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Voorwoord  

  

Conform bepalingen van het Ministerie van Onderwijs wordt door ieder bevoegd gezag jaarlijks 

verantwoording afgelegd over het door het bestuur gevoerde beleid met betrekking tot de door 

de overheid bekostigde onderwijsinstellingen. 

Deze verantwoording wordt afgelegd door middel van een jaarverslag over het voorgaande 

kalenderjaar. Tevens zijn de besturen verplicht dit jaarverslag te laten controleren door een 

accountant die de controle in ieder geval uitvoert op basis van het controleprotocol dat het 

Ministerie van Onderwijs heeft vastgesteld. 

Op hoofdlijnen wordt in dit verslag ingegaan op het gevoerde algemene beleid van de 

organisatie en het beleid ter zake van de scholen. Van het beleid omtrent de doelmatige 

besteding van de beschikbare middelen wordt in de jaarrekening gedetailleerd verantwoording 

afgelegd.  

Met dit jaarverslag verantwoordt het bevoegd gezag zich tevens voor het gevoerde beleid naar 

ouders, werknemers en medezeggenschapsraad. 

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn vastgesteld tijdens de vergadering van juni 2020. 

 

College van bestuur a.i., 

 

 

 

J.E. Langelaar 

 

 

Raad van Toezicht: 

 

 

 

Voorzitter, dhr. J.M. van ‘t Noordende  
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Inleiding/ context 

 

Het boekjaar 2019 wordt afgesloten met een exploitatieoverschot. 

Het overschot wordt mede veroorzaakt door een hogere uitkering van de bekostiging om de 

hogere lasten van de nieuwe cao-afspraken in 2020 te kunnen betalen. 

Het hoge ziekteverzuim is in 2019 verder teruggebracht tot ca. 2%. Met een aantal 

medewerkers zijn, om welke reden dan ook, regelingen getroffen. Een aantal medewerkers 

hebben de keus gemaakt om hun werkzaamheden elders voort te zetten. Uitbetalingen van 

ontslagvergoedingen hebben geleid tot hogere kosten binnen het domein personeel.  

Desondanks zijn onderwijskundige investeringen verder doorgevoerd. Het gaat hier 

voornamelijk om scholing van personeel, verdere implementatie van onderwijs aan 

hoogbegaafden leerlingen en NT2 leerlingen binnen de eigen organisatie en een verruiming 

van de regeling werkdrukverlaging door de vereniging. De laatste is gedaan om het 

eigenaarschap van de leerkracht binnen het pedagogisch- didactisch handelen beter te 

kunnen faciliteren. 

   

Met de toezichthouder, het bestuur, het management en het inspraakorgaan is het staande 

beleid in brede kring geëvalueerd.  

De voorgenomen herstructurering op de functies binnen het management en ondersteunende 

functies zijn binnen de formatie van 2019/2020 opgenomen, waaronder de benoeming van 

een meerscholen directeur op de Eben-Haëzer en de Rehobothschool. Vanaf augustus 2019 

(start van het nieuwe schooljaar) is dit geïmplementeerd. Tegelijkertijd is geanticipeerd op de 

nieuwe wetgeving t.a.v. privacy, het nieuwe toetsingskader van de onderwijsinspectie, de 

zorgstructuur en modernisering en vervanging van de ICT hardware.  

Met de toezichthouder is in een meerjarenperspectief vastgelegd om het liquide 

buffervermogen de komende jaren te borgen tot een minimaal nominaal niveau van  

€ 550.000, ca. 15% van de huidige totale inkomsten. De komende 3 jaren wordt dit stapsgewijs 

gerealiseerd, dit om de reguliere bedrijfsvoering en onderwijsontwikkelingen niet te belasten. 

 

Algemene beschrijving van de organisatie 

 

Tenaamstelling 

Onze organisatie draagt de naam Hervormde Vereniging voor Christelijk Onderwijs te 

IJsselmuiden. 

De rechtspersoon is geregistreerd onder nummer V40059908 bij de Kamer van Koophandel. 

 

Juridische structuur 

De Vereniging is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die zich blijkens de 

statuten of reglementen het geven van onderwijs ten doel stelt zonder daarbij het maken van 

winst te beogen. Dit laatste behoort overigens tot de voorwaarden voor bekostiging/ 

instandhouding van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.  

 

Samenstelling Raad van Toezicht eind 2019 

Naam Woonplaats Functie 

Dhr. J.M. van ‘t Noordende IJsselmuiden Voorzitter 

Dhr. P. Riezebos IJsselmuiden Algemeen lid 

Dhr. L. Molhoek IJsselmuiden Algemeen lid 

Vacature    

Vacature   
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Organisatie/organogram 

 

 

 

 

 

 

Basisgegevens over de scholen (leerlingen, leerkrachten, directie) 

 

Naam school  Adres Plaats Schoolleider 

Hervormde basisschool 

Rehoboth 

Drostenstraat 

1a 

IJsselmuiden Mw. J.Dijkstra 

Hervormde basisschool 

Ichthus 

Groenendael 

226 

IJsselmuiden Dhr. G. ten Berge 

Hervormde basisschool Eben-

Haëzer 

Dorpsweg 20 IJsselmuiden Mw. J.Dijkstra 

Hervormd Onderwijs 

IJsselmuiden 

Groenendael 

226 

IJsselmuiden Dhr. J.E. Langelaar 

Directeur/bestuurder 

a.i. 

 

Verantwoordelijk voor het jaarverslag 

Het bestuur, de facto de directeur bestuurder, is verantwoordelijk voor de samenstelling en de 

inhoud van dit document. In de junivergadering met de Raad van Toezicht wordt het definitief 

vastgesteld. 

 

Horizontale verantwoording 

Het verslag is geschreven voor de leden van vereniging, de inspraakorganen, ouders en de 

personeelsleden in dienst van de organisatie alsmede voor de bekostigende instelling, het 

Ministerie van Onderwijs. 

 

Interne risicobeheersings- en controlesysteem 

De beheersing van de processen is een belangrijk aandachtspunt van de toezichthouders. 

Uitkomsten van de interne analyses in het kader van de planning- en controlcyclus, de interim-

controle van de accountant en de jaarlijks uitgevoerde accountantscontrole geven voldoende 

vertrouwen dat de vereniging haar bedrijfsprocessen in de basis op orde heeft.  
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Binnen voornoemde processen is er dus een duidelijke functiescheiding aangebracht, waarbij 

de controlerende functie verder is geformaliseerd en gestandaardiseerd.  

Implementatie AVG 

 
Het verkrijgen van inzicht in het naleven van Wet- en Regelgeving is een belangrijk 

onderdeel  bij de beoordeling van de  interne beheersing. In 2018 is de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Voor de controle van de 

jaarrekening zijn de hiermee verbonden aspecten niet direct van belang maar geven wel 

inzicht in hoe de instelling omgaat met wet en regelgeving. Wanneer er 

geen/onvoldoende maatregelen worden getroffen kan dat leiden tot boetes. 

HOIJ heeft inmiddels de nodige stappen ondernomen om te voldoen aan de AVG, 

waaronder: 

1. Het uitvoeren van een privacyscan;  

2. Het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming; 

3. Het vastleggen van interne afspraken over hoe om te gaat met rechten van 

betrokken, dataminimalisatie, wachtwoordbeleid, ICT en autorisaties (privacy by 

design en privacy by default); 

4. Het opstellen van een protocol beveiligingsincidenten en datalekken; 

5. Het vastleggen van expliciete toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal; 

6. Het inrichten van een verwerkingsregister waarin de gegevensstromen worden 

weergegeven en een administratie is opgenomen van de verwerkers en de 

verwerkersovereenkomst; 

7. Het creëren van bewustwording over privacy bij haar medewerkers. 

 

Goed onderwijs, goed bestuur 

In het kader van de wettelijke verplichting scheiding tussen bestuur en toezicht is gekozen 

voor het model van college van bestuur (CvB) en raad van toezicht (RvT). Het bevoegd gezag 

heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van de sch(o)ol(en), voor 

de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering.  

Jaarlijks informeert de RvT de leden over het verloop van de begroting (de jaarcijfers), 

personele aangelegenheden, communicatie naar derden en de resultaten van het onderwijs 

inclusief kwaliteitszorg. 

Het CvB (de directeur bestuurder) informeert de RvT schriftelijk op vastgestelde momenten 

met een managementrapportage. Dit gebeurt minimaal vier maal per jaar en hierin wordt 

verantwoording afgelegd over het verloop van de begroting, personele aangelegenheden, 

communicatie naar derden en de resultaten van het onderwijs inclusief kwaliteitszorg. Naast 

op de vastgestelde momenten informeert het CvB daar waar nodig de RvT ook ad-hoc en/of  

afstemmingsoverleg. 

Het bevoegd gezag is belast met de volgende wettelijk vastgestelde taken: 

• Het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan van de 

school.  

• Toezien op de naleving door de directeur bestuurder van de wettelijke verplichtingen, 

waaronder de code goed bestuur primair onderwijs. 

• Toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige rechtmatige bestemming en 

aanwending van de middelen van de school. 

• Aanwijzen van de externe accountant. 

• Jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening 

van de bevoegdheden zoals hierboven beschreven.  

 

Verslag toezichthouder 

De RvT heeft in 2019 zes keer vergaderd. Zaken die de aandacht vroegen en waarop besluiten 

zijn genomen: schoolorganisatie en continuïteit van beleid in verband met ziekte, 

ontslagvergoeding, procedures rondom administratie, weerstandsvermogen, toezichtkader, 

meerjarenbegroting, inspectiekader en formatieplan.  
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Tijdens deze vergaderingen hebben veel zaken de revue gepasseerd, zoals: identiteit, kaders 

voor de jaar-en meerjarenbegroting, formatie, herstructurering van het management, zware 

belasting schoolleiders/directie, ontwikkelplan RvT. De volgende punten zijn 

goedgekeurd/vastgesteld: begroting 2019, meerjarenbegroting, aanstellingen (interim) 

medewerkers en het formatieplan. 

 

Het jaar 2019 was voor de raad van toezicht wederom een jaar waarin veel zaken speelden 

en de aandacht vroegen. Met name op het gebied van personeelsbeleid, begroting en 

investeringen en organisatie. Personeelsbeleid op het gebied van professionalisering, dat 

iedereen in zijn rol met bevoegdheden en verantwoordelijkheden blijft, maar ook het 

terugdringen van het ziektepercentage en de zoektocht naar een nieuwe schoolleider met alle 

consequenties en bezinning voor de organisatie.  

Daarnaast t.a.v. de begroting met de cruciale vraag wanneer op de “uitgavenrem” te trappen 

en welke gevolgen dat zou hebben voor de ontwikkeling van het onderwijs. Hierin is de keuze 

gemaakt organisatorische uitgaven van de organisatie niet ten koste mogen gaan van 

investeren op het domein onderwijs. 

Naast deze zaken is contact met de kerkenraden gezocht om met hen het gesprek aan te gaan 

rondom een veranderende samenleving en de identiteit van de vereniging. De verenging is 

met Driestar Educatief een traject aangegaan om te komen tot een identiteitsprofiel. Op het 

gebied van onderwijs en bedrijfsvoering heeft de raad van toezicht het gesprek gevoerd met 

vereniging Iris uit Kampen om informatie met elkaar te delen en eventueel richting de 

gemeente Kampen gezamenlijk op te trekken op beleidsterreinen. Met de Federatie 

Veluwezoom en IJsselstreek zijn gesprekken gevoerd om te kijken of er samenwerking kan 

plaatsvinden tussen de vereniging en de federatie. Dit is verder uitgewerkt, besluitvorming zal 

in 2020 plaatsvinden omtrent aansluiting bij de federatie/holding IJsselrijk.  

