020 het onderwijs te leveren dat zij verdienen.

Amersfoort, 28 mei 2021
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Financieel beleid

Financiële positie op balansdatum
De Íinanciële positie van de Stichting is ondanks het negatieve resultaat in 2020,, nog steeds goed.
Het exploitatietekort over 2020 is € 72.000 ten opzichte van het begrote tekort van € 122.000, een
verschil van € 51.000.

De baten zijn hoger dan begroot. Voor een deel houden de extra baten verband met vooziene hogere
lasten. Onvooziene afwijkingen zijn de verhoging van de vergoedingsbedragen als gevolg van een
hoger aantal leerlingen dan in de begroting was voozien. De personele lasten waren hoger door de
verhoging van de salarissen in de nieuwe cao. De lonen zijn in juni met 2.75o/overhoogd vanaÍ
1 maart 2020. Tevens is er een eenmalige uitkering van € 750 per FTE betaald en is de
eindejaarsuitkering verhoogd met 0.670 van 7.40/o naar 8.070.

Kengetallen
De kengetallen liquiditeit, solvabiliteit, weerstandsvermogen, kapitalisatiefactor en huisvestingsratio
zijn gedaald. De rentabiliteit is minder negatieÍ doordat het resultaat minder negatieÍ is dan in 2019.
De liquiditeit is aÍgenomen o.a. door het negatieve resultaat. Voor de komende jaren worden ook nog
negatieve exploitatieresultaten venntacht. Daardoor nemen de kengetallen verder af. De
huisvestingsratio is nu weer onder de signaleringswaarde van de lnspectie. ln2017 tot en met 2019
was deze hoger in verband met het wegwerken van achterstallig onderhoud. De financiële positie van
de Stichting is ook op langere termijn goed.

Reallsrtle Reallsatle
20í9 2020

Bogroot BegrootBogroot
2020 202122021

Bogroot
2023

Liquiditeit

Solvabllltelt (lncl. voozienlngen)
Solvabllltelt (excl. voozlenlngen)
Rentabllltelt

Weerstandsvermogen (incl. mva)

Weerstsndsvermogen (excl. mva)

KapltalisatleÍactor
Hulsvestingratio

5,'17

0,88

o,82

0,61

0,34

0,55

0,12

4,17
0,86
0,81

-0,02

0,47

0,24

0,43
0,07

4,27
0,86
o,82

-0,03

0,48

0,25

0,43
0,07

4,81

0,88

o,82

4,04
0,55

0,28

0,47
0,08

4,76
0,87

o,82
-0,02

0,55

0,30

0,49
0,07

-0,16

4,07

0,85
0,81

-0,03

0,45

0,24

0,42

0,07

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

ln % totsle baton
Reallsatle Reallsatl€ BegÍoot Begroot

20í9 2020 2020 2021

RIksbÍdragen
Overlge overheldsbIdragen

OveÍige baten

100 í00

Bogrcot
2022

Bogroot
2023

98

0

2

98

0
2

98

0
2

99

0

1

99

0

I

99

0
,|

'r00 í00 100 100

Personele lasten

AfrchÍijvlngen
Huisvestngslasten
Overige materiële lasten

85

3

13

16

8'l

3

6
13

81

2

6
14

80

3

6

13

80
2

6

14

80
2

6

14

116 102 1U 103 102 102

Resultaat -í6 a 4 -3 -2 -2

De stichting is voor 98o/o van de inkomsten afhankelijk van het rijk. Dit loopt op naar 99%, omdat o.a.
de overige baten afnemen, waaronder de subsidie Europees PlatÍorm. De personele lasten bedragen
80% van de baten en blijft redelijk constant. Bij het opstellen van het formatieplan zal bekeken worden
of de Íormatie (op termïn) verder bijgesteld moet worden. De huisvestingslasten waÍen een aantal
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jaren extra hoog in verband met het wegwerken van achterstallig onderhoud en een
kwaliteitsveóetering van het gebouw.
Balans
Hierna treft u de balans aan per 31 december 2020. De balans is een momentopname van de
vermogensstructuur van een organisatie. Hiema vindt u een ovezicht van de financiële situatie op 31
december 2020 in vergelijking tot de situatie van een jaar daarvoor. Na de balans volgt een korte
toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Toelichting op de balans:

Activa:

Materiële vaste activa
ln 2020 is voor € 63.000 (2019: € 14.000) geïnvesteerd in materiële vaste activa. De investeringen
hebben voornamelijk plaatsgevonden in aanpassing gebouw en installaties en meubilair. De
afschrijvingslasten bedragen € 88.000 (2019: € 90.000). Aangezien de investeringen lager zijn dan de
afschrijvingslasten, is de omvang van de materiële vaste activa gedaald met€ 25.000 (2019: € 76.000).
De boekwaarde is 48% (2019:51o/ol van de aanschafirvaarde.

Vorderlngen
De omvang van de vorderingen is met € 3.000 toegenomen (2019: € 6.000 aÍgenomen). De
vooruitbetaalde kosten en overlopende activa bedragen € 12.000 (20í9: € 9.000). Aan de vorderingen
zijn geen risico's veóonden. Daarom is er geen voorziening voor oninbaarheid opgenomen.

Llqulde mlddelen
De omvang van de liquide middelen is met € 53.000 afgenomen (2019: € 567.000). Dit is lager dan het
negatieve resultaat en komt verder o.a. door lagere investeringen dan afschrijvingen. Een nadere
toelichting op de mutatie van de liquide middelen wordt gegeven in het kasstroomovezicht.

Passlva:

EIgen vermogen.
Het negatieve exploitatieresultaat van € 72.000 (2019: € 507.000) is ten laste van het eigen vermogen
gebracht. Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2020 € 1.867.000 (2019 € 1.939.000). Het
eigen vermogen is onderverdeeld in een algemene reserve en een bestemmingsreserve.

Algemene reserye
Van het resultraat is € 72.000 (2019: € 507.000) ten laste van de algemene reserve gebracht. Deze
bedraagt per 31 december €1.866.000 (20í9: € í.938.000). ln 2019 is de bestemmingsreserve
personeel opgeheven en is het saldo (€ 300.000) toegevoegd aan de algemene reserve.

Bestem m in gsre se rue n ul meting
De reserve nulmeting is ontstaan bij de invoering van de lumpsumbekostiging. De op dat moment
aanwezige vaste activa is tegen boekwaarde opgenomen in de financiële administratie. Hier is de
reserve nulmeting tegenover gezet. De reserve is bedoeld ter dekking van de afschrijvingslasten van
de betrefÍende materiële vaste activa en heeft daarmee een eindig karakter. ln 2020 en 2019 is vrijwel
niets aan de reserve onttrokken. Deze bedraagt per 31 december 2020 € 1.000 (2019: € 1.000).

Actlva 31-12-2020 31-12-2019 Passlva tl-12-2020 31-12 019

Materiele vaste activa

Vorderlngen

Llqulde mlddelen

850.889

12.585

1.420.993

875.563 Eigen vermogen

9.486 Voozieningen
1.473.696 Kortlopende schulden

1.867.345

't16.173
300.949

't.938.966

't32.832
286.947

Totaal actlva 2.28í.87 2.358.745 Totaal passlva 2.284.187 2.358.715
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Voolzieningen
De stichting beschikt over een jubileumvooziening, een vooziening werkloosheidsuitkeringen en een
onderhoudsvooziening.

Jubileumvoorziening
De jubileumvooziening is bedoeld ter dekking van de gratificaties bij een 25- of 40-jarig
ambtsjubileum. Aan de vooziening is € 3.000 (2019: € 14.000) gedoteerd, € 6.000 vrijgevallen en €
6.000 (2019: € 8.000) onttrokken. De vooziening bedraagt per 31 december 2020 € 25.000
(2019: € 34.000).

Voorzie ning werkloosheidsuikertngen
ln verband met een reorganisatie in 2013 en 2014 is een vooziening gevormd voor de
werkloosheidsuitkeringen die voor 25o/o verhaald worden. De overige 75% wordt over de gehele VO-
sector omgeslagen. ln 2020 is € 0 (2019: € 49.000) aan de voorziening gedoteerd is € 18.000 (2019:
€ 18.000) aan de vooziening onttrokken. ln 2019 is gedoteerd in verband met de stijging van de
uitkeringskosten en de verschuiving van de pensioendatum. Daardoor komen de uitkeringskosten
langer voor rekening van de voormalig werkgever. De vooziening bedraagt per 31 decembeÍ 2020
€ 79.000 (2019:€ 97.000).

Onderhoudsvooniening
De voorziening groot onderhoud is bedoeld ter egalisatie van de kosten van het groot onderhoud. ln
verband met het wegwerkên van het achterstallig onderhoud is de dotatie aan de vooziening met
over de jaren 20í7 tot en met 2019 verhoogd. De hoogte van de voorziening wordt afgestemd op een
meerjarenonderhoudsplan. De jaarlijkse dotatie bedraagt € 50.000 (2019: € 255.000) en de
onttrekking € 39.000 (2019: € 384.000). De stand van de vooziening bedraagt per 31 december 2020
€ 12.000 (2019:€ 1.000).

Kortlopende schulden
De omvang van de kortlopende schulden is met€ 14.000 toegenomen (2019: € 50.000 afgenomen).
De belangrijkste schulden zijn de salarisgebonden schulden, zoals de af te dragen loonheffing,
pensioen- en sociale premies en de nog te betalen vakantiegelden en bindingstoelage. Deze schulden
worden in januari, mei en augustus betaald. De salarisgebonden schulden bedragen per 31 december
2020e266.000 (2019: € 248.000). De crediteuren, nog te besteden subsidies en overige schulden
bedragen € 35.000 (2019: € 38.000).
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Analyse resultaat
De begroting van 2020 liet een negatief resultaat zien van €. 122.O0O. Uiteindelijk resulteert een
negatief resultaat boekjaar 2020 van € 71.000, een voordelig verschil van € 51.000 met de begroting
Het negatief resultaat over het boekjaar 2019 bedroeg € 507.000,- als gevolg van de uitgaven voor
achterstallig onderhoud. ln de navolgende paragraaf treft u een vergelijking aan en een specificatie
van de belangrijkste verschillen.

