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INLEIDING

Geachte lezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van stichting ATOS. 

Met dit jaarverslag leg ik als College van Bestuur verantwoordelijkheid af aan ouders, medewerkers, de Raad van Toezicht, de 
medezeggenschapsraden, het ministerie en alle andere belanghebbenden. 

Op het jaarverslag van vorig jaar (2018) heb ik positieve reacties gekregen, dat is ook de reden dat dit jaarverslag op dezelfde wijze is 
ingedeeld. Wel is er per thema voor een andere indeling gekozen omdat ik meer aandacht wilde besteden aan de analyse en de evaluatie. 
Waar mogelijk heb ik per hoofdstuk de volgende vragen beantwoord:

 y Wat zijn de doelen en beleidsvoornemens?
 y Wat is de analyse en de evaluatie?
 y Wat is de toekomstverwachting en wat zijn de te nemen maatregelen?

Zoals te lezen is in dit jaarverslag (en ook in ons nieuwe strategisch beleidsplan) is stichting ATOS een ambitieuze stichting. Ook het 
komende jaar zijn veel ambities in het jaarplan opgenomen om de stichting verder te verbeteren. De stichting heeft de risico’s in beeld maar 
zal in 2020 ook door een externe een risicoanalyse (met kapitalisatie) laten maken om zo de “blik van buiten” mee te nemen en eventuele 
blinde vlekken te ontdekken. Ook staan in het jaar 2020 een bestuurlijke visitatie vanuit de PO-Raad en een verificatieonderzoek van de 
inspectie op de agenda. Een mooi moment om ook daar feedback van buiten de organisatie te ontvangen om zo de organisatie verder te 
verbeteren.

De gebeurtenissen rondom het COVID-19 virus (corona) heeft een grote impact op de samenleving en dus ook op het onderwijs. In dit 
jaarverslag zal er kort op ingegaan worden (gebeurtenissen na balansdatum). Vanzelfsprekend zal in het jaarverslag 2020 hier uitgebreid 
aandacht aan worden besteed.

Ik wens u veel leesplezier, mocht u willen reageren op het jaarverslag dan kunt u uw reactie sturen h.toenders@stichtingatos.nl.

Hilde Toenders

Voorzitter College van Bestuur

mailto:h.toenders%40stichtingatos.nl?subject=
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SAMENVATTING

In hoofdstuk 1 staan de algemene gegevens van de stichting. Hier zijn ook de (verwachte) leerlingenaantallen beschreven. 

De doelstellingen en organisatiestructuur van stichting ATOS staan beschreven in hoofdstuk 2 en komen voort uit het 
strategisch beleidsplan 2015-2019. 

Hoe de governance en verantwoording is geregeld binnen de stichting is te lezen in hoofdstuk 3. In 2019 vonden op dit gebied 
geen noemenswaardige wijzigingen plaats.

Hoofstuk 4, 5 en 6 zijn gewijd aan het onderwijs en de kwaliteitszorg. De kern van onze organisatie. Hier worden de 
belangrijkste pijlers van ons onderwijs beschreven. De stichting wil de kwaliteit van het onderwijs blijven verbeteren en heeft 
daar in 2019 weer mooie stappen in gezet. 

Alle medewerkers die elke dag zorgen voor hoogwaardig kwalitatief onderwijs zijn voor de stichting van zeer groot belang. 
Hoofdstuk 7 gaat over onze medewerkers, het personeel. In dit hoofdstuk staat de personeelsopbouw omschreven. Daarnaast 
komt in dit hoofdstuk het ziekteverzuim aan bod. In 2019 in tegenstelling tot 2018 is dit ziekteverzuim laag. 

Het afgelopen jaar zijn de middelen ter verlaging van de werkdruk op verschillende wijze ingezet. Een verslag hiervan vindt 
u in hoofdstuk 8. 

In hoofdstuk 9 worden de ontwikkelingen op het gebied van huisvesting omschreven. Zo zijn er, vanuit de visie op 
duurzaamheid zonnepanelen aangelegd op één van de scholen. 

Hoofdstuk 10 wordt aandacht besteed aan de financiële activiteiten van de stichting. Het verslag van de Raad van Toezicht 
vindt u in hoofdstuk 11.
De jaarrekening vindt u in hoofdstuk 12.
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1 ALGEMENE INFORMATIE
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1.1	 Juridische	structuur

Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs 3-Stromenland is opgericht op 27 april 1998 en is gevestigd in Bemmel. Stichting 
ATOS bestuurt drie openbaar/algemeen bijzondere scholen in de gemeente Lingewaard. Het bestuursnummer is 41013.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 10044433.

Aan de stichting zijn geen nadere partijen verbonden. De juridische structuur is in het verslagjaar niet gewijzigd.

1.2	 Interne	organisatiestructuur

Hieronder is in een organogram weergegeven hoe de structuur binnen stichting ATOS is opgebouwd.

De taken en bevoegdheden van alle rollen zijn vastgelegd in de statuten, het bestuurs-en toezichtreglement en het 
managementstatuut. Het bestuurs- en toezichtreglement is, in het kader van de Code Goed Bestuur, in 2019 herzien en 
opnieuw vastgesteld. 

1.3	 Raad	van	Toezicht

De Raad van Toezicht bestond in 2019 uit de volgende personen:
Mevrouw. C. Sahin;
De heer M.M. Beekhuizen;
Mevrouw H.C. Rookmaker;
De heer G.J. Vonk;
Mevrouw P. Versteegh.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar de rapportage Raad van Toezicht in hoofdstuk 11 van dit jaarverslag.

1.4	 College	van	Bestuur	(CvB)

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag en draagt zorg (met inachtneming van de statuten) voor de besturing van de 
organisatie. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur van stichting 
ATOS is een éénhoofdig college.

In het gehele jaar 2019 was mevrouw H. Toenders voorzitter van College van Bestuur van stichting ATOS.

Raad van Toezicht (RvT)

College van Bestuur (CvB)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Directeur

IKC ‘t Holthuus

Medezeggenschapsraad (MR)

Directeur

IKC de Tichelaar

Medezeggenschapsraad (MR)

Directeur

IKC de Regenboog

Medezeggenschapsraad (MR)



9stichting ATOS - jaarverslag 2019

1.5	 Directeur

Elke school wordt geleid door een directeur die integraal verantwoordelijk is. Hij/zij wordt ondersteund door een 
managementteam, een administratief medewerker en een conciërge. De directeuren nemen zitting in het bovenschools 
overleg. Dit overleg vindt driewekelijks plaats en wordt voorgezeten door het College van Bestuur.

1.6	 Medezeggenschap

1.6.1	 De medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Via de MR hebben ouders en personeel invloed op het schoolbeleid. De 
raad is voor de helft samengesteld uit personeelsleden en voor de andere helft uit ouders. De primaire gesprekspartner van 
de MR is de directeur van de school.

1.6.2	 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Stichting ATOS heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een orgaan voor advies en 
instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. Het College van Bestuur voert namens de stichting overleg met de GMR. 
Daarnaast heeft de GMR twee keer per jaar een overleg met de Raad van Toezicht.

Jaarplannen van de scholen 

IPB gedeeltelijke vaststelling, 

vakantierooster 2019-2020, 

crowdfunding zonnepanelen IKC de Regenboog,

BFP, 10-14 onderwijs “de mix”,

concept begroting,

klachtenregeling,

strategisch beleidsplan en scholing GMR.

Het jaarverslag van de GMR staat op de website van de organisatie: www.stichtingatos.nl 

De GMR kwam in 2019 vijf keer bijeen. De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

http://www.stichtingatos.nl
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1.6.3	 Interne ondersteuning – Bestuursbureau

Stichting ATOS heeft een klein bestuursbureau. Er zijn twee beleidsmedewerkers: op het gebied van P&O en kwaliteit, 
daarnaast zijn er medewerkers met kleine aanstellingen op huisvesting en financiën.

1.6.4	 Externe ondersteuning

De stichting heeft sinds 2012 een samenwerking met het administratiekantoor Dyade. Daarnaast ondersteunt Hevo de 
stichting op het gebied van huisvesting.

1.7	 Scholen	en	leerlingen

Onder verantwoordelijkheid van stichting ATOS vallen drie brinnummers voor primair onderwijs. 
IKC de Tichelaar  05ZT
IKC de Regenboog  22GB
IKC ’t Holthuus  06YF

1.8	 Identiteit	van	de	stichting

Onze identiteit is gebaseerd op de kernwaarden van het openbaar/algemeen bijzonder onderwijs. Dit betekent algemene 
toegankelijkheid voor iedereen die deze beginselen respecteert. Deze waarden passen wij toe bij het toelaten van leerlingen, 
het aanstellen van personeel, de benoeming van het College van Bestuur of de leden van de Raad van Toezicht en de verkiezing 
van de medezeggenschapsraden.

1.9	 Leerlingen

Het leerlingaantal is in 2019 gedaald van 881 (1-10-2018) naar 871 (1-10-2019) 

Het totaal van 871 leerlingen is verdeeld in 427 leerlingen in de onderbouw en 444 leerlingen in de bovenbouw. 

De grootste daling van het aantal leerlingen is te zien op IKC de Regenboog (23 leerlingen) gevolgd door IKC de Tichelaar (12 
leerlingen). Op IKC ’t Holthuus is weer sprake van een groei (25 leerlingen). 

Omdat de verwachte krimp in de gemeente Lingewaard de komende jaren doorzet (tot 2025 20%) moeten we waakzaam 
blijven en zo nodig tijdig anticiperen. In alle kernen geven de prognoses van de gemeente een terugloop van de basisgeneratie 
aan. 

Onderstaande tabel geeft het aantal leerlingen weer op 1 oktober van dat jaar. In de tabel van 2020 en 2021 wordt er een 
prognose weergegeven van de verwachte leerlingen op 1 oktober van dat jaar. 

School 2016 2017 2018 2019 2020 2021

IKC de Regenboog 296 282 282 259 249 240

IKC de Tichelaar 222 227 231 219 217 207

IKC ’t Holthuus 324 350 368 393 413 427

Totaal aantal LLN 841 859 881 871 879 874



2 DOELSTELLINGEN VAN DE ORGANISATIE
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Stichting ATOS biedt ambitieus, openbaar en veelzijdig onderwijs van goede kwaliteit. Wij staan voor een brede ontwikkeling 
van het kind en doen recht aan ieders talent. Zo geven wij leerlingen een stevige basis zodat zij met vertrouwen actief mee 
kunnen doen in de samenleving.  

Onze opdracht kenmerkt zich daarbij door drie pijlers: 

y Wij geven kinderen een stevige basis voor de toekomst, dit doen we door in te zetten op brede kindontwikkeling: relatie; 
competentie; autonomie;

y Wij bieden openbaar onderwijs en maken gebruik van de kracht van het verschil tussen mensen;
y Wij leveren kwaliteit met ambitie: wij leren zelf van en met elkaar. 

2.1	 Een	stevige	basis

Voor ons betekent een stevige basis dat onze leerlingen aan het einde van hun basisschoolperiode met vertrouwen de 
toekomst tegemoet kunnen treden en daar een volgende stap maken in hun ontwikkeling. 

Om deze stevige basis te ontwikkelen, geloven wij dat onderwijs aandacht moet besteden aan de brede ontwikkeling van 
het kind.  De pedagogische visies van Luc Stevens (die uitgaat van een evenwicht tussen de basisbehoeften: competentie; 
relatie en autonomie) en Gert Biesta (die uitgaat van een evenwicht tussen de onderwijsfuncties: kwalifi catie; socialisatie en 
persoonsvorming) geven ons houvast bij het vormgeven van ons onderwijs.

2.2	 Openbaar	onderwijs	en	gebruik	maken	van	de	kracht	van	het	verschil	

Wij zijn een openbare en algemeen bijzondere stichting. Wij zijn een stichting van en voor de samenleving en hanteren 
de uitgangsprincipes van het openbaar onderwijs. Ieder kind is welkom. Hierbij is het essentieel dat we leerlingen niet te 
kort doen door onvoldoende expertise of mogelijkheden. We besteden veel aandacht aan persoonsvorming en burgerschap, 
we zien de kracht van de diversiteit, waarmee we bedoelen dat we ieders kwaliteiten zien, aanmoedigen en ruimte geven, 
waardoor communicatie verbetert. 

Bovenstaande is terug te zien in de manier waarop we ons onderwijs vormgeven, de rol van Human Dynamics als 
procesinstrument wordt ingezet om elkaar beter te leren begrijpen. 

2.3	 Wij	leveren	kwaliteit	met	ambitie,	wij	leren	van	en	met	elkaar	

Wij zorgen voor onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van leerlingen, het ons afvragen wat de onderwijsbehoeften 
betekenen voor ons als professional is een natuurlijke houding. 

We halen het maximale uit onze leerlingen en doen er alles aan om onze leerlingen te laten uitstromen naar het niveau wat 
bij hen past. We zijn hierbij ambitieus, we hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en geven de leerlingen kansen en 
de mogelijkheid die kansen waar te maken.  

Ons onderwijs is in beweging. Elke dag willen wij ons onderwijs een beetje beter maken, leren van en met elkaar hoort hierbij. 

2.3.1	 Verwachte toekomstige ontwikkeling

In 2019 is het nieuwe strategisch beleidsplan 2020-2024 geschreven. Bij het tot stand komen van het plan zijn kinderen, 
medewerkers, ouders en in- en externe stakeholders betrokken. In 2020 zal elke directeur, samen met het team, het 
strategisch beleidsplan vertalen en concretiseren voor hun eigen integraal kindcentrum. De vertaling is terug te vinden in het 
schoolplan en jaarplan.

Competentie 
(kwalificatie)

Autonomie
(persoonsvorming)

Relatie
(socialisatie)



3 GOVERNANCE
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3.1	 Ontwikkelingen	op	het	gebied	van	governance

De structuur is dit jaar ongewijzigd. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht haar eigen werkwijze en de governance structuur.

3.2	 Primair	Onderwijs

Stichting ATOS is lid van de branchevereniging, de PO-Raad. Zoals alle leden van de PO-Raad heeft stichting ATOS de Code 
Goed Bestuur Primair onderwijs vastgesteld. 

In deze Code Goed Bestuur hebben de leden van de PO-Raad vastgesteld wat zij verstaan onder goed bestuur. Schoolbesturen 
en intern toezichthouders toetsen de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren aan de principes van de code. 

3.3	 Horizontale	verantwoording	

Stichting ATOS vindt de horizontale verantwoording zeer belangrijk. Het in gesprek gaan met partners van de stichting zorgt 
voor een cyclische kwaliteitsverbetering. De stichting vindt transparantie en verantwoording essentieel. Een onderdeel 
daarvan is een goed leesbaar en compleet jaarverslag.

3.4	 Onze	stakeholders	zijn:

Leerlingen en Ouders
Leerlingen zijn de basis van ons bestaan. Voor hen geven we dit onderwijs en alle processen komen hieruit voort. 

Medewerkers zorgen voor expertise, kennis en ervaring om zo goed kwalitatief onderwijs te verzorgen.

Kinderopvangorganisaties zijn belangrijke partners. Al onze scholen vormen een integraal kindcentrum (IKC). 

Andere schoolbesturen voor primair onderwijs in de regio. Samen met hen zorgen we dat er een dekkend netwerk is in de regio.

Scholen voor voortgezet onderwijs in de regio waar onze leerlingen instromen. 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap levert ons per leerling de noodzakelijke bekostiging.

De gemeente Lingewaard is in de regio een belangrijk partner. Wij zorgen in de gemeente voor openbaar/ algemeen bijzonder 
onderwijs. Met hen geven we vorm aan het huisvestingsbeleid in de gemeente.

Met samenwerkingsverband PassendWijs. Zij zorgen samen met ons voor een dekkend netwerk binnen de regio van het 
samenwerkingsverband en ondersteunen daarnaast medewerkers van stichting ATOS.

Ippon zodat we kunnen beschikken over gekwalificeerde leerkrachten bij vervangingsvragen.



4 ONDERWIJS
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4.1	 Doelen	en	beleidsvoornemens

In 2019 had de stichting op het thema onderwijs de volgende doelen:
 y Ontwikkeling nieuw strategisch beleidsplan 2020-2024;
 y Implementatie en borging opbrengstgericht passend onderwijs;
 y Doorontwikkeling onderwijs aan meer- en hoogbegaafden;
 y Ontwikkeling 10-14 onderwijs;
 y Borging Human Dynamics op alle scholen.

4.2	 Realisatie

Het concept strategisch beleidsplan was in december 2019 af. Advisering door GMR en goedkeuring door RvT vond plaats in 
januari 2020.

 y Implementatie opbrengstgericht werken is uitgevoerd.
 y Doorontwikkeling meer- en hoogbegaafdheid heeft plaatsgevonden.
 y Er vond in 2019 een doorontwikkeling plaats van 10-14 onderwijs. Echter niet in de vorm waarop in 2018 gestart is.
 y Borging van Human Dynamics is op alle scholen uitgevoerd.

4.3	 Evaluatie	en	analyse

4.3.1	 Strategisch	beleidsplan	2020-2024:

Van mei tot en met december 2019 is er binnen de stichting hard gewerkt om vorm te geven aan een nieuw strategisch 
beleidsplan. Om input te krijgen van leerlingen, medewerkers en interne en externe stakeholders zijn er diverse bijeenkomsten 
geweest om informatie op te halen. Onder begeleiding van een externe is in het bovenschools overleg de input besproken en 
vertaald naar een nieuw strategisch plan. Directeuren en de beleidsmedewerker P&O zijn intensief betrokken geweest bij dit 
traject. Het concept strategisch plan was in december 2019 afgerond, in januari 2020 is het zowel in de GMR (voor advies) en 
RvT (goedkeuring) besproken.

4.3.2	 Implementatie Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO)

Alle drie de scholen hebben in 2019 verder vormgegeven aan de borging van opbrengstgericht passend onderwijs. In de 
jaarplannen van de scholen is te lezen hoe elke school hieraan werkt. Medewerkers zijn zich bewust van het belang van het 
stellen van eigen ambities en geven samen vorm aan de verdere invoering van OPO. 