We zien als raad van toezicht goede ontwikkelingen mede door de professionalisering van de 
medewerkers. Kaders en nieuwe structuren die zijn neergezet en zijn dankbaar voor al het 
werk wat de directeur-bestuurder a.i. mocht verzetten en zijn inzicht en leiding in dit proces! 
Boven alles zijn we God dankbaar voor de kracht die Hij ons gaf en dat het christelijk onderwijs 
zijn voortgang mag hebben, tot eer van Hem en uitbreiding van Zijn Koninkrijk! 

 

Beleid   

  

Missie 

Het doel van de vereniging is het verstrekken van christelijk onderwijs overeenkomstig de 

grondslag van de vereniging. Die grondslag is Gods woord, zoals dat in de Bijbel tot ons komt. 

Veel facetten van het christelijk geloof vinden we terug in de Drie Formulieren van Enigheid. 

Dit zijn: 

• De Heidelbergse Catechismus; 

• De Nederlandse Geloofsbelijdenis; 

• De Dordtse Leerregels. 

 

Visie 

De christelijke identiteit is zichtbaar op zowel onderwijskundig, pedagogisch als 

levensbeschouwelijk gebied. Kennis wordt vanuit christelijk perspectief overgebracht.  

Vanuit een veilige omgeving proberen we de ontplooiing van iedere leerling te bevorderen. 

Naastenliefde, respect en verantwoordelijkheid zijn daarbij kernwoorden. We willen de 

leerlingen leren en laten ervaren, dat een persoonlijke relatie met Jezus Christus van 

doorslaggevend belang is in ieders leven. Het is van groot belang om dagelijks te leren hoe 

we deze zaken in de dagelijkse praktijk dienen toe te passen. Het bepaalt ons staan in de 

maatschappij.  
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Samengevat staan we als vereniging voor de volgende zaken: 

• Het uitdragen en voorleven van het evangelie (geloofsopvoeding) 

• De gelijkwaardigheid en uniciteit van ieder mens (respect) 

• De zorg voor het geschapene (rentmeesterschap) 

• De gemeenschapszin (solidariteit) 

• Het geloof in de toekomst (perspectief en hoop) 

• De relatieve vrijheid van de mens (vrijheid in verantwoordelijkheid) 

• Realiseren van onderwijskwaliteit conform de eisen van de onderwijsinspectie 

 

In het christelijk onderwijs dient ons handelen, spreken en denken vervlochten te zijn met deze 

zaken. 

 

Binnen de gegeven uitgangspunten en doelen is er ruimte voor eigen schoolbeleid. Wij streven 

naar de profilering van het ‘eigen gezicht’ van onze scholen, rekening houdend met de 

maatschappelijke ontwikkelingen.  

 

Prestaties 

De prestaties van de scholen zijn als voldoende aan te merken voor al onze scholen. De 

scholen voldoen aan de normen van de Inspectie van het Onderwijs conform het 

basisarrangement.  

 

Op basis van gesprekken met de inspectie van het Onderwijs is in gezamenlijk overleg tijdens 

studiedagen met het schoolmanagement en intern begeleiders de kwaliteitscriteria 

geëvalueerd, bijgesteld en uitgewerkt in concrete eisen t.a.v. de onderwijskwaliteit. 

De onderwijskwaliteit voor HOIJ is opnieuw gedefinieerd op twee niveaus: 1. ondergrens: 

voldoen aan eisen van de onderwijsinspectie en 2. het eigen ambitieniveau: voldoen aan een 

waardering van drie op de vijfpuntschaal van de onderwijsinspectie. Scholing, 

teamontwikkeling en verbeterprocessen zijn gericht op het realiseren van deze criteria. 

De rode draad binnen het toezicht: minder last in de secundaire processen, meer tijd en effect 

in het primaire proces. Het wil zeggen minder toezichtlasten en meer effect op resultaten.  

De jaarlijkse risicoanalyse van de scholen vindt plaats op basis van reeds beschikbare 

gegevens, zoals onderwijsopbrengsten, jaardocumenten, signalen (zoals klachten) en 

uitkomsten van eerder toezicht. Uitsluitend als er risico’s zijn gesignaleerd en er meer 

onderzoek nodig is wordt om aanvullende informatie verzocht waarna besluiten kunnen 

worden genomen om verder te kunnen acteren.  

 

Strategisch beleid 

Onder het strategisch beleid worden de volgende onderdelen verstaan: 

• Identiteit 

• Passend onderwijs, onderwijs en kwaliteitszorg 

• Personeel en organisatie 

• Financiën 

• Huisvesting 

• PR en communicatie 

• Maatschappelijk draagvlak 

 

In 2019 is het Strategisch Beleidsplan leidraad geweest voor verdere ontwikkeling van het 

onderwijs op onze scholen. 

Naar aanleiding van de beleidsonderdelen nog een aantal korte opmerkingen: 
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Identiteit  

Zie hiervoor het boven beschreven gedeelte over de visie die richtinggevend is voor ons 

handelen en denken. In de praktijk betekent het dat we dagelijks de kinderen in woord en daad 

laten kennis maken met het werk van Jezus Christus. 

 

Passend onderwijs, onderwijs en kwaliteitszorg 

In het afgelopen boekjaar 2019 hebben de drie scholen (Eben-Haëzer, Rehoboth en Ichthus) 

op diverse terreinen zich ingezet voor de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het 

onderwijs aan hun scholen, waaronder het ICT landschap. 

 

De invoering van Passend Onderwijs heeft op 1-8-2014 haar beslag gekregen en het 

Samenwerkingsverband Kampen (SWV 2305) heeft daarin een voortrekkersrol gespeeld. 

Directies en IB-ers zijn voorbereid en tegelijkertijd is de invoering van Handelings Gericht 

Werken en het maken van groepsplannen gerealiseerd. De gelden t.b.v. de werkdrukverlaging 

zijn op de scholen ingezet om het eigenaarschap van de leerkrachten beter te kunnen 

faciliteren. HOIJ heeft, waar nodig extra middelen beschikbaar gesteld, waardoor in eigen 

beheer een + plus voor hoogbegaafde leerlingen en een les punt voor NT2 leerlingen.  

 

Verwachte toekomstige ontwikkelingen.  

Een verdere invoering van maatwerk voor leerlingen met speciale begaafdheden. Nu ligt de 

focus nog op NT2 en hoogbegaafdheid. De komende jaren wordt meer en meer gewerkt naar 

maatwerk op groeps- en individueel niveau. Digitalisering speelt daarbij een belangrijke rol. 
 

 

Invoering van nieuwe onderwijsmethoden vanaf 2016: 

HBS Ichthus heeft in 2016 een nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling 

ingevoerd: Kwink. HBS Ichthus is bovendien in dit jaar gecertificeerd in het kader van 

Ouderbetrokkenheid (Ondersteund door CPS) 

HBS Rehoboth heeft in 2016 een nieuwe methode voor Taal ingevoerd, “Taal Actief”, alsmede 

digi-software voor de rekenmethode “Pluspunt”. 

HBS Eben-Haëzer heeft in 2016 een nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling 

ingevoerd: Kwink.  

Alle lopende invoeringen van nieuwe methoden, gestart in 2016, zijn in 2019 verder 

geïmplementeerd. Op basis van evaluaties en trendanalyses worden werkwijze en “omgaan 

met” verder bijgesteld om een optimale toepassing te kunnen bewerkstelligen. In het komend 

jaar wordt op basis van de evaluaties verdere aanpassingen en vernieuwingen doorgevoerd, 

waarbij in de aanschaf en invoering prioriteit wordt gegeven in de balans tussen digitale- en 

analoge(boeken, werkbladen/boeken) methoden.  

De computers en het digibord/touchscreen worden veelvuldig ingezet bij het onderwijs. Bijna 

alle methodes (rekenen, taal, lezen en wereldoriëntatie, zoals geschiedenis en aardrijkskunde) 

die de drie de scholen gebruiken, zijn geënt op het gebruik van het digibord en de computer. 

Ook worden de resultaten digitaal bijgehouden en volgt er, indien van toepassing, een 

remediërend programma. Ook voor het automatiseren en het maken van werkstukken wordt 

de computer ingezet.  

Op basis van de in 2016 geformuleerde plannen van de ICT-groep is het ICT beleid 

geëvalueerd en in het najaar van 2018, mede door de invoering van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) bijgesteld. Het heeft geleid tot noodzakelijke investeringen in 

de netwerken, hard- en software, aanpassingen/vernieuwingen aan de website en verandering 

van gedrag t.a.v. omgaan met sociale media.  



 

10 
Jaarverslag 2019, Hervormd Onderwijs IJsselmuiden 

De aanpassingen worden het komend jaar (2020) verder uitgewerkt en geïmplementeerd, 

waaronder veranderingen t.a.v. beleidsontwikkeling, beheer en toezicht.  

 

 

Ontwikkelingen Rehoboth en Eben Haëzer: 

Op de Rehoboth en Eben-Haëzer zijn in het jaar 2019 verder geen nieuwe methoden 

ingevoerd. Met de komst van een nieuwe directeur is gestart met het werken in leerteams 

waarbij elk leerteam kartrekker is van een van de jaardoelen voor het schooljaar 2019/2020. 

Aan het eind van 2019: 

• Is er eensgezindheid in pedagogisch en didactisch handelen (dag- weektaken, 

planbord, ict-inzet, zelfstandig werken, omgang leerlingen, ouder- en leerling 

gesprekken, enzovoort. 

• Hebben we ons verdiept in de mogelijkheden van geïntegreerd aanbod van 

wereldoriënterende- en creatieve vakgebieden. 

• Heeft de onderbouw een heldere visie op kleuteronderwijs vastgesteld 

• Maakten we een eerste stap naar het leren van en met elkaar (het groeien naar een 

professionele leergemeenschap) 

• Heeft elke groep minimaal 2 culturele uitstapjes / activiteiten gedaan 

Voor de Eben-Haëzer geldt dat aan het eind van de cursus 2019/2020 een nieuwe 

rekenmethode is gekozen en in het schooljaar 2020/2021 wordt ingevoerd. 

Voor de Rehobothschool geldt dat er een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling is 

uitgezocht om in het schooljaar 2020/2021 mee te gaan werken. 

 

Leerlingenzorg: 

Op elk van de drie scholen wordt de zorg gecoördineerd door een Intern Begeleider. Het 

bovenschoolse IB team (gevormd door de school IB-ers).  

Het IB team fungeert als schakel naar externe instanties, zoals o.a. het Bovenschools 

Onderwijs Loket (uitvoerend orgaan van het SWV Kampen).  

 

Met name bij de nieuwe leermethodes kijken wij naar het gebruik van ICT. De computers en 

het digibord worden veelvuldig ingezet bij het onderwijs. Bijna alle methodes (rekenen, taal, 

lezen en wereldoriëntatie, zoals geschiedenis en aardrijkskunde) die de drie de scholen 

gebruiken, zijn geënt op het gebruik van het digibord/touchscreen en de computer. Ook worden 

de resultaten digitaal bijgehouden en volgt er, indien van toepassing, een remediërend 

programma. Ook voor het automatiseren en het maken van werkstukken wordt de computer 

ingezet.  

Mede door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn 

procedures bijgesteld, aangescherpt en/of aangevuld. Het heeft geleid tot noodzakelijke 

investeringen in de netwerken, hard- en software, aanpassingen/vernieuwingen aan de 

infrastructuur en hardware. De aanpassingen worden het komend jaar (2020) verder 

geïmplementeerd, waaronder veranderingen t.a.v. beleidsontwikkeling, beheer en toezicht.  

 

Bij Rekenen en Taal en Lezen worden toetsen van het Cito gebruikt om de resultaten te 

toetsen en de kwaliteit te bewaken. De meest recente uitgaven worden gebruikt. 

 

Op elk van de drie scholen wordt de zorg gecoördineerd door een Intern Begeleider en het 

bovenschoolse IB team (gevormd door de school IB-ers).  