Analyso reallsatle huldig Jaar versus rpalisatie voorgaand laar en reallsatle huldlg Jaar vercus
begrotlng
Onderstaand een vergeliJking van de staat van baten en lasten op basis van de gerealiseerde en
begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2020 en de gerealiseerde baten en lasten voor het
kalenderjaar 2019:

Baten

RlksbUdragen OCenW

overlgê overheldsbljdragen

Overlge baten

Totaal baton

Laston

PeBonele lasten

AÈchr[vlngen

Huisvesun$lasten

Overlge lnstelllngslasten

Toteal lasten

3.345.788 3.197.588

0 11.000

66.856 68.000

't48.200
-11.000

-1.14

3.097.353

12.665

58.230

248.435

-12.065

8.626

9.112,W 3.278.588 138.056 3.168.2$ 2&.398

2.726.495 2.661.336

87.707 90.73r

211.248 205.750

459.229 438.500

65.í59 2.681.8sí 4.W
-9.024 90.318 -2.611

2.458 405.93í -í94.883

20.725 498.2U -39.005

.72.035 -122.729 50.694 508.088 1,38.05,1

Flnanciële baten

Flnanclële lasten

4í5 500 {5 871 -{59

Toellchtlng op de resultatenrekenlng

Rflksblidrage OC&W
De Rijksbijdragen zijn € 148.000 hoger dan begroot. De vergoedingsbedragen zijn verhoogd.
Het verschil met 2019 is € 248.000. Dit komt onder andere doordat de vergoedingen over 2019
gebaseerd warên op 212 leerlingen en over 2020 op 224leerlingen en dat de vergoedingsbedragen
zijn verhoogd. Eind 2019 zijn de convênantsgelden ontvangen. De besteding daarvan vindt plaats in
2020 en2021.

Realbatlo BegÍoot Ve|lchll Realbatle VetBchll

2020 2020 20m 20í9 20í9

3.'18.1.679 3.399.3'17 85.362 3.676.334 -í9í.655

.459

0

874

0

€5
0

500

0

415

0

Personele veÍgoedlng

Functiemlx Randstadreglo's

Prestatlebox

Convenantsgelden

Materlële lnstandhoudlng

Lesmaterlaal

Samenlverkln gtsveÍband

2.632.000 2.520.000

71.000 64.000

76.000 74.000

112.000 2.397.000
7.000 64.000
2.000 68.000

o gg.ooo

6.000 g4g.0OO

1.000 67.000
20.000 i26.ooo

366.000

72.O00

129.000

360.000

71.000

r09.000

235.000

7.000

8.000

-33.000

23.000

5.000

3.000

í48.000 3.098.000 28.000
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Overlge overheidsbfldragen
ln 2O20 zijn er geen overige overheidsbijdragen. ln de begroting was de vergoeding voor de gymzaal
hier begroot, maar dient bij de overige baten verantwoord te worden.
De vergoeding in 2019 betreft met name de J|KP subsidie.

Overlge baten
De overige baten zijn € 1.000 lager dan begroot. De overige personele lasten betreft een deel van de
subsidie RAP voor het schooljaar 2020-202'l.ln verband met coronacrisis zijn er minder
huuropbrengsten en ook minder overige materiële opbrengsten. Er zijn minder opbrengsten van
bedrijven en instellingen en o.a. de kerstmarkt niet doorgegaan.

Roallsatle BegÍoot velgchll Roall3atlo Vel3chll

20m 2020 2020 20í9 20{9

LGF flnanclerlng

ESF subsidle

OveÍige peÍsonele opbrengsten

Oudeóljdragen

Huur en medegebrulk

Overlge materlële opbrengsten

Lonen en salarlssen

Ultbestedlng

Dotatie voozleningen

Naschollng

Overige personele lasten

Gebouwen en teÍrelnen

tcT

ApparatuuÍ

Leermlddelen e.d,

Meubilah

Vervoermlddelen e.d.

2.602.000 2.485.000

89.000 118.000

-'t5.000 -15.000

45.000 70.000

5.000 3.000

0

41.000

5.000

10.000

4.000

7.000

0

37.000

12.000

1 't.000

0

8.000

0

4.000

-7.000

-1.000

4.0q)
í.000

1.000

0

4.000

13.000

í2.000

28.000

-1.000

41.000

1.000

.3.000

4.000
-21.000

67.000 68.000 -í.000 58.000 9.000

Personele lasten
De personele lasten zijn € 65.000 hoger dan begroot. De lonen en salarissen zijn hoger in verband
metdenieuwecaovo. Delonenzijnin juni mel2.75o/o verhoogdvanaf 1maarl2020, isereen
eenmalige uitkering van € 750 per FTE betaald en is de eindejaarsuitkering verhoogd met 0.67o van
7 .4o/o nàal. 8.07o. De Íormatie is 0.34 FTE hoger dan begroot. De uitbesteding derden is lager, o.a.
doordat de school een tijdlang gesloten is geweest. Aan nascholing is minder besteed door de
coronacrises. De overige personele lasten zijn per saldo € 2.000 hoger.
De dotatie aan de voorzieningen is inclusief de vrijval van € 18.000 van de voorziening
wachtgelduitkeringen. ln 2019 is hier nog een bedrag aan gedoteerd in verband met de gestegen
uitkeringskosten en de verschuiving van de pensioendatum.

Reallsatle Begroot Vorrchll RoalbaUe verrchll
2020 2020 20m 20ís 2019

1 17.000

-29.000

0

-2s.000

2.000

2.43.000
118.000

45.000

65.000

í0.000

159.000

-29.000

-60.000

-20.000

-5.000

2.728.0002.86í.000 65.000 2.68'1.000'15.000

Afschrijvingen
De afschrijvingsbedragen zijn € 3.000 lager dan begroot. Er is minder geïnvesteerd dan begroot en
enkele investeringen zijn op een andere post geactiveerd dan begroot.

Reallsatle Begroot VerBchll

20m 2020 2020

Roallsatle Verrchll

2019 2015

42.OO0

't6.000

4.000

2.000

'15.000

9.000

40.000

r8.000

3.000

1.000

20.000

9.000

2.000

-2.000

1.000

1.000

-5.000

0

41.000

18.000

6.000

1.000

15.000

9.000

1.000

-2.000

-2.000

't.000

0

0

88.000 91.000 3.000 90.000 -2.000
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Huisvestlngslasten
De huisvestingslasten zijn € 2.000 lager dan begroot.
ln 2019 is er êxtra gedoteerd aan de onderhoudsvooziening.

Roallsatlo Bogroot vorrchll
2020 2020 2020

Reallsatle VorBchll

20í9 20í9

Dotalle onderhoudsvoozlenlng

Onderhoud

Schoonmaak

Energie

Huur en medegebrulk

HefÍingen

OveÍige hulsvesungslasten

AdmlnistÍatle en beheerslesten

lnventads en apparatuur

Leermlddelen

Overlge lasten

50.000

28.000

71.000

44.000

3.000

13.000

2.000

s0.000

2s.000

72.@0
,l8.000

3.000

10.000

1.000

0

3.0@

-í.000

4.000

0

3.000

1.000

2g5.ggg -205.000

12.000 16.000

73.OOO -2.000

46.000 -2.000

3.OOO 0

14.OOO -1.000

3.OOO -'l.000

211.000 209.000 2.000 106.000 .í95.000

Overlge lnstellingslasten
De overige instellingslasten zijn € 20.000 hoger dan begroot. De uitgaven voor administratie en
beheerslasten zijn lager, voomamêlijk doordat er geen kosten voor onderhoudsbeheer zijn en lagere
kosten voor bestuurstoelagen. ln 2019 waren er hogere kosten voor onderhoudsbeheer en voor de
omzetting van de statuten. De leermiddelen zijn hoger, met name voor de inhuur van een ICT-er. De
overige lasten zijn hoger, voornamelijk voor examenkosten en overige algemene kosten, De kosten
voor bijzondere activiteiten zijn lager dan begroot en dan in 2019.

Reall3atle Begrbot VorBchll Reallsatle Verschll

20m 2020 2020 2019 20í9

96.000 í04.000 -8.000 127.OOO -31.000

9.000 7.000 2.000 ii.000 -2.000

258.000 235.000 23.000 249.OOO 9.000

96.000 93.000 3.000 t t I.OOO í5.000

'159.000 439.000 20.000 498.000 39.000

Flnanciële baten en lasten
De financiële baten zijn vrijwel conform de begroting

lnvesteringen en fi nanclerlngsbeleid
Het beleid van de stichting is gericht op het zoveel mogelijk met eigen middelen financieren van die
investeringen waarvoor geen subsidie van derden wordt ontvangen. De liquide positie van de stichting
is gezien de liquiditeitsratio van 4.8 (2019: 5.2) goed te noemen. Er is derhalve geen aanleiding voor
het aantrekken van vreemd kapitaal ten behoeve van de investeringen. De investeringen van 2020
zijn dan ook met de eigen middelen gefinancierd. Jaarlijks wordt het meerjareninvesteringsplan
bijgesteld.

Treasury beleid
ln maart 20'17 is het treasurystatuut aangepast aan de nieuwe Regeling beleggen en belenen zoals
die per 1 juli 2016 van toepassing is. De Stichting heeft een zeer terughoudend Íinancieel beleid
gevoerd. De tijdelijk overtollige middelen zijn gespreid en risicomijdend belegd op spaarrekeningen bij

de ING en de ABN-AMRO. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig
hun bestemming worden besteed.
ln het verslagjaar 2020 is € 415,- negatieve rente in rekening gebracht op de spaanekeningen. Ter
vermijding van verdere kosten op de liquide reserves wordt in de loop van 2021 gebruik gemaakt van
schatkistbankieren en staan de tegoeden bij met ministerie van Financiën.
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Toekomstparagraaf
ln de volgende paragrafen wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de stichting
Hiermee willen we een beeld geven over de continuïteit van de stichting.