4.3.3	 Doorontwikkeling onderwijs aan meer- en hoogbegaafden

Op elke school werken twee hoogbegaafdheidsspecialisten die bovenschools met elkaar een werkgroep vormen. Deze 
werkgroep komt regelmatig bij elkaar. In 2019 is, na een gezamenlijke bijeenkomst, een start gemaakt om de visie op meer- 
en hoogbegaafdenonderwijs aan te scherpen. Daarnaast was er voor het schooljaar 2019-2020 een vacature opgesteld om 
voor één dag in de twee weken een medewerker vrij te roosteren die verder vorm zou geven aan de visie en de onderlinge 
samenwerking. Deze vacature is uiteindelijk niet ingevuld. Het bedrag wat hiervoor gereserveerd was, wordt in 2020 op een 
andere manier aan dit thema besteed. De visie wordt in februari 2020 besproken in het bovenschools overleg.

4.3.4	 Achterstandsmiddelen

IKC de Tichelaar ontvangt als enige school binnen onze stichting achterstandsmiddelen. Deze middelen worden ingezet ter 
ondersteuning van het leerproces. Jaarlijks wordt geïnventariseerd wat er nodig is om de kinderen de juiste begeleiding te 
geven.

4.3.5	 Ontwikkeling	10-14	onderwijs

In 2019 heeft een ontwikkelteam, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie primair onderwijs besturen en het VO 
bestuur in gemeente Lingewaard, via een scrummethode een vorm bedacht om een doorgaande lijn te creëren voor het 
PO en VO in de gemeente. De uiteindelijke bedachte vorm is niet verder uitgewerkt vanwege een visieverschil over school/
voorziening, financiën en draagvlak scholen. Vanuit een aantal directeuren is daarna een groep opgericht (alle besturen zijn 
aangesloten) om het 10-14 onderwijs op een andere manier vorm te geven. De uitwerking hiervan vindt plaats in 2020.
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4.3.6	 Human Dynamics

Human Dynamics is één van pijlers van de stichting. Elk integraal kindcentrum besteedt aandacht aan dit thema. 
Stichtingsbreed stonden er in 2019 de volgende thema’s op de agenda:

 y Verdiepingstraining HD (communicatie en samenwerking).
 y Ontwikkelen van praatposters Human Dynamics voor kinderen.

Door planningsproblemen is de verdiepingstraining niet doorgegaan, deze staat gepland voor het schooljaar 2020-2021.

4.4	 Toekomst	en	maatregelen

Ook in het komende jaar gaat veel aandacht van de scholen naar bovenstaande thema’s. We willen, waar deze er nog niet zijn, 
expertiseteams vormen om zo te leren van en met elkaar.

In 2020 vindt de vertaling van het nieuwe strategisch beleidsplan op de scholen plaats. Directeuren gaan met hun teams aan 
de slag om de koers van de stichting te concretiseren op hun scholen. De vertaling is terug te vinden in het jaarplan en het 
schoolplan van elk integraal kindcentrum. Bovenstaande betekent dat de meerjarenbegroting van 2021-2025 beleidsrijker 
kan worden opgesteld.

Thema’s die verder moeten worden uitgewerkt zijn:
 y Ouderbetrokkenheid;
 y Inclusiever onderwijs.

4.5	 COVID-19

Hoewel de coronacrisis vergaande impact gehad heeft op onze samenleving en op het onderwijs, verwachten wij geen 
verhoogde risico’s ten aanzien van de continuÏteit van onze stichting.

4.6	 Onderwijsprestaties	Algemeen

Om te weten of onderwijs passend is voor een leerling zijn er veel onderdelen die bekeken moeten worden. Een van deze 
onderdelen is het resultaat op een eindtoets. In dit hoofdstuk staat informatie over de resultaten behaald in 2019.

4.6.1	 Opbrengsten en resultaten

Alle scholen gebruiken de IEP eindtoets van bureau ICE. De resultaten worden afgezet tegen de normen van de Inspectie van 
het onderwijs, zoals die genoemd zijn in de “Regeling leerresultaten PO 2014”. Twee van de drie scholen scoren voldoende, 
één school zit net onder de ondergrens van inspectie. In de schoolanalyse analyseert de directeur samen met de interne 
begeleider de resultaten van de eindtoets.

Score	school Ondergrens	inspectie Landelijk	gemiddelde	IEP

IKC ‘t Holthuus 79.0 79.6 81.8

IKC de Regenboog 83.6 79.7 81.8

IKC De Tichelaar 79.8 78.5 81.8

2017 2018 2019

IKC ‘t Holthuus 76.5 83.2 79.0

IKC de Regenboog 82.6 84.4 83.6

IKC De Tichelaar 84.6 80.1 79.8

4.7	 De	resultaten	op	de	eindtoets

In onderstaande tabel staan de behaalde scores op de IEP- eindtoets van 2017-2019.

Dit is de gecorrigeerde versie, dat wil zeggen dat leerlingen die vallen onder onderstaande criteria niet worden meegeteld.
 y Onderwijs binnen de uitstroomprofielen arbeidsmarkt of dagbesteding;
 y Leerlingen met een IQ lager dan 75;
 y Leerlingen die 4 jaar of minder in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.
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4.8	 Doorstroom	naar	voortgezet	onderwijs

Hieronder staan twee grafi eken met informatie over het schooladvies. In de eerste grafi ek is te lezen hoe het schooladvies is 
binnen stichting ATOS ten opzicht van de vorige schooljaren. In de tweede grafi ek is te lezen hoe de adviezen zich verhouden 
ten opzichte van de eindscores.

categorie vwo havo/vwo havo vmbo	gt/h vmbo	gt vmbo	k/gt vmbo	k vmbo	b/k vmbo	b
advies	niet	
mogelijk

2015 / 2016 25 3 24 3 28 4 9 2 4 1

2016 / 2017 21 3 31 6 26 0 8 3 2 2

2017 / 2018 22 4 27 0 13 0 10 0 6 0

2018 / 2019 9 12 27 5 32 3 12 3 7 0

vmbo-b
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Hoeveel	gegeven	schooladviezen	zijn	lager	dan,	gelijk	aan	of	hoger	
dan	de	adviezen	op	basis	van	eindtoetsscore	in	2018-2019?
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Stichting ATOS is aangesloten bij het samenwerkingsverband PassendWijs. Samen met de besturen van deelregio 
Overbetuwe/Lingewaard vormt stichting ATOS het regionale bestuur. In 2019 kwam het regionale bestuur zes keer bij elkaar. 

De visie van de deelregio is als volgt:

In een schoolnabije, veilige leer- en leefomgeving werken kinderen, medewerkers en ouders met ambitie, passie en plezier aan 
optimale ontwikkelingskansen.

Vanuit het regionaal bestuur is een regiocoördinator aangesteld. Zij is verantwoordelijk voor het proces en de resultaatgerichte 
doelen van het regionale samenwerkingsverband. De regiocoördinator ontwikkelt en realiseert de in het jaarplan 
vastgestelde doelen en beoogde resultaten. Daarnaast is er een beleidsadviesgroep ingericht bestaande uit een team 
van directeuren en intern begeleiders vanuit de besturen. Deze beleidsadviesgroep kan onder leiding van de coördinator 
dienen als klankbordgroep en adviesgroep (gevraagd en ongevraagd). De vertegenwoordigers van de besturen die in de 
beleidsadviesgroep zitten, gebruiken hun achterban als klankbord of voor input. Op deze manier ontstaat er draagvlak voor 
de uitvoering en borging van plannen.

Drie orthopedagogen maken deel uit van de integrale ondersteuningsstructuur in de deelregio en worden vraaggestuurd 
ingezet door scholen. Bij de ondersteuning binnen de school denken zij mee en adviseren zij rondom het toekennen van 
arrangementen. Daarnaast nemen zij deel aan ronde tafel gesprekken en doen zij incidenteel beperkt intelligentie onderzoek, 
wanneer de ondersteuningsbehoeften onduidelijk zijn. 

Daarnaast werken binnen de regio ondersteuners die vragen van school beantwoorden op verschillende gebieden zoals 
meer- en hoogbegaafdheid, gedrag, executieve functies, etc.

De scholen van Stichting ATOS kennen in schooljaar 2019 een laag verwijzingspercentage. 

Drie leerlingen gingen naar het speciaal basisonderwijs en drie leerlingen kregen een toelaatbaarheidsverklaring voor het 
speciaal onderwijs (categorie laag).

5.1	 Doelen	en	voornemens:

De belangrijkste doelen vanuit het SWV PassendWijs, deelregio Lingewaard/Overbetuwe:
 y Versterken van de vaardigheden van directeuren, IB’ers en leerkrachten.
 y Handelingsgericht werken (hulpvragen van kinderen omzetten in hulpvragen van leerkrachten).
 y Integrale ondersteuningsstructuur deelregio Overbetuwe, Lingewaard: integraal samenwerken.
 y Verminderen van de planlast voor scholen.
 y Besturen faciliteren scholen om de basisondersteuning te versterken.

In het jaarplan van het samenwerkingsverband is beschreven hoe er concreet invulling gegeven wordt aan bovenstaande 
speerpunten.
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5.2	 Realisatie

 y Versterken van vaardigheden en het handelingsgericht werken: deze thema’s zijn het gehele jaar uitgebreid aan bod 
gekomen bij de begeleiding van leerkrachten door interne begeleiders, bouwcoördinatoren, directeuren en zonodig 
ondersteuners en orthopedagogen.

 y De ronde tafelgesprekken zijn in 2019 geëvalueerd en de uitkomsten worden meegenomen naar de IB-netwerken van het 
samenwerkingsverband.

 y De planlast is verminderd doordat elke school een vaste ondersteuner aan de school gekoppeld heeft waar direct vragen 
aan gesteld kunnen worden. Hiervoor hoeft geen apart aanvraagformulier te worden ingediend.

 y Vanuit de stichting is in 2019 geïnvesteerd in de basisondersteuning op het gebied van kwaliteitszorg, pedagogisch 
tact, cyclisch werken, verdere implementatie opbrengstgericht passend onderwijs, meer- en hoogbegaafdheid, 10-14 
onderwijs en verdieping human dynamics.

5.3	 Evaluatie	en	analyse

Passend onderwijs ligt landelijk onder druk. In het laatste onderzoek van Duo Onderwijsonderzoek & Advies samen met 
Monitor (2019) blijkt dat 90 procent van de leerkrachten te weinig tijd heeft om leerlingen de ondersteuning te bieden die 
ze nodig hebben.

Ook binnen Stichting ATOS is Passend Onderwijs een thema. We willen onderwijs geven aan zoveel mogelijk kinderen maar 
willen kinderen niet te kort doen door onvoldoende expertise of mogelijkheden. Leerkrachten geven aan dat er grenzen zijn 
aan hetgeen zij kunnen bieden.

5.4	 Toekomst	en	maatregelen

In het nieuwe strategisch beleidsplan krijgen alle scholen een opdracht om samen met het team een ambitie op te stellen op 
het gebied van inclusiever onderwijs.
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6 KWALITEITSZORG
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Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee de school de onderwijskwaliteit bewaakt en verbetert. 
Essentieel is dat de school weet wat de onderwijsbehoeften zijn van de leerlingen en daar het onderwijsaanbod op afstemt. 
Daarna moet systematisch bekeken worden of de doelen worden behaald en geëvalueerd worden en of de kwaliteit van het 
onderwijsaanbod goed is. Belangrijke vragen die wij als professionals ons continu moeten stellen zijn:

 y Leren kinderen genoeg?
 y Krijgen de kinderen goed les?
 y Voelen de kinderen zich veilig?

Over de kwaliteit van de scholen en de resultaten moet verantwoording worden afgelegd aan de ouders en aan de Inspectie 
van het onderwijs. Iedere school werkt met jaarplannen waarin de beleidsvoornemens concreet zijn uitgewerkt. Deze 
beleidsvoornemens passen bij het uitgestippelde beleid dat vermeld staat in het strategisch beleidsplan van de stichting. De 
schoolplannen en schoolgidsen voldoen aan de wet- en regelgeving.

Op basis van analyses wordt gedurende het schooljaar onderwijstijd, leerstofaanbod, instructie en verwerking afgestemd 
en zonodig aangepast. Twee keer per jaar vindt er een managementgesprek plaats met het College van Bestuur. Daarnaast 
vindt twee keer per jaar een opbrengstengesprek plaats met de directeur en de interne begeleider naar aanleiding van de 
schoolanalyse. In deze gesprekken worden de voortgang van de school en de analyse van de onderwijsopbrengsten besproken.

6.1	 Leerlingvolgsysteem

Alle scholen maken, naast de methode gebonden toetsen, gebruik van het Cito-leerlingvolgsysteem, de IEP-eindtoets, 
volgsysteem voor sociaal- en emotionele ontwikkeling, Zien en Scoll, Focus PO en het programma ParnasSys. In alle scholen 
worden de meest actuele toetsen gebruikt. De toetsen worden afgenomen in januari en juni. Per school wordt een analyse 
gemaakt van de tussen-en eindopbrengsten en bovenschools besproken. 

6.2	 Vensters	PO

Onze scholen verantwoorden zich ook via Vensters PO. In Vensters PO wordt cijfermatige informatie over scholen verzameld 
in één systeem. De gegevens die vermeld staan, zijn voor een gedeelte afkomstig van DUO en de Inspectie van het onderwijs. 
Een aantal scholen voegt zelf ook informatie toe aan het systeem. De gegevens zijn bereikbaar via www.scholenopdekaart.nl

6.3	 Inspectie

Onze scholen zijn in 2014 (IKC de Regenboog), 2015 (IKC ’t Holthuus) en 2017 (IKC de Tichelaar) bezocht door de Inspectie 
van het onderwijs. Alle scholen van stichting ATOS hebben een basisarrangement. In 2020 vindt er een verificatieonderzoek 
plaats bij stichting ATOS.

http://www.scholenopdekaart.nl
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6.4	 Veiligheidsbeleid

Alle locaties van stichting ATOS hebben een veiligheidsplan waarin de afspraken over veiligheid en arbeidsomstandigheden 
zijn vastgelegd. Binnen de stichting is een fysieke veiligheidscoördinator aangesteld, de coördinator controleert maandelijks 
of aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

6.5	 Tevredenheidsonderzoeken

Bij leerlingen, ouders en medewerkers wordt tweejaarlijks een tevredenheidsonderzoek afgenomen. De resultaten worden 
besproken met de MR, met de teams en met het bestuur. De uitkomsten van een onderzoek worden gebruikt om de kwaliteit 
te verbeteren.  In 2018 heeft één school een deelonderzoek gedaan op het gebied van het 5-gelijke dagen lesmodel. 

6.6	 Afhandeling	van	klachten

Stichting ATOS heeft een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon, mevrouw Y.D.M. Kamsma. Daarnaast werken er op 
elke school twee interne vertrouwenspersonen. Jaarlijks wordt een professionaliseringsbijeenkomst gepland met de interne 
vertrouwenspersonen en mevrouw Kamsma. In het kalenderjaar 2019 zijn er geen klachten binnengekomen bij de externe 
vertrouwenspersoon.  

6.7	 Klachtenregeling

De klachtenregeling is in 2018 geactualiseerd (met instemming van de GMR). 

6.8	 Overige	doelen	en	beleidsvoornemens

Naast bovenstaande thema’s is er in 2019 op het gebied van de kwaliteitszorg gewerkt aan: 
 y Een cyclische en uniforme werkwijze analyse schoolopbrengsten.
 y Een cyclisch jaarplanning voor directeuren.
 y Andere opzet managementgesprekken.

6.9	 Realisatie

 y De cyclische en uniforme werkwijze schoolopbrengsten zijn in december afgerond en worden begin 2020 ingevoerd. Aan 
het einde van het schooljaar 19-20 vindt er een evaluatie plaats.

 y In de tweede helft van 2019 is er gewerkt met de nieuwe jaarplanning en de nieuwe opzet managementgesprekken. Dit 
wordt aan het einde van het schooljaar 2019-2020 geëvalueerd.

6.10	 Evaluatie	en	analyse

Binnen de stichting heeft de kwaliteitszorg veel aandacht omdat op deze manier de onderwijskwaliteit wordt bewaakt 
en verbeterd. In het schooljaar 2019-2020 is een beleidsmedewerker onderwijskwaliteit gestart. De ontwikkelingen op 
schoolniveau (door het opbrengstgericht werken) en op bestuursniveau (cyclisch en uniform werken) zorgen voor verbetering 
doordat er veel beter wordt geanalyseerd. 

6.11	 Toekomst	en	maatregelen

In 2020 zal bij dit thema gewerkt worden aan:
 y Professionalisering van interne begeleiders op het gebied van analyseren;
 y Opzetten van een zelfevaluatie per school;
 y Opstarten van externe audits.
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7 PERSONEEL
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7.1	 Algemeen

In het onderwijs werken betrokken mensen die kinderen willen ondersteunen bij hun ontwikkeling. Een vaste sterke groep 
medewerkers op een school die de visie en missie van de stichting en school uitdragen is essentieel voor het geven van goed 
onderwijs en zorgt voor kwaliteit op elke school. Stichting ATOS streeft er altijd naar om voor haar medewerkers een goede 
werkgever te zijn en te blijven. Binnen de stichting wordt beloond conform CAO.

Stichting ATOS heeft in 2019 geen problemen ondervonden om vacatures in te vullen, echter gezien de krapte op de 
arbeidsmarkt is de keuzemogelijkheid wel afgenomen. We kiezen - ondanks deze krapte - in deze altijd voor kwaliteit, we 
willen namelijk de juiste medewerker op de juiste plaats. 

Stichting ATOS heeft in 2019 een laag ziekteverzuim. Door interne en externe vervangingen kunnen we dit ziekteverzuim 
opvangen. Wel merken we dat de mogelijkheden voor korttijdelijke inval sterk teruglopen. 

In het schooljaar van 2019-2020 zijn we gestart met het aanpassen van het functiehuis en het Integraal Personeelsbeleid (IPB) 
conform CAO. Tevens zijn we gestart met het in kaart brengen van de gespreksmomenten met onze medewerkers en gaan we 
bekijken hoe wij deze kunnen verwerken in ons huidige digitale verslagleggingsprogramma (DDGC). De verwachting is dat 
alle personeelsdossiers medio juni 2020 gedigitaliseerd zullen zijn. 