Het IB team fungeert als schakel naar externe instanties, zoals o.a. het Bovenschools 

Onderwijs Loket (uitvoerend orgaan van het SWV Kampen).  
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IB-ers volgen cursussen/opleidingen ter ondersteuning van hun werk, aangeboden door het 

Samenwerkingsverband. HOIJ is verbonden aan SWV 2305, die haar statutaire zetel heeft in 

Zwolle. 

 

In het afgelopen boekjaar zijn op de scholen diverse cursussen gevolgd voor Lezen, Rekenen, 

Taal, Meer- en hoogbegaafdheid, het jonge kind, moeilijke groepen en ICT. Het BAS-

onderwijsconcept (bouwen aan een adaptieve school) dat op de Ichthus al een aantal jaren 

gehanteerd wordt, krijgt nu ook steeds meer gestalte op de Eben-Haëzer en de Rehoboth. 

Een aantal cursussen op persoonlijke titel, vaak door de directies gestuurd, zijn door 

individuele medewerkers gestart en gevolgd.  

 

De Hervormde scholen maken in groep 8 gebruik van het NIO-onderzoek: 

In april doen we mee met de Centrale Eindtoets. De kengetallen van het afgelopen jaar zijn: 

      

Eben-Haëzer  2019      NIO: 100,5 

Rehoboth          2019      NIO: 102,5 

Ichthus  2019      NIO: 108 

 

Scores zijn conform de gestelde normeringen van de onderwijsinspectie.   

 

Toelatingsbeleid 

HOIJ hanteert een open toelatingsbeleid: conform het uitgangspunt “ieder kind is welkom”.  

Er wordt vooraf met ouders gesproken over de identiteit van de scholen en mensen die geen 

christelijke achtergrond hebben, wordt gevraagd om loyaal mee te doen met de activiteiten, 

zoals vieringen van kerkelijke feestdagen. 

  

 

Afhandeling klachten 

In de schoolgids staat beschreven hoe we met klachtenafhandeling omgaan. Schoolvereniging 

HOIJ heeft in 2019 geen klachten ontvangen. 

 

Klachtenregeling (Veilig op school) 

-Waar gaat het om? 

Er kan iets gebeuren waarover je een klacht wilt indienen. Dat kan. Of het nu om leerlingen 

gaat, hun ouders, leerkrachten, bestuursleden of om vrijwilligers, iedereen die bij de school 

betrokken is, heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen over iets waar ze het niet mee eens 

zijn. Natuurlijk kunnen heel wat problemen door de school worden opgelost. De directeur heeft 

hierin een taak en zo nodig kan een vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Het was al 

mogelijk om bij ernstige klachten over (vermoedelijke) ongewenste intimiteiten in de seksuele 

sfeer naar een vertrouwenspersoon toe te gaan. Die mogelijkheid is, zoals gezegd, uitgebreid. 

-Wat kun je doen? 

Als iemand ergens niet tevreden over is, kan hij naar diegene toegaan, die daarbij direct 

betrokken is. Bijvoorbeeld naar de leerkracht, de directeur of een bestuurslid/raad van toezicht. 

Zij kunnen dan proberen het probleem op te lossen. 

Als het probleem niet kan worden opgelost of als het om een ernstig probleem gaat, kan 

contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van de school, eventueel na 

doorverwijzing door een contactpersoon op school. Hun namen en adressen vindt u hieronder 

vermeld. 

De school is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie voor het gereformeerd 

onderwijs. Als de vertrouwenspersoon niet kan bemiddelen in het probleem, heeft iemand (de 

klager) het recht om een klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon helpt zo nodig hierbij. 
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Gaat de klacht over mogelijk strafbare feiten, dan kan de vertrouwenspersoon helpen bij het 

doen van aangifte bij politie en justitie. De klacht moet worden ingediend bij het 

schoolbestuur/raad van toezicht of bij de Klachtencommissie. 

De volledige klachtenregeling (met een toelichting erbij) is op school in te zien. Daarnaast is 

er in verband met de kwetsbaarheid van sommige zaken, de mogelijkheid om bij de 

vertrouwenspersoon een exemplaar van de klachtenregeling aan te vragen. 

 

Personeel (IPB) en organisatie  

Het voeren van een goed en verantwoord personeelsbeleid is onmisbaar om de scholen als 

lerende organisaties te ontwikkelen. Enerzijds is het voor de teamleden van belang onder 

goede arbeidsvoorwaarden en in een goed werkklimaat te werken, terwijl anderzijds de 

persoonlijke ontwikkeling binnen de doelstellingen van de scholen de ruimte krijgt. 

 

De doelen m.b.t. integraal personeelsbeleid zijn: 

1. Het creëren van goede arbeidsvoorwaarden en een duidelijke rechtspositionele basis 

die zekerheid biedt en perspectieven geeft. 

2. Het bevorderen van een goede werksfeer en een goed werkklimaat waarin het 

personeel tot zijn recht komt, zich geaccepteerd en veilig voelt en waar samenwerking 

bevorderd wordt. 

3. Komen tot verbetering en optimalisering van de kwaliteit van arbeid. 

4. Het realiseren van een effectieve inzet van medewerkers ten behoeve van de 

doelstellingen van de vereniging en de scho(o)l(en). 

5. Het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. 

 

Het personeelsbeleidsplan is door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

vastgesteld. Als gevolg van de nieuwe cao Primair Onderwijs (najaar 2019) is aanvullend 

beleid ontwikkeld en is na instemming van de GMR geïmplementeerd. Wij beraden ons in 2020 

over de wijze waarop aan de vervolgstappenvorm en invulling wordt gegeven aan de gevolgen 

van de nieuwe cao PO.  

 

Gevoerd beleid m.b.t. beheersing uitkeringen na ontslag. 
Met de benoeming van een interne coach/leerkrachtbegeleider wordt in een vroeg stadium 
ondersteuning en begeleiding in gang gezet om uitval van medewerkers te voorkomen 
In geval van ziekte en/of uitval van andere aard wordt vroegtijdig de ondersteuning verbreed  
met de inzet van externe ondersteuning/begeleiding op contractbasis.   
Doel: een zo snel mogelijke en gezonde terugkeer in de functie. Als dat niet lukt (om welke 
reden dan ook) wordt in samenwerking met de medewerker een traject gestart om te zien of 
terugkeer in de functie wenselijk/mogelijk is. Begeleiding naar een andere functie binnen of 
buiten het onderwijs wordt niet uitgesloten.   
 

Verwachte toekomstige ontwikkelingen 
Ontwikkelingen: laatste kwartaal 2019 zijn bij alle medewerkers assessments afgenomen. 
Doel: inzicht op eigen positie, ontwikkeling en functioneren in de sociale werkcontext. Deze 
inzichten worden meegenomen in de jaarlijkse P (planning), E (evaluatie) en V 
(verantwoording) gesprekken. Deze individuele gesprekken worden jaarlijks gehouden en 
spelen een rol in de werkverdeling binnen de teams van de scholen en de bovenschoolse 
organisatie. 
: ik zie dit niet terun het aangepaste verslag 
Strategisch Personeelsbeleid 
 
Het personeelsbeleid is gericht op professionalisering van het personeel. Scholing, coaching 
en ondersteuning zijn gericht op het eigenaarschap binnen de rol en functie van de 
medewerker. Binnen de jaarlijkse PEV cyclus worden afspraken gemaakt op individueel 
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niveau. Medewerkers worden vanuit het centrale niveau gefaciliteerd (scholing, 
ondersteuning en coaching). 
RB: ik zie dit niet terug in het aangepaste verslag 

 

 

De gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van het onderwijzend personeel per 1 oktober van het 

voorafgaande jaar – welke mede bepalend is voor de bekostiging van het schooljaar startend 

in het genoemde jaar. 

 

Schoolnaam 2018 2019 

Chr. basisschool de Rehoboth 38,89 38,37 

Chr. basisschool de Ichthus 37,39 37,48 

Chr. basisschool de Eben-

Haëzer 

39.93 38,46 

 

Formatiebeleid 

Het (meer jaren) formatie beleid is gericht op het behouden van werkgelegenheid van 

benoemd personeel. Dit (meer jaren) personeelsbeleid wordt jaarlijks geactualiseerd in het 

formatieplan. De praktische uitwerking daarvan is gerealiseerd in overleg met de directies van 

de scholen. 

 

De prognoses betreffende de leerlingenaantallen waren de laatste tijd naar beneden 

bijgesteld. Dit heeft voor onze vereniging verstrekkende gevolgen wat betreft de bekostiging 

van het rijk. Als gevolg van deze dalende inkomsten was ons beleid gericht op het voorkomen 

van uitbreiding van de vaste formatie. Daar waar gebruik wordt gemaakt van tijdelijke 

aanstellingen wordt voorkomen dat deze leiden tot een vast dienstverband. 

 

De laatste (1 oktober 2019) telling en de prognose voor het jaar daarop, heeft gemaakt dat 

voor de jaren na 2019 er meer vaste banen kunnen worden aangeboden. Het 

benoemingsbeleid zal daarop gericht worden. 

 

Overzicht leerlingen telling werkelijk en prognose: 

 
 

Organisatiebeleid 

Ons beleid is erop gericht om de zelfstandigheid van de vereniging te continueren. In 2009 zijn 

wij gestart met de professionalisering van het bestuur en de scholen. In 2010 is uitvoerig 

nagedacht over de wijze waarop de professionalisering van de vereniging, mede in het kader 

van de Wet goed onderwijs goed bestuur, verder vorm gegeven kan worden. Hierbij hebben 

wij ons laten ondersteunen. Op 1 augustus 2015 is de structuur van de vereniging van kracht 

gegaan, zoals in het schema op pagina 14 is weergegeven.  
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De ledenvergadering is en blijft het hoogste orgaan binnen de vereniging. Uit de 

ledenvergadering wordt de Raad van Toezicht gekozen. De Raad van Toezicht bepaalt op 

hoofdlijnen het beleid en vervult de toezichthoudende rol. De hoofdlijnen van het beleid zijn 

opgenomen in het bestuurlijk toetsingskader en in het strategische beleidsplan.  

 

Als gevolg van de invoering van de Wet goed onderwijs goed bestuur zijn de statuten 

aangepast en notarieel vastgelegd. Daarnaast is er een managementstatuut opgesteld, waarin 

de bestuurlijke taken zijn overgedragen. Na instemming van de GMR is dit managementstatuut 

vastgesteld.  

 

Huisvesting  

De scholen zijn het visitekaartje van de vereniging. De staat van onderhoud van de drie 

scholen is goed te noemen. Deze kwaliteit dient gehandhaafd te worden. Om het meer jaren 

onderhoud goed in beeld te krijgen zijn onderhoudsinspecties uitgevoerd, welke hebben geleid 

tot bijgestelde meerjarige onderhoudsplannen.  

N.a.v. een “schouw” is prioritering is in 2019 noodzakelijk onderhoud versneld uitgevoerd, 

waaronder de riolering op de Eben-Haëzer en aanpassingen aan de cv-installaties op de 

Rehoboth en de Eben-Haëzer. 

De hieruit voortvloeiende lasten zullen worden verwerkt in de komende begrotingen.  

Mede gezien de door de gemeente gepresenteerde leerlingenprognoses is het beleid van de 

vereniging erop gericht de leerlingen binnen de huidige locaties op te vangen.  

 

PR en communicatie 

De communicatie met ouders is in 2019 meer en meer verschoven naar digitale 

nieuwsvoorziening, waarvoor o.a. de website, intranet en een school-app voor leerkrachten en 

ouders.  

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het is van groot belang om de maatschappelijke verhoudingen, die in snel tempo veranderen, 

in zicht te hebben en te houden. Nieuwe kerndoelen (seksuele diversiteit) en de grote invloed 

van (sociale) media zijn twee voorbeelden, waar de vereniging zich in de komende tijd verder 

over zal buigen en beleid op zal aanpassen.  
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Financiën  

Het beleid van de vereniging staat voor een gezonde financiële huishouding, die de laatste 

jaren echter onder druk staat vanwege bezuinigingen en met name teruglopende 

leerlingenaantallen. Er wordt gezocht naar een zo goed mogelijke balans om kosten en 

uitgaven proactief te kunnen inschatten en daarnaar te handelen.  