Er is geen sprake van majeure investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting.

Reallsatle Reall3atle
20í9 2020

Begroot Begroot Begroot BegÍoot
2020 2U21 2022 2021

Leorllngen per I oktober

Personele bozettlng ln fto
Dkectle

OP

ooP
Totaal polronolo bezottlng

Aantial leerllngen /
TotBal personeel

Aantal leerllngen /
OndeÍwlzend peÍsoneel

Actlva
Gebouwen
lnventsris

Totaal vaste sctlva

Vorderingen

Llquide mlddelen

Totaa! vlottende ac'tlva

Tolaal actlva

Passlva
Algemene ÍeseÍve

BegtemmingsreseÍveg

Elgon vomogon

Voozlenlngen
Kortlopende schulden

Totaal passlva

3t.3í 3í.04 30.70 3í-68 30-37 29-95

221 42 ZA 235 236 235

1,38

24,40

5,54

1,94

23,56

5,53

1,90

23,6
5.34

1,90

vt,4
5,34

1,90

23,'.t3

5,34

1,90
22,71

5,34

7,15

9,18

Reallsatle
31-12-
20í9

7,80

10,27

Reallsatle
31-12-
2020

7,74

í0,16

7,85

10,35

7,30

9,55

7,42

9,62

Toelichtlng op de kengetallen
Het leerlingenaantal is op 1 oktober 2020 gestegen met 18 leerlingen tot242. Voor de komende jaren
wordt voozichtigheidshalve uitgegaan van 235 leerlingen.
Bij de formatie is rekening gehouden met natuurlijk verloop o.a. door pensionering.

Balans
Bsgroot Bsgroot Bogroot

3't-12'2020 g1-12-2021 31-12-20in

Bogroot

3í-12-2023

606.346

269.218
608.038
242.852

675.172

229.661

s65.789
288.87

529.864

289.023
4%.071
24/..5W

875.563 850.889 9tt4.833 85.1.788 8í8.887 738.870

9.486

1.473.696

12.585

1.420.993

't0.000

1.312.9U
10.000

1.271.259

10.000

1.24't.@5
í0.000

1.209.753

1.4?.182 í./t3:1.578 1.3,'2.901 1.281.261t í.251.605 í.219.75i1

2.358.7t15 2.281..81 2.Xn.7t7 2.í38.045 2.070.&2 1.958.42t

1.938.305 1.866.817
861 529

1.816.208
529

1.748'U8
397

1.674.227

265

1.581.290
,t3Í!

í.938.088 í.867.3'15 í.816.737 í.749.0.15 1.671.192 1.81.123

132.832
286.947

1't6.173
300.949

í36.000
275.OOO

87.000
300.000

96.000

300.000

77.000
300 oÍxt

4í9.779 117.122 4íí.000 387.000 396.000 377.000

2.98.745 2.2l,/..87 2.X27.737 2.í3€.0'15 2.070.82 í.958.'123
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Toellchtlng op de balans
Voor de komende 3 jaar worden investeringen verwacht van € í 39.000 en bedragen de
afschrijvingslasten € 251 .000. Daardoor neemt de waarde van de vaste activa af. De vorderingen zijn
op een iets lager niveau dan eind 2020 gehouden, omdat er eind2020 vrij veel vooruitbetaalde kosten
zijn. De liquide middelen, die als sluitpost zijn berekend, nemen af, onder andere door de venrvachte
negatieve exploitatieresultaten. Maar omdat de investeringen lager zijn dan de afschrijvingen is de
afname minder groot.

ln de meerjarenbegroting is rekening gehouden met extra investeringen in kwaliteit van onderwijs
boven de in rijksbijdragen vergoede lasten. Door de begrote exploitatietekorten neemt het eigen
vermogen af van €1 .939.000 in 2019 tot €1 .581 .000 in 2023. De voorzieningen nemen af. De dotaties
bedragen de komende 3 jaar € 159.000 en de onttrekkingen € 198.000. De kortlopende schulden
betreffen met name de verschuldigde loonbelasting en pensioenpremie over de maand december en
de opgebouwde vakantie-uitkering en bindingstoelage,
Door dit alles neemt het balanstotaal af.

Staat van baten en lasten
Reall3atle Reallsatle

2019 2020
Begroot

2020
BegÍoot

2021

3.588.097

8.000

23.000

3.6í9.0t7

Begroot
202J2

3.530.958

8.000
26.000

3.564.958

BegÍoot
2023

3.492.648

8.000

26.000

3.526.648

RiJksbijdragen

Overlge overheldsbljdragen

Overlge baten

Totral baten

Personele lasten
Afschrijvlngen

Huisvestlngslssten

Overlge materlële l8sten

Totaal laston

3.097.353

12.665

58.230

3.t68.248

3.34s.788

0

66.856

3,112,W

3.'197.588

1 1.000

68.000

3.278.588

2.681.85'l

90.31E
405.93'l

498.24
3,676.334

2.726.495
87.707

211.248
459.229

3.'184,379

2.661.336

90.731
208.750

438.500

3.399,3,r7

2.935.2%
85.í04

220.800
496.200

3.737.398

2.U7.112
85.899

220.800
485.700

3.639.5íí

2.833.000
4o.217

220.800

485.700

3.619.717

Saldo baten on laston 608.086 -72.035 -122,7129 -íí8.30í -74.553 €3.069

Flnanclële baten

Flnanclële lasten

Saldo

Totaal i5o7.212 -71.620 -'t22.ZtS .ííE.30í -71.553 43.069

Toelichting op do staat van baten en lasten
De begrote rijksvergoedingen zijn gebaseerd op de leerlingenaantallen en de bekende vergoedings-
bedragen en een vergoeding van het Samenwerkingsverband. De overige overheidsbijdragen
betreffen de vergoedingen voor de gymzaal die hier nog begroot zijn. Deze moeten echter bij de
overige baten verantwoord worden. De overige vergoedingen betreffen voornamelijk de
ouderbijdragen, bijdragen van bedrijven en instellingen en opbrengsten diverse ac-tiviteiten.
De personele lasten nemen na2021 af, voomamelijk door een lagere formatieve inzet. De
afschrijvingslasten nemen af doordat er minder geïnvesteerd wordt. De huisvestingslasten zijn iets
hoger begroot, o.a. voor onderhoud, energiê en schoonmaakkosten. De overige instellingslasten zijn
zo nauwkeurig mogelijk begroot op basis van historie, venrvachtingen en bezuinigingen om uiteindelijk
in 2025 een sluitende exploitatie te hebben. Er zijn geen financiële baten meer begroot.

874
0

874

4í5
0

/t15

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Overige rappoÉages

RappoÉage aanwezigheid en werklng van het lntorne risicobeheersings- en controlesystoom
Het interne risicobeheersing- en controlesysteem bestaat voor het financiële deêl uit de plannings- en
control instrumenten. De belangrijkste instrumenten zijn de meerjarenbegroting, Financiële
halÍJaarrapportages en dashboardrapportages. Maandelijks wordt de realisatie ten opzichte van de
begroting in het directieteam gemonitord. Enkele keren per jaar vindt de uitgebreidere
managementrapportage plaats aan de Raad van Toezicht.

Het bestuursformatieplan betreft de planning en de rapportages van het administratiekantoor voor wat
betreft de control. Daarnaast is er sprake van regelmatige evaluatie van de beleidsplannen en de
realisatie daarvan. De bezoeken van de onderwijsinspectie spelen hierbij ook een rol.

Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden
Er is een analyse gemaakt van de belangrijkste risico's voor de komende jaren. Op basis kans en
omvang is een monetaire waarde van de risico's berekend. Deze analyse vormt de basis voor een
inschatting van het benodigde weerstandsvermogen van de stichting; het zogenoemde normatief eigen
vermogen.
Als belangrijkste risico's worden gezien:

1. Huisvesting
ln de afgelopen twee jaar heeft er een grote inhaalslag plaatsgevonden vanwege achterstallig
onderhoud en is een uitbreiding van 600 m2 schoolgebouw gerealiseerd. Hierdoor zullen de komende
jaren de onttrekkingen minder hoog zijn. Er is in den lande discussie over hoe de
onderhoudsvooziening opgebouwd dient te worden. Naar verwachting komt daar in 2021
duidelijkheid over. lndien de componentenmethode toegepast moet worden, dan moet voor elk
onderdeel apart gedoteerd worden en leidt dit tot een hogere dotatie en stand van de
onderhoudsvooziening.
Kans: 50o/o

Bedrag: € 200.000

2, Arbeldsconflict
Bij een arbeidsconÍlict wordt er een zorgvuldig traject gelopen. Een outplacementtraject behoort tot de
mogelijkheden. Er wordt uitgegaan van een Íinancieel traject van 2 jaar als het gaat om loonbetaling.
Kans: 20o/o

Bedrag: € 150.000

3. Fluctuaties leerlingenaantallen
Bij fluctuaties van leerlingaantallen dalen de inkomsten, maar de personele lasten lopen door
Kans: 50o/o

Bedrag: € 130.000 (10 leerlingen a € 13.000)

4. lnstabi I ltelt bekostl g I n g Praktijkondsrwiis
Het ministerie heeft het Praktijkondenrvijs erkend als een ofÍiciële ondenrvijssoort. Dit maakt dat het
risico laag is betreffende de bekostiging. Naar verurachting wordt met ingang van 2022 de
vergoedingssystematiek hezien. Op basis van het leerlingenaantal op 1-10-2018 en de
vergoedingsbedragen van 2019 leiden de voorlopige berekeningen tot een hogere vergoeding van ca
€ 105.000 per jaar. ln 5 jaar tijd wordt naar de nieuwe vergoeding toegegroeid. Vooralsnog is
gerekend met de vergoedingsbedragen voot 2021.
Kans: 0o/o