7.2	 Studiedag	stichting	ATOS

In november 2019 is er een jaarlijkse gezamenlijke studiedag geweest voor alle medewerkers van stichting ATOS. In de 
ochtend was er een masterclass pedagogisch tact onder leiding van dhr. M. van Herpen. In de middag werd er op de locaties 
zelf een vervolg gegeven aan de studiedag. Onze medewerkers waren over het algemeen erg positief over de masterclass en 
het vervolg op de locaties zelf. 

Het doel van deze masterclass was het inzicht geven op eigen handelen voor de groep en bespreken van pedagogische 
dilemma’s. Het komend jaar gaan we het pedagogisch tact (inzicht op eigen handelen) verder uitzetten/verdiepen binnen 
onze stichting door middel van een online cursus in combinatie met bijeenkomsten op school en op stichtingsniveau.
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7.3	 Gevoerde	beleid	inzake	beheersing	van	uitkeringen	na	ontslag

De ontslagzaken verlopen conform de CAO Primair Onderwijs en het regelement van het Participatiefonds. Met uitzondering 
van ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebrek of ontslag op eigen verzoek, wordt er voor ieder 
ontslag een instroomtoets ingediend bij het Participatiefonds.

Bij casussen waarbij het functioneren een rol speelt, wordt maatwerk geleverd om ontslag wegens disfunctioneren te 
voorkomen. Gedacht kan worden aan het inzetten van een coach, een verkort loopbaantraject, een belastbaarheidsonderzoek 
en het inzetten van een gericht verbetertraject. Komt het toch tot een ontslag, dan gaat dat veelal door middel van een 
beëindigingsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden. Daarbij worden alle voorschriften van het Participatiefonds 
nageleefd. Er hebben in dit jaar twee medewerkers gebruikgemaakt van een beëindigingsovereenkomst. 

7.4	 Talentenpool	

In 2019 is er om twee redenen gekozen om niet meer te werken met een talentenpool. De talentenpool had als doel het 
binnen halen en het behouden van talenten voor de stichting waarbij deze medewerkers de mogelijkheid kregen om 
zich verder te ontwikkelen binnen de stichting. Vanwege de hoge inzet op ziektevervanging en de krimp situatie bleef er 
weinig ruimte over om deze talenten goed te monitoren en te begeleiden. Tevens bracht de inzet via de talentenpool hoge 
salariskosten met zich mee. 

7.5	 Ziekte	vervanging

Ziekte vervanging is dit jaar op verschillende manieren opgelost: 
 y Door medewerkers een grotere tijdelijke uitbreiding te geven;
 y Een interne vervangingspool;
 y Gebruik maken van ambulant personeel;
 y IPPON personeelsdiensten voor korttijdelijke vervangingen. 

Op deze wijze is er continuïteit voor de groepen geweest. 

Zoals in de algemene inleiding bij 7.1 wordt aangegeven is het vervullen van de korttijdelijke inval steeds lastiger te realiseren. 
Inzet via IPPON personeelsdiensten voor korttijdelijke vervangingen, is op piekmomenten (griep) beperkt.

De verwachting is dat het in de toekomst steeds lastiger wordt om korttijdelijke medewerkers via externe organisaties in te 
zetten. Het aantal leerkrachten wat zich aanmeldt bij uitzendorganisaties wordt steeds lager, dit vanwege het leraren tekort. 
Door de interne vervangingspool verder uit te breiden en medewerkers een ruimere tijdelijke aanstelling te geven wordt de 
korttijdelijke vervanging zoveel mogelijk opgevangen. 

7.6	 Duurzame	inzetbaarheid

Onze medewerkers zijn cruciaal om alle ambities die wij hebben te realiseren. Zij zijn de sleutel tot het succes. Dat vraagt van 
de stichting dat zij haar werknemers ondersteunt om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven voor de organisatie. 

De inzet van de uren duurzame inzetbaarheid wordt besproken tussen de directeur en de werknemer. Inzet is conform CAO/PO. 

7.7	 Leeftijdsfasebewust	personeelsbeleid

In elke leeftijdsfase kan zich een situatie voordoen die van invloed is op het functioneren en welzijn van het personeel. Dit kan 
een raakvlak hebben met het werk en als dat laatste het geval is, zal de werknemer in een persoonlijk overleg met de directeur 
bekijken welke aanpassing in het werk er eventueel gedaan kan worden. Dit kan heel divers zijn: bijvoorbeeld begeleiding 
richting ander werk; een loopbaantraject of het gebruikmaken van verlofmogelijkheden die in de CAO/PO staan beschreven.
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7.8	 Scholing

Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van onze medewerkers is een continue proces. Door 
te investeren in kennis en vaardigheden zorgen we voor een hoog onderwijsniveau. Scholing, zowel individueel als in 
teamverband, levert een belangrijk aandeel in de professionele ontwikkeling van onze medewerkers. Een zorgvuldige 
afweging tussen de professionele ontwikkelingswensen van de medewerker en de ontwikkelingsdoelen van de organisatie 
vindt plaats tijdens het functioneringsgesprek. 

Op schoolniveau worden jaarlijks voor 1 augustus de scholingsplannen opgesteld. Het voornemen is om komend schooljaar 
ook een bovenschools scholingsplan op te stellen. 
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VERDELING	LEEFTIJDSGROEPEN

Leeftijds-
categorie

Aantal
Personen

Bezetting	
(wtf)

0>19 0

20>24 3 2,6125

25>29 8 6,5000

30>34 10 7,3250

35>39 13 8,4442

40>44 10 7,2500

45>49 12 8,3956

50>54 7 4,7251

55>59 11 5,9701

60>64 6 3,5212

>=65 1 0,5938

Totaal 81 55,3375

De onderstaande tabel geeft de verdeling man/vrouw weer van 
het personeelsbestand binnen stichting ATOS,
per peildatum 01-08-2019.

7.10	 Gewogen	gemiddelde	leeftijd	medewerkers	stichting	ATOS

De gewogen gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand is per 1 oktober 2019 40,81. Dit is ten opzichte van vorig jaar een 
kleine verlaging.

7.9	 Personeelsbestand

Onderstaande tabel geeft de leeftijdsverdeling en de werktijdfactor weer van het personeelsbestand binnen stichting ATOS, 
per peildatum 01-08-2019.De leeftijdsgroepen zijn gelijkmatig verdeeld, dit was ook vorig jaar het geval. 
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7.11	 Aanstellingen

In verband met het uitvoeren van de WWZ worden er elk jaar tijdelijke contracten beëindigd. Deze medewerkers zijn 
uitkeringsgerechtigd. De aanvraag voor vergoeding van de uitkering door het Participatiefonds is uitbesteed aan Dyade. In 
de huidige situatie komt het voor dat de stichting (mee) moet betalen aan de uitkering van de (ex) medewerker. Wij volgen in 
deze het advies van Dyade. In 2019 zijn vooral tijdelijke medewerkers ingezet op tijdelijke middelen zoals de werkdrukgelden. 
Wij verwachten dat dit zich in de komende jaren zal voortzetten, waarbij steeds goed gekeken dient te worden naar de 
ketenbepaling die geldt voor inzet van tijdelijke medewerkers. 

7.12	 Totaal	telling	medewerkers	stichting	ATOS

Op 01-08-2019 werkten er bij stichting ATOS in totaal 81 medewerkers; 10 fulltime medewerkers en 71 parttime.

7.13	 Personeelssterkte	per	deeltijdcategorie	

Onderstaande tabel geeft het aantal medewerkers en de totale bezetting weer, ook wordt er een verdeling weergegeven van 
deeltijdcohort, verdeling wtf.  

Totaal

Deeltijd (wtf) cohort

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

Aantal Personen 81 2 1 15 34 19 10

Bezetting (wtf) 55,3375 0,0002 0,2500 7,0207 21,5416 16,5250 10,0000

Personeelssterkte per deeltijdscategorie / bron RAET



32 stichting ATOS - jaarverslag 2019

7.14	 Personeelssterkte	per	geslacht

Onderstaande tabel geeft de verdeling man/vrouw op de totale bezetting weer. 

7.15	 Personeelssterkte	per	functiegroep

Onderstaande tabel geeft aan hoeveel personen onder de getoonde functiegroep vallen. Het aantal kan zodoende groter zijn 
dan het totaal aantal medewerkers. Een medewerker kan meerder aanstellingen en/of registraties hebben.

Functiegroep Totaal Fulltime Parttime

OOP
Aantal Personen 14 1 13

Bezetting (wtf) 7,4644

OP
Aantal Personen 63 9 54

Bezetting (wtf 44,2731

DIR
Aantal Personen 4 0 4

Bezetting (wtf 3,6000

Personeelssterkte per functiegroep / bron RAET

Geslacht Totaal Fulltime Parttime

Vrouw
Aantal Personen 66 6 60

Bezetting (wtf) 43,7169

Man
Aantal Personen 15 4 11

Bezetting (wtf) 11,6206

Personeelssterkte per geslacht / bron RAET	
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Verzuimpercentage / bron RAET
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7.16	 Ziekteverzuimpercentage

Het ziekteverzuimpercentage van 2019 bedraagt 2,34% (ten opzichte van 5,9% in 2018). 

We zien in 2019 een duidelijke daling in het verzuimpercentage ten opzichte van vorig jaar. 

In de ziekteverzuimcijfers van stichting ATOS wordt geen verschil gemaakt tussen ziekteverzuim en overig verzuim, zoals 
bijvoorbeeld zwangerschaps- bevallings- en ouderschapsverlof en diverse vormen van kort en lang buitengewoonverlof. 

Het landelijk gemiddelde van 2018 voor ziekteverzuim was 5,9% (informatiebron DUO, landelijk verzuimonderzoek PO en 
VO 2018).De landelijke verzuimcijfers voor 2019 zijn pas in het najaar van 2020 beschikbaar. We kunnen echter wel stellen 
dat het ziekteverzuimcijfer van gemiddeld 2,34% ruim onder het landelijk gemiddelde zal liggen.

Sociaal	medisch	Team	

In het afgelopen jaar zijn er nog twee besprekingen geweest met het Sociaal Medisch Team (SMT). Tijdens dit SMT-overleg 
wordt er gekeken naar het verzuim, ziekte frequentie, re-integratie en worden er mogelijke maatregelen getroffen ter 
voorkoming van ziekte uitval, tevens is er gewerkt aan bewustwording van de rol van de casemanager bij het begeleiden van 
een zieke medewerker. Binnen de stichting wordt de rol van casemanager vervult door de directeur. Bij een SMT-overleg is de 
bedrijfsarts of de arbeidsdeskundige van de stichting aanwezig. Dit overleg heeft mede ervoor gezorgd dat het verzuimcijfer 
binnen de stichting omlaag is gegaan. Het vooraf interveniëren voorkomt uitval door ziekte. 

Het komend schooljaar wordt het SMT-overleg op schoolniveau voortgezet, waarbij de betreffende medewerker ook voor het 
gesprek wordt uitgenodigd.  

De directeur wordt ondersteund door de bedrijfsarts of de arbeidsdeskundige, waarbij ook intervisie op eigen handelen van 
de directeur als casemanager plaatsvindt. 

7.17	 Eigen	risicodragerschap

Sinds 1 augustus 2015 draagt de stichting zelf het risico voor en bij de vervanging van leerkrachten. De premiebesparing 
levert in 2019 een positief resultaat op. Dit resultaat komt ten bate van de reserves. Het beleid zoals dat het afgelopen jaar is 
gevoerd wordt voortgezet, waarbij we natuurlijk altijd blijven kijken naar mogelijke verbeteringen. 

We kunnen echter nooit uitsluiten dat medewerkers voor een langere periode ziek worden. 

Ook kan een uitzonderlijke situatie, zoals die zich momenteel voordoet in verband met het Corona virus van invloed zijn op 
het ziekteverzuimcijfer. 
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Verwachte	toekomstige	ontwikkelingen

 y We gaan het bovenschools scholingsplan verder stichting breed vormgeven: Een eerste stap in die richting is het opstarten 
van een scholing die stichting breed gevolgd gaat worden (pedagogisch tact).

 y Ziekte verzuim / ziekte vervangingen: 
 ̵ Ten aanzien van de ziekte vervangingen gaat we in komend schooljaar van start met een ruimere interne invalpool, 

ook voor de opvang van korttijdelijke ziektevervanging. 
 ̵  Het SMT-overleg blijft hierin een belangrijke rol houden en het SMT-overleg krijgt verder invulling op schoolniveau. 

 y  Personeel: 
 ̵  Het verder opstellen en uitwerken van het functiehuis en integrale personeelsbeleid conform CAO zal de komende 

periode een van de belangrijkste werkzaamheden zijn op het gebied van P&O. 
 ̵ In 2020 zijn alle personeelsdossiers digitaal beschikbaar.
 ̵  Digitale gesprekssysteem wordt geëvalueerd en mogelijk aangepast. 

 y  Krimpsituatie gemeente Lingewaard: 
 ̵  Wij zullen met ons personeelsbeleid op de verwachte krimp van het leerlingaantal binnen de gemeente Lingewaard 

moeten blijven anticiperen. De verwachting blijft dat we met ons huidige vaste personeel in de toekomst moeten 
zorgdragen voor bezetting op onze drie locaties, waar de ene locatie groeit is er op de andere locatie sprake van 
krimp. 

 ̵ In de komende periode gaan we onze medewerkers nog meer bewust maken van het feit dat er mogelijk sprake gaat 
zijn van mobiliteit.

 ̵ Door de vaardigheden van medewerkers verder te blijven versterken kunnen kwaliteiten van medewerkers breed 
binnen de stichting worden ingezet om zo kwalitatief hoogwaardig onderwijs te behouden en tevens de overgang 
naar een andere locatie, mocht er sprake zijn van mobiliteit, te versoepelen. Dit zorgt voor een mooie verbinding en 
draagt op een positieve manier bij aan het werken voor stichting ATOS. 



8 MIDDELEN TER VERLAGING 
VAN DE WERKDRUK
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Ook in 2019 hebben alle locaties extra gelden beschikbaar gekregen vanuit de overheid om de werkdruk te verminderen. Vanuit 
de teams is bekeken hoe men deze gelden ter verlaging van de werkdruk het beste in kan zetten. Op basis van de uitkomst van 
dit gesprek is een werkverdelingsplan opgesteld voor inzet van de werkdrukmiddelen. Het werkverdelingsplan is aan de PMR 
van de scholen ter goedkeuring aangeboden en de PMR heeft instemming verleend aan alle werkverdelingsplannen van alle 
locaties. Op alle locaties is onder andere ingezet op extra handen in de groep door middel van een onderwijsassistent. Ook is 
er op sommige locaties gekozen voor inzet van een dansdocent en vakdocent creatieve vakken.

Er zijn geen andere - niet financiële - middelen ingezet op de scholen. 

8.1	 Doel	en	beleidsvoornemen

Het doel van de beschikbare werkdrukmiddelen is het verminderen van de werkdruk in het onderwijs. Medio mei/juni 
worden de werkverdelingsplannen op de scholen vastgesteld, waarin ook de werkdrukmiddelen en de inzet daarvan wordt 
verantwoord. Het is aan de teams van de scholen, onder leiding van de directeur, om te bepalen hoe deze middelen worden 
ingezet. 

8.2	 Evaluatie	en	analyse	

IKC de Tichelaar: afgelopen jaar ingezet op werkdrukvermindering door inzet extra handen in de groep en een vakdocent 
creatieve vakken. Deze inzet heeft duidelijke bijgedragen aan werkdruk vermindering. De vakdocent creatieve vakken kon 
zelfstandig de groepen 5 tot en met 8 draaien, echter was dit lastiger in de lagere groepen omdat de kinderen daar meer hulp 
nodig hadden, waardoor ondersteuning van de leerkracht noodzakelijk bleef. Voor het komend jaar is de verwachting dat 
vooral voor de onderbouw wordt gekozen voor inzet van een gymdocent. Inzet van extra handen in de groep wordt voortgezet. 

IKC ’t Holthuus: De werkdrukverlagende middelen zijn ingezet op leerlab ster en op leerlab zon. Tevens wordt een gymdocent 
ingezet die instructie geeft over de lessen die volgens een jaarplan gegeven worden. Elke drie weken is er een groep kinderen 
die danslessen krijgt gegeven door een dansdocent. Ook is er ingezet op onderwijsassistenten. De extra tijd om kinderen 
verlengde instructie te geven is meer dan welkom. Voor het komend schooljaar is de verwachting dat inzet op bovenstaande 
wijze zoveel mogelijk voortgezet gaat worden. Er wordt op dit moment door de leerkrachten geen werkdruk ervaren. 

IKC de Regenboog: De werkdrukmiddelen op IKC de Regenboog zijn ingezet voor extra instructie, onderwijsassistent en een 
extra leerkracht zodat de groepsleerkracht wordt vrij geroosterd voor andere taken.
Op dit moment zijn alle leerkrachten tevreden over de inzet van de middelen. Leerkrachten ervaren op dit moment geen 
werkdruk, vinden het prettig om buiten de klas andere taken te kunnen vervullen en vinden het fijn dat leerlingen met 
een specifieke didactische hulpvraag ondersteund worden door de remedial teacher. Extra handen in de klas door de 
onderwijsassistent wordt als zeer prettig ervaren. De onderwijsassistent wordt voor veel verschillende taken ingezet. Voor 
het komend schooljaar is de verwachting dat, buiten een paar rooster technische zaken om, er geen reden is om de inzet van 
de middelen aan te passen omdat men tevreden is.

8.3	 Toekomst	en	maatregelen

Voor de komende jaren worden er nog door de overheid middelen beschikbaar gesteld voor de werkdrukverlaging. Echter 
zijn dit geen structurele middelen. Inzet van medewerkers op deze middelen is daarom ook van tijdelijke aard. 



9 HUISVESTING
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9.1	 Doelen	en	Beleidsvoornemens

Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen. Stichting ATOS heeft de overtuiging dat een goed onderwijsgebouw 
een positief effect heeft op het gedrag, welbevinden en leerproces van de leerlingen en leerkrachten die het gebouw dagelijks 
gebruiken. De stichting had in 2019 de volgende beleidsvoornemens:

 y Voorziening meerjaren onderhoudsplan (MJOP) actualiseren en in kaart brengen over een periode van 25 jaar; 
 y Verduurzaming onderwijsgebouwen;
 y Oplossen probleem binnenklimaat IKC de Regenboog.