Het boekjaar 2019 is met een positief resultaat van € 65.000 afgesloten, terwijl een positief 

resultaat van € 49.000 begroot was. Het verschil wordt grotendeels verklaard door hogere 

vergoedingen van het Rijk. 

 

Financiële positie - Balans 

De verkorte balans is onderstaand weergegeven: 

 
 

Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten: 

De boekwaarde van de materiële vaste activa (incl. gebouwen) is € 35.000 lager dan vorig 

jaar. De omvang van de investeringen was € 98.400 en de afschrijvingen € 133.500. 

De financiële vaste activa is wat lager door een vrijval van langlopende licenties.  

De vorderingen zijn € 8.500 hoger door hogere vooruitbetaalde kosten. 

De liquide middelen zijn € 11.700 hoger. Voor een specificatie van de mutaties 

(exploitatieresultaat, (des)investeringen, vorderingen, schulden, enz.) wordt verwezen naar 

het kasstroomoverzicht in de jaarrekening.  

Het eigen vermogen is gestegen door het positieve exploitatieresultaat van € 65.300. Dit is 

incl. € 85.800 als gevolg in 2019 ontvangen bekostiging waarvan de lasten, als gevolg van 

nieuwe cao-afspraken, in 2020 volgen. 

De post voorzieningen betreft een jubileumvoorziening. De voorziening is afgenomen door 

onttrekkingen van € 3.000 en gestegen door dotaties van € 4.000. 

De kortlopende schulden zijn door overige kortlopende schulden afgenomen met € 83.200. 

 

Staat van baten en lasten 

Schoolvereniging HOIJ realiseerde over 2019 een exploitatieresultaat van € 65.300, wat 

daarmee € 16.800 afwijkt van de Begroting 2019. Dit is incl. € 85.800 vanwege rijksbijdragen 

die weliswaar in 2019 zijn ontvangen, maar waarvan de lasten als gevolg van nieuwe cao-

afspraken in 2020 volgen. De afwijking tussen begroting en de realisatie van 2018 is volledig 

het gevolg van hogere baten. 
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Het onderstaande schema laat het resultaat van Schoolvereniging HOIJ zien over boekjaar 

2019 ten opzichte van de begroting en de realisatie van het voorgaande jaar. 

  
 

Toelichting op de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot de begroting en realisatie vorig 

jaar: 

Het totaal van de baten steeg in 2019 ten opzichte van 2018 met € 128.500 tot € 3.685.100. 

Ook hierbij geldt dat hierin € 85.800 is begrepen vanwege rijksbijdragen die weliswaar in 2019 

zijn ontvangen, maar waarvan de lasten als gevolg van nieuwe cao-afspraken in 2020 volgen.  

Daarnaast waren er extra rijksbijdragen door, in september bekend geworden, aanvullende 

bekostiging over het schooljaar 2018/2019, een indexering van de bekostiging over het 

schooljaar 2019/2020 en extra middelen voor werkdrukverlaging. En in mindere mate door een 

hoger aantal leerlingen per 1 oktober 2018. De overige baten waren € 9.100 hoger. 

 

 

De totale lasten waren in de realisatie € 166.000 hoger dan begroot en € 93.000 lager dan de 

realisatie van het voorgaande jaar. De stijging t.o.v. de begroting is grotendeels te verklaren 

door hogere kosten voor de inhuur van externen (+ € 112.000) en hogere kosten voor scholing 

en werving van respectievelijk € 19.000 en € 21.000. De werkelijke loonkosten 2019 waren € 

43.000 lager dan begroot.  

De afwijking van de afschrijvingslasten en huisvestingslasten zijn gering en behoeven geen 

speciale toelichting. 

De overige instellingslasten van 2019 zijn € 44.000 hoger dan begroot. Dit komt grotendeels 

door hogere uitgaven voor ICT-kosten (leasekosten en licenties). 

De financiële baten en lasten wijken slechts gering en behoeven geen nadere toelichting. 

 

Kasstromen en financiering 

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

bij aan het inzicht in de financiering en liquiditeit. In dit overzicht, wat onderdeel uitmaakt van 

de jaarrekening, is te zien dat de liquide middelen met € 11.700 toegenomen ten opzichte van 

2018. De stand per 31 december 2019 bedraagt € 710.300,-. Naast het exploitatieresultaat, is 

ook de omvang van de (des)investeringen van invloed op de kasstromen en liquiditeit. Voor 

een specificatie van alle mutaties (exploitatieresultaat, (des)investeringen, vorderingen, 

schulden, enz.) wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht in de jaarrekening.  

De vereniging heeft geen uitstaande leningen. 
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Treasuryverslag 

De liquide middelen van de organisatie zijn ondergebracht bij de Rabobank. Op de rekening-

courant van de vereniging moeten voldoende middelen staan om aan de lopende 

verplichtingen te kunnen voldoen. Overtollige middelen worden eveneens bij de Rabobank 

voor een langere termijn (maximaal 1 jaar) weggezet op een Rabo DoelReserveren en een 

Vermogensspaarrekening. Dit gebeurt op een zodanige wijze dat, mochten er investeringen 

gedaan moeten worden deze middelen op korte termijn beschikbaar zijn.  

Door op deze wijze met de beschikbare financiële middelen om te gaan wordt een zo goed 

mogelijk rendement verkregen. 

Er wordt gewerkt conform de richtlijnen van het Ministerie en het in 2016 nieuw opgestelde 

treasurystatuut. 

 

Toelichting in op de allocatie van middelen naar schoolniveau  

Het bestuur van de vereniging stelt jaarlijks op bovenschools niveau de kaders en 

uitgangspunten vast voor de begroting. Op verenigingsniveau is het financiële kader leidend 

voor de inzet van personeel en materieel. Deels komen begrote uitgaven, zoals de personele 

lasten en huisvestingslasten onder bovenschoolse verantwoordelijkheid. De beschikbare 

personele inzet en ook andere budgetten worden naar evenredigheid van het aantal leerlingen 

verdeeld over de scholen. 

 

Investeringsbeleid  

De vermogensposities van de vereniging biedt ruimte tot investeringen in het onderwijsproces 

en de aanschaf van materiële vaste activa. De investeringen in mva bedroegen in 2019 een 

krappe € 123.000. Het overgrote deel, zijnde 70%, betreft investeringen in inventaris en 

apparatuur, waaronder ict-middelen. Voor 2020 is een totaal investeringsbedrag van € 175.000 

begroot. De jaren daarna wordt gestuurd op een investeringsomvang van ca. € 150.000 per 

jaar, wat hoger is dan de omvang van de afschrijvingslasten. 

 

 

 

Verantwoording extra middelen 

Verantwoording besteding extra middelen werkdrukverlaging PO 

Vanaf schooljaar 2018/2019 is er voor elke school in het PO extra geld ter beschikking gesteld 

om de werkdruk aan te pakken en de aantrekkelijkheid van het beroep van leerkracht te 

vergroten. Voor het boekjaar 2019 heeft Schoolvereniging HOIJ een totaalbedrag van € 

128.000 ontvangen. Voor de besteding van de extra middelen hebben alle scholen met de 

teams gesprekken gevoerd om tot een effectieve aanpak tot vermindering van werkdruk te 

komen en zijn op basis daarvan bestedingsplannen opgesteld. De P-MR van de scholen heeft 

met voorgestelde bestedingsplannen ingestemd.  

Het is de scholen in het boekjaar 2019 gelukt om het extra budget voor werkdrukvermindering 

daadwerkelijk in te zetten. Dit is gebeurd door het aanstellen onderwijsassistenten in de klas, 

groepsverkleining en inzet van flex-leerkrachten om groepsleerkrachten te faciliteren om 

administratieve taken uit te kunnen voeren. 

 

Verantwoording besteding middelen prestatiebox 

Alle schoolbesturen ontvangen middelen via de prestatiebox om invulling te geven aan 

verbeteringen van de onderwijsprestaties. De gelden van de prestatiebox zijn volledig in de 

begroting opgenomen en bestemd voor de doelen vanuit het bestuursakkoord. 

Schoolvereniging HOIJ heeft deze middelen benut voor: 



 

18 
Jaarverslag 2019, Hervormd Onderwijs IJsselmuiden 

• Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs (aandacht in de drie scholen voor meer- 

en hoogbegaafdheid)  

• Een brede aanpak van duurzame onderwijsverbetering (teamscholing, aanpak 

LEERkracht),  

• Professionele scholen (ontwikkeling van meer familiaire cultuur naar professionele 

cultuur) en  

• Doorgaande ontwikkellijnen (nieuwe (digitale) methodes, observatieinstrumenten).  

 

Verantwoording besteding middelen Onderwijsachterstandenbeleid 

Met ingang van het schooljaar 2019/2020 is bekostigingssystematiek voor het tegengaan van 

onderwijsachterstanden gewijzigd. De gewichtenregeling en impulsgelden zijn komen te 

vervallen en daarvoor in de plaats is een nieuwe aanvullende bekostiging gekomen. In de 

nieuwe systematiek bepaalt de onderwijsachterstandenindicator van het CBS een 

achterstandsscore per school. Dit heeft geen betrekking op de scholen van HOIJ.  
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Ontwikkeling financiën in meerjarig perspectief 

Inleiding 

Bepalend voor de onderwijsinhoud alsmede de toekomstige financiën is de balans in de 

volgende twee grootheden: de ontwikkeling van de leerlingenaantallen en de verwachte 

personele bezetting. Wat zijn de effecten op de baten en lasten? 

Verder wordt ingegaan op de streefwaarden van de belangrijkste kengetallen. Deze zijn 

bepalend voor de continuïteit van de schoolinstelling. Enkele jaren geleden is de streefwaarde 

bepaald op een minimale omvang van € 550.000. Door de onvoorziene kosten zoals 

ontslagvergoedingen, vervangingskosten van directeuren en bestuurder en noodzakelijke 

uitgaven in de ICT-structuur is het weerstandsvermogen in 2019 net onder de streefwaarde 

gekomen.  

Het bestuur ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet en heeft voor de jaren 2020 t/m  2024 

de volgende uitgangspunten: 

• Voorzichtig herstel van het weerstandsvermogen (excl. MVA) door kostenreducties, 

positieve exploitatieresultaten en een gelimiteerd investeringsbudget. 

• Noodzakelijke investeringen binnen het domein onderwijs (scholing en ICT) blijven 

mogelijk om de onderwijskwaliteit te kunnen blijven borgen. 

• Risico’s tijdig herkennen en daarop anticiperen en de middelen van de vereniging 

effectief en efficiënt inzetten.  

• Versterken van de kennis en kunde van bestuur en locatieleiding op het gebied van 

financiële bedrijfsvoering. Op deze manier versterken we het eigenaarschap en maken 

we met elkaar een gezonde financiële bedrijfsvoering met adequate planning en 

control. 

• Exploitatie en vermogen staan in dienst van het realiseren van doelen en ambities. 

Verwachte inkomsten bepalen primair de omvang van de uitgaven voor de exploitatie. 

Doelen en ambities worden afgestemd op de reikwijdte van de beschikbare middelen. 

• Sturing op een evenwicht tussen inkomsten en structurele uitgaven  

• Sturing op een evenwichtige verdeling van middelen over de scholen (allocatie op basis 

van vastgestelde criteria en budgetten) 

• Positionering van de scholen o.a. door professionalisering van medewerkers en 

werkwijzen. 

• Scholing van personeel, w.o. op pedagogisch- didactisch handelen op omgaan met 

verschillende begaafdheden binnen de leerjaren.  

• Creëren van ruimte waarbinnen de scholen kunnen acteren binnen de specifieke 

eigenheid van de school, zonder buiten de algemene kaders van de vereniging te 

treden. 