Bedrag: €0

5. Onderuflskwallteit
Er is/wordt veel geïnvesteerd in het versterken van de onderwijskwaliteit. Het gaat om
individuele/teamscholing waarbij het didactisch/pedagogisch handelen van de docenVhet team wordt
versterkt. De inspectie heeft in 2018 de onderwijskwaliteit ruim voldoende beoordeeld. ln de reguliere
meerjarenbegroting worden de kosten van nascholing meegenomen. Bij een eventuele onvoldoende
onderwijskwaliteit zal het leerlingenaantal dalen.
Kans: 10o/o

Bedrag: € 60.000
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6. Zlektevezuim
De Baander is eigen risicodrager bij ziekte. Dit betekent dat bij een hoog ziektevezuim de
vervangingskosten voor eigen rekening zijn.
Kans: 50o/o

Bedrag: € 80.000

7, Werkloosheidsuitkering
Momenteel is de arbeidsmarkt erg goed voor docenten, er is namelijk krapte. De kans dat een docent
geen andere baan vindt, is klein.
Kans: 10o/o

Bedrag: € 300.000

8. Zwangercchapsverlof/oudenschapsverlof
De uitkering van het UWV is niet dekkend voor het zwangerschaps-/bevallingsverlof. Het
ouderschapsverlof is voor rekening van de stichting.
Kans: 5070
Bedrag: € 80.000

9. WGA-ultkering
Wanneer een personeelslid na twee jaar ziekte uit dienst gaat, is de stichting maximaal 10 jaar
verantwoordelijk voor de WGA-uitkeringen Wet Gedeeltelljk Arbeidsongeschikt).
Kans: 25o/o

Bedrag: € 600.000

Hierna is in tabelvorm een voorlopige inschafting gemaakt van de bedragen die gemoeid zijn bij de
financiële risico's en de kans dat dit zich voor gaat doen. Bij de belangrijkste Íinanciële risico's is
hiervoor al aangegeven hoe een en ander gemonitord wordt. Bij de jaarlijkse actualisatie van de
meerjarenbegroting wordt rekening gehouden metde dan bekende gegevens ên prognoses, zoals de
leerlingenaantallen, de actuele vergoedingsbedragen, de formatieve verplichtingen e.d. Daarmee
wordt een deel van de risico's in de reguliere meerjarenbegroting opgenomen.

Bodrag Kans Rlslco
€

í. Hul3vo3tlng
Hogere dotstie onderhoudsvoozlenlng

2, ArboldsconÍllc't
Outplacemenuloonbetallng

3. Fluc'tuatles loeÍllngonaantallen
l0leeÍllngen

4 lnstabllltolt bokostlglng PrrktukonderuUs
VeÍeenvoudiglng bekostlglng
VooÍloplge berekenlngen laten een st[glng zlen

5, OndoÍwushflalltelt
BiJ onvoldoende l(ulalitelt dallng leeÍllngaantral

6, Zoktoverzulm
Vervanglngskosten voor elgen rekening

200.000 s09É 100.000

150.000 2W6 30.@0

't30.000 6s.000

0

60.000

80.000

6.000

40.000

s0%

0?6

LO96

50%

0
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7. Wsrkloosheidsu itkering
Uitkeringskosten

8, Zwangorschapsverlof/oudeÍachapsverlof
Uitkering UWV te laag en ouderschapsverlof is voor
rekeníng van de stichting

300.000

80.000

r0%

50%

25%

30.000

40.000

9. WGA uitkering
Uitkeringskosten gedurende maximaal 10 jaar 600.000 1 50.000

Totaal í.800.000 46í.000

De kans dat alle risico's zich tegelijkertijd voordoen, is gering. Gelet op de financiële positie van de
stichting, ook op termijn, zijn er voldoende financiële reserves om tegenvallers op te vangen zonder
dat de continui'teit in gevaar komt. Maar mocht het risico van € 461 .000 zich daadwerkelijk voordoen
in de periode tot eind 2Q24, dan nog is het weerstandsvermogen 0.32 per 31 december 2023.
Binnen de stichting wordt geen onderscheid gemaakt tussen private en publieke reserves.

Normatief eigen vermogen
Op basis van de rekentool is het normatief eigen vermogen volgens de Onderwijsinspectie €
1.197.000. Het werkelijk eigen vermogen is € 1.867.000, zodat een mogelijk bovenmatig eigen
vermogen € 670.000 bedraagt. De risicoanalyse komt uit op € 461 .000 aan risico's, tennrijl de
rekentool uitgaat van € 325.000. Daardoor is € 136.000 meer vermogen nodig, waardoor het
bovenmatige vermogen ca. € 535.000 bedraagt.

ln de meerjarenbegrotingen 2018 tot 2023is elk jaar een afnemend tekort begroot tot in 2024 een
sluitende begroting kan worden gepresenteerd. Volgens een goed onderbouwd plan worden de
reserves en daarmee het weerstandsvermogen afgebouwd, Uit de reserves wordt op die manier
geïnvesteerd in verbetering van de onderwijskwaliteit, effectiever pedagogisch en didactisch
handelen van de docent, een toegesneden en duurzamer schoolgebouw, een hechtere relatie met de
bedrijven in de regio en een steviger positie van het Praktijkonderwijs in de regio.

Ondertekening namens het bestuur

Datum: 3o t\.rí1,4 2A2À
ptaats: ,Á "^"1t?,-Á
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KENGETALLEN

ln onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Als er een signaleringswaarde is
vastgesteld door de ondeÍwijsinspectie dan staat deze vermeld. lndien bepaalde kengetallen erg afi^,ijken
ten opzichte slgnaleringswaarde, kan dlt aanleidlng zijn tot veder ondetzoek naar een financieel Íisico
door de onden rijsinspecffe.
Een signaleÍingswaarde ls echter geen norm voor de onderuijsinspec,tie.

'mva: materiële vaste ac'tiva

Bovenstaande kengetallen ziJn hleronder grafi sch weergegeven.

Hiema vindt u de omschÍijving en delinitie per kengetal inclusief berekening.

Kenaetal 2020 20tg
Drgnar9Írng5w3aÍ99
onderwllslnsoactle

HulswstlngsÍatlo
Llquldltelt (cunent ratio)
Rentabllltelt (1-.Jadg)

Solvabllltelt (incl. voozieningen)
Solvabllltelt (excl. voorzieningen)
YvooBtandsvoÍmogon (incl. mva')
WoorctandsveÍmogsn (excl. mva*)
Kaoltallsatlefactor

0,07
4,76
-0,02
0,87
o,82
0,55
0,30
0.49

o,12
5,17
-0,16
0,88
0,82
0,61
0,34
0.55

groter dan 0,10
kleiner dan 0,75
lager dan {,10
kleiner dan 0,30
geen
kleiner dan 0,05
geen
oeen

Kengetallen voor 2020 en 2019 12020 !2019

5,50

5,00

4s0

4(x)

3,50

3,00

2,SO

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

{,50

5,r7

0,870,88 0,820,32
0,550,61 0,490,55

0,300,34
g,g7o'12

..""ï,:.:: \cuíe$! \\."t'
ro{a '

,$dtfno*t*td
\-è
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Hulsvestlngsratlo

Het kengetal 'hui3vêstingsratio' geeft de verhouding weer fussen de huisveslingslasten en de totale lasten
(inclusief financiële lasten).

- Deílnltle: Som van de huisyesfrhgsrasÍen en afschtiivingen gebouwen en teneinen gedeeld door som
van de totale lasbn (inclusief frnanciële lasten).

Omachrllvlnq 31-,12 020 31-12-2019
€

211.248
41.510

€ €
405.931
41.161

€

- HuisvesÍlngsrasÍen
- Abchrítvlngen gebouwen en teneinen

Som van de huisvestingslasbn en afschtjvingen
gebouwen en tenainen

- Totale laslen
- Financiële lasten

Som foÍa/e /asÍen en financlële lasten

252.758 447.092

3.4U.679 3.676.3U

3.484.679 3.676.3U

Kenoetel:

De onderuijsinspec,tle hanteeft een signabrtngswaarde van grcter dan 0,10.

De huisvestingsratio is voor 2020 lager dan de signaleÍingswaarde ondeÍwijsinspectle. ln vergelijking met
2019 is de huisvestingsratio gedaald.

Llquldltelt (cunent ratio)

De liquiditeit geefi aan in hoêveÍÍe de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

- Deflnltle: De vehouding tussên de vlotb'nde acfua (som van liqulde middelen, kottlopende etrecten,
vorderíngen en voonaden) en de koflopende schulden.

Omschrllvlno 31-12 02O 31-12-2OlS
€

1.420.993

€
1.473.696

e €

- Liqulde mlddelen
- Kotíopencle etreclen
-Voderingen
-Voomden

Vlofrende activa

Koflopende schulden

12.585 9.486

1.433.578 1.483.182

300.949 286.947

Kenoetal:

De ondeMrijsinspeclie hanteeÉ een signaledngswaaÍlde kleiner dan 0,75.

De liquiditeitsrato geeft aan dat 4,76 keer kan worden voldaan aan de uibtaande kortlopendê schulden,
bestaande uit de posten benoemd in de toellchffng op de balans onder 2.4 Kortopende schulden.

De stichting heeft op 31 december 2020 de beschikking over € 1.420.993 aan liquide middelen en

daamaast € í2.585 openstaan aan nog te ontvangen bedragen.

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstasnde
schulden dle binnen één Jaar voldaan moeten ziJn, te weten € 300.949.

De liquiditeit is voor 2020 gÍoter dan de signaleringswaarde ondenvijsinspec,tie. ln veÍgelïking met 20í9 is
de liquiditeitspositie gedaald.

ln bovenstiaande berekening is geen rekening gehouden met de in de vooÍzieningen opgenomen
verylichtingen.

1-7
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Rontabllltolt

Dê rentabiliteit geefr de verhouding aan fussen het resultaat en de totale baten

- Deíinltle: Resultaat gedeelcl cloor de h/tale ba/r'n (lncluslef financlële baír'n).