9.2	 Realisatie

 y Voorziening MJOP is geactualiseerd over een periode van 25 jaar. Hieruit voorkomend worden jaarlijks onderhoudsplannen 
gemaakt, deze plannen geven duidelijkheid voor elke school wat er dat jaar gedaan wordt;

 y In 2019 zijn op het dak van IKC de Regenboog zonnepanelen gelegd. De bekostiging is tot stand gekomen met geld van 
de crowdfunding, subsidie van de provincie en eigen investering van de stichting. Lingewaard Energie heeft dit traject 
begeleid;

 y Alle locaties zijn voorzien van ledverlichting;
 y Het probleem van het binnenklimaat op IKC de Regenboog is niet opgelost.

9.3	 Evaluatie	en	analyse

9.3.1	 Verduurzaming

Vanwege de dakconstructie van IKC de Tichelaar en de daardoor extra kosten was plaatsen van zonnepanelen op het dak van 
het IKC niet rendabel. Dat is de reden dat er uiteindelijk voor gekozen is om nu geen zonnepanelen te plaatsen.

9.3.2	 Binnenklimaat

In 2019 heeft stichting ATOS een onderzoek laten uitvoeren door TKK Techniek naar het binnenklimaat op IKC Regenboog 
vanwege klimaatklachten. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de ventilatie hoeveelheid ver beneden de norm zit van 
frisse scholen besluit klasse C. In het gehele jaar 2019 zijn er gesprekken geweest met externen en de gemeente over het 
onvoldoende binnenklimaat. Tevens is aan het einde van 2019 een onderzoek uitgevoerd met een ingehuurde specialist 
op dit onderwerp door de stichting en een specialist van de gemeente om te kijken naar mogelijke oplossingen. Als 
kortetermijnoplossing heeft de stichting ervoor gekozen om in alle lokalen en kantoren airco’s te plaatsen en hanteert men 
op de school het “ramen open, airco’s aan beleid” om te zorgen voor voldoende frisse lucht in de scholen. De stichting is zich 
ervan bewust dat dit geen duurzame en dus op langere termijn geen gewenste oplossing is.

9.4	 Toekomst	en	maatregelen

 y In 2020 zal de uitslag van het onderzoek bekend worden gemaakt en vinden afspraken plaats met de gemeente over de 
oplossing;

 y Duurzaamheid is belangrijk voor de stichting. Ook het komend jaar zal de stichting inventariseren waar we wat betreft 
huisvesting ons verder in kunnen verduurzamen.



10 FINANCIËN
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Activa 31-12-2019 31-12-2018 Passiva 31-12-2019 31-12-2018

Materiële vaste activa 761.472 630.020 Eigen vermogen 1.572.784 1.352.745

Financiële vaste activa 56.700 322.985 Voorzieningen 255.451 181.902

Vorderingen 275.555 269.163 Langlopende schulden 16.753 -

Liquide middelen 1.188.291 722.997 Kortlopende schulden 437.029 410.518

Totaal activa 2.282.018 1.945.165 Totaal passiva 2.282.017 1.945.165

10.1	 Financieel	beleid

10.1.1	 Financiële positie op balansdatum

In onderstaande tabel is de balans van 31 december 2019 opgenomen. Deze is vergeleken met de balans van 31 december 
2018. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

10.1.2	 Toelichting op de balans

Activa

Materiële vaste activa
In 2019 is € 277.000 geïnvesteerd in materiële vaste activa. In installaties is € 120.000 geïnstalleerd. Dit betrof investeringen 
in airco’s en pv-panelen. Voor de pv-panelen is subsidie van de provincie ontvangen. Deze is in mindering gebracht op de 
totale aanschafwaarde. In ICT-middelen is € 85.000 geïnvesteerd. Er is met name in touchscreenborden en chromebooks 
geïnvesteerd. Daarnaast is geïnvesteerd in schoolmeubilair en leermiddelen.

Alle scholen hebben in 2019 geïnvesteerd in materiële vaste activa. De meeste investeringen betroffen de IKC de Regenboog 
(€ 123.000) en IKC ’t Holthuus (€ 102.000).

Er heeft een inventarisatie van de nog aanwezige materiële vaste activa plaatsgevonden. Een deel van de materiële vaste 
activa die in de boekhouding was opgenomen bleek niet meer aanwezig te zijn. In totaal is materiële vaste activa met een 
boekwaarde van € 16.000 gedesinvesteerd.

De afschrijvingslasten bedroegen € 129.000. De investeringen waren € 131.000 hoger dan de afschrijvingslasten en het 
boekverlies. De boekwaarde van de materiële vaste activa is met dat bedrag toegenomen.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestonden uit effecten en betaalde waarborgen. De effecten BNG Fido Kapitaalmarktselect zijn in 
2019 verkocht. 

De betaalde waarborgen zijn voor chromebooks van de Stichting Snappet. In 2019 zijn per saldo 10 Chromebooks ingeleverd 
aangezien eigen Chromebooks zijn gekocht. De totale borg is met € 1.500 gedaald. Op 31 december 2019 was er sprake van 
€ 56.700 aan betaalde borg. Dit betreft in totaal 378 Chromebooks.

Vorderingen
De vorderingen zijn in totaal € 6.000 hoger dan op 31 december 2018. Er zijn bij de verschillende posten geen grote 
verschillen ten opzichte van 31 december 2018. De hoogste vordering is de vordering op het ministerie i.v.m. het betaalritme 
van de personele bekostiging en prestatiebox. In de periode augustus-december wordt minder dan 5/12 van de jaarsubsidie 
ontvangen, waardoor er op 31 december sprake is van een vordering. De rijksbijdragen 2019-2020 zijn hoger dan de 
rijksbijdrage 2018-2019, waardoor de vordering op het ministerie hoger is. Het verschil is € 7.000. De vordering op het 
ministerie bedraagt in totaal € 219.000.  

In 2019 is een vordering op de gemeente ontstaan wegens een vergoeding eerste inrichting voor de 16e groep voor IKC ’t 
Holthuus. De omvang van de vooruitbetaalde kosten is lager dan op 31 december 2018.

Aan de vorderingen zijn geen risico’s verbonden, waardoor geen voorziening wegens mogelijk oninbaarheid is opgenomen.
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Liquide middelen
De omvang van de liquide middelen is met € 465.000 toegenomen.
Dit wordt met name veroorzaakt door de verkoop van de effecten, het positieve resultaat en de toevoegingen aan de 
voorzieningen. De investeringen die hoger waren dan de afschrijvingslasten hadden een negatieve invloed op ontwikkeling 
van de liquide middelen. In het kasstroomoverzicht wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van de liquide middelen.

Passiva

Eigen vermogen
Het positieve resultaat van € 220.000 is toegevoegd aan het eigen vermogen. Bij de resultaat-verdeling is € 148.000 aan de 
algemene publieke reserve toegevoegd. In 2019 is het saldo van de bestemmingsreserve kwaliteit onderwijs aan de algemene 
reserve toegevoegd. De algemene reserve bedraagt op 31 december 2019 € 1.480.000. 

De stichting had op 31 december 2018 twee bestemmingsreserves. De reserve kwaliteit onderwijs had een saldo van 
€ 124.000 en is in 2019 opgeheven. Het saldo is, zoals hiervoor aangegeven, toegevoegd aan de algemene reserve.

In 2015 is de stichting eigen risicodrager geworden voor de ziektevervanging. Met de GMR is afgesproken dat een 
bestemmingsreserve ziektevervanging zal worden opgebouwd van maximaal twee jaarsalarissen. Die reserve wordt 
opgebouwd uit het positieve verschil tussen de bespaarde premie en de vervangingslasten. De reserve is bedoeld als buffer 
voor als het ziekteverzuim sterk stijgt en voor hoge vervangingslasten zal zorgen. In 2019 was er een positief verschil tussen 
premie en vervangingslasten. In totaal ging het om €  € 72.000. Dat bedrag is aan de bestemmingsreserve toegevoegd. De 
bestemmingsreserve bedraagt op 31 december 2019 € 92.000.

Voorzieningen
De stichting heeft twee voorzieningen, namelijk een jubileumvoorziening en een voorziening groot onderhoud.

De jubileumvoorziening is bedoeld ter dekking van de gratificaties bij een 25- of 40-jarig dienst-verband. In 2019 is voor 
€ 4.000 aan jubileumgratificaties betaald. Dit bedrag is ten laste van de voorziening gebracht. Aan de voorziening is € 3.000 
toegevoegd ten behoeve van toekomstige gratificaties. De voorziening bedraagt op 31 december 2019 € 72.000.

De voorziening groot onderhoud is bedoeld ter dekking en egalisatie van de lasten van het groot onderhoud. In 2019 is op 
basis van het meerjarenonderhoudsplan een bedrag van € 111.000 aan de voorziening toegevoegd. Aan de voorziening is 
€ 36.000 onttrokken wegens uitgevoerde werkzaamheden. Dit betrof onder andere vervanging van de verlichting. De 
voorziening bedraagt op 31 december 2019 € 184.000.

Langlopende schulden
In 2019 is een lening afgesloten bij Stichting Greencrowd voor de financiering van de aanleg van de pv-installatie op het dak 
van IKC de Regenboog. Deze lening kent een looptijd van 5 jaar en een rentepercentage van 4%.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden bestaan voor 75% uit salarisgebonden schulden. Dit zijn de af te dragen loonheffing en 
pensioenpremies en het nog te betalen vakantiegeld. Deze schulden worden eind januari en eind mei 2020 betaald. De 
salarisgebonden schulden bedragen in totaal € 330.000 en zijn ongeveer gelijk aan de salarisgebonden schulden op 
31 december 2018. 

De kortlopende schulden zijn in totaal € 27.000 hoger dan op 31 december 2018. Dit wordt veroorzaakt door een € 51.000 
hoger crediteurensaldo. De overige kortlopende schulden zijn lager dan op 31 december 2018.
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Realisatie	
2019

Begroting	
2019

Verschil Realisatie	
2018

Verschil

Baten

Rijksbijdragen OCenW 5.091.201 4.884.313 206.888 4.708.635 382.566

Overige baten 98.733 61.665 37.068 61.125 37.608

Totaal baten 5.189.934 4.945.978 243.956 4.769.760 420.174

Lasten

Personele lasten 3.954.613 4.144.487 -189.874 3.990.542 -35.929

Afschrijvingen 129.486 138.939 -9.453 97.917 31.569

Huisvestingslasten 376.541 382.617 -6.076 407.886 -31.345

Overige lasten 509.540 414.700 94.840 450.523 59.017

Totaal lasten 4.970.180 5.080.743 -110.563 4.946.868 23.312

Saldo baten en lasten 219.754 -134.765 354.519 -177.108 396.862

Financiële	baten	en	lasten

Financiële baten 578 - 578 367 211

Financiële lasten 293 - 293 3.917 -3.624

Totaal financiële baten en lasten 285 - 285 -3.550 3.835

Totaal resultaat 220.040 -134.765 354.805 -180.658 400.698

10.1.3	 Analyse resultaat

De begroting van 2019 liet een negatief resultaat zien van € 135.000. Het uiteindelijke resultaat is € 220.000 positief. Het 
resultaat is derhalve € 355.000 hoger dan begroot. 

Het resultaat over 2019 is vertekend doordat een deel van de in 2019 extra ontvangen rijksbijdragen in februari 2020 zal 
worden ingezet voor de betaling van twee eenmalige uitkeringen. Het gaat hierbij om zo’n € 134.000. Zonder deze extra 
ontvangsten zou het resultaat nog steeds veel hoger zijn dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door het feit dat de 
personele lasten lager zijn dan de begrote personele lasten. 

In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de begroting van 2019 en de 
verschillen tussen de realisatie van 2019 en 2018.

10.2	 Analyse	realisatie	2019	versus	realisatie	2018	en	realisatie	2019	versus	begroting	2019

Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2019 opgenomen. De gerealiseerde baten en lasten zijn 
vergeleken met de begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2019 en gerealiseerde baten en lasten in het kalenderjaar 
2018.
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10.2.1	 Toelichting op de staat van baten en lasten

Rijksbijdragen OCenW

De rijksbijdragen bestaan uit de reguliere en de overige subsidies van het ministerie van OCenW en de vergoeding van het 
samenwerkingsverband. De rijksbijdragen waren € 207.000 hoger dan begroot. 
Met name de reguliere rijksbijdragen waren hoger dan begroot, namelijk € 176.000. Dit wordt voor € 87.000 veroorzaakt 
door de in december ontvangen eenmalige subsidie van € 99,25 per leerling.  Deze vergoeding is ontvangen op basis van 
het ‘Convenant extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020-2021’. 
Dit convenant is op 1 november 2019 gesloten en was derhalve nog niet bekend bij het opstellen van de begroting. De baten 
waren daardoor niet begroot. Deze vergoeding zal in februari 2020 worden ingezet voor een eenmalige uitkering aan het 
personeel van bruto € 875 per fte, naar rato. De normbedragen zijn met ongeveer 3% gestegen. Een deel van deze verhoging 
zal in februari 2020 worden ingezet voor de eenmalige uitkering aan het personeel van 33% van het salaris van januari. De 
vergoeding voor de werkdrukvermindering is per augustus 2019 met € 70 per leerling per schooljaar verhoogd. Dit was ook 
nog niet bekend bij het opstellen van de begroting. 
De overige subsidies waren € 29.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de aanvullende bekostiging 
onderwijsachterstandenbeleid van € 18.000. Deze subsidie was begroot bij de reguliere rijksbijdragen. Daarnaast zijn de 
normbedragen voor de prestatiebox verhoogd en is een niet begrote lerarenbeurs ontvangen.
De vergoeding van het samenwerkingsverband sloot aan op de begrote vergoeding.

In 2019 werd voor gemiddeld 868 leerlingen bekostiging ontvangen (7/12 1 oktober telling van 2017 en 5/12 1 oktober telling 
van 2018). In 2018 was dit voor 848 leerlingen. De totale rijksbijdragen waren in 2019 € 335.000 hoger dan in 2018. Dat komt 
zowel door het hogere leerlingenaantal als door de verhoging van de normbedragen en de eenmalige subsidie in december.

Overige baten

In de begroting was met name rekening gehouden met verhuurbaten en inkomsten uit de detachering van personeel. Deze 
vergoedingen zijn ontvangen en waren samen € 17.000 hoger dan begroot. Daarnaast zijn diverse aanvullende niet begrote 
vergoedingen ontvangen, zoals € 15.000 leerlinggebonden financiering. In totaal waren de overige baten € 37.000 hoger dan 
begroot.

De baten overige baten waren ook € 37.000 hoger dan in 2018. In vergelijking met 2018 waren met name de verhuurbaten 
hoger (€ 27.000).

Personele lasten

De personele lasten bestaan uit de loonkosten en de overige personele lasten. 

In de begroting was uitgegaan van een gemiddelde formatieve inzet van 56,2 fte. De werkelijke gemiddelde inzet was 54,4 
fte. Met name bij de leerkrachten was de formatieve inzet lager dan begroot. Deze verlaging is gerealiseerd vanwege het 
anders inzetten van medewerkers en beschikbare middelen. De daling van het leerlingenaantal bleek minder groot te zijn 
dan verwacht. In de begroting was uitgegaan van hogere loonkosten. De premiestijging bleek minder groot te zijn dan 
verwacht. Door de lagere formatieve inzet en de lagere dan verwachte premie-stijging waren de loonkosten € 155.000 lager 
dan begroot. 

De overige personele lasten waren € 35.000 lager dan begroot. Met name de nascholingslasten en de lasten 
bedrijfsgezondheidszorg waren lager dan begroot. In totaal waren de personele lasten € 190.000 lager dan begroot.

De personele lasten waren € 36.000 lager dan in 2018. De gemiddelde formatieve inzet in beide jaren was redelijk 
vergelijkbaar, waardoor de loonkosten ook vergelijkbaar waren. Met name de nascholingslasten waren in 2019 lager en in 
2018 was er sprake van een toevoeging aan de jubileumvoorziening. In 2019 was er per saldo sprake van een onttrekking.
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Afschrijvingen

In de begroting was uitgegaan van € 304.000 aan investeringen. De gerealiseerde investeringen bedroegen € 277.000. De 
investeringen waren daarmee lager dan begroot. De investeringen hebben ook later in het jaar plaatsgevonden dan begroot. 
Dit zorgde voor € 9.000 lagere dan begrote afschrijvingslasten. 

De investeringen 2019 betroffen deels uitbreidingsinvesteringen. Over de uitbreidingsinvesteringen in ICT-middelen 
die in 2018 hebben plaatsgevonden is in 2019 het hele jaar afgeschreven, in 2018 is daar maar een aantal maanden over 
afgeschreven. Door de uitbreidingsinvesteringen waren de afschrijvingslasten € 32.000 hoger dan in 2018.

Huisvestingslasten

In 2019 zijn de onderhoudsplannen aangepast. De verwachte prijsverhoging is uit de plannen gehaald omdat deze de laatste 
jaren niet is gerealiseerd. Daarnaast is het onderhoudsniveau naar beneden bijgesteld. Het niveau waar in de plannen vanuit 
werd gegaan was op sommige punten te hoog, wat leidde tot een steeds hogere benodigde toevoeging. Op basis van de 
aangepaste plannen kon de toevoeging € 48.000 lager zijn dan begroot. Door negatieve jaarafrekeningen en daardoor 
hogere termijnbedragen waren de energielasten € 35.000 hoger dan begroot. De invloed van de pv-panelen zal pas in 2020 
zichtbaar worden op de energie-afrekeningen. Ook bij de andere huisvestingslasten waren er enkele tegenvallers. Hierdoor 
waren de huisvestingslasten slechts € 6.000 lager dan begroot.

Door de lagere toevoeging waren de lasten wel lager dan in 2018. In totaal waren de huisvestingslasten € 31.000 lager dan in 
2018. De energielasten waren ook hoger dan in 2018, de lasten van het dagelijks onderhoud waren lager.

Overige lasten (incl. leermiddelen)

De overige lasten bestaan uit administratie en beheerlasten, uit de lasten inventaris en apparatuur, uit de lasten leer- en 
hulpmiddelen en de overige lasten. 

Deze lasten waren € 95.000 hoger dan begroot. De administratielasten waren € 39.000 hoger dan begroot, met name door 
hogere lasten bestuur- en managementondersteuning. De lasten van de leer- en hulpmiddelen waren € 46.000 hoger dan 
begroot. Dit betrof zowel de lasten van het verbruiksmateriaal als de ICT-gerelateerde lasten.