• Incidentele en/of structurele middelen worden, als de exploitatie dit toestaat, ingezet 

voor kwaliteitsverbeteringen en/of andere beleidsprogramma’s. 

• Vermogen borgt primair de continuïteit van de vereniging. Tegelijkertijd geeft vermogen 

mogelijkheden om innovaties (beleidsprogramma’s en ambities) en aanpassingen op 

inkomsten versneld te kunnen doorvoeren. Daarvoor is het van belang om het niveau 

van het beschikbaar weerstandsvermogen op het benodigde niveau te houden en 

bindend vast te leggen, teneinde continuïteit te waarborgen. De vereniging stuurt op 

een beschikbaar weerstandsvermogen dat gelijk is aan ca. 15% van de totale 

rijksbijdragen, dit is nominaal ca. € 550.000. 
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Ontwikkeling leerlingaantallen en personele inzet Meerjarenbegroting 2020 – 2024 

 
 

Leerlingaantallen 

De leerlingenaantallen en prognoses worden jaarlijks bijgesteld op basis van hernieuwde 

inzichten door demografische ontwikkelingen en het belangstellingspercentage. 

 

Personele bezetting 

De planning van de personele inzet heeft een directe relatie tot de leerlingaantallen. Op grond 

van de verwachte dalende leerlingaantallen zal de personele inzet krimpen. 

 

Ontwikkeling financiële kengetallen Meerjarenbegroting 2020 – 2024 

 
 

Schoolvereniging HOIJ hanteert het weerstandsvermogen excl. MVA als ook het 

liquiditeitscijfer als belangrijkste kengetallen.  

 

Liquiditeit – streefwaarde > 1,5 

De liquiditeit geeft de verhouding weer tussen de schulden op korte termijn en de beschikbare 

middelen. De streefwaarde van 1,5 geeft aan dat er dus 1,5 meer beschikbaar is, dan dat er 

verplichtingen zijn. Zodra de ratio onder de 1,2 daalt, ontstaat een liquiditeitsprobleem. Uit de 

meerjarenprognose blijkt dat deze waarde rond de 3,0 blijft. Hiermee wordt voldaan aan de 

eigen streefwaarde. 

 

Weerstandvermogen excl. MVA – streefwaarde ca. 15% 

Het weerstandsvermogen excl. MVA (= buffervermogen) bepaalt de financiële spankracht van 

een organisatie. Voor het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen en daarmee de 

hoogte van de reserves speelt het risicoprofiel een rol. Uitgangspunt is dat er sprake is van 

een range die ligt tussen de 5% en 20% procent. Hierbij wordt 5% als voldoende beschouwd 

bij een laag risicoprofiel en 20% bij een hoog risicoprofiel. 

De streefwaarde van schoolvereniging HOIJ is een minimale omvang van € 550.000, zijnde 

ca. 15%. Op basis van de thans voorliggende meerjarenprognose blijkt een 

weerstandvermogen boven de eigen streefwaarde. 

 

Meerjarenbegroting – Baten en lasten 

De meerjarenbegroting zoals hieronder is weergegeven is gebaseerd op de leerlingaantallen 

uit de prognose. 2019 gaf een exploitatieoverschot. Vanaf 2020 wordt gestuurd op een beperkt 

exploitatieoverschot, waarmee financiële ruimte gecreëerd wordt voor investeringen in 

materiële activa. De personele bezetting houdt een gelijke tred met de leerlingenaantallen. 

Hierbij is uitgegaan van een doorlopende financiering op de werkdrukverlaging. 
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Toelichting op de meerjarenexploitatiebegroting: 

De rijksbijdragen voor de personele bekostiging, personeels- en arbeidsmarktbeleid en 

prestatiebox zijn gebaseerd op de leerlingtelling/prognoses en de actuele 

bekostigingsbedragen (prijspeil 2019/2020 – gepubliceerd op 23 oktober 2019). Personele 

lasten zijn gebaseerd op de personele bezetting zoals weergegeven in de kengetallen en het 

loonkostenpeil van november 2019. Er wordt meerjarig van uit gegaan dat CAO-

loonsverhogingen gedekt zullen worden uit verhoogde rijksbijdragen. 

 

Toelichting op de continuïteitsparagraaf (pagina 24-26): 

De balans is gebaseerd op de meerjarenexploitatiebegroting. 

De investeringsbegroting voor de materiële vaste activa gaat voor 2020 uit van € 184.000. 

Voor de jaren 2021 t/m 2024 is uitgegaan van bedragen van ca. € 150.000, dit meer afgestemd 

op de omvang van de afschrijvingen. 

Vorderingen, liquide middelen en schulden zijn communicerende posten. Vooralsnog is het 

nettoresultaat toegevoegd aan de liquide middelen. 

Het eigen vermogen groeit met het nettoresultaat. 
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Risico’s en risicobeheersing 

Het bestuur van schoolvereniging ziet de urgentie van risicomanagement. Door inzicht in de 

risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, 

zodat de huidige risico’s en de risico’s gerelateerd aan toekomstige beleidskeuzes in 

verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. 

Risico’s en beheersmaatregelen worden jaarlijks geëvalueerd en opnieuw geïdentificeerd. Nut 

en noodzaak van risicomanagement vallen grofweg uiteen in twee hoofddoelstellingen:  

1. Het onderkennen van de risico’s en vandaar uit adequate maatregelen treffen. 

2. Risico-inventarisatie als onderbouwing van het weerstandsvermogen. 

Evaluatie en identificatie zijn leidend voor de vaststelling van beleidsprioriteiten in 

beleidsprogramma’s. 

Coronacrisis 

In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het Corona-virus. Voor HOIJ 

betekent dit dat de scholen gesloten zijn. Het onderwijs wordt 'op afstand' gegeven. Dit heeft 

impact op het proces van onderwijsgeven, alhoewel het onderwijs wel door kan gaan. Wel kan 

de situatie leiden tot een hoger ziekteverzuim dan andere jaren. Op dit moment wordt verwacht 

dat de financiële impact op het vermogen en het jaarresultaat 2020 beperkt zal zijn, omdat de 

baten (bekostiging door OCW) gecontinueerd worden en ook het personeel gewoon wordt 

doorbetaald.  

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 

De administratieve organisatie (AO) is beschreven in een Handboek Administratieve 

Organisatie. In dit document zijn kritische beleidsmatige, administratieve en ondersteunende 

processen binnen HOIJ beschreven.  

De beschreven processen zijn dynamisch van aard en zullen in de praktijk voortdurend 

getoetst worden op effectiviteit. Aanpassingen in de uitvoering en dus ook in de beschrijvingen 

zullen door de bestuursorganisatie van HOIJ worden beoordeeld en verwerkt in een update 

van dit handboek. 

Een deel van de AO/IC is uitbesteed aan administratiekantoor Akorda waarbij gemaakte 

afspraken zijn vastgelegd in de Service Level Agreement (SLA). 

 

De Planning & Control-cyclus van Schoolvereniging HOIJ is het proces van (strategische) 

planning, via uitvoering en bijsturing naar verantwoording, inclusief de bijbehorende producten. 

De P&C-cyclus vormt de basis voor zowel de interne sturing als de externe verantwoording 

van de schoolvereniging. De cyclus kent de volgende stappen: 

• Planning  

Wat gaan we doen? Wat zijn we van plan?  

Aan de hand van een door het CvB vastgesteld beleids- en kostenkader, vastgelegd in een 

(meerjaren)begroting. In de begroting worden jaar- en themaplannen opgesteld. Naast de 

begroting stelt de vereniging jaarlijks een Bestuursformatieplan (BFP) op.  

 

• Uitvoering  

Wat doen we op dit moment en wat gaan we nog doen? 

Op de uitvoering van de begroting wordt op basis van managementrapportages doel- en 

resultaatgericht gestuurd. Iedere 4 maanden worden financiële en niet-financiële resultaten 

gerapporteerd. Op basis van de voortgang, aangevuld met de laatste inzichten, worden hierbij 

ook de verwachtingen voor het hele jaar (forecast) en meerjarenprognoses opgesteld;  
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• Verantwoording 

Wat hebben we gedaan en is dat in lijn met onze plannen? 

De cyclus wordt afgesloten met de verantwoording in de vorm van het (inhoudelijke) 

jaarverslag inclusief de jaarrekening. Daarnaast legt de RvT jaarlijks verantwoording af in een 

verslag. 

 

De begroting, de trimesterrapportages en het jaarverslag en de jaarrekening worden, na 

bespreking met de directeuren via het CvB, voorgelegd aan de RvT. Hieraan vooraf gaat een 

bespreking in de auditcommissie. 

 

Ook in het jaar 2019 is gerapporteerd op basis van trimesterrapportages. Dit is het 

zogenaamde Verantwoordingsdocument. Dit is driemaal opgesteld in een uitgebreide versie: 

tot en met april, tot en met augustus en tot en met december. De rapportage wordt aan het 

eind van de maand volgend op de verslagperiode opgesteld. Daarnaast wordt -indien daartoe 

aanleiding is- maandelijks gerapporteerd op basis van een verkorte rapportage. Met name in 

de eerste kalendermaanden van het jaar wordt gemonitord of de gerealiseerde loonkosten 

passen binnen de periodebegroting. Het is zaak dit tijdig te weten, omdat het BFP voor komend 

schooljaar op dat moment nog kan worden bijgesteld. 

Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

Risicogebeurtenis 

Inschatting van 

de financiële 

impact 

(a) 

Inschatting van 

de kans dat de 

gebeurtenis zich 

voordoet 

(b) 

Gewogen 

impact in €  

(a * b) 

Onderwijs en kwaliteit       

Lagere leerlingaantallen dan voorzien € 50.000,00 30% € 15.000,00 

Niet realiseren van kwaliteitsdoelen en 

ambities 
€ 125.000,00 30% € 37.500,00 

Kwaliteit onderwijs van één of meer 

scholen komt onder de inspectienorm 
€ 40.000,00 50% € 20.000,00 

Deel personeel voldoet niet aan 

ambitieniveau, deskundigheid en/of 

competenties 

€ 50.000,00 70% € 35.000,00 

Tekort aan gekwalificeerde leerkrachten 

(structureel en bij ziektevervanging) 
€ 50.000,00 30% € 15.000,00 

Onvoldoende borging van locatieleiding 

als drager van identiteit, cultuur en 

onderwijskwaliteit (kwetsbaarheid 

locatieleiding) 

€ 75.000,00 30% € 22.500,00 

Onvoldoende borging van bestuurder(s) 

als drager van identiteit, cultuur, 

bedrijfsvoering en (onderwijs)kwaliteit 

(kwetsbaarheid van bestuur) 

€ 75.000,00 30% € 22.500,00 

Bedrijfsvoering       

Wegvallen van niet-structurele inkomsten 

waarmee structurele lasten zijn 

aangegaan (bijv. SWV, 

werkdrukmiddelen, e.a.) 

€ 50.000,00 10% € 5.000,00 

Budgetoverschrijdingen op 

schoolbudgetten 
€ 50.000,00 30% € 15.000,00 
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Niet-begrote exploitatietekorten/ 

budgetoverschrijdingen op 

bovenschoolse kosten en investeringen 

(financiële tegenvallers) 

€ 75.000,00 30% € 22.500,00 

Fraude / diefstal / verduistering € 25.000,00 10% € 2.500,00 

Naheffingen/sancties door overheid 

(UWV, PF, Belastingdienst) 
€ 50.000,00 30% € 15.000,00 

Achterstallig onderhoud gebouwen en 

installaties 
€ 200.000,00 70% € 140.000,00 

Overige risico's       

Niet voldoen aan de eisen van de Wet 

Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG)  

€ 50.000,00 30% € 15.000,00 

Incidenten op het gebied van sociale of 

fysieke veiligheid (t.a.v. school, personeel 

en/of leerlingen); intimidaties; claims 

€ 25.000,00 10% € 2.500,00 

 

Samenvatting belangrijkste risico’s en onzekerheden 

Uit de risico-inventarisatie zijn de volgende belangrijkste risico’s vastgesteld en uitgewerkt in 

beheersmaatregelen: 

 

• Effecten van tekortkomingen in organisatiestructuur en onderwijskwaliteit. 