OmschÍllvlna 31-12-2020

JarmlGnlno iO20
45097 / SildlïrE t(dhLk híllto.rd.rrl! Ànfríbd d m&!kon, b And!ídl

3l-12-2019

Resu/taaÍ

- Totaal baten
- Financíële baten

Som totadl baÍ€'n inclusief frnanciële baten

€€€€
-71.620 -507.212

3.412.444 3.168.248
415 874

3.413.059 3.169.122

De ondemvslnspecíie hanteeft een signaleingswaarde lager dan -0,10.

De renbbiliteit geefr aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.

De stichting heeft met de totale baten, te weten € 3.413.059, een resultraat behaald van 4 7í.620. Dit
houdt in dat er naast de inzet van elke euro die ontvangen en besteed uordt er € 0,02 vordt ingeteerd op
de reseNes.

De rentabiliteit is voor 2020 hoger dan de signaleÍingswaarde onden/vijsinspectie. ln veÍgelijking met 2019
ls de rentabillteitspositie gestegen.

Solvabllltelt

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd veÍmogen aan en verschaff dus inzlót in de
financieÍingsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoevene de oqanlsatie op langere termijn aan haar
verplichtingen kan voldoen.

- Deítnltle lncluslef voozilenlngen: Elgen vemvgen en vooráeningen gedeeld door het totale vermogen

OmschrUvlns 3l-12-2020 31-12-2019
EC€€

1.867.45 t.938.966
116.173 132.U'2

1.983.518 2.071.798

Kenoetal:

De ondemijsinspectie hanteeft een signaleingswearde kleiner clan 0,30.

Deze definitie van de solvabiliteit geefr aan dal87o/ovan het totale veÍmogen uit eigen vermogen ofwel
reserves en voozieningen besbat, hetgeen inhoudt dat slechts 130/o van het totale vermogen geÍinancierd
wordt met vreemd veÍmogen.

De solvabiliteit is voor 2020 gÍoter dan de signaleringswaarde ondenrvijsinspectie. ln vergelijking met 2019
iB de solvabiliteitspositie gedaald.

- Definitle exclusiel voonlenlngen: Eigen vernngen gedeeld d@r hêt bttdle vemogen

Omechrllvlns S1-12-2O2O 31-12-201E
€

1.938.966

- Eigen vemogen
- Voonleningen

Som ergel, vetmollen en voozieningen

Totral vemogen

€

Eigen vermogen

Totaal vermogen

1.867.345

2.284.467 2.358.745

Kenootal:

De ondewiisinsryclie hanteeft geen signaledngswaarde voor deze berekening van solvabiliteit.

d:
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Weoretandsvormoggn

Hel weerstandsvermogen geefr aan het vermogen om niet-vooziene tot de reguliere bedriffsvoedng
behorende risico's op te vangen.

- Def,nffie Incluslef materlële vasíre actlva: Het eigen vermogen gedeeld door de toble baten (ínclusief
frnanciële babn)

Omrchrllvlns !1-12-2020 3'l-12-20í-9
€ €

Elgen vermogen

-Totaal baten
- Financiële baten

Som totaal ba/p'n inclusief frnanciële ba.lr-n

1.867.345 r.938.966

€€

3.412.644
415

3.168.248
874

Kendetel:

De onderuijsinspectie hanteeft een signaleingswaade kleiner dan 0,05.

ln deze deÍinitie wordt de rol van het eigen veÍmogen als risicobuffer voor onvooziene gebeurtenissen
benadrukt.

Bij toepassing en verankering van het Íisicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van
de planning & control cyclus blljven altiJd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelfike ffnanclële
effecten moet het bêstuur voldoende weerstandsvermogen hebben ofopbouwen.

Het weerstandsvermogen is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde ondeMïsinspec'tie. ln
vergelijking met 20í I is het weeÍstandsvermogen gedaald.

- Def,nltle excluslel materlële vaete actlva: Het eigen vermogen minus de materiële vaste ac'tiva
gedeeld doorde totale batrn (inclusief financiële babn).

Omschdlylns 31-12-2020 3'l-12-2019
€

1.867.U5
850.889

C

3.413.O59

€

1.938.966
875.563

C

- Eigen vermogen
- Matrdële vaste activa

Verschil eigen veÍmogen en materiële vaste ac-tiva

-Tobal baten
- Flnanciële baten

Som totaal baten incluslef financiële batrn

1.0í6.456 1.063.403

3.412.U4

Kendetal: o_30 o_34

De ondemiisinspeclie hanteeft geen signaleringswaatde voor deze berekenlng van het
weetstandsvetmogen.

Kapltalbatlofactor

De kapitalisatieÍactor geeft een indicatie hoe djk een schoolbestuur is; dit om tê signaleren of
onderwijsoÍganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benuften voor de vervulling
van hun taken.

- Deflnffie: De activazitde van de balans minus de mabdële vaslc activa be?effende gebouwen en
teneinen gedeeld doorde totale bale'n (lnclusleffrnanclële baten).

Omschrllvlno 3'l-'12-2U20 31-12-2019

415
3.168.248

874

3.169.122

- Balans totaal
- Materiële vaste activa gebouwen en teneinen

Verschil balans fults,al en materiële vaste acíiva
gebouwen en teneinen

- Totaal batên
- Financiéle baten

Som totaal baten inclusieffrnanciële baten

€

2.2U.467
608.038

€

1.676.429

€

2.358.745
606.46

€

1.752.399

3.169.122

3.412.d44
415

3.168.248
874

3.413.059

Kenootal:

De onderuljsinspec:tie hanteeft geen signaledngswdande voor de kapiblisatiefaclor.
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BAI.ANS PER 3í DECEMBER 2O2O

En vêrgollJkondo clíorr 20í9. . na voÍwoÍtlng Eiultaatb$tommlng -

Jasr€*snlng 20m
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t1-12-2020 31-12-2019
€ €

850.889 875.563

850.889

€€
1

1,1

1.1.2

1.2

1.2.2
1.2.4

ACTIVA

Vaste actlva
Materiële vaste activa

Totaal vaste actlva

Vlottende actlva
Vorderingen
Liquide middelen

Totaal vlottende activa

TOTAALACTIVA

PASSIVA

Eigen vermogen
Voozieningen
Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

í2.585
1.420.993

9.486
1.473.696

875.563

1.483.1821.433.578

2

1.867.345
116.175
300.949

2.2E4.467

2.284.467

1.938.966
132.832
286.947

2.358.745

2.358.745

2.1
2.2
2.4
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2O2O

En vergelflkende cflfeÍe 20í9

2020 Begroot 2020 2019

-

3.097.353
12.665

58.230

3.168.248

2.681.851
90.318

405.931
498.2U

3.676.3U

-50E.0E6

€ € € €
3
3.1

3.2

3.5

4 Lastgn
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

6
6.1

Baten
Rijksbijdragen OCW
Overheidsbudragen en
-subsidies overige overheden
Overige baten

Totaal baten

3.345.788

66.856

3.197.588
I í.000

68.000

Totaal lasten

Seldo baten en lasten'

Flnanclële baten en laston
Financiële baten

Saldo frnanclële baten en lasten

2.726.495
87.707

211.248
459.229

3.412.644

3.4U.679

2.661.336
90.731

208.750
438.500

3.276.588

3.399.317

-122.729

500

-72.035

874500415

874415

Totaal resultaat' -71.620 -122.229 -507.212

'(- is negatief)

(VooEtol) bestommlng van het rcsultaat
Een (Voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat
van baten en lasten.

VoEle: 1702202'l
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KASSTROOMOVERZ]CHT 2O2O

En veÍgell|kondo cUbr3 20í9

Ka$troom ult opoÍatlonolo ac{lvltelten

Reultaat uit gewone bedrijÍsoeÍêning (saldo

baten en lasten)

Aanpassingen v@r aansfuifing
bedijfsrcsuftaat:
- Afschrijvingen
- Mutaties voozieningen

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met
het bedrijtsresultaat
Verande d ngen in wêdkapftaal :
- Vorderingên
- KoÉlopende schulden

Totaal van asnpassingen in werkkapitaal

Kasstroom uit bedrijÉoperaties

Ontvangen interBt

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

KasstÍoom ult lnvostorlngsac{lvltelten
lnvesteringen in materlële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeÍingsactiviteiten

Kasstroom ult fl nancloÍlng3ac'tlvltoltgn
Kasstroom ult overlge balansmutatles

Mutatlo llquldo mlddolon

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Strand llquide middelen per 1-1

Mutatie boekjaar liquide middelen

Stand llquldo mlddelen per 3í.í2

2020

-

-72.035

87.707
-10.659

71.W

-3.099
14.00'l

90.318
-92.319

5.486
-49.159

10.902 

-

2019

4.2
2.2

Ref.

1.2.2-t-1.2.2.14
2.+t-2.4.',tB

6.',t.1-t-1.2.2.'t4

1.1.2

1.2.4

.---------ï5

415

-:iffi''

-508.086

-2.001

43.673

re76-d
874

-552.886

-6Ít.033 -14.333

ó3.03t! -14.332

-52.703

--5dr2T8
2020 20í9€€€€

1.473.696 2.0/,0.914
-52.703 -567.218

í.420.993 í.473.696

Vdalèi17022021 3E



GRONDSLAGEN VOORWAARDERTNG VAN ACTTVA PASSTVA EN RESULTAATBEPALTNG

Algemeen

Dê grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de
Jaarverslaggeving Onderuijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Ondenrvijs
worden Titel I Boek 2 BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast
(behoudens afwijkingen aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Ondenrl/Js). De
jaarrekening is opgesteld in gehele euro's.

Activa en passiva, met uiEondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd
tegen de verkrijgings- of vervaardigingspr{s of de actuele waarde, lndien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. ln de balans, de
stiaat van baten en lasten en het kasstroomovezicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties
wordt ven,lrezen naar de toelichting.

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

Contlnuïtelt

Deze jaanekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergolflklng met voorgaand Jaar
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzlgd ten
opzichte van voorgaand jaar.