De lasten waren € 59.000 hoger dan in 2018. Ook in vergelijking met 2018 waren de lasten van de bestuur- en 
managementondersteuning en de lasten van de leer- en hulpmiddelen hoger. De overige lasten waren lager door lagere 
wervingskosten personeel.

Financiële baten en lasten

In de begroting was geen rekening gehouden met financiële baten en lasten. Er zijn ook nauwelijks baten ontvangen. De 
boekwinst bij de verkoop van de effecten was zeer beperkt. Het totale saldo van de financiële baten en lasten was € 300. In 
2018 was er door een afboeking op de effecten een negatief resultaat op de financiële exploitatie van € 4.000.

Investeringen en financieringsbeleid

Het beleid van de stichting is gericht op het zoveel mogelijk met eigen middelen financieren van de investeringen. De liquide 
positie van de stichting is buitengewoon goed te noemen. Er is derhalve geen aanleiding voor het aantrekken van vreemd 
kapitaal ten behoeve van de investeringen. De investeringen van 2019 zijn dan ook met de eigen middelen gefinancierd. De 
lening is alleen aangetrokken omdat het een voorwaarde was om subsidie te ontvangen.

Uit de meerjarenbalans blijkt dat de omvang van de liquide middelen de komende jaren van voldoende omvang zal zijn om 
aan alle verplichtingen te voldoen, de investeringen te realiseren en het groot onderhoud uit te voeren. Er zal derhalve ook de 
komende jaren geen sprake zijn van het aantrekken van externe financiering.
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Realisatie	
2018

Realisatie	
2019

Prognose	
2020

Prognose	
2021

Prognose	
2022

Aantal leerlingen / Totaal personeel 14,97 15,60 17,88 18,50 17,77 

Aantal leerlingen / Onderwijzend personeel 18,86 19,80 21,82 22,60 21,65 

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

Prognose
2022

Aantal	leerlingen	per	1	oktober 881 871 879 874 834

Personele	bezetting	in	fte	per	31	december      

Bestuur / Management 3,25 3,60 3,60 3,60 3,60 

Personeel primair proces 46,71 44,00 40,29 38,67 38,52 

Ondersteunend personeel 8,88 8,25 5,26 4,97 4,80 

Totale personele bezetting 58,84 55,85 49,15 47,24 46,92 

10.2.2	 Treasuryverslag

De stichting heeft in 2016 een nieuw treasurystatuut opgesteld en vastgesteld dat voldoet aan de nieuwe regeling beleggen, 
belenen en derivaten van het ministerie. Het treasurystatuut is bijgesteld conform de twee wijzigingen in de Staatscourant 
van 2018. Op 13 mei 2019 is de Raad van Toezicht akkoord gegaan met dit herziene statuut. De algemene doelstellingen van 
het treasurybeleid zijn:
a. Het kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen van de organisatie door tijdige beschikbaarheid van de benodigde 

liquide middelen tegen acceptabele condities;
b. Het optimaliseren van het rendement op de overtollige liquide middelen;
c. Het minimaliseren van de kosten van leningen;
d. Het beheersen en bewaken van de risico’s en kosten die aan de financiële posities en de geldstromen van de organisatie 

zijn verbonden.

Om die doelstellingen te bereiken worden de liquide middelen aangehouden op rekeningen bij banken met een voldoende 
rating. Het gaat hierbij om betaalrekeningen en spaarrekeningen waarbij het saldo vrij opvraagbaar is. Een deel van de 
overtollige liquide middelen was weggezet in kortlopende obligaties (financial bonds) BNG Fido Kapitaalmarktselect. Deze 
kortlopende obligaties zijn in 2019 verkocht. 

Tijdelijk overtollige liquide middelen zullen alleen nog worden aangehouden op spaarrekeningen bij de banken met een 
voldoende rating. Er zal niet meer worden belegd in obligaties.

In 2019 hebben geen bijzondere treasury-activiteiten plaatsgevonden.

10.3	 ContinuÏteitsparagraaf

In deze paragraaf wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de stichting. Hiermee wordt een beeld gegeven 
van de continuïteit van de stichting.

Er is geen sprake van majeure investeringen of van volledige doorcentralisatie van de huisvesting. De opgenomen vooruitblik 
heeft derhalve betrekking op de voorgeschreven drie jaar.

A	Gegevensset

10.3.1	 A1	Kengetallen
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Activa
Realisatie	
31-12-2018

Realisatie	
31-12-2019

Prognose	
	31-12-2020

Prognose	
31-12-2021

Prognose	
31-12-2022

Materiële vaste activa  630.020  761.472  776.743  646.507  507.122 

Financiële vaste activa  322.985  56.700  56.700  56.700  56.700 

Totaal vaste activa  953.005  818.172  833.443  703.207  563.822 

Vorderingen  269.163  275.555  260.568  262.158  260.914 

Liquide middelen  722.997  1.188.291  690.682  898.037  1.058.940 

Totaal vlottende activa  992.160  1.463.846  951.250  1.160.195  1.319.854 

Totaal activa  1.945.165  2.282.018  1.784.693  1.863.402  1.883.676 

Passiva
Realisatie	
31-12-2018

Realisatie	
31-12-2019

Prognose	
	31-12-2020

Prognose	
31-12-2021

Prognose	
31-12-2022

Algemene reserve  1.207.798  1.480.289  1.200.303  1.192.223  1.264.846 

Bestemmingsreserves  144.947  92.496  111.888  127.860  140.000 

Eigen vermogen  1.352.745  1.572.785  1.312.191  1.320.083  1.404.846 

Voorzieningen  181.902  255.451  61.520  136.907  77.846 

Langlopende schulden  -  16.753  13.484  10.083  6.543 

Kortlopende schulden  410.518  437.029  397.498  396.329  394.441 

Totaal passiva  1.945.165  2.282.018  1.784.693  1.863.402  1.883.676 

10.3.2	 Toelichting op de kengetallen

Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren gestegen. Aan de stijging lijkt een einde te zijn gekomen. In de begroting 2019-
2023 werd voor 2019 nog een groei verwacht naar 889 leerlingen. In het opgestelde bestuursformatieplan 2019-2023 (van 
voorjaar 2019) werd een daling verwacht naar 865 leerlingen. Het aantal leerlingen is uiteindelijk gedaald naar 871. 

Voor 2020 wordt uitgegaan van een lichte groei van het aantal leerlingen. In de jaren daarna zal het leerlingenaantal 
waarschijnlijk sterker dalen door de uitstroom van grote groepen 8 en een lagere instroom van kleuters. De daling zal 
plaatsvinden bij IKC Tichelaar en IKC de Regenboog.

De daling bij het ondersteunend personeel wordt veroorzaakt door het niet opnemen van tijdelijk ondersteunend personeel 
op tijdelijke middelen, zoals de werkdrukmiddelen, achterstandsmiddelen en de samenwerkingsverband gelden. De 
verwachting is dan ook dat de realisatie in 2020 hoger zal zijn. 

Bij de formatieve inzet is uitgegaan van de normeringen zoals opgenomen in het bestuursformatieplan. Voor de details 
wordt verwezen naar het bestuursformatieplan. Hier worden alleen de belangrijkste punten weergeven. 

Op basis van het leerlingenaantal is het aantal groepen bepaald. Dit aantal is berekend conform de berekeningssystematiek 
voor de materiële instandhouding. Voor de berekening van het aantal groepen en derhalve de maximaal in te zeten formatie 
wordt uitgegaan van de t-systematiek. De bekostiging is gebaseerd op de t-1 systematiek. De normen zijn in het voorjaar van 
2019 opnieuw vastgesteld op basis van de, op dat moment bekende informatie en leerlingprognose. 

In het bestuursformatieplan is opgenomen dat nadat het aantal groepen is berekend, het College van Bestuur het aantal 
groepen vaststelt. Dit aantal kan afwijken van het berekende aantal gebaseerd op de systematiek van de rijksoverheid. Voor 
het schooljaar 2019-2020 is uitgegaan van 37 groepen bij de drie scholen. Voor 2020-2021 is uitgegaan van 36 groepen. Voor 
2021-2022 en 2022-2023 is uitgegaan van 34 groepen. Op basis van de leerlingaantallen en het aantal vastgestelde groepen 
is de formatieve inzet voor de komende jaren bepaald. De berekende aantallen zijn opgenomen in de tabellen. 

10.3.3	 A2	Balans



47stichting ATOS - jaarverslag 2019

10.3.4	 Toelichting op de balans:

De omvang van de balans zal in 2020 afnemen door het verwachte negatieve resultaat en de onttrekkingen uit de 
onderhoudsvoorziening. In de jaren daarna zal de omvang weer licht toenemen. De financiële kengetallen zullen ruimschoots 
boven de signaleringswaarde van de inspectie blijven liggen.

In 2020 zal voor € 189.000 worden geïnvesteerd in materiële vaste activa, met name in ICT-middelen. De investeringen van 
2020 zullen hoger zijn dan de afschrijvingslasten, de waarde van de materiële activa zal in 2020 toenemen. In 2021 en 2022 
zal relatief weinig worden geïnvesteerd, in beide jaren ongeveer € 50.000. De waarde van de materiële vaste activa zal in deze 
jaren dalen.

In de meerjarenbalans is de waarde van de financiële vaste activa op hetzelfde niveau gehouden. Mochten meer eigen 
chromebooks worden gekocht en dus chromebooks van Snappet worden ingeleverd, dan zal de waarde dalen. 

De hoogte van de vorderingen is lastig te voorspellen. De balans is een momentopname. De hoogte van de vorderingen op dat 
moment is sterk afhankelijk van wanneer de subsidies en andere vergoedingen worden ontvangen. De hoogste vordering, die 
op het ministerie, zal de komende jaren fluctueren door de fluctuatie in het leerlingenaantal. Hier is in de toekomst-balans 
rekening mee gehouden. Hierbij is uitgegaan van de huidige normbedragen. Op 31 december 2019 is er een vordering op de 
gemeente. Er is rekening gehouden met ontvangst van deze vordering in 2020. De andere vorderingen zijn op het niveau van 
31 december 2019 gehouden.

De wijziging van de omvang van de liquide middelen wordt bepaald door de mutaties bij de andere balansposten. Met name 
het resultaat, de investeringen versus de afschrijvingen en de onttrekkingen uit de voorzieningen zullen van invloed zijn. 
Voor 2020 wordt een sterke daling van de omvang van de liquide middelen verwacht door het verwachte negatieve resultaat 
en door de onttrekkingen uit de onderhoudsvoorziening. In 2021 en 2022 zal de omvang weer toenemen. De omvang zal alle 
jaren voldoende zijn om aan alle verplichtingen te voldoen.

De begrote resultaten zijn met het eigen vermogen verrekend. Het resultaat op de ziektevervanging is toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve tot de omvang gelijk is aan de afgesproken twee jaarsalarissen. De rest van het resultaat is verrekend 
met de algemene reserve.

In 2021 zal relatief weinig groot onderhoud worden uitgevoerd. In 2022 zullen de onderhoudskosten weer hoger zijn 
dan de toevoeging. De geplande werkzaamheden bestaan uit vervanging vloerbedekking, vervanging dakventilatoren en 
vervanging warmte-installaties. Bij de jubileumvoorziening is geen rekening gehouden met wijziging van de omvang. Daar 
wordt de omvang sterk beïnvloed door mutaties in het personeelsbestand. Deze mutaties zijn niet te voorspellen.

De komende jaren zal volgens het aflossingsschema worden afgelost op de lening. De langlopende schuld zal hierdoor ieder 
jaar dalen.

De hoogte van de kortlopende schulden is, net zoals de hoogte van de vorderingen, lastig te voorspellen. Deze hoogte is sterk 
afhankelijk van het moment waarop de facturen worden ontvangen. Gezien de verwachte daling van de formatieve inzet 
zullen de salarisgebonden schulden de komende jaren dalen. Hierbij is uitgegaan van het huidige salarisniveau. De andere 
schulden zijn op hetzelfde niveau gehouden.
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Realisatie	
2018

Realisatie	
2019

Prognose	
2020

Prognose	
2021

Prognose	
2022

Aantal leerlingen op 1 oktober  881  871  879  874  834 

Baten      

Rijksbijdragen OCenW  4.708.635  5.091.201  4.944.854  4.872.261  4.882.890 

Overige overheidsbijdragen  -  -  -  -  - 

Overige baten  61.125  98.733  85.080  77.240  77.240 

Totaal baten  4.769.760  5.189.934  5.029.934  4.949.501  4.960.130 

Lasten

Personeelslasten  3.990.542  3.954.613  4.336.904  4.009.768  3.945.127 

Afschrijvingen  97.917  129.486  173.379  183.436  181.485 

Huisvestingslasten  407.886  376.541  338.000  316.350  316.350 

Overige lasten  450.523  509.540  442.245  432.055  432.405 

Totaal lasten  4.946.868  4.970.180  5.290.528  4.941.609  4.875.367 

Saldo baten en lasten  -177.108  219.754  -260.594  7.892  84.763 

Financiële	baten	en	lasten

Financiële baten  367  578  -  -  - 

Financiële lasten  3.917  293  -  -  - 

Totaal lasten  -3.550  285  -  -  - 

Totaal resultaat  -180.658  220.039  -260.594  7.892  84.763 

10.4	 A2	Staat	van	baten	en	lasten

De begroting is gebaseerd op basis van onderstaande uitgangspunten:
 y Er is realistisch begroot. In de begroting is uitgegaan van de vooraf opgestelde kaderbrief bij de begroting met onder 

andere de ontwikkeling van het leerlingenaantal en de bijbehorende formatieve inzet;
 y De begroting is opgesteld uitgaande van de geldende richtlijnen en wet- en regelgeving. Het gaat hierbij om de richtlijnen 

en regelgeving op alle gebieden, dus onderwijs, financiën in het algemeen, belastingen e.d.;
 y Er is gestreefd naar een zo volledig mogelijke begroting. Ontwikkelingen die nu bekend zijn, zijn opgenomen. 

Ontwikkelingen die mogelijk zijn, maar waar de informatie ontbreekt om een redelijke inschatting te maken van zowel 
de baten als de lasten zijn niet opgenomen;

 y De leerlingprognose is door de directeuren zelf opgesteld. De basis voor deze leerling–prognose is de gemeentelijke 
prognose. Aangezien deze de afgelopen jaren niet volledig bleek te kloppen, is deze bijgesteld o.b.v. de werkelijke in- 
en uitstroom en de ontwikkelingen binnen het voedingsgebied van de school. Deze leerlingprognoses zijn één op één 
overgenomen in de meerjarenbegroting;

 y De rijksbijdragen zijn gebaseerd op de normbedragen die in november 2019 van kracht waren. Voor de personele 
(schooljaar) bekostiging zijn de normbedragen opgenomen in de regeling van 23 oktober 2019. Voor de materiële 
(kalenderjaar) bekostiging zijn dit de normbedragen zoals deze zijn opgenomen in de regeling van 9 oktober 2019;

 y In de begroting zijn nauwelijks overige baten opgenomen. De overige baten die zijn opgenomen zijn zeker, hier liggen 
overeenkomsten aan ten grondslag;

 y De formatieve inzet is begroot op basis van de normeringen als in het formatieplan. In het voorjaar van 2019 zijn de 
nieuwe normeringen vastgesteld;

 y In de begroting is uitgegaan van de bekende lasten en is een inschatting gemaakt van de lasten die uitgaande van de 
ontwikkelingen te verwachten zijn. Lasten worden in de exploitatie genomen als ze bekend zijn.
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Onderstaande toelichting op de meerjarenbegroting is een cijfermatige toelichting. Voor de inhoudelijke toelichting wordt 
verwezen naar het algemeen deel van het bestuursverslag. De meerjarenbegroting 2020-2024 is vastgesteld na goedkeuring 
van de Raad van Toezicht in januari 2020.

Er is niet met meerdere scenario’s gewerkt. De meest invloedrijke factor in de meerjaren-begroting is het leerlingenaantal. Bij 
een hoger dan verwacht leerlingenaantal ontstaat mogelijk ruimte voor hogere formatieve inzet. Bij een lager leerlingenaantal 
zal worden bekeken of de formatieve inzet moet worden verlaagd of dat een deel van het eigen vermogen zal worden ingezet.

10.4.1	 Toelichting op de staat van baten en lasten:

De rijksbijdragen zijn, zoals hiervoor aangegeven gebaseerd op de normbedragen van november 2019. Er is geen rekening 
gehouden met eventueel verhoging van de normbedragen. Eventuele verhoging van de normbedragen is meestal nodig ter 
dekking van hogere loonkosten. In 2019 zijn diverse incidentele rijksbijdragen ontvangen. Daar is voor 2020 en verder niet 
vanuit gegaan. De rijksbijdragen zullen de komende jaren dalen door het lagere leerlingenaantal en door het vervallen van 
de aanvullende fusiebekostiging voor IKC ’t Holthuus.

De begrote overige baten bestaan uit de verhuurbaten, vergoeding detacheringen en leerling-gebonden financiering. Er is 
geen rekening gehouden met incidentele baten. Hier staan meestal lasten tegenover.

De personele lasten zijn gebaseerd op de bij de kengetallen opgenomen formatieve inzet. In de begroting is rekening 
gehouden met de afspraken zoals gemaakt in de nieuwe cao, zoals de eenmalige uitkeringen in februari 2020. Daarnaast is 
rekening gehouden met een jaarlijkse salarisverhoging.

De hoge investeringen van 2019 en de geplande hoge ICT-investeringen van 2020 zorgen voor een stijging van de 
afschrijvingslasten.

De huisvestingslasten zijn grotendeels begroot op het niveau van 2019. Er wordt de komende jaren geen wijziging in de 
huisvestingssituatie verwacht. De energielasten zijn lager begroot in verband met de opbrengst van de pv-panelen.

De overige materiële lasten zijn eveneens grotendeels begroot op het niveau van 2019. Alleen de lasten van de bestuur- en 
managementondersteuning en de lasten van de leer- en hupmiddelen zijn lager begroot. Deze waren in 2019 incidenteel 
hoog. Er zijn geen beleidsvoornemens die zorgen voor een sterke wijziging in de andere lasten. 