Tekortkomingen in de organisatiestructuur en onderwijskwaliteit kunnen leiden tot minder 

leerlingen, discommunicatie en onduidelijkheden in de administratieve organisatie, minder 

inkomsten, extra kosten en een verhoogde werkdruk voor de medewerkers. 

De organisatiestructuur 

T.a.v. de organisatiestructuur worden in de komende periode van het meerjarenperspectief 

wijzigingen doorgevoerd. Er wordt gestuurd op acteren vanuit op centraal niveau 

vastgestelde beleidskaders Hiertoe worden taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden belegd op centraal- en decentraal niveau per beleidsdomein. In het 

kort betekent dit een splitsing tussen het bedrijfseconomisch domein (centraal) en het 

onderwijskundig domein (decentraal). Het handboek administratieve organisatie is opnieuw 

opgesteld en is mede leidraad om de uitvoeringsdiscipline binnen drastisch te verbeteren. 

Benoemings- en scholingsbeleid wordt hierop afgestemd. Functiebeschrijvingen zijn en 

worden aangepast of herschreven en in geval van (her)benoemingen op de bestuurs- en 

schoolleiders niveau wordt hier per direct op geanticipeerd. 

Onderwijskwaliteit: 

Kwaliteitscriteria zijn vastgelegd op minimaal de eisen van de onderwijsinspectie en op het 

eigen ambitieniveau van HOIJ (minimaal een score van drie op de vijfpuntschaal van de 

onderwijsinspectie). Verbeterplannen worden verder uitgewerkt op basis van de laatste 

rapporten van de onderwijsinspectie, analyse op basis van ZIEN en SCOL en trendanalyses 

op basis van het leerlingvolgsysteem. De nieuwe onderwijswijsplannen zijn in najaar 2019 

afgerond en vastgesteld. 

Binnen de verbeterplannen krijgen de professionele werkomgeving en de vaardigheden 

binnen de scholen een belangrijke plaats door de leerkracht een meer centrale rol te geven 

in de zorgstructuur onder de noemer “eigenaarschap van de leerkracht. De kosten voor de 

verbeterplannen zijn opgenomen in de meerjarenbegrotingen als beleidsprogramma’s. 

In gezamenlijke studiedagen van toezichthouder, GMR, bestuurder, schoolleiders en intern 

begeleiders zijn in het najaar van 2019 de kaders voor de beheersmaatregelen afgestemd 

en vastgelegd. De splitsing op de beleidsdomeinen zijn hierin leidend geweest 
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ICT: 

Met name bij de nieuwe leermethodes kijken wij naar het gebruik van ICT. De computers 

en het digibord worden veelvuldig ingezet bij het onderwijs. Bijna alle methodes (rekenen, 

taal, lezen en wereldoriëntatie, zoals geschiedenis en aardrijkskunde) die de drie de 

scholen gebruiken, zijn geënt op het gebruik van het digibord en de computer. Ook worden 

de resultaten digitaal bijgehouden en volgt er, indien van toepassing, een remediërend 

programma. Ook voor het automatiseren en het maken van werkstukken wordt de computer 

ingezet.  

Netwerken (draadloos), hard- en software zijn in een verhoogd tempo aangepast aan de 

strengere eisen, waaronder de nieuwe wetgeving t.a.v. privacy (AVG). Het betekent dat de 

komende jaren wordt geïnvesteerd in scholing, vernieuwing van de hard- en software. 

Ook hier wordt een scheiding gemaakt tussen in het beheer (facilitering, centraal niveau) 

en gebruik op decentraal niveau. 

De techniek wordt onderhouden door een gecertificeerd bedrijf op basis van inhuur. Het 

onderwijskundig gebruik wordt beleidsmatig aangestuurd door de bestuurder en de school 

overstijgende ICT- medewerker. 

• Tekort aan gekwalificeerde leerkrachten (structureel en bij ziektevervanging). 

Van een daling van het aantal leerlingen is op langere termijn wel degelijk sprake, waardoor 

wellicht de werkdruk op de medewerkers zal kunnen toenemen.  

Een tekort aan gekwalificeerde leerkrachten kan leiden tot extra kosten, een verhoogde 

werkdruk en in het uiterste geval uitval van lessen. 

HOIJ heeft de wervingsprocedure aangescherpt en daarnaast worden onderwijsassistenten 

actief gestimuleerd tot opleiding tot leerkracht. Om de kans op lesuitval en verhoogde 

werkdruk te beperken, zullen leerkrachten binnen de beschikbaar gestelde budgetten 

worden ingehuurd via externe partijen. 

De afgelopen periode is een stagecoördinator geschoold en aangesteld. Dit om een eigen 

“kweekvijver” en binding met HOIJ te creëren.  

• Effecten van verscherpte wet- en regelgeving. 

Het ontbreken van de juiste procedures en de bewaking hiervan, kunnen leiden tot 

(na)heffingen / aanspraken van UWV (WW / WIA), Vervangings- en/of Participatiefonds of 

anderszins. Het handboek administratieve organisatie is hierop aangepast. 

Leidinggevenden worden verder geschoold, zodat de noodzaak van juist handelen en 

urgentiegevoel wordt vergroot. 

• Effecten van Passend Onderwijs. 

HOIJ volgt de ontwikkelingen van het Passend Onderwijs op nauwe voet. Leerkrachten en 

zorgcoördinatoren worden geschoold. De zorgstructuur is en wordt verder aangepast, zodat 

onderlinge samenwerking tussen de drie scholen wordt aangescherpt en er meer gebruik 

wordt gemaakt van elkaars expertise. 
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Continuïteitsparagraaf

A1  Kengetallen
31-12- 2019 2020 2021 2022

prognose prognose prognose

Personele bezetting in FTE

- Bestuur / Management 2,50 2,00 2,00 2,00

- Onderwijzend personeel 32,43 32,00 31,90 31,90

- Ondersteunend personeel 4,74 4,70 4,70 4,70

Leerlingenaantallen 598 588 588 582

A2  Balans
31-12- 2019 2020 2021 2022

prognose prognose prognose

Vaste activa

- Immateriële vaste activa

- Materiële vaste activa 593.521 645.700 661.000 674.000

- Financiële vaste activa 1.160 0 0 0

Totaal vaste activa 594.681 645.700 661.000 674.000

- Vorderingen 187.470 187.500 188.000 188.000

- Liquide middelen 710.335 702.607 706.507 713.507

Vlottende activa 897.805 890.107 894.507 901.507

Totaal activa 1.492.486 1.535.807 1.555.507 1.575.507

Eigen vermogen

- Algemene reserve publiek 913.991 1.061.507 1.081.507 1.101.507

- Bestemmingsreserve publiek 102.792 0 0 0

- Bestemmingsreserve privaat 81.735 80.000 80.000 80.000

- Bestemmingsfonds privaat 39.689 40.000 40.000 40.000

Totaal eigen vermogen 1.138.207 1.181.507 1.201.507 1.221.507

Voorzieningen 31.120 31.100 31.000 31.000

Kortlopende schulden 323.159 323.200 323.000 323.000

Totaal passiva 1.492.486 1.535.807 1.555.507 1.575.507
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A2  Staat van baten en lasten
31-12- 2019 2020 2021 2022

prognose prognose prognose

- Rijksbijdrage 3.662.409 3.502.600 3.481.000 3.445.000

- Overige baten 22.649 5.400 5.000 5.000

Totaal baten 3.685.058 3.508.000 3.486.000 3.450.000

- Personeelslasten 3.014.416 2.890.300 2.888.000 2.847.000

- Afschrijvingen 133.506 133.000 135.000 137.000

- Huisvestingslasten 116.867 113.900 114.000 115.000

- Overige lasten 355.667 327.800 329.000 331.000

Totaal lasten 3.620.456 3.465.000 3.466.000 3.430.000

Saldo baten en lasten 64.602 43.000 20.000 20.000

Saldo financiële bedrijfsvoering 672 300 0 0

Totaal resultaat 65.274 43.300 20.000 20.000

Hierin begrepen incidentele baten/lasten 0 0 0 0

Voor de Rijksvergoedingen 2020 is 7/12 van 2019-2020 plus 5/12 van 2020-2021 genomen, uitgaande

van de teldata 1-10-2018 resp. 1-10-2019 en voor wat betreft het 2020-2021-deel van de (voorlopige)

gewogen gemiddelde leeftijd op 30-10-2019 en de vergoedingen zoals ze gelden voor 2019-2020.

B1  Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Zie pagina 5 van het bestuursverslag.

B2  De belangrijkste risico's en onzekerheden

Zie pagina 22-25 van het bestuursverslag.

B3 Rapportage toezichthoudend orgaan

Zie pagina 6-7 van het bestuursverslag.
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Financiële kengetallen 31-12- 2019 2018

Kapitalisatiefactor 1 = (balanstotaal - boekwaarde gebouwen en

terreinen) / totaal baten (incl. financiële -) 30% 32%

Solvabiliteit 1 = eigen vermogen / balanstotaal 76% 71%

Solvabiliteit 2 = (eigen vermogen + voorzieningen) / balanstotaal 78% 73%

Rentabiliteit = resultaat / totaal baten (incl. financiële baten -) 1,8% -4,3%

Liquiditeit = vlottende activa / vlottende passiva (current ratio) 2,78 2,16

Liquiditeit = (vlottende activa - voorrraden) / vlottende passiva 2,78 2,16

(quick ratio)

Weerstandsvermogen = (eigen vermogen - materiële vaste activa) 15% 13%

/ bijdrage OC en W

Aantal leerlingen per 1 oktober 598 607

Eigen vermogen per leerling € 1.903 1.768

Bijdrage OC en W per leerling € 6.124 5.837

Personele lasten per leerling € 5.041 5.192

De kapitalisatiefactor geeft inzicht in welk percentage van het kapitaal niet of inefficiënt

benut wordt.

De commissie Don heeft voor het PO een bovengrens aangegeven variërend van 35 tot 60%, 

waarbij 35% voor grote instellingen (met meer dan 8 mln jaarlijkse baten) geldt en 60% voor

kleine instellingen (d.w.z. instellingen met jaarlijkse baten tot 5 mln).

De solvabiliteit is de mate waarin de organisatie op lange termijn aan haar verplichtingen kan

voldoen. Een hoge solvabiliteit (theoretisch maximaal 100%) betekent relatief veel eigen vermogen

en relatief weinig vreemd vermogen.

Voorzieningen worden hier bij het eigen vermogen opgeteld omdat ze, hoewel tot het vreemd

vermogen behorend, deels een dusdanig "vast" karakter hebben dat ze zonder risico aangewend

kunnen worden om aan langere-termijn-verplichtingen te voldoen.

De te hanteren ondergrens voor dit kengetal bedraagt 30%; algemeen beoordeelt men

voor het PO een solvabiliteit tussen 40% en 60% als goed.

De rentabiliteit geeft het rendement aan, ofwel de opbrengst in verhouding tot de totale baten.

Een rentabiliteit tussen 0 en 5% wordt in orde geacht (beoordelingskader van de commissie Don ).

De liquiditeit is de mate waarin de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan

voldoen. De commissie Don geeft voor de liquiditeit een ondergrens aan van 0,5 en een bovengrens

van 1,5.