Vorbondon partuon
Ars veÍDonoen panu woroen aangemerKl aIe recnrspersonen waarover ovemeersenoe zeggenscnap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
ovenregende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de
statutaire directieleden, andere sleutelíunctionarissen in het management van de instelling en nauwe
veruanten zijn verbonden partijen.

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

Grondslagen Balans

Materlële vaste actlva
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar
tijdsgelang plaats op basis van de venrachte toekomstige gebrulksduur. Er wordt rekenlng gehouden
met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Onderstaand worden de aÍschrijvingstermunen per categorie weergegeven.
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

Jsmkmlng 2020
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Gategorle aíschÍlrvln93-
toÍmun ln

afschÍlMng3-
porcent8go pot

actlverlngs-
groru ln €

JrsdL t,t

Niet gesubsidieerde verbouwing
Kantoor en lnventaris
ICT apparatuur
lnstallaties
Ondenrvijsapparatuur
lnventaris en apparatuur

33 3,330/o

5,00%
33,33%

6,6670
20,00o/o

20,00o/o

2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500

20
3

15
5
5
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Gebouwen
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een vooziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de vooziening wordt bepaald op basis van het geschatte
bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud
verloopt.

Vorderlngen
vordenngen worden brj eerste verl'vefl(ing gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste veruerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprljs. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van eên verlengde overeengekomen betalingstermfin
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de veruachte ontvangsten en
worden er op basis van de effectieve rente rentelnkomsten ten gunste van de winst+n-verliesrekening
gebracht. Voozieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.

Llqulde mlddelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zfn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liqulde middelen worden gewaardeerd tegen nomlnale waarde.

Elgen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserve(s).

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedlngsmogelijkheid, welke door het
bestuur is aangebracht.

Omschr[vlng Doel BeperklnEen EUR
- Reserve nulmeting Compenseren van Zie doel 529

Voorzlenlngen

Voozieningen worden gevormd voor in rechte aÍdwingbare oÍ feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschfinlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voozieningen worden gewaardeerd tegen
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtlngen per balansdatum aÍ te
wikkelen. De voozieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de ultgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de venvachtlng ls dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlfk is
dat deze vergoedlng zal worden onfuangen bij de afrvikkeling van de verplichUng, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voozieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voozieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en
lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

voor het contant mal(en van de waarcle van de voozlening wordt gerekend met een rekenrente welke
voor eind 2020 wordt bepaald. De berekening is als volgt:
Rekenrente = Weftelijke rente (bron: DNB) -/- lnflatie (bron: GBS).
Bij een negatieve uitkomst van de rekenrente za,l deze op nul worden gesteld.

Voor 2020 wordt er gerekend met een rekenrente van 0,00%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente
vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 2,70olo is.

Jubileumuitkerinoen
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De vooziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de veruachte uitkeringen
gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de vooziening wordt
gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voozieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder
meer rekening gehouden met venrvachte salarisstijgingen en de blijfkans.

Voozieninq duuzame inzetbaarheid

De vooziening duuzame inzetbaarheid wordt opgenomen tegen de contante waarde van de gespaarde
uren per einddatum verslagperiode, voor personeelsleden ouder dan 57 jaar waarbij een opnameplan ls
overeengekomen voor een looptijd van maximaal 5 jaar. Voor de berekening van de contante waarde
van de vooziening wordt gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voozieningen is benoemd.
Bij de berekening van de vooziening wordt onder meer rekening gehouden met de opnamekans.

Voozienino oroot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een vooziening gevormd om deze lasten
gelukmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeglng aan de vooziening wordt bepaald op
basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de
werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Bij de bepaling voor de vooziening groot onderhoud ultimo 2020 is gebruik gemaakt van de tijdelijke
uitzonderingsbepaling conÍorm RJO 4, lid 1c.

Overiqe voozieninoen

De overige voozieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afrvikkeling van de
vooaiening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

Kortlopende schulden

De overlopende passlva betreffen de vooruitonfuangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden
zijn te plaatsen.

Kortlopende schulden worden bij de eerste ven,'rerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste venrrreRing gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagon Staat van Batgn en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die
hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door
het bestuur is/ zijn bepaald.

Ruksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft .

OveràeldssuDsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsldieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarchijnlijk is dat deze

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

Jemkfflng 2020
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Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de aóeidsvooruaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds
in de jaarrekening venrverK als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis
premies aan pensioenfondsen en vezekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft
de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.
De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen.

Pensioenregeling

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvooziening opgenomen.
De instelling is volgens de cao aangesloten biJ het ABP, De belangrijkste
kenmerken van deze regellngen zïn:
' pensioengevendesalarisgrondslagismiddelloon
. er heeft in 2020 geen indexatie plaatsgevonden
' de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2020 93,20o/o. overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

Op de Nederlandse pensloenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contrac{uele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
vezekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen
Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrtjvtngen op matetële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de venarachte
toekomstige gebruiksduur van het actieí. Over teneinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven. lndien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden
de toekomstige afschrijvingen aangepast.

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

Flnanclóle baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig veruerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Bij de venrverking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen Kasstroomoverzlcht

Het kasstroomovezicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode
wordt het resultaat als basis genomen.
Dit ovezicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

ln samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomovezicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om
geldstromen te genereren.

Jsmkslng 20ZO
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Prtjsrtsico
De instelling loopt risico's ten aanzien van de waardering van effecten, opgenomen onderfinanciële
vaste activa en effecten, opgenomen onder vlottende activa. De instelllng beheerst het marktrisico door
onderscheid aan te brengen in de portefeuille, en limieten te stellen,

Rente- en kasstroomlsico

De lnstelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name ondêr Íinanciële vaste
activa, effecten en liquide mlddelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder
schulden aan kredietinstellingen). Met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt de
instelling risico's over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.

Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot aÍdekking van het
renterisico gecontracteerd.

Voor vorderingen en schulden met varlabele renteafspraken loopt de instelling risico ten aanzien van
toekomsti ge kasstromen.

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

De instelling heeft geen signlficante concentraties van kredietrisico. Verkoop vindt plaats aan afnemers
die voldoen aan de kredietwaardigheldstoets van de instelling. Verkoop vindt plaats op basis van
krediettermijnen tussen de 8 en 60 dagen. Voor grote leveringen kan een atuijkende kredietterm'rjn van
toepassing ziJn. ln dat geval worden aanvullende zekerfieden gevraagd, waaronder garantiestellingen.

De instelling heeft vorderingen verstreK aan participanten en maatschappijen waarin wordt
deelgenomen. Bij deze part|en ls geen historie van wanbetaling bekend.

J&mkslng 20m
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAI{ DE BAI.ANS

'1.1.2 Matorlëlo vasto ac'tlva 1.1.2.1 1.1,2.2 1.1.2.3
G€bouwen Terrelnen lnventarl!

en
appar"tuuÍ

Jsarskanlng 2020
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1.1.2.4
OYerlge
matoÍlële

1.1.2.6
Vaste
bodr[íb.

1.1.2.6
Nlet aan de
bodr[Ëult
o€fianlng
dlorctbrro
MVA

Íotaal
matorlëlo
velte ecllve

ultvo€rlng
en voorull.
betellngen

Stand per0í{tl-2020
VerkÍijgings- oÍ vervaaÍdigingsprijs

Cumulatieve afschÍijvingen en
waardevermindeÍingen
Cumulatieve herwaaderingen

MateÍlële vastg actlva
por0í{í.2020

VeÍloop gedurende 2020
lnvesteringen
Desinvesteringen
AÉchrijvingen
AÍschrljvingen op desinvesteringen

Henvaarderingen
Bijzondere waardevermlnderingen

Terugnemlng van bijzondere
waardeverminderingen

Overige mutaties

Mutatle godurondo 2020

Stand por 31-í2-2020
Verkrijgings- of vervaardlgingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeveÍmindeÍingen

Cumulatieve herwaaÍderingen

MatorlËlo vasto ac'tlva
pe?81-12-2020

935.193

337.391

22.616

14.O72

658.614

452.W

90.422

47.776

1.706.845

831.283

597.802 8.W ,,28.5tO 12.38 876.562

43.201

40.oo2

14.992

1.507 35.589

4.UO

í0.607

63.033

87.705

3.í90 .í.507 .20.597 6.797 -24.9t2

978.394

377.393

22.616

15.579

673.606

467.633

95.262

58.383

1.769.878

9't8.988

60í.001 7.0t7 205.973 36.879 860.890
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BAIáNS

1,2 Vlottendelcth!

1,22 VoldeÍlngsn E1-12.2020 tí-12{0t9

--

.10.203

2.38Ít
4.íí8
5.389

't.2.2.12
,1.2.2.16

,t.2A

1.2.4.2

12.586

í2.t80

Voorullbetealde kostên
OveÍlge oveÍlopende adlva

OwlopcndoMra
Totrrl Vorderlngpn

Tegoad8n op bankÍekenlngen

Tottll llqulde mlddelen

9.187

9142í2020 E1.t2augE.................._-
1.420.993 1.473.090

íá20.09r l,a7!.606

0.487

Alle voÍderingen genoemd ondêr í.2.2 hebben een lqrptjd koÍter dan eon Jser

Llqulde mlddelen
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN IÁSTEN

3 B.ten

3.í Rlkeb[dragen 2020 Bogroot 2020€€ €

RUksb[dragon
Rïksbudrage OCW

ToEal RiJksbudrage

Overlge subsldlos
OveÍige sub€ldies OCW

Tobal Ruksbudragen

2.998.094

219.327

2020 Bog!3939_
_----=-

1't.000

í 1.000

í,t.000

2020 BogÍoot 2020
€ €

Jo!ítkdlne 202,
45007 , Stch{írg KBlMlc* PcttlkoírdcrwÍ! Amtríood m mtd(fi, lr Alrcbqt