10.5	 Allocatie	van	middelen	naar	schoolniveau

Het uitgangspunt voor het financiële beleid is dat de scholen de middelen ontvangen zoals deze zijn toegekend door het 
ministerie, de gemeente, de samenwerkingsverbanden e.d. Er vindt geen onderlinge verrekening plaats. Om de kosten van 
het bestuur te dekken, dragen de scholen een deel van de personele subsidie af. In 2019 was dit 14,25%. IKC ‘t Holthuus 
draagt daarnaast nog 50% van de fusiebekostiging af. Deze bekostiging was bedoeld om de extra loonkosten na de fusie 
door o.a. een mogelijke dubbele bezetting van de directiefunctie te dekken. Aangezien er geen sprake was van een dubbele 
bezetting van de directiefunctie, is besloten een deel van de middelen aan het bestuur toe te kennen. De scholen hebben 
in 2019 in totaal€ 511.000 aan het bestuur afgedragen. Hiervan zijn de lasten van het bestuursbureau betaald . Het gaat 
hierbij om de loonkosten van de medewerkers, de lasten van de Raad van Toezicht, de lasten van het administratiekantoor 
en de accountantscontrole, de lasten voor de externe advisering e.d. Daarnaast was er in 2019 sprake van benoemingen van 
enkele leerkrachten ten laste van het bestuur. De vervang ingslasten komen ook ten laste van het bestuur. Deze lasten dragen 
hiervoor een extra bedrag af. Door deze vervangingslasten door het bestuur te laten dragen en de scholen een vast bedrag af 
te laten dragen, wordt ervoor gezorgd dat een school geen nadeel ondervindt als het ziekteverzuim in enig jaar hoger is dan 
gemiddeld . Dit wordt gedaan in het kader van de solidariteitsgedachte.

De afdracht van de scholen wordt bepaald op basis van de begrote lasten van het bestuur. Deze lasten zullen de komende 
jaren lager worden, doordat er geen leerkrachten meer ten laste van het bestuur worden benoemd. Alle benoemingen zullen 
op schoolniveau plaatsvinden. Op het moment dat er sprake is van een fundamentele wijziging van de lasten die door het 
bestuur worden gedragen, dan vindt overleg plaats in het bovenschooloverleg.
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Kengetallen Realisatie
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

Prognose
2022

Landelijk
B3	2018

Signaleringswaarde	inspectie

Solvabiliteit 2 80% 77% 78% 79% 65% risico indien lager dan 30%

Liquiditeit 3,4 2,4 3,0 3,4 3,4 risico indien lager dan 0,75

Rentabiliteit 4,2% -5,2% 0,2% 1,7% 0,7% risico indien lager dan - 10%

Weerstandvermogen 30% 26% 27% 28% 37% risico indien lager dan 5%

Huisvestingsratio 8% 6% 6% 6% 7% risico indien hoger dan 10%

10.6	 Kengetallen

Bij de realisatie van de meerjarenbegroting zullen de kengetallen de onderstaande ontwikkeling laten zien.

De kengetallen blijven voldoen aan de signaleringsgrenzen van de onderwijsinspectie. Zie hiervoor het onderdeel kengetallen 
waarin bovenstaande kengetallen verder zijn uitgewerkt. Er is derhalve geen aanleiding voor zorg over de continuïteit van de 
stichting.

10.7	 B	Overige	rapportages

10.7.1	 B1	Rapportage	aanwezigheid	en	werking	van	het	interne	risicobeheersings-	en	controlesysteem

De stichting wil verantwoord financieel beleid voeren, waarmee de financiële middelen worden aangewend om een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van het onderwijs te genereren, zonder dat financiële risico’s in de organisatie ontstaan. 

Bij de factuurafhandeling is functiescheiding gerealiseerd. De facturen worden digitaal verwerkt. Een administratief 
medewerker bereidt voor en de directeur keurt de factuur goed. De betaling van de facturen wordt onder een service level 
agreement verzorgd door een extern administratiekantoor. Dit geldt ook voor de betaling van de salarissen. De personele 
mutaties worden digitaal via een vastgelegde workflow doorgegeven aan het administratiekantoor.

De stichting kent een risicobeheersings- en controlsysteem. De meerjarenbegroting wordt in het najaar opgesteld in overleg 
tussen de schooldirecteuren en het College van Bestuur met ondersteuning van Dyade. De meerjarenbegroting omvat vijf 
jaar en wordt in de december-vergadering van de Raad van Toezicht besproken en indien mogelijk goedgekeurd.

Periodiek wordt een financiële rapportage opgesteld welke wordt besproken in het overleg tussen College van Bestuur en 
Raad van Toezicht.

In het voorjaar wordt het bestuursformatieplan / businessplan opgesteld. Dit plan omvat vier schooljaren en is gebaseerd 
op de meerjarenbegroting. Het bestuursformatieplan wordt opgesteld in samenspraak tussen de schooldirecteuren en het 
College van Bestuur. Het wordt voor 1 mei ter instemming aan de GMR voorgelegd.

Met de inrichting van het interne risicobeheersings- en controlesysteem wordt voorkomen dat er onrechtmatig wordt 
gehandeld. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat er een goed beeld is van de financiële situatie.

10.7.2	 B2	Risicomanagement	en	beschrijving	van	de	belangrijkste	risico’s	en	onzekerheden

Bij het opstellen van een begroting zijn er altijd risico’s en onzekerheden. De afgelopen jaren lijken de (financiële) 
ontwikkelingen betreffende het onderwijs snel te gaan. Deze ontwikkelingen zijn vaak niet te voorspellen. Hierbij kan 
worden gedacht aan de nabetalingen en salarisverhogingen in 2018 welke pas halverwege het jaar bekend werden. De 
salarisverhoging voor 2020 werd pas eind 2019 bekend, op het moment dat de begroting zo goed als klaar was, en de dekking 
is nog niet 100% zeker. Daarnaast zijn extra middelen voor de werkdrukverlaging ontvangen. In het najaar van 2018 leek 
stichting ATOS geen middelen wegens onderwijsachterstanden te ontvangen, een paar maanden later bleek dat er toch 
vanaf augustus 2019 extra middelen zouden worden ontvangen. 

Door al deze ontwikkelingen wijken de gerealiseerde kosten en baten vaak sterk af van de begrote kosten en baten, terwijl 
deze met grote zorg zijn begroot. Dit is ook één van de redenen om ieder jaar een nieuwe meerjarenbegroting op te stellen.
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Kengetallen 2019 2018 Landelijk Signaleringswaarde	inspectie

Solvabiliteit 2 80% 79% 65% risico indien lager dan 30%

Liquiditeit 3,4 2,4 3,4 risico indien lager dan 0,75

Rentabiliteit 4,2% -3,8% 0,7% risico indien lager dan - 10%

Weerstandvermogen 30% 28% 37% risico indien lager dan 5%

Huisvestingsratio 8% 8% 7% risico indien hoger dan 10%

Hieronder zijn de belangrijkste algemene risico’s opgenomen, hier zijn ook de risico’s uit de risico analyse 2018 van Dyade 
meegenomen. In het voorjaar van 2020 wordt er een plan opgesteld om vorm te geven aan de inrichting van risicomanagement 
binnen stichting ATOS (zie hiervoor het jaarplan 2019-2020). In het najaar van 2020 zal de risicoanalyse met kapitalisatie 
plaatsvinden.

De belangrijkste algemene risico’s zijn:
 y De ontwikkeling van het leerlingenaantal en dan met name het niet tijdig kunnen anticiperen op de daling. In de begroting 

2019-2023 werd voor 2019 een stijging van het leerlingenaantal verwacht, deze verwachting is herzien. Momenteel 
hebben we te maken met een daling van het leerlingaantal. Deze daling werd verwacht in de meerjarenbegroting 
2018-2022. Dit geeft aan hoe onvoorspelbaar de ontwikkeling van het leerlingenaantal blijkt te zijn, ondanks met zorg 
opgestelde prognoses. Aangezien het leerlingenaantal de basis is voor de inkomsten, is de relatieve onvoorspelbaarheid 
een risico;

 y De CAO-PO. Begin 2020 is ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Er is een nieuwe cao, waarvan de teksten nog 
niet volledig bekend zijn. Deze nieuwe cao brengt enkele risico’s met zich mee. De algemene loonsverhoging moet deels 
worden bekostigd met een verhoging van de rijksbijdrage 2020-2021. Deze verhoging wordt op dit moment alleen 
verwacht. Er is nog geen zekerheid dat hij zal worden gerealiseerd.

 y De nieuwe cao voorziet ook in het heroverwegen van het functiegebouw voor de onder-steunende functies. De 
verouderde functiewaarderingen zullen worden geactualiseerd. Dit kan zorgen voor hogere inschalingen en dus hogere 
lasten. Daar is in de begroting nog geen rekening mee gehouden aangezien de gevolgen nog niet in te schatten zijn. 
Ook voor de leidinggevende functies zal het functiegebouw worden heroverwogen. Ook hier worden verouderde 
functiebeschrijvingen geactualiseerd en nieuwe salaristabellen voor directeuren ingevoerd. Hier is in de begroting nog 
geen rekening mee gehouden omdat de gevolgen nog niet in te schatten zijn;

 y De schaarste op de arbeidsmarkt. In de komende jaren zullen landelijk gezien veel leerkrachten met pensioen gaan, 
er zijn minder leerkrachten die van de pabo komen en ook daadwerkelijk het onderwijs in gaan. Voor onze stichting 
geldt dat er de komende jaren inderdaad een aantal leerkrachten met pensioen zullen gaan, dit wordt - vanwege de 
krimpsituatie - intern ingevuld. Wel kan het invullen van vacatures in de toekomst problemen op gaan leveren. 

 y Wegvallen van een functionaris op een sleutelpositie. De stichting heeft een klein bestuursbureau waarbij één persoon 
een functie uitvoert die niet direct vervangbaar is vanuit de organisatie (te denken valt aan de medewerker P&O en de 
bestuurder).

10.8	 Kengetallen
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10.8.1	 Solvabiliteit 2

Definitie Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen.

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de financieringsopbouw. 
De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.
De ratio van 80% geeft aan dat dan 80% van het vermogen bestaat uit eigen vermogen en voorzieningen en slechts 20% uit 
vreemd vermogen. 
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van 30% voor de solvabiliteit (definitie 2). De solvabiliteit van de 
stichting is hoger dan de door de inspectie gestelde signaleringswaarde.

10.8.2	 Liquiditeit

Definitie De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en voorraden) en de kortlopende 
schulden.

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 
De liquiditeitsratio geeft aan dat 3,4 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, bestaande uit 
kortlopende verplichtingen aan crediteuren, nog te betalen posten en de overlopende passiva.  De stichting heeft op 31 
december 2019 de beschikking over € 1.188.000 aan liquide middelen en heeft daarnaast € 276.000 openstaan aan nog 
te ontvangen bedragen. Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande 
schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 437.000. De liquiditeitspositie van de stichting is hierdoor goed 
te noemen. De ratio is hoger dan de door de inspectie vastgestelde signaleringswaarde van 0,75.

10.8.3	 Rentabiliteit

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

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de totale baten.
De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat. De 
stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten € 5.191.000, een positief resultaat behaald van € 220.000. Dit houdt 
in dat nagenoeg 4,2% van de middelen niet is ingezet. Een deel van de middelen (€ 134.000) zal in februari 2020 worden 
ingezet als dekking voor de twee eenmalige uitkeringen aan het personeel. De rentabiliteit is hoger dan de door de inspectie 
vastgestelde signaleringswaarde van - 10%. Dit betreft de signaleringswaarde voor één jaar. De signaleringswaarde voor drie 
jaar is 0%.

10.9	 Weerstandsvermogen

Definitie Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

Er zijn meerdere definities van het weerstandsvermogen, bovenstaande wordt door de inspectie gebruikt. In deze definitie 
wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen benadrukt.

Het weerstandsvermogen geeft derhalve aan of het vermogen hoog genoeg is om niet-voorziene, tot de reguliere 
bedrijfsvoering behorende risico’s op te vangen. Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en 
het goed functioneren van de planning- en controlcyclus blijven altijd restrisico’s achter. Voor het opvangen van de mogelijke 
financiële effecten moet het bestuur voldoende weerstandvermogen hebben of opbouwen.

Het weerstandsvermogen is hoger dan de signaleringsgrens van de inspectie.

10.9.1	 Huisvestingsratio

Definitie: De som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door de som van de totale 
lasten (inclusief de financiële lasten).

Het kengetal huisvestingsratio geeft de verhouding aan tussen de huisvestingslasten en de totale lasten. 

De inspectie hanteert een signaleringswaarde van 10%. De ratio van de stichting is lager hetgeen aangeeft dat het aandeel 
van de huisvestingslasten in de totale lasten niet te hoog is.



11 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT OVER 2019
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11.1	 Inleiding

In dit verslag legt de Raad van Toezicht van stichting ATOS verantwoording af over het verslagjaar 2019. Stichting ATOS kent 
sinds 1 augustus 2014 een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is op grond van de Statuten belast met het houden van 
toezicht op de organisatie. De taken zijn vastgelegd in het Bestuurs- en toezichtsreglement. De toezichthoudende taak 
van de Raad van Toezicht is een maatschappelijke verantwoordelijkheid en bestaat uit het toezicht op het beleid van het 
College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen stichting ATOS. Hieronder vallen de rechtmatige verwerving en 
rechtmatige en doelmatige bestedingen van middelen. De Raad van Toezicht van adviseert (gevraagd en ongevraagd) het 
College van Bestuur, fungeert als klankbord en vervult de werkgeversrol voor het College van Bestuur. Bij de vervulling van 
zijn taak richt de Raad van Toezicht zich op het voortbestaan en belang van de organisatie. Daarnaast benoemt de Raad van 
Toezicht de externe accountant.

11.2	 Samenstelling

De Raad van Toezicht is samengesteld uit leden die extern zijn geworven via open sollicitatieprocedures. Bij wisseling van 
samenstelling wordt er telkens opnieuw naar gestreefd om te letten op spreiding van specifieke deskundigheden evenals op 
deskundigheid op het gebied van (primair) onderwijs. Daarnaast spelen kennis en ervaring een belangrijke rol. De Raad van 
Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter. Dat is sinds 01-08-2018 mw. Sahin. De Raad van Toezicht kende per 31-12-2019 
de volgende samenstelling:

Mw. C. Sahin  Voorzitter
Dhr. M.M. Beekhuizen lid
Mw. H.C. Rookmaker lid
Dhr. G.J. Vonk  lid 
Mw. A. P. Versteegh lid

De leden van de Raad van Toezicht hebben opgaaf gedaan van hun hoofd- en nevenfuncties. Deze staan in de bijlage vermeld.

11.3	 Rooster	van	aftreden

  Benoemd  Aftredend  Termijn
Dhr. M.M. Beekhuizen 01-09-2014 01-09-2022 tweede
Mw. C. Sahin  01-02-2015 01-02-2023 tweede
Mw. H.C. Rookmaker 01-02-2017 01-02-2021 eerste
Dhr. G.J. Vonk  01-02-2017 01-02-2021 eerste
Mw. A. P. Versteegh 01-08-2018 01-08-2022 eerste 
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11.4	 Commissies	en	aandachtsvelden	binnen	de	Raad	van	Toezicht	

Binnen de Raad van Toezicht zijn in 2019 drie aandachtsvelden en twee commissies actief.
 y Aandachtsveld Huisvesting en ICT: hieronder zijn onder andere de strategische zaken omtrent ICT en huisvesting 

ondergebracht;
 y Aandachtsveld Onderwijskwaliteit: hierbij wordt toezicht gehouden op de kwaliteit van het onderwijs, de identiteit en 

de borging hiervan;
 y Aandachtsveld Personeel & Organisatie: hieronder valt toezicht op het gevoerde personeelsbeleid en diverse strategische 

personele vraagstukken;
 y  Audit commissie: deze commissie houdt toezicht op de financiële gang van zaken, in- en externe (risico)beheersing en 

treasurybeleid en voert onder andere overleg met de externe accountant over de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole;
 y Remuneratiecommissie: deze heeft onder andere de taak het beoordelen van het functioneren van het College van 

Bestuur en het doen van voorstellen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid.

11.5	 Overleg	Raad	van	Toezicht	en	werkzaamheden	2019

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur vergaderden in 2019 zeven maal in reguliere vergaderingen. Tijdens één van 
de reguliere vergaderingen is een besloten gedeelte geagendeerd in verband met het binnenkomen van een anonieme brief 
gericht aan de Raad van Toezicht. Gezien het feit dat de brief anoniem was, heeft de Raad besloten geen actie te ondernemen. 
Er is verder niets meer vernomen van de anonieme afzender. 

De wethouder Financiën, Jeugd, Onderwijs en Dienstverlening van de gemeente Lingewaard, 

mw. H. Witjes is met een ambtenaar te gast geweest tijdens een vergadering.

Daarnaast zijn er in het kader van Governance Code twee vergaderingen geweest met de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR), waarbij ook het College van Bestuur aanwezig was. En er heeft een vergadering 
plaatsgevonden waarbij het managementteam (directeuren van de scholen inclusief het College van Bestuur), GMR en Raad 
van Toezicht de voortgang op het gebied van werkdrukvermindering hebben besproken. 

Tenslotte werd in 2019 het Strategisch Beleidsplan herijkt. In het kader hiervan was de voltallige Raad van Toezicht aanwezig 
bij de bijeenkomst georganiseerd door het College van Bestuur voor de stakeholders. 

Er is in 2019 ook een Wob-verzoek bij de voorzitter van de Raad van Toezicht binnengekomen. Deze is ter beantwoording bij 
het College van Bestuur neergelegd.

In de vergadercyclus van de Raad van Toezicht zijn een aantal vaste agendapunten die van invloed zijn op de planning van 
de vergaderingen en de inhoud van de agenda: de begroting, tussentijdse (financiële en niet-financiële) rapportages, de 
jaarrekening en het bestuursverslag. Stichting ATOS conformeert zich aan de code “Goed Bestuur in het Primair Onderwijs” 
en hanteert daarbij het ‘pas toe of leg uit’ principe. Daarnaast conformeren we uiteraard aan wet- en regelgeving. 

De voorzitter van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur bespreken in de regel elke zes weken algemene 
beleidsaangelegenheden en ad hoc vraagstukken, ieder binnen de eigen verantwoordelijkheid.