Het weerstandsvermogen is het vermogen om ook in ongunstige tijden de activiteiten voort te

zetten. Afhankelijk van het risicoprofiel van de organisatie, zou dit kengetal tussen 5 en 20 procent

moeten liggen.
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Balans
(na verwerking resultaat-bestemming)

1 Activa

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 593.521 628.604

1.1.3 Financiële vaste activa 1.160 3.149

Totaal vaste activa 594.681 631.753

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 187.470 178.945

1.2.4 Liquide middelen 710.335 698.662

Totaal vlottende activa 897.805 877.607

Balanstotaal 1.492.486 1.509.360

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 1.138.207 1.072.933

2.2 Voorzieningen 31.120 30.084

2.4 Kortlopende schulden 323.159 406.343

Balanstotaal 1.492.486 1.509.360

EUR EUR

31-12-2019 31-12-2018

EUR EUR

31-12-2019 31-12-2018
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Staat van baten en lasten 2019

2019 2018

EUR EUR EUR
3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 3.662.409 3.497.500 3.543.085

3.5 Overige baten 22.649 4.500 46.596

Totaal baten 3.685.058 3.502.000 3.589.681

4 Lasten
4.1 Personele lasten 3.014.416 2.892.600 3.151.709

4.2 Afschrijvingen 133.506 135.000 138.452

4.3 Huisvestingslasten 116.867 115.200 97.134

4.4 Overige lasten 355.667 311.300 359.262

Totaal lasten 3.620.456 3.454.100 3.746.557

Saldo baten en lasten 64.602 47.900 -156.876

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten 1.167 2.000 1.486
6.2 Financiële lasten 495 500 516

Resultaat 65.274 49.400 -155.906

Bestemming resultaat

Algemene reserve publiek -51.478

Bestemmingsreserves publiek 102.792

Bestemmingsreserves privaat 47

Bestemmingsfondsen privaat 13.913

Begroting 2019
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Kasstroomoverzicht 2019

2019 2018

EUR EUR

Saldo baten en lasten 64.602 -156.876

Aanpassingen voor afschrijvingen 133.506 138.452

Toename (afname) voorzieningen 1.036 4.479

Veranderingen in werkkapitaal:

 - Afname (toename) kortlopende vorderingen -8.844 33.038

 - Toename (afname) kortlopende schulden -83.194 -41.813

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 107.106 -22.720

Ontvangen interest 1.486 1.486

Betaalde interest 485 516

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 108.107 -21.750

Investeringen in materiële vaste activa 98.423 82.964

Desinvesteringen in financiële vaste activa 1.989 1.989

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -96.434 -80.975

Mutatie liquide middelen 11.673 -102.725

Beginstand liquide middelen 698.662 801.387

Mutatie liquide middelen 11.673 -102.725

Eindstand liquide middelen 710.335 698.662
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Grondslagen

Algemeen 

De genoemde bedragen zijn, voor zover niet anders vermeld, opgenomen in euro's.

Vergelijkende cijfers

Indien het voor het vereiste inzicht noodzakelijk is, zijn vergelijkende cijfers geherrubriceerd.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur

van HOIJ zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste

inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Financiële instrumenten

Alle in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde)

kostprijs.

Materiële vaste activa 

De activeringsgrens per economische eenheid bedraagt €3.000.

Afschrijving start op de dag van ingebruikname.

De afschrijvingstermijnen bedragen: 

Aanpassingen/onderhoud gebouwen 10 jaar
Investeringen gebouw 20 jaar
Buitenonderhoud 20 jaar
Meubilair 16 jaar
ICT 5 of 10 jaar
ICT netwerken 8 jaar
Leermiddelen 8 jaar
Overige materiële vaste activa 8 jaar

Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

Met op balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden. 

Schoolgebouwen, waarvan het juridisch eigendom berust bij de vereniging en het economisch

eigendom bij de gemeente, zijn niet in de balans opgenomen.

Verwerking onderhoudslasten

Voor groot onderhoud wordt de componenten-benadering toegepast; dit wil zeggen dat

onderhoudscomponenten worden geactiveerd en afgeschreven.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de 

nominale waarde.

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten minus 

ontvangen subsidie, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische 

levensduur, rekening houdend met de restwaarde.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de 

Regeling jaarverslaggeving Onderwijs, waaronder de RJ 660.
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Financiële vaste activa 

Vorderingen 

Algemene reserve publiek

gewend voor onderwijsdoelstellingen.

is aangebracht. Per balansdatum is er sprake van een voorwaardelijke verplichting.

De hoogte van de publieke bestemmingsreserve personeel betreft de kosten gemoeid met de 

eenmalige uitkeringen die volgens de CAO-PO zijn uitgekeerd in februari 2020.

Het bestuur heeft ervoor gekozen deze beperking aan te brengen.

Bestemmingsreserve privaat

Dit betreft het niet-vrij besteedbaar vermogen dat is gevormd vanuit privaatrechtelijke middelen en

activiteiten.

Het resultaat komt als volgt tot stand: de inkomsten en uitgaven worden jaarlijks met elkaar verrekend

en de rente van de spaarrekeningen wordt naar rato toebedeeld aan het verenigingskapitaal.

Bestemmingsfondsen privaat

Dit betreft het niet-vrij besteedbaar vermogen. Als gevolg kan een door derden aangebrachte

beperking in de bestedingsmogelijkheid van het private eigen vermogen.

Het resultaat komt als volgt tot stand:

De mutatie in het kalenderjaar van de betreffende private bank(school)rekeningen wordt bestemd.

Voorzieningen 

Voorziening jubileumgratificaties

De lasten voor jubileumgratificaties worden toegerekend aan de periode waarin de rechten daarvoor

worden opgebouwd. De voorziening is berekend door per personeelslid de contante waarde van de

verwachte kosten voor jubileumgratificaties te schatten, rekening houdend met een blijfkans.

Voor het verslagjaar 2019 wordt uitgegaan van een pensioenleeftijd van 65 jaar.

Voor het contant maken van de verwachte kosten wordt een disconteringsvoet van 1% gebruikt.

Dit betreft het vermogen dat is gevormd vanuit publiekrechtelijke middelen en moet worden aan-

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperkte bestedingsmogelijkheid, die door het bestuur 

Voorzieningen worden gevormd voor concrete, specifieke risico’s en verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan en waarvan de omvang op betrouwbare wijze kan worden geschat. Voorzieningen 

worden gewaardeerd tegen contante waarde.

Bestemmingsreserve publiek

Bestemmingsreserve personeel

Financiële vaste activa worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 

aan de nominale waarde. 

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de financiële vaste activa.

Vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 

en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde 

kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de 

toelichting op de balans anders is aangegeven.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi) overheidsinstellingen 

gefinancierde activiteiten. 
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Pensioenen

Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen, welke is ondergebracht

bij het ABP. De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedroeg ultimo 2019 97,8%. Deze pensioen-

regeling wordt in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over 

het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. Behalve de betaling van de 

premies heeft de organisatie geen verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregeling. De risico's van

loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden

tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdrage aan het pensioenfonds. Informatie over 

eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in toekomstige jaren is niet 

beschikbaar.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Algemeen 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

1 Activa

1.1.2 Materiële vaste activa
Verkrijgings-

prijs            

1-1-2019

Cumulatieve 

afschrijvingen 

1-1-2019

Boekwaarde

 1-1-2019

Investeringen 

2019

Desinvesterin

gen 2019

Afschrijvingen 

2019

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.1.2.1 Gebouwen 753.849 392.209 361.640 76.890 0 55.852

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 499.059 301.996 197.063 21.533 0 60.665

1.1.2.4 Overige materiële activa 154.397 84.496 69.901 0 0 16.989

1.407.305 778.701 628.604 98.423 0 133.506

Verkrijgings-

prijs            

31-12-2019

Cumulatieve 

afschrijvingen 

31-12-2019

Boekwaarde 

 31-12-2019

Desinvest. 

Verkrijgings-

prijs

Desinvestering 

Cumulatieve 

afschrijving

EUR EUR EUR EUR EUR

1.1.2.1 Gebouwen 830.739 448.061 382.678

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 520.591 362.660 157.931

1.1.2.4 Overige materiële activa 148.783 95.871 52.912 5.614 5.614

1.500.113 906.592 593.521

De investeringen betroffen: cv installatie, riolering, verwarmingsinstallatie, pvc-vloer, aanschaf 

hardware en computers.

31-12-2019 31-12-2018 toe-/afname

593.521 628.604 -5,6%

1.1.3

Boekwaarde 

1-1-2019

Investeringen 

en verstrekte 

leningen

Aflossing 2019 Waarde 

verandering

Resultaat 

deelneming

Boekwaarde      

31-12-2019

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.1.3.8 Overige vorderingen 3.149 0 1.989 0 0 1.160

Totaal fin. vaste activa 3.149 0 1.989 0 0 1.160

De overige vorderingen bestaan uit langlopende licenties.

31-12-2019 31-12-2018 toe-/afname

1.160 3.149 -63,2%

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Materiële vaste activa
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1.2.2 Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

EUR EUR

1.2.2.2 Vorderingen op OCW 151.654 155.413

1.2.2.10 Overige vorderingen 8.865 5.144

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 25.784 16.902

1.2.2.14 Te ontvangen interest 1.167 1.486

Totaal vorderingen 187.470 178.945

Specificatie

1.2.2.2 Personele vergoeding regulier 156.106 159.970

Bekostiging prestatiebox -4.452 -4.557

Totaal kortlopende vorderingen op OC en W 151.654 155.413

De kortlopende vordering op OC en W betreft het betaalritme-verschil.

De  vorderingen  zijn  met  € 8.525 gestegen.
31-12-2019 31-12-2018 toe-/afname

187.470 178.945 4,8%

1.2.4 Liquide middelen

31-12-2019 31-12-2018

EUR EUR

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 710.335 698.662

Totaal liquide middelen 710.335 698.662

De liquide middelen zijn gestegen met 11.673€     .

31-12-2019 31-12-2018 toe-/afname

710.335 698.662 1,7%
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Saldo Bestemming Overige Saldo

1-1-2019 resultaat mutaties 31-12-2019

EUR EUR EUR EUR

2.1.1.1 Algemene reserve publiek 965.469 -51.478 0 913.991

2.1.1.2 0 102.792 0 102.792

2.1.1.3 81.688 47 0 81.735

2.1.1.5 Bestemmingsfondsen privaat 25.776 13.913 0 39.689

1.072.933 65.274 0 1.138.207

Specificatie bestemmingsreserves/-fondsen

Saldo                   

1-1-2019

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Saldo 

31-12-2019

EUR EUR EUR EUR

Bestemmingsreserves publiek

Reserve personeel 0 102.792 0 102.792

Totaal bestemmingsreserves publiek 0 102.792 0 102.792

Bestemmingsreserves privaat

Verenigingskapitaal 81.688 47 0 81.735

Totaal bestemmingsreserves privaat 81.688 47 0 81.735

Bestemmingsfondsen privaat

Schoolfonds 25.776 13.913 0 39.689

Totaal bestemmingsfondsen privaat 25.776 13.913 0 39.689

Het eigen vermogen is met € 65.274 gestegen 31-12-2019 31-12-2018 toe-/afname

door toevoeging van het resultaat over het 1.138.207 1.072.933 6,1%

onderhavige boekjaar.

Totaal eigen vermogen

Bestemmingsreserves privaat

Bestemmingsreserves publiek
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2.2 Voorzieningen

Saldo 

31-12-2018

Dotaties 

2019

Onttrekkingen 

2019

Vrijval 

2019

Saldo

31-12-20191-1-2019 2019 2019 2019 31-12-2019

EUR EUR EUR EUR EUR

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
2.2.1.4 Jubileumvoorziening 30.084 3.987 2.951 0 31.120

Totaal voorzieningen 30.084 3.987 2.951 0 31.120

Kortlopend 

deel

       Langlopend deel

deel van 1 t/m langer dan

< 1 jaar 5 jaar 5 jaar

Jubileumvoorziening 2.204 5.486 23.430

31-12-2019 31-12-2018 toe-/afname

31.120 30.084 3,4%

2.4 Kortlopende schulden

31-12-2019 31-12-2018

EUR EUR

2.4.8 Crediteuren 64.102 29.731

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 115.532 125.097

2.4.10 Schulden terzake pensioenen 35.675 28.292

2.4.12 Overige kortlopende schulden 18.694 139.780

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 88.237 82.405

2.4.18 Te betalen interest 47 37

2.4.19 Overige overlopende passiva 872 1.001

323.159 406.343

Met betrekking tot de kortlopende schulden per 31 december zijn geen zekerheden gesteld.