20í9€€
2.880.058 2.739.722

2.998.094 2.880.058 2.739.722

208.892 232.'114

2't9.327 208.892 232.114

128.387 108.638 125.517

3.345.788 3,í97.588 3.097.353

Ontvangen dooóetallngen
rijksbudrage SWV

Tot al RukrbudÍrgen

OvertoldsblJdragon on €ubsldlos
ovorlgo ovoÍhodon

OvoÍlgo ovoÍheldrb[dragen en -
Bub3ldlo3 ovoÍlge ov€Íhoden
OveÍige gemeentelíke en
Gem€enschappeliJke Regêlingen -
blldraoen en €ubgldleg

ToEal Overige overheidsbijdragen
on -subsldies oveÍiEe oveÍheden

Totaal overfieldsbudragon on -
3ub3ldles oveÍlge oveÍfi eden

3.5 Ovedge baton

3.í.í
3.1.1.1

3.1.2
3.',1.2.1

4.1.'t.'l
4.1.1.2
4.1.1.5

3.'t.4

s.2

3.2.2

3.2.2.2

3.5.í
3.5.5
3.5.10

4.'t.1

11.000
57.000

Begroot 2020

20,19

12.665

12.665

,t2.G85

20,t9

-

't1.837
13.375
33.0't8

88.230

20í9

1.885.522
260.0s8
302.366

2.447.946

36.771
201.779

Verhuur
OuderblJdragen
Overige

TotNal ovoÍlgo baton

3.623
10.í00
53.133

80.E58

2020

2.029.487
28't.057
315.939

2.826.483

-20.617
1 51.955

3í.326

88.000

4 Lasten

1,1 PoFonoolrl$ton

Lonen, saladsson, roclale laltgn
en pon3lo€nla8tgn
Lonên €n salarlss€n
Soclale lasten
P6nsloênpÍ€mlos

Totaal lonen, salarissen, soclale
lasten en pensioenlasten

Ovodgs ps]tonole lelten
Dotati$ pêrsonele voozlenlngen
Overlge

Totaal overige personele lasten

Ontvan gsn ultkoÍlngon poEong€l
Overlge uitkerlngen peÍsoneel

Af: Ontvangen uitkeringen personoel

Totaal potlonole laston

€

2.508.336

í5.000
190.500

2.508.336

L1,2
4.1.2.1
4.'t.2.3

4.1.3
4.1.3.3

131.338 í75.500 238.550

22.500 4.U4

31.326 22.500 4.U4
2.728.496 2.66í.338 2.68í.852
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Gomlddold aant l wolknomel!
Het gemlddeld aantal werknemeF bedraagt 37 in 2020 (2019: 39). HiêÍonder is de ondêNerdellng te vlndên
van het gemiddeld aantal werknemeÍB.

20í9
Bestuur/ Management
Persone€l prlmalr pÍoces
Onderstounend pentoneel

Tot€al gemlddeld aantal werknemerg _3Z

-294,2 AÍschruvlngen

2
28

7

2
29
I

4.2.2 Aftchr|lvlngen op mateÍlële vaste
ac{va

Totral .ÍschÍlvlngen

1.9 Hulrvo3tlngllastgn

Huur
Onderhoudslastên (klein onderhoud)
EneÍgle en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatle onderioudsv()ozlening
Ovêrigo

Tottal hulsvoldng3l.lten

1,4 Ovedgo lalton

2020 Bogroot2020€€€€
87.707 90.731

87,707 90.73í

2020 Boqroot 2020

2019
€

90.318

90.3í8

20í9
€

2.698
27.668
44.069
71.625
13.065
50.000
2.124

2,t,1.219 208.780

2020 Begroot2020€€€€

e

4.3.1
4.3.3
4,3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

4.4.1

4.4.2
4.4.3
4.4.5

3.000
25.000
47.750
72.000
10.000
50.000

í.000

2.W
't1.821
46.í48
73.228
í3.562

255.000
3.489

.O5.930

2019
€

Admlnl3traf e en beheerlasten
lnventarls en apparaiuur
Leêr- en hulpmlddelen
Ovêrlgo

Totaal ovoÍlgo lastgn

4.4.'1.'1.í Controle van de JaarÍ€kening
4.4.1.1.2 Andere mntrolewerkzaamheden
4.4.1.'l.3 Flscale advFerlng
4.4.'1.1.4 Andero nlêt-controledlensten

96.í29
9.156

258.336
s5.608

104.000
7.000

235.000
92.500

.l3E.5ll0

Bogroot 2020€€

126.536
í0.868

249.074
111.756

459.229 /198.234

Separato spoclllcatlo koston hltolllngsaccountant

ln het boekjaar z|Jn de volgende bedragen aan accountantshonorarla (Íeeds ondeídoel van 4.4.1 ) ten laste van
het regultaat gebrachl:

2020 2019

9.946 10.000 í 1.330

_9!99_ _1q999_ _1L9!p-

Ult3pllblng honorarla nier accountanbkentoot

Alle hlêrboven opgosomde wêrkzaamhed6n ziln verÍlcht door hehehte accounbnbkantoor ln het huldig en/of
vorig boeklaar.

HonorrÍla mot botÍokklng tot do werleeamhoden

Bovenstaande honorarla betrefËn uibluilend de wêrkzaamheden dle bil de stlchtng dJn ultgevoeÍd door
accountarÍsoÍganlsatles en exteme acoountants zoals bêdoêld in art. 1, lid I Wte (We{ toezlcht
accountantsoÍganlsatles). De kosten voor de controle zïn lncluslef bekostlglng en omzêtbêlastlng.

Bovenstaande accountanbhonorarla áJn venilerkt op ba9i9 van het fac{urênstelsê|.
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0.í

8.'t.'l

Flnlnclële b!Éon
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€ € € €

415 500 gt4

416 500 874

-

Vqdet'l7ozo21



(vooRsTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Jasn k nlng2020
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Resultaat 2020

-

-71.488

-132

-132

-71.620

2.1.1

2.1.2

2.1.2.10

Algemene reserve (publiek)

Bestemminqsreserves (publiek)

Reserve nulmeting

ïotaal bestemmingsreserves publlek

Totaal rcsultaat

Vetdèt170n021 4g



GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeuÉenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

Jasmkslng 2020
46897 / Stcàing l<athollok PEk0JkddoNlJs ÁmEftod s omteks, ia AmÊÍeÍt

Venlèi 17022021 í)



Jslr.nfE 2020

VERBONDEN PARTIJEN

Da veÉondon paíIon dlo b€geilcm dbnon b $ÍoÍden, zlJn hl€Íondsr opgenomen.

Vertonden pullJ, mlndodrold3doelnomhg

Code
JurklbchoYom Sbtt llo !ctM.
m29 zebl lolion

Dgglntmg-
DrrcentríeStltulllro nlem

Reglonaalswvvosvo stohtng AmeÍ8bort 4 0%
Eemland

Codg actvlteilen: 1. contrsdondoÍtvll8, 2. conlEc{onderzoek, 3. oníoeíanda zaken,4. ovoÍhe
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Jaaretenlng 2O2O

45697 / Slicfiting l(aÍroliêk ÈaKtl(ondiliF Af,ssboít m ooEtreks, b Àrechoít

VERANTWOORDING SUBSIDIES

Niet van toepassing, er zijn geen suhsidies die toegelicht dienen te rvorden.

Vqalei 17OZt21



JsrElífllng 2020
.15697 / Sthh!Í€ Kafloll€lí PEkÍr@dofrF Am6íoort d mstrsl(s, trê AmÉfdt

WNT.VERANTWOORDING 2O2O

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden
in de jaanekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt
publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt,

lndellng en bezoldlglngsklasse

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie
generieke instellingscriteria te weten:
(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en
(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.
Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris
gebaseerd op func,tiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de
complexiteit van de betreffende bestuursfunctie.

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal
complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de
rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de
topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten venruijzen wij naar de Regeling bezoldiging
topfunctionarissen OCW-sectoren.

Gomplexlteltspunten

Aftvflkende bezoldlglng

Er is geen afrvijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2020

Aantal complexlteltspunten per lnstelllngscrlterla: 2020

Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren

Totaal aantal complexlteltspunten

Bezoldlglngsklasse

Bezoldlglngsmaxlmum

2
1

I
4

A

€ 1í9.000

Vê6ls:1702202'l 5:l



Jaarekslng 20m
45697 , Siffchtng Kathollok Pnldl(mdeírlrs Amtstuoít m mfsks, ta Amcíooít

WNT.VERANTWOORDING 2O2O

ía. Leldlnggevend topfunc{lonarls met dlenstbetrekklng of zonder dlenstbetrekklng vanaf í3e maand
van de functlevervulllng
De volgende leidinggevend topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking vanaf 'l3e maand van de functievervulling
inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, zijn in de
tabel hleronder opqenomen.

Functlodedev.ns í20201

Functie(s)
Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als
deeltiidfactor in fte)
Dienstbetrekking

Directeur/bestuurder
01-01
31-12

í,000
Ja

Bezaldlalna í2O2Ol

Beloning plus belastbare
onkostenverqoedinq
Beloningen betaalbaar op
Subtotaal bezoldiging
-/- Onverschuldigd betaald
en nog niet terugontvangen
bedrao
Bezoldiging
lndividueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
Het bedrag van de overschrijding
Reden waarom de
overschrijding al dan niet is
toeoestaan
Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde
betalino

't01.445
17.555

119.000

N.v.t.
119.000

1í9.000
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Geoevens í20í9)

Functie(s)
Aanvang functie
AÍloop functie
Omvang dienstverband (als
deeltiidfactor in fte)
Dienstbetrekking
Beloning plus belastbare
onkostenvenqoedinq
Beloningen betaalbaar op
Subtotaal bezoldiging
Bezoldiging
lndividueel toepasselijk
bezoldiqingsmaximum

Directeur/bestuurder
01{1
31-12

1,000
Já

97.684
16.822

'tí4.506
114.506

í í5.000

Vèfrld:17022021
g



f
Toellchtlng

J88ÍÍdcnlngmm
456S7 / Sïcnflng Ksthollak PÍ8k{todsÍdF An6ír6oít cn oorbskon, b AÍrrslboít

WNT.VERANTWOORDING 2O2O

íb. Leldlnggevend topfunctlonarls zonder dlenstbetrckklng maand í - í2 van de functlevervulllng

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

* Voor de hieóoven vErmElde onvsrschuldlgde betallng ls een vorderlng lngesteld die is inbsgrepen in de post '1.2.2
Overige vorderlngen'.