Ook in 2019 is gebruik gemaakt van een (externe) ambtelijke secretaris. De reguliere vergaderingen worden in samenspraak 
tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de ambtelijke secretaris voorbereid. De verslagen 
van de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden door de ambtelijk secretaris gemaakt, die formeel geen onderdeel 
uitmaakt van de Raad van Toezicht. De ambtelijke secretaris houdt eveneens de noodzakelijke wijzigingen van de formele 
stukken én de besluitenlijst bij onder verantwoordelijkheid van de voorzitter.

De vergaderingen tussen Raad van Toezicht en GMR worden voorbereid tussen de beide voorzitters, waarbij er in 2019 voor 
gekozen is het College van Bestuur actief te betrekken in het overleg. Aanleiding hiervoor is de roulatie van een groot deel van 
de leden van GMR en het aantreden van een nieuwe voorzitter GMR.
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In 2019 waren de belangrijkste zaken op de agenda:
 y De bestuursletter: dit is een vast agendapunt aan de hand van het document dat door het College van Bestuur wordt 

opgesteld. Hierin wordt beknopt melding gemaakt van relevante lopende zaken vanuit bestuursniveau.
 y Goedkeuring van de begroting en meerjarenraming;
 y Advies bestuursformatieplan;
 y Vastellen van de WNT bezoldigingsklasse en toetsing van de rechtmatige bezoldiging van het College van Bestuur;
 y Scholingsplan Raad van Toezicht;
 y Bespreken route om te komen tot en concept Strategisch Beleidsplan;
 y Goedkeuren van het jaarverslag van de stichting;
 y Vaststellen van het jaarverslag van de Raad van Toezicht;
 y Vaststellen wijziging Bestuurs- en Toezichtsregelement;
 y Bespreken van de tussentijdse financiële en niet-financiële managementrapportages;
 y Goedkeuren wijziging Treasurystatuut;
 y Bespreken van het aandachtspunt Onderwijs, waaronder specifiek de onderwerpen: onderwijs aan meer- en 

hoogbegaafden, project De Mix, voornemen projecten techniek onderwijs, kwaliteitszorg opbrengst gericht passend 
onderwijs, aanleiding en gevolgen landelijke staking, werkdrukverlagende middelen, werkverdeling en onderwijskundige 
scores;

 y Bespreken van het aandachtspunt Personeel en Organisatie, waaronder specifiek de onderwerpen: inschaling van 
medewerkers, ziekteverzuim, flexibele schil en formatie algemeen, scholing personeel en kwaliteit van functioneren;

 y Bespreken van het aandachtspunt Huisvesting en ICT, waaronder specifiek: huisvesting van ‘t Holthuus (aantal lokalen 
in relatie tot de groei van het leerlingenaantal), De Regenboog (dossiers betreffende het luchtbehandelingssysteem en 
zonnepanelen) en de Tichelaar (zonnepanelen);

 y Planning van de zelfevaluatie van Raad van Toezicht onder begeleiding van een externe partij;
 y Procedurele zaken zoals het handboek Raad van Toezicht, bewaarplicht notulen van de Raad van Toezicht, afspraken over 

de wijze van communiceren, aansprakelijkheidsverzekering, uitleg van het artikel 20, lid 5 van de Governance Code en de 
opzet van de bestuursletter.

Het intern toezicht is van mening dat in 2019 een bijdrage is geleverd aan het realiseren van de doelstellingen zoals zijn 
opgenomen in het vorige strategisch beleidsplan. Daarnaast is er veel werk verzet om een nieuw strategisch beleidsplan 
vorm en inhoud te geven. Voor de behaalde resultaten wordt verwezen naar het bestuursverslag.

11.6	 Werkgeverstaak

De voorzitter heeft het afgelopen jaar met een vaste regelmaat werkoverleggen gevoerd met het College van Bestuur, Mw. 
H.M.M. Toenders. 

De Remuneratiecommissie en het College van Bestuur hebben drie maal overleg gehad in het kader van het functioneren van 
het College van Bestuur. Onderwerpen die ter sprake kwamen waren onder meer: (persoonlijk) jaarplan van het College van 
Bestuur, beoordeling van het functioneren en de werkdruk van het College van Bestuur. 

In de vergadering van 24 juni 2019 is besloten om de tijdelijke urenuitbreiding van het College van Bestuur naar 0,9 fte 
permanent te maken per 1 juli 2019.

11.7	 Honorering	en	deskundigheidsbevordering	

We zijn als leden van de Raad van Toezicht unaniem van mening dat de stichting gebaat is bij permanente educatie, 
benchmarking en professionalisering. De Raad van Toezicht is verder gegaan met het proces van het professionaliseren 
om op termijn te kunnen gaan voldoen aan de eisen die gesteld worden voor opname in het Register Certified Board 
Member (RCBM). De voorzitter heeft in 2019 de postgraduate governance opleiding voor commissarissen & bestuurders 
met succes afgerond. Elk kalenderjaar zal een ander lid deze opleiding volgen. Daarnaast hebben andere leden op basis 
van hun persoonlijke scholingsbehoefte en/of aandachtsveld deelgenomen aan workshops, training of het  congres van de 
VTOI-NVTK (Vereniging van Toezichthouders Onderwijs Instellingen en Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de 
Kinderopvang).

Om een verdieping te geven aan de werkrelatie tussen Raad van Toezicht, GMR en bestuurder hebben de voorzitter van de 
Raad en het College van Bestuur deelgenomen aan een scholingsbijeenkomst van VosABB over het overleg in de driehoek. 
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Deze deelname heeft er toe geleid dat alle drie partijen het voornemen uit hebben gesproken om zich gezamenlijk te 
scholen. Door de roulatie van leden van de GMR heeft er in 2019 vooraleerst scholing plaatsgevonden van de GMR zelf. De 
gezamenlijke scholing is verschoven naar 2020.

De vergoeding van de Raad van Toezicht is reeds in 2015 vastgesteld. Hierbij is de handreiking “Honorering vanuit de VTOI-
NVTK” gehanteerd. In 2019 is de bezoldiging naar beneden afgerond op  € 4.000 per kalenderjaar voor een lid en € 6.000 per 
kalenderjaar voor de voorzitter. Als gevolg van een wetswijziging zijn toezichthouders sinds 2013 BTW verschuldigd over de 
vergoeding. Op grond van de “kleine ondernemingsregeling” heeft een deel van de leden van de Raad van Toezicht ontheffing 
van de BTW plicht van de Belastingdienst gekregen.

Stichting ATOS heeft ten behoeve van de Raad van Toezicht een lidmaatschap bij de VTOI-NVTK. De leden zijn individueel 
aangemeld en ingeschreven als lid.

11.8	 Missie	

Centraal staat de ontwikkeling van het kind. De scholen van stichting ATOS dienen maximaal in staat gesteld te worden om 
hun leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op onze hedendaagse samenleving, ervoor te zorgen dat leerlingen alles uit 
zichzelf kunnen halen zodat de leerlingen een voor hen optimale vervolgstap kunnen zetten. Als Raad van Toezicht zien we 
erop toe hoe het College van Bestuur invulling geeft aan die missie. Hierbij kijken we niet alleen naar de interne organisatie, 
maar ook naar wat er om ons heen gebeurt. Wat vinden de ouders belangrijk, wat gebeurt in onze gemeente, en wat op 
landelijk niveau. De wereld is per slot van rekening voortdurend in beweging.

Samen met het College van Bestuur toetst de Raad van Toezicht de doelstellingen van het stichtingsbestuur, de missie en visie 
die daar achter liggen. De Raad van Toezicht ziet zichzelf als kritische vriend van het College van Bestuur. De vergaderingen 
van de Raad van Toezicht zijn in de regel openbaar van karakter. In het jaar 2019 heeft niemand gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om aanwezig te zijn.

De Raad van Toezicht is voornemens verder te gaan op deze ingeslagen weg. Om met elkaar en met anderen de hoogst 
mogelijke kwaliteit af te leveren. Hierbij zal de Raad van Toezicht als geheel, maar ook de individuele leden kijken naar 
vormen van samenwerking die de stichting, de scholen, de leraren en bovenal de kinderen verder kunnen brengen. 

Stichting ATOS is financieel gezond, de scholen hebben op dit moment nog voldoende instroom maar er komen ook een 
aantal uitdagingen aan. Naar verwachting zullen leerlingen aantallen als gevolg van demografische ontwikkelingen binnen 
de gemeente Lingewaard op termijn teruglopen, de centrale en lokale overheid komen steeds verder op afstand te staan en 
er wordt steeds meer verlangd van leerlingen, leraren en het College van Bestuur. Denk daarbij aan stringentere wetgeving, 
richtlijnen en verantwoordingskaders. Deze uitdagingen zien we met het volste vertrouwen tegemoet als we maar in 
beweging blijven en open staan voor elkaar en anderen, precies zoals het past bij het adagium van stichting ATOS: “ik ben ik, 
jij bent jij en samen zijn we wij”! 
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11.9	 Tot	slot

Het College van Bestuur is er in geslaagd om de in het vorig jaar al zichtbare invulling van de kwaliteitsverbetering verder uit 
te bouwen. De Raad van Toezicht bedankt haar voor de geleverde bijdrage in 2019.

Namens de Raad van Toezicht van Toezicht,

Mw. C. Sahin,

voorzitter 

Naam (neven)functies

College van Bestuur

Mw. H.M.M. Toenders Nevenfunctie Geen

Raad van Toezicht

Mw. C. Sahin Hoofdfunctie Ondernemer/eigenaar Wolvenhart.nl
Nevenfunctie Voorzitter Raad van Toezicht stichting ATOS, columnist/lid van de 

schrijversgroep Vive Levenskunst

Dhr. M.M. Beekhuizen Hoofdfunctie Consultant bij Sterk-Onderwijs
Nevenfunctie Lid Raad van Toezicht stichting ATOS

Mw. H.C. Rookmaker Hoofdfunctie Rector van Leon van Gelder en Simon van Hasselt
Nevenfunctie Lid Raad van Toezicht stichting ATOS

Dhr. G.J. Vonk Hoofdfunctie Ambtelijk secretaris Stichting samenwerkings-verband Schiedam 
Vlaardingen Maassluis onderwijs dat past

Nevenfuncties Lid Raad van Toezicht stichting ATOS, voorzitter Vereniging van 
eigenaren appartementen Nieuwstraat Schiedam

Mw. A. P. Versteegh Hoofdfunctie Managing director Maastricht University School of Business and 
Economics

Nevenfuncties Lid Raad van Toezicht stichting ATOS, Executive director Polish 
American Historical Associaton, Regiovoorzitter Gelderland 
Nederlandse Vereniging voor Autisme

Overzicht relevante nevenfuncties College van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht per 31-12-2019
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Algemeen

Continuïteit

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar.

Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

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

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving 
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 
BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen 
aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in gehele 
euro's. 

Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd tegen 
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag 
is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten 
en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de 
toelichting. 

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

Schattingswijziging

Op basis van de technologische ontwikkelingen en de ervaringsgegevens is besloten de 
afschrijvingstermijnen van de ICT-middelen te verlagen van 5 naar 3 jaar. De termijn voor 
touchscreenborden is om dezelfde reden verlaagd van 7 naar 5 jaar.
De afschrijvingstermijnen voor meubilair en vloerbedekking/marmoleum zijn verhoogd van 15 naar 20 
jaar. De ervaring heeft geleerd dat de kwaliteit van beide de afgelopen jaren dusdanig is verbeterd dat een 
langere gebruikstermijn mag worden verwacht. 

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van een continuïteitsveronderstelling.
De gevolgen van COVID-19 zijn hierbij in acht genomen en nader in de jaarrekening toegelicht bij 
’Gebeurtenissen na balansdatum’. Hierbij is naar onze mening geen sprake van materiële onzekerheid 
over de continuïteit.

Versie: definitief / 30 april 2020 20
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Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

afschrijvings-
termijn in 
maanden

afschrijvings-
percentage per 

jaar

activerings-
grens in €

480 2,5% 500
120 10,0% 500

Vloeren (m.n. marmoleum) 240 5,0% 500
120 10,0% 500

Zonnepanelen 180 6,7% 500
240 5,0% 500
96 12,5% 500
60 20,0% 500
36 33,3% 500
60 20,0% 500

Gebouwen

Financiële vaste activa
Effecten

Overige vorderingen

Vlottende activa

Vorderingen

Categorie

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is 
sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen 
wordt niet afgeschreven.

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

ICT 
Digitaal schoolbord

Gebouwen
Stoffering

Machines en installaties

Meubilair
Leermiddelen
Duurzame apparatuur

Effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen reële waarde. 
Waardeveranderingen worden rechtstreeks in de staat van baten en lasten verwerkt.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn 
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en 
worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening 
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering.

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten waarborgsommen en worden 
initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze waarborgsommen gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs. Omdat de goederen waarvoor borg is betaald eigendom zijn voor de duur 
van het gebruik wordt er geen voorziening getroffen voor oninbaarheid.

Versie: concept / 26 maart 2020 21
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Liquide middelen

Eigen vermogen

Omschrijving Doel Beperkingen EUR
92.496

Voorzieningen

Jubileumuitkeringen

Voorziening groot onderhoud 

Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2019 is gebruik gemaakt van de tijdelijke 
uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.

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

Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend met een rekenrente welke 
voor eind 2019 wordt bepaald. De berekening is als volgt:
Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).

Voor 2019 wordt er gerekend met een rekenrente van -0,70%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente 
vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 2,70% is.

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

- Reserve vervanging binnen cao

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves en bestemmingsreserves. 

Het bekostigen van 
vervanging binnen cao.

Door het bestuur, alleen 
vervanging binnen cao.

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat 
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding 
als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

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

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 
gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt 
gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder 
meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 

Versie: definitief / 30 april 2020 22
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Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Kortlopende schulden
De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden
zijn te plaatsen.
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 
Dit is meestal de nominale waarde.

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

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

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de bestemde reserves die door
het bestuur zijn bepaald.

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

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

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

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

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

Versie: concept / 26 maart 2020 23
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Pensioenregeling

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.
De instelling is volgens de cao aangesloten bij het ABP. De belangrijkste
kenmerken van deze regelingen zijn: 
·        pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
·        er heeft in 2019 geen indexatie plaatsgevonden
·        de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2019 97,80%
·        overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

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

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden
de toekomstige afschrijvingen aangepast.

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

Financiële baten en lasten

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

Dividenden
Dividenden te ontvangen van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten,
worden verantwoord zodra de stichting het recht hierop heeft verkregen.

Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde

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

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

Prijsrisico

Waardeveranderingen van financiële instrumenten worden rechtstreeks verwerkt in de staat van baten en 
lasten.

De instelling loopt risico’s ten aanzien van de waardering van effecten, opgenomen onder financiële vaste 
activa en effecten, opgenomen onder vlottende activa. De instelling beheerst het marktrisico door 
onderscheid aan te brengen in de portefeuille, en limieten te stellen.

Versie: concept / 26 maart 2020 24
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Rente- en kasstroomrisico

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

De Instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste 
activa, effecten en liquide middelen) 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.

Versie: concept / 26 maart 2020 25
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En vergelijkende cijfers 2018. - na verwerking resultaatbestemming -

€ € € €
1 ACTIVA

1.1 Vaste activa
1.1.2 Materiële vaste activa 761.472        630.020        
1.1.3 Financiële vaste activa 56.700          322.985        

Totaal vaste activa 818.172       953.005       

1.2 Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen 275.555        269.163        
1.2.4 Liquide middelen 1.188.291     722.997        

Totaal vlottende activa 1.463.846    992.160       

TOTAAL ACTIVA 2.282.018     1.945.165     

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 1.572.784     1.352.745     
2.2 Voorzieningen 255.451        181.902        
2.3 Langlopende schulden 16.753          -                   
2.4 Kortlopende schulden 437.029        410.518        

TOTAAL PASSIVA 2.282.018     1.945.165     

31-12-2019 31-12-2018

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Versie: concept / 26 maart 2020 26
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En vergelijkende cijfers 2018

€ € € € € €
3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW 5.091.201  4.884.313  4.708.635  
3.5 Overige baten 98.733       61.665       61.125       

Totaal baten 5.189.934  4.945.978  4.769.760  

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 3.954.613  4.144.487  3.990.542  
4.2 Afschrijvingen 129.486     138.939     97.917       
4.3 Huisvestingslasten 376.541     382.617     407.886     
4.4 Overige lasten 509.540     414.700     450.523     

Totaal lasten 4.970.180  5.080.743  4.946.868  

Saldo baten en lasten * 219.754     -134.765    -177.108    

6 Financiële baten en lasten
6.1 Financiële baten 578            -                 367            
6.2 Financiële lasten 293            -                 3.917         

Saldo financiële baten en lasten * 285            -                 -3.550        

Totaal resultaat * 220.040     -134.765    -180.658    

*(- is negatief)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

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

(Voorstel) bestemming van het resultaat

2019 Begroot 2019 2018
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En vergelijkende cijfers 2018

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo 
baten en lasten)

219.754 -177.108

Aanpassingen voor aansluiting 
bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen 4.2 129.486 97.917
- Mutaties voorzieningen 2.2 73.549 -185.276

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met 
het bedrijfsresultaat 203.035 -87.359
Veranderingen in werkkapitaal:
- Vorderingen 1.2.2-/-1.2.2.14 -6.508 -18.741
- Kortlopende schulden 2.4-/-2.4.18 26.511 17.247

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal 20.003 -1.494

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 442.792 -265.961

Ontvangen interest 6.1.1-/-1.2.2.14 235 559
Betaalde interest 6.2.1-/-2.4.18 293 -
Ontvangen dividenden 6.1.2 - 132
Mutaties overige financiële vaste activa 6.1.4 / 6.2.2 459 -3.917

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 443.193 -269.187

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -276.978 -228.028
Desinvesteringen in materiële vaste activa 1.1.2 16.040 -
Overige investeringen in financiële vaste 
activa 1.1.3 266.285 1.985

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 5.347 -226.043

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen langlopende schulden 2.3 17.550 -
Aflossing langlopende schulden 2.3 -797 -

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 16.753 -

Mutatie liquide middelen 1.2.4 465.294 -495.230

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 722.997 1.218.227
Mutatie boekjaar liquide middelen 465.294 -495.230

Stand liquide middelen per  31-12 1.188.291 722.997

KASSTROOMOVERZICHT 2019

2019 2018

2019 2018

Versie: concept / 26 maart 2020 28



69stichting ATOS - jaarverslag 2019 69

Jaarrekening 2019
41013 / Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs 3-Stromenland, te Bemmel

1 Activa

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 1.1.2.1 1.1.2.3 1.1.2.4
Gebouwen Inventaris 

en 
apparatuur

Overige 
materiële 
vaste 
activa

Totaal 
materiële 
vaste 
activa

€ € € €

       30.032   1.083.587  174.015   1.287.634 
         9.647  562.637        85.330  657.614 

       20.385  520.950        88.685  630.020 

 120.320  121.991        34.667  276.978 
- 117.563 864  118.427 *

         7.501 104.578        17.407  129.486 
- 101.523 864  102.387 *

 112.819          1.373        17.260  131.452 

 150.352   1.088.015  207.817   1.446.184 
       17.148  565.692  101.872  684.712 

 133.204  522.323  105.945  761.472 

Er is geen sprake van volledige doordecentralisatie, gebouwen zijn eigendom van de gemeente behoudens het 
deel dat de instelling met eigen private middelen heeft gefinancierd en is opgenomen onder de materiële vaste 
activa

* Van de gedesinvesteerde materiële vaste activa was € 97.361 volledig afgeschreven.