De  kortlopende  schulden  zijn  met  € 83.184 gedaald. 31-12-2019 31-12-2018 toe-/afname

323.159 406.343 -20,5%

Totaal kortlopende schulden
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Geoormerkte - en overige doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule  (beknopt)

Omschrijving Bedrag van Ontvangen 

t/m

toewijzing verslagjaar geheel uitgevoerd en afgerond nog niet geheel afgerond

Kenmerk Datum EUR EUR (Aankruisen wat van toepassing is)

Totaal 0 0

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (uitgebreid)

Omschrijving Kenmerk 

toewijzing

Datum 

toewijzing

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen 

t/m 2018

Lasten t/m 

2018

Stand 1-1-

2019

Ontvangen in 

2019

Lasten in 

2019

Vrijval / Niet 

besteed 2019

Stand

31-12-2019

Prestatie 

afgerond 

(j/n)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

0 0 0 0

0 0 0 0

Totaal aflopend 0 0 0 0 0 0 0 0

G2A Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule - aflopend uitimo 2019

Omschrijving Kenmerk 

toewijzing

Datum 

toewijzing

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen 

t/m 2018

Lasten t/m 

2018

Stand 1-1-

2019

Ontvangen in 

2019

Lasten in 

2019

Te 

verrekenen 

31-12-2019

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

0 0 0

0 0 0

Totaal aflopend 0 0 0 0 0 0 0

G2B Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule - doorlopend na 2019

Omschrijving Kenmerk 

toewijzing

Datum 

toewijzing

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen 

t/m 2018

Lasten t/m 

2018

Stand 1-1-

2019

Ontvangen in 

2019

Lasten in 

2019

Stand 31-12-

2019

Saldo nog te 

besteden

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

0 0 0

0 0 0

Totaal doorlopend 0 0 0 0 0 0 0 0

Toewijzing               De prestatie is ultimo verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking

Aflopend per ultimo verslagjaar

Jaarverslag 2019 pagina 40



HOIJ

Administratienummer: 44318

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

2019 Begroting 2019 2018

EUR EUR EUR

3.1.1.1 Bijdrage OCW 3.249.551 3.182.500 3.179.176

3.1.2.1 Overige subsidies OCW 182.883 123.100 118.835

3.1.3.3 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 229.975 191.900 245.074

Totaal Rijksbijdragen 3.662.409 3.497.500 3.543.085

3.1.2.1 Overige subsidies OCW: hiervan is € 0,00 geoormerkt

3.5 Overige baten

2019 Begroting 2019 2018

EUR EUR EUR

3.5.1 Opbrengst verhuur 4.500 4.500 4.985

3.5.3 Schenkingen (privaat) 1.110 0 1.062

3.5.5 Ouderbijdragen (privaat) 385 0 946

3.5.10 Overige 16.654 0 39.603

Totaal overige baten 22.649 4.500 46.596

Specificatie

3.5.10 Private baten 14.641 39.597

Diversen 2.013 6

 

Totaal overige baten, overig 16.654 39.603
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

2019 Begroting 2019 2018

EUR EUR EUR

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale- en pensioenlasten 2.760.189 2.736.100 2.907.481

4.1.2 Overige personele lasten 321.392 156.500 400.115

4.1.3 Af: Ontvangen vergoedingen 67.165 0 155.887

Totaal personeelslasten 3.014.416 2.892.600 3.151.709

Specificatie

4.1.1.1 Lonen en salarissen 1.987.089 2.736.100 2.170.830

4.1.1.2 Sociale lasten 287.602 0 284.332

4.1.1.3 Premies Participatiefonds 72.045 0 89.003

4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds 112.571 0 109.886

4.1.1.5 Pensioenlasten 300.882 0 253.430

Lonen, salarissen, sociale- en pensioenlasten 2.760.189 2.736.100 2.907.481

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 3.987 0 4.479

4.1.2.2 Lasten personeel niet in loondienst 161.862 50.000 224.058

4.1.2.3 Nascholing 40.534 21.900 34.162

4.1.2.3 BGZ 8.135 0 20.026

4.1.2.3 WKR 12.907 0 10.164

4.1.2.3 Diversen 93.967 84.600 107.226

Totaal overige personele lasten 321.392 156.500 400.115

4.1.3.1 Ontvangen vergoedingen Participatiefonds

4.1.3.2 Ontvangen vergoedingen Vervangingsfonds 19.480 0 119.600

4.1.3.3 Overige uitkeringen die personeelslasten verminderen 47.685 0 36.287

Ontvangen vergoedingen 67.165 0 155.887

Gemiddeld aantal fte's 39,78 40,47

4.1B Bezoldiging (gewezen) topfunctionarissen

Zie volgende pagina.
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Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

Voor vereniging geldt een bezoldigingsmaximum van 115.000

o.b.v. de volgende complexiteitspunten:

criterium aantal punten

driejaarsgemiddelde totale baten 2

driejaarsgemiddelde aantal leerlingen 1

gewogen aantal onderwijssectoren 1
totaal aantal complexiteitspunten 4

1 Naam: J.E. Langeraar

2019 2018

Functie: Directeur-bestuurder

Aanvang functie: 01-01 03-06

Einde functie: 31-12 31-12

Omvang dienstverband (fte): (t/m 31-7) 0,37 0,37

Omvang dienstverband (fte): (per 1-8) 0,20 0,37

Dienstbetrekking (j/n) ja ja

Maximale bezoldiging: 34.355 23.854

Beloning + belastbare onkostenvergoeding: 21.643 14.686

Beloning betaalbaar op termijn: 0 0

Bezoldiging: 21.643 14.686

Onverschuldigd betaald en niet terug ontv:

Totaal van bezoldiging: 21.643

Motivering van overschrijding:

1 Naam: Dhr. J.M. van 't Noordende

2019 2018

Functie: Voorzitter Voorzitter

Aanvang functie: 01-01 01-01

Einde functie: 31-12 31-12

Totaal van bezoldiging: 750 750

Maximale bezoldiging: 17.250 16.650

Onverschuldigd betaald en niet terug ontv:

Motivering van overschrijding:

Leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienst-

betrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die 

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

aangemerkt

Toelichting vordering onverschuldigde 

betaling:

Toelichting vordering onverschuldigde 

betaling:

Toezichthoudend topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun 

voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
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2 Naam: Dhr. K. Hofstede

2019 2018

Functie: Lid Lid

Aanvang functie: 01-01 01-01

Einde functie: 17-01 31-12

Totaal van bezoldiging: 0 750

Maximale bezoldiging: 11.500 11.100

Onverschuldigd betaald en niet terug ontv:

Motivering van overschrijding:

3 Naam: Dhr. P. Riezebos

2019 2018

Functie: Lid Lid

Aanvang functie: 01-01 01-01

Einde functie: 31-12 31-12

Totaal van bezoldiging: 500 500

Maximale bezoldiging: 11.500 11.100

Onverschuldigd betaald en niet terug ontv:

Motivering van overschrijding:

4 Naam: Dhr. M. Snel

2019 2018

Functie: Lid Lid

Aanvang functie: 01-01 01-01

Einde functie: 07-11 31-12

Totaal van bezoldiging: 500 500

Maximale bezoldiging: 11.500 11.100

Onverschuldigd betaald en niet terug ontv:

Motivering van overschrijding:

5 Naam: Dhr. L. Molhoek

2019 2018

Functie: Lid Lid

Aanvang functie: 01-01 31-10

Einde functie: 31-12 31-12

Totaal van bezoldiging: 500 0

Maximale bezoldiging: 11.500 1.885

Onverschuldigd betaald en niet terug ontv:

Motivering van overschrijding:

Toelichting vordering onverschuldigde 

betaling:

Toelichting vordering onverschuldigde 

betaling:

Toelichting vordering onverschuldigde 

betaling:

Toelichting vordering onverschuldigde 

betaling:
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4.2 Afschrijvingen

2019 Begroting 2019 2018

EUR EUR EUR

4.2.2 Materiële vaste activa 133.506 135.000 138.452

Totaal afschrijvingen 133.506 135.000 138.452

4.3 Huisvestingslasten

2019 Begroting 2019 2018

EUR EUR EUR

4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 31.788 40.000 22.150

4.3.4 Energie en water 60.943 50.000 52.775

4.3.5 Schoonmaakkosten 8.648 9.200 9.682

4.3.6 Belastingen en heffingen 7.453 9.000 8.196

4.3.8 Overige huisvestingslasten 8.035 7.000 4.331

Totaal huisvestingslasten 116.867 115.200 97.134

4.4 Overige lasten

2019 Begroting 2019 2018

EUR EUR EUR

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 75.892 70.700 68.870

4.4.2 Inventaris en apparatuur 140.741 99.200 90.300

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 89.614 92.100 82.558

4.4.5 Overige 49.420 49.300 117.534

355.667 311.300 359.262

5 Onder de administratie- en beheerslasten zijn de kosten voor de accountant verantwoord.

Dit betreft: 2019 2018

onderzoek jaarrekening 5.929 5.136

5.929 5.136
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6 Financiële baten en lasten

2019 Begroting 2019 2018
6.1 Financiële baten EUR EUR EUR

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.167 2.000 1.486

1.167 2.000 1.486

6.2 Financiële lasten

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten 495 500 516

495 500 516

Totaal financiële baten en lasten 672 1.500 970
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OVERIGE GEGEVENS

looptijd
Apparatuur BNP 2.970 p/kw t/m 31-03-2025
Begeleiding Driestar 4.154 t/m 31-07-2020
Onderhoud gebouwen Dolfsma 3.902 p/jaar

Beveiliging Securitas 3.798 p/jaar

De vereniging krijgt mogelijk in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van de coronacrisis. 

Deze kan leiden tot een hoger ziekteverzuim dan in andere jaren. De financiële gevolgen van een 

eventueel hoog ziekteverzuim en extra investeringen vanwege de '1,5 meteronderwijs' zullen,

gelet op de aanwezige buffers, naar verwachting de continuïteit niet in gevaar brengen.

In januari 2020 is besloten tot een algehele wijziging van de statuten van de vereniging en het 

bestuur van HOIJ te vormen tot 1 rechtspersoon in plaats van een natuurlijk persoon.

J.M. van 't Noordende

(voorzitter)

L. Molhoek

P. Riezebos

J. Meuleman

Locatie ondertekening: IJsselmuiden

Datum ondertekening:

Ondertekening door toezichthouders

Gebeurtenissen na balansdatum

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De vereniging heeft voor apparatuur, specifieke begeleiding, onderhoud gebouwen 

contracten afgesloten voor diensten en levering. Het betreft hier de volgende verplichtingen:

Het contract met Dolfsma is voor onbepaalde tijd afgesloten en is zonder verplichtingen opzegbaar.

Het contract met Securitas wordt jaarlijks 'stilzwijgend' verlengd met een opzegtermijn van drie 

maanden.

De verplichtingen van bovengenoemde contracten zijn gebaseerd op de tarieven van 2019.

Compensatieregeling UWV

De vereniging heeft in 2017 een transitievergoeding aan een personeelslid uitbetaald ad € 77.000. 

Er komt in 2020 een compensatieregeling voor uitbetaalde transitievergoedingen. De hoogte van de 

vergoeding is nu nog niet bekend.

De vereniging heeft in 2019 een transitievergoeding aan een personeelslid uitbetaald ad € 46.786. 
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Overzicht verbonden partijen

Naam: Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 23.05

Juridische vorm 2019: Stichting

Statutaire zetel: Zwolle

Code activiteiten: 4 Overige  
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