Vdslèt17022021 56



Jáámk hlng 2020
458S7 / SÍ.àUng l&trollok P6KljkoíÉwll8 An€66q1 d mstn8k€n, to Andbort

WNT.VERANTWOORDING 2O2O

í c. Toezlchthoudond topÍunc{lonaÍls

De volgende toezichthoudend topfunctionarissen ziln ln de tabel hieronder opgenomen.

W A.D. W

Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop tunctie

Lid
01-01
31-12

Lid
01-01
31-'t2

Voozitter
0í -01

31-'t2

Lid
01-01
31-',12

Bezoldlolno ln 2020

Bezoldlglng
lndivldueel toepasselljk
bezoldlglngsmaÍmum
-/- OnveÍschuldigd betaald en
nog niet terugontvangen bedrag

Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding
Reden waarom de
overschrijding al dan niet is
toeqestaan
Toellchtlng op de vorderlng
wegens onverÍichuldlgde betallng

1.700

1 1.900

n.v.t.
1.700
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1.700

1 1.900

n.v.t.
1.700
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

2.550

17.850

n.v.t.
2.550
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

2.075

11.900

n.v.t.
2.075
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Geqovons 20í9
Functiecategorie
Aanvang functie
Affoop functle
Bezoldiging
lndividueel toepasselijk
bezoldiqinqsmaÍmum

Lid
01-0í
31-12

1 1.500

Lid
01-07
31-12

5.750

Voozifter
0't-01
31-12
2.250

17.250

Lid
01-01
31-12
1.815

í í.500

Naam toezlchthoudor R.P. Toes
Functleqosevens 2020

Functlecategorle
Aanvang functle
Afloop functie

Lid
01-01
31-12

Bezoldlqlna ln 2020

Bezoldiging
lndividueel toepasselijk
bezoldlqinqsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en
nog niet terugontvanqen bedraq
Bezoldlglng
Het bedrag van de overschrijding
Reden waarom de
overschrijdlng al dan niet is
toeoestaan
Toellchtlng op de vorderlng
r\êgens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 20í9

1.700

11.900

n.v.t.
1.700
N.v.t.

N.v.t.

Ltd

01-07
31-12

5.750

Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop functie
Bezoldlglng
lndividueel toepasseliJk
bezoldiglngsmaximum

V.Êlê'.17t2m21



Jeamkónlno 20Al
/í5097 / St€htng lcthollêk PEktJkondeillF Amnfuoít ff oíEfsks, b Amtuqt

WNT.VERANTWOORDING 2O2O

íd. Topfunctlonadssen mot een bezoldlglng van € í.700 of mlnder

Nlet van toepasslng, er z[n geen leldlnggevende topfunctionarissên en toezichthoudende topÍunctionarissen met een
bezoldiglng van € í.700 of minder.

Vffiloi 17022021



J8amkslng 2020
45897 / Slilchtng Kdnoilok PEkffimdswlF Á'nsBboÍl en mbskm, te AmÍ8fooÍl

WNT.VERANTWOORDING 2O2O

1e. De totale bezoldlglng van meer dan € í.700 voor een topft.rnctlonarls, voor alle func,tles
b[ het bevoegd gezag en eventuele aan het bovoogd gezag gelleerde ÍschtspetËonen

Niet van toepassing, er ziJn geen topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4
jaar als topÍunctlonaris worden aangemerkt, met een of meerdere functies blj het bevoegd gezag of aan het bevoegd
gezag gelieerde rechtspersonen met een totale bezoldlging van meer dan € 1.700.

VffilÊ: í7022021 58



Jsamksnlng 2020

'f6897 / Sadrtng l('fiollek PakfijtondoÍrlF AírrsftoÍt d oÍrabsks, b AmEtuoÍt

WNT.VERANTWOORDING 2O2O

íf. Topfunctlonarls met êen totale bezoldlglng van meer dan € í.700 waarop de antlcumulatlebepallng
van toepasslng le

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige
functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de
anticumulatiebeDalinq van toeoassinq is.

Vffile:1?OnO21



Jsmklnlng 2020
45897 / Sf.ffng lGhollok Pmkqkon&íwljs AmÍstuort ro oGtrêlcn, b AmrÍ8bort

WNT.VERANTWOORDING 2O2O

í9. Toptunc,tlonarls met een totale bezoldlglng van € í.700 of mlnder waarop de antlcumulatlebepallng
van to€passlng lg

Niet van toepassing,er ziJn geen leldinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen inclusief
degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerK, met een bezoldiging
van € 1.700 of minder waarop de antlcumulatiebepaling van toepassing is.

V€íalèl17022021



Jamkslng 2020
,í5697 , Sïchflng Kathollck PÍaldfrmdeillF Affiboíl tr oímtrakon, b AírFí8fuoíf

WNT.VERANTWOORDING 2O2O

2. Ultkerlngen wegons beËlndlglng dlenstyerband aan toptunctlonarlssen
Niet van toepasslng, er z[n geen topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van
hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, waaraan een uitkering is verstreK.

Vêtslèt 17022021



JeáÍrlktnhg m20
46697, SAcf'{ng l(athdlck PEldlffidfllF Am6bort a1 onrtrka1, b AnËÍíodt

WI{T.VERANTWOORDING 2O2O

3. Nlet.topfunctlonarlseen boven de norm

Nlet van toepasslng, er zfln geen overige funcllonerlssen met een dienstbetrekking dle een bezoldlglng boven het
individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

Vrd€:1702021



GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Naam:
Rechtsvorm:
Zetel:
KvK nummer:

Adres:
Telefoon

Contactpersoon: M.W.J. van Seventer-Klomp
TeleÍoon: 0334723163

Bestuursnummer: 45697

Jasmkenlng 2020
45697 / Sfoàdno l(atholl€ft PEktJkondoÍulF AmGbqt on oíÍEbskon, b Ám€lbdt

Stichting Katholiek Praktijkondenntijs AmersÍoort en omstreken
Stichting
Amersfoort
41 188689

Zangvogelweg 152, 3816 MC Amersfoort
0334723163

BR|N-nummers: 03SX
OSSX

De Baander
Bestuur

VêÊlèi170?2021 83



Jaarekening 2020
45697 / Slichting Katholiek PEKijkondeMÍs AreEÍoort en omsheken, b AreEfbort

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN RAAD VAN TOEZICHT

Bestuurder(s)

Reden niet ondertekend /
Naam Plaats Datum Ondertekend Ondertekeni

M. van Elteren Amersfoort

í\t.u-:. I ,ar't ác"r.^kr - Kt.r*.P b I.-, ,u'2^4

*t^ir*.".^d cLre. l.",r. I U".t*.^*à-
Toezichthouder(s) o't -o \''2-l

Roden niet ondsrtskend ,
Naam

A.D. Bisschop
J.A.W. Apeldoorn
B. Ent
W. Eefting
R.P. Toes

Plaats

Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
AmersÍoort
Amersfoort

Datum

3O- -2 02í

fn4 h^ctnJa-J Jcuai
uo( n & R".o"l

Od/L,( {..1o n3'
Lro' A

GF- - I\ oc z.clql

A .È- G1)vI" rt
3c- 6.Jz'

vcrcí z.-fler R," L
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Jaarelcnlng 2020
45897 / S!.tdng Ka$dl6* PÍákqkondoÍdF Armíríboíl m oíírtoskon, b Am6lbdt

OVERIGE GEGEVENS

Vqc,ei17022021



STATUTARE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Er is statutair niets geregeld inzake de bepaling van het resultaat.

Jaan€konlng 2020
45E97 / Sfc$tng Krthollok P6ktlkddoÍtijs AmtsboÍt m mfÊk3n, to AmtuoÍt

Vffilei 17022021 86



412 Retisteraccountants B,V,

Traverse 1

3905 NL Veenendaal

Registeroccountonts

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Katholiek Praktijkonderwijs Amersfoort en omstreken

A Verklaring over de in het jaaruerslag opgenomen jaarrekening2O2O

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening2020 van Stichting Katholiek Praktijkonderwijs Amersfoort en omstreken te
Amersfoort gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
r geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van Stichting Katholiek Praktijkonderwijs Amersfoort en omstreken
op 31 decemb er 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs;

o zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 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.L.

'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

De jaarrekening bestaat uit:
L de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; 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 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op
grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Katholiek Praktijkonderwijs Amersfoort en omstreken zoals vereist in de

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

opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA),

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
ln overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in

artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij
niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende

topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-
plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

RA12 is de merknaam van A12 Registeraccountants B.V. (KvK-nummer: 708824261



Registeroccountonts

B Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat
uit:

r bestuursverslag;
. overige gegevens.

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

de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraa'f 2.2.2

'Bestuursverslag'van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 is vereist.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs,
paragraaf 2.2.2. 'Bestuursverslag'van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse
Standaard 72O. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.

Het college van 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

met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomenin paragraaÍ 2.2.2

'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Het College van Bestuur ís ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en

regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader'van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.ln dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een

zodanige interne beheersíng die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de

naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkíngen van materieel belang als

gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het College van Bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is

haar activiteiten in continui'teit voort te zetten, Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het College
van Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continui'teitsveronderstelling, tenzij het College van

Bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als

beëindiging het enige realistische alternatief is.

RA12 is de merknaam van A12 Registeraccountants B.V. (KvK-nummer:708824261



Registeroccountsnts

Het College van Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de instelling haar activiteiten in continuiïeit 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 fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze
controle bestond onder andere uit:

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 zíjn
o het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het

verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij

fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de onderwijsinstelling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiêle verslaggeving, de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattíngen door
het College van Bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

het vaststellen dat de door het College van Bestuur gehanteerde continui'teitsveronderstelling
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 continuiteit 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 continui'teit niet langer kan handhaven;
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het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekeníng en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in 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.
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