Materiële vaste activa  per 31-12-2019

Stand per 31-12-2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Mutatie gedurende 2019

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

Afschrijvingen op desinvesteringen

Stand per 01-01-2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Materiële vaste activa  per 01-01-2019

Verloop gedurende 2019
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
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1.1.3 Financiële vaste activa Boek- Investe- Desinves- Waarde- Boek-
waarde ringen teringen verandering Resultaat waarde

1-1-2019 2019 2019 2019 2019 31-12-2019
€ € € € € €

1.1.3.7 Effecten 264.785 - 264.785 - - -
1.1.3.8 Overige vorderingen 58.200 1.200 2.700 - - 56.700

Totaal Financiële vaste activa 322.985 1.200 267.485 - - 56.700

1.1.3.7 Effecten Boek- Investe- Desinves Waarde- Boek-
waarde ringen teringen verandering waarde

1-1-2019 2019 2019 2019 31-12-2019
€ € € € €

1.1.3.7.1 BNG Financial Bond Fonds 264.785 - 264.785 - -

Totaal Effecten 264.785 - 264.785 - -

BNG Financial Bond Fonds

Betreft BNG Fido Kapitaalmarktselect

1.1.3.8 Overige vorderingen Boek- Investe- Desinves Waarde- Boek-
waarde ringen teringen verandering Resultaat waarde

1-1-2019 2019 2019 2019 2019 31-12-2019
€ € € € € €

1.1.3.8.3 Waarborgsommen 58.200 1.200 2.700 - - 56.700

Totaal Overige vorderingen 58.200 1.200 2.700 - - 56.700

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen
€ € € €

1.2.2.2 OCW, personeel 219.144 211.939
1.2.2.3 Gemeenten, additionele aanvragen 12.500 -
1.2.2.10 Overige vorderingen 28.080 31.991

Subtotaal vorderingen 259.724 243.930

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 15.712 24.998
1.2.2.14 Te ontvangen interest 119 235

Overlopende activa 15.831 25.233

Totaal Vorderingen 275.555 269.163

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

1.2.2.10 Overige vorderingen
€ € € €

1.2.2.10.2 Huur en medegebruik - 2.000
1.2.2.10.7 Vergoeding salariskosten 3.689 14.206
1.2.2.10.7 Samenwerkingsverband 16.290 -
1.2.2.10.7 Doorbelasting verbouwingskosten - 10.838
1.2.2.10.7 Belastingdienst, btw zonnepanelen 8.100 -
1.2.2.10.7 Overige vorderingen - 4.947

Totaal Overige vorderingen 28.080 31.991

31-12-2019

31-12-2019 31-12-2018

31-12-2018
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1.2.4 Liquide middelen
€ € € €

1.2.4.1 Kasmiddelen - 368
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 1.188.291 722.629

Totaal liquide middelen 1.188.291 722.997

31-12-2019 31-12-2018

Versie: concept / 26 maart 2020 31



72 stichting ATOS - jaarverslag 201972

Jaarrekening 2019
41013 / Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs 3-Stromenland, te Bemmel

2

2.1 Eigen vermogen
Stand per 

01-01-
2018

Resultaat
2018

Overige 
mutaties

Stand per 
31-12-
2018

Stand per 
01-01-
2019

Resultaat
2019

Overige 
mutaties *

Stand per 
31-12-
2019

€ € € € € € € €

2.1.1 Eigen vermogen
2.1.1.1 Algemene reserve 1.336.354 -128.556 - 1.207.798 1.207.798 148.363 124.129 1.480.289
2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 197.050 -52.103 - 144.947 144.947 71.677 -124.129 92.496

Totaal Eigen vermogen 1.533.404 -180.658 - 1.352.745 1.352.745 220.040 - 1.572.785

*

- De herfstakkoordgelden zijn gestopt.
-

- Binnen de stichting wordt zo min mogelijk gewerkt met bestemmingsreserves.

2.1.1.2
Stand per 

01-01-
2018

Resultaat
2018

Overige 
mutaties

Stand per 
31-12-
2018

Stand per 
01-01-
2019

Resultaat
2019

Overige 
mutaties

Stand per 
31-12-
2019

€ € € € € € € €

2.1.1.2.2 Reserve vervanging binnen cao 62.543 -41.724 - 20.819 20.819 71.677 - 92.496
2.1.1.2.9 Reserve kwaliteit onderwijs 134.508 -10.379 - 124.129 124.129 - -124.129 -

197.051 -52.103 - 144.948 144.948 71.677 -124.129 92.496

2.2 Voorzieningen
Stand per 

01-01-
2019

Dotatie 
2019

Onttrek-
king 2019

Vrijval 
2019

Rente 
mutatie*

Stand per 
31-12-
2019

Bedrag 
< 1  jaar

Bedrag 1 
t/m 5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1 Personele 
voorzieningen 73.008 2.613 3.983 - - 71.638 5.837 19.285 46.517

2.2.3 Voorzieningen 
groot onderhoud 108.894 111.400 36.480 - - 183.813 183.813 - -

Totaal 
Voorzieningen 181.902 114.013 40.463 - - 255.451 189.650 19.285 46.517

* bij netto contante waarde

2.2.1 Personele 
voorzieningen Stand per 

01-01-
2019

Dotatie 
2019

Onttrek-
king 2019

Vrijval 
2019

Rente 
mutatie*

Stand per 
31-12-
2019

Bedrag 
< 1  jaar

Bedrag 1 
t/m 5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1.4 Jubileum-
uitkeringen 73.008 2.613 3.983 - - 71.638 5.837 19.285 46.517

Totaal personele 
voorzieningen 73.008 2.613 3.983 - - 71.638 5.837 19.285 46.517

* bij netto contante waarde

Passiva

De toelichting over de beperkte doelstellingen van de reserves zijn vermeld in de Grondslagen.

Betreft de overheveling van het saldo van de reserve kwaliteit onderwijs naar de algemene reserve. De bestemmingsreserve kwaliteit 
onderwijs (herfstakkoordgelden) is opgeheven vanwege de volgende redenen:

Er worden veel meer middelen ingezet om de onderwijskwaliteit te verbeteren dus een gedeelte van het geld in een 
bestemmingsreserve is vreemd.

Bestemmingsreserves
(publiek)

Totaal bestemmingsreserves 
(publiek)
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2.3 Langlopende schulden
Stand per 

 01-01-
2019

Aangega-
ne lening 

in 2019
Aflossing 

in 2019

Stand per 
 31-12-
2019

Looptijd 
> 1 jaar

Looptijd 
> 5 jaar

€ € € € € €

2.3.7 Overige langlopende schulden - 17.550 797 16.753 13.484 -

Totaal Langlopende schulden - 17.550 797 16.753 13.484 -

2.3.7 Overige langlopende schulden
Stand per 

 01-01-
2019

Aangega-
ne lening 

in 2019
Aflossing 

in 2019

Stand per 
 31-12-
2019

Looptijd 
> 1 jaar

Looptijd 
> 5 jaar

Rente per-
centage

€ € € € € €

2.3.7.1 Leningen o/g * - 17.550 797 16.753 13.484 - 4,000%

Totaal Overige langlopende schulden - 17.550 797 16.753 13.484 -

*

2.4 Kortlopende schulden
€ € € €

2.4.8 Crediteuren 87.411 36.877
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 155.330 167.847
2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 50.131 44.942
2.4.12 Kortlopende overige schulden 14.451 29.599

Subtotaal kortlopende schulden 307.323 279.265

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW 5.643 6.349
2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen - 3.792
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 124.063 121.112

Overlopende passiva 129.706 131.253

Totaal Kortlopende schulden 437.029 410.518

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen
€ € € €

2.4.9.1 Loonheffing 146.329 155.470
2.4.9.3 Premies sociale verzekeringen 9.001 12.377

Totaal Belastingen en premies sociale verzekeringen 155.330 167.847

2.4.12 Overige kortlopende schulden
€ € € €

2.4.12.4 Netto salarissen 3.442 8.412
2.4.12.7 Huur en medegebruik - 4.583
2.4.12.8 Overige geldstromen 631 525
2.4.12.8 PWC, accountantscontrole 6.353 7.800
2.4.12.8 Samenwerkingsverband 3.672 4.991
2.4.12.8 Overige schulden 354 3.288

Totaal Overige kortlopende schulden 14.451 29.599

31-12-2019 31-12-2018

31-12-2019 31-12-2018

31-12-2019 31-12-2018

Betreft een geldlening bij Stichting Greencrowd voor de financiering van de aanleg van de zonnepaneleninstallatie op het dak van IKC De 
Regenboog.
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3 Baten

€ € € € € €

3.1.1 Rijksbijdragen
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 4.609.006 4.432.617 4.274.145

Totaal Rijksbijdrage 4.609.006 4.432.617 4.274.145

3.1.2 Overige subsidies
3.1.2.1 Overige subsidies OCW 325.269 295.871 292.122

Totaal Rijksbijdragen 325.269 295.871 292.122

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen 
rijksbijdrage SWV 156.925 155.825 142.368

Totaal Rijksbijdragen 5.091.200 4.884.313 4.708.635

€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 53.415 41.925 26.247
3.5.2 Detachering personeel 20.312 14.540 18.055
3.5.5 Ouderbijdragen 4.115 3.700 3.690
3.5.10 Overige 20.891 1.500 13.133

Totaal overige baten 98.733 61.665 61.125

Overige

Leerlinggebonden financiering 14.749 - 2.708
Vergoeding ontwikkelkosten CMK - - 3.000
Vergoeding Beleidsadviesgroep (BAG) 1.500 1.500 1.500
Boekwinst verkoop kopieermachines 1.501 - -
Overige 3.140 - 5.925

20.891 1.500 13.133

20193.5 Overige baten Begroot 2019 2018

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

2019 Begroot 2019 2018Rijksbijdragen3.1
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4 Lasten

€ € € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten 
en pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 2.882.128 3.993.237 2.956.473
4.1.1.2 Sociale lasten 529.639 5.000 534.092
4.1.1.5 Pensioenpremies 446.627 - 370.854

Totaal lonen, salarissen, sociale 
lasten en pensioenlasten 3.858.394 3.998.237 3.861.419

4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen -1.370 2.500 14.881
4.1.2.3 Overige 112.521 143.750 139.806

Totaal overige personele lasten 111.151 146.250 154.687

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel 14.932 - 25.564

Af: Ontvangen uitkeringen personeel
14.932 - 25.564

Totaal personele lasten 3.954.613 4.144.487 3.990.542

Overige

Kosten uitbesteding derden 4.037 7.500 4.899
Nascholing 62.092 87.500 83.319
Arbokosten 3.845 16.250 18.075
Negatief getoetsten 18.822 - 1.788
Bemiddeling invalwerk 9.463 9.038
Overige 14.263 32.500 22.687

112.521 143.750 139.806

Gemiddeld aantal werknemers 

Bestuur / Management 5 5
Personeel primair proces 65 64
Ondersteunend personeel 15 13

Totaal gemiddeld aantal werknemers 85 82

€ € € € € €

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste 
activa 129.486 138.939 97.917

Totaal afschrijvingen 129.486 138.939 97.917

Afschrijvingen 2019 Begroot 2019 20184.2

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 85 in 2019 (2018: 82). Hieronder is de onderverdeling te vinden van 
het gemiddeld aantal werknemers.

2019 2018

4.1 Personeelslasten 2019 Begroot 2019 2018
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€ € € € € €

4.3.1 Huur 13.966 17.500 10.629
4.3.3 Klein onderhoud 18.376 35.000 34.152
4.3.4 Energie en water 81.314 46.300 56.235
4.3.5 Schoonmaakkosten 100.788 97.300 98.671
4.3.6 Belastingen en heffingen 15.044 9.100 11.591
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 111.400 159.317 159.317
4.3.8 Overige 35.653 18.100 37.292

Totaal huisvestingslasten 376.541 382.617 407.887

€ € € € € €

4.3.8.1 Tuinonderhoud 7.702 4.100 9.904
4.3.8.2 Bewaking/beveiliging 17.823 9.000 9.445
4.3.8.3 Overige huisvestingslasten 10.128 5.000 17.943

Totaal huisvestingslasten 35.653 18.100 37.292

€ € € € € €

4.4.1 Administratie en beheerlasten 181.690 142.550 142.881
4.4.2 Inventaris en apparatuur 11.408 14.950 20.068
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 192.414 146.550 149.094
4.4.5 Overige 124.028 110.650 138.480

Totaal overige lasten 509.540 414.700 450.523

€ € € € € €

4.4.1.1 Uitbesteding administratie 67.727 66.000 68.563
4.4.1.1 Accountantskosten 13.431 13.500 11.495
4.4.1.1 Bestuurs/managementondersteuning 21.325 12.500 13.529
4.4.1.1 Onderhoudsbeheer 3.436 4.500 4.270
4.4.1.1 Raad van Toezicht 39.893 30.000 31.019
4.4.1.1 Overige beheer- en bestuurslasten 24.412 7.500 3.168
4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 8.940 6.500 8.584
4.4.1.4 Kantoorartikelen 1.491 900 1.254
4.4.1.5 Bankkosten 1.035 1.150 998

Totaal administratie- en 
beheerslasten 181.690 142.550 142.881

4.3 Huisvestingslasten

4.4.1 Administratie en beheerlasten

4.3.8 Overige huisvestingslasten

Overige lasten 2019 Begroot 2019 2018

2019

2019 Begroot 2019 2018

Begroot 2019 2018

4.4

2019 Begroot 2019 2018
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Separate specificatie kosten instellingsaccountant

€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 13.431 13.500 11.495

13.431 13.500 11.495

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

4.4.3 Leer-en hulpmiddelen
€ € € € € €

4.4.3.1 Verbruiksmateriaal 71.207 60.050 57.012
4.4.3.1 ICT 121.207 86.500 92.082

Totaal leer-en hulpmiddelen 192.414 146.550 149.094

€ € € € € €

4.4.5.1 Wervingskosten - 2.100 20.625
4.4.5.2 Representatiekosten 1.723 2.800 2.157
4.4.5.3 Huishoudelijke kosten 18.225 12.950 17.157
4.4.5.4 Buitenschoolse cq bijzondere 

activiteiten 4.136 5.000 2.582
4.4.5.6 Contributies 14.274 13.500 13.212
4.4.5.7 Abonnementen 3.242 4.500 3.469
4.4.5.8 Medezeggenschapsraad 1.525 3.000 1.756
4.4.5.9 Verzekeringen 6.783 6.550 6.246
4.4.5.10 Reproductiekosten, drukwerk, 

schoolgids 44.208 34.500 48.337
4.4.5.11 Toetsen en testen 1.831 5.000 3.962
4.4.5.12 Culturele vorming 10.302 12.500 12.578
4.4.5.13 Kosten Public Relations 5.028 2.500 172
4.4.5.13 Overige overige lasten 12.750 5.750 6.228

Totaal overige lasten 124.028 110.650 138.480

2019 Begroot 2019 2018

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door 
accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht 
accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

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

2019 Begroot 2019 2018

Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en vorig 
boekjaar.

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het lastenstelsel.

2019 Begroot 2019 2018

4.4.5 Overige lasten
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6 Financiële baten en lasten

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten 119 - 235

6.1.2 Ontvangen dividenden - - 132
6.1.4 Overige opbrengsten financiële vaste 

activa en effecten 459 - -

Totaal financiële baten 578 - 367

€ € € € € €

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten 293 - -
6.2.2 Waardeverminderingen financiële 

vaste activa en effecten - - 3.917

Totaal financiële lasten 293 - 3.917

Nettoresultaat * 220.040 -134.765 -180.658

6.1 Financiële baten

6.2

Begroot 2019 20182019

Financiële lasten 2019 Begroot 2019 2018
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€ €

2.1.1 Algemene reserve (publiek) 148.363

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.2.2 Reserve vervanging binnen cao 71.677

Totaal bestemmingsreserves publiek 71.677

Totaal resultaat 220.040

Resultaat 2019

(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
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-

-

-

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De 
wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. De effecten van deze crisis op de lange termijn 
ontwikkelingen op globaal en nationaal niveau zijn op dit moment nog niet duidelijk. Dit alles legt een zware druk 
op de organisatie en het personeel. Zowel onderwijskundig als voor de bedrijfsvoering. 

Alle scholen zijn als gevolg van de aangescherpte (overheids)maatregelen vanaf 16 maart 
gesloten. Het onderwijs is sindsdien op afstand verzorgd en inmiddels worden versoepelende 
maatregelen onderzocht en eventueel ingepast. Het protocol/ leidraad die door de sectorraad wordt 
verstrekt is voor ons daarin leidend in goede afstemming met de medezeggenschapsraad.

Het onderwijs wordt digitaal verzorgd, met alle daar aan gerelateerde aanpassingen en 
investeringen. 
De eindtoets wordt dit jaar niet afgenomen bij leerlingen in groep 8. Het schooladvies (gebaseerd 
op de ontwikkeling van het kind over de afgelopen jaren) wordt nu het definitieve advies voor de 
middelbare school. Het schooladvies kan niet worden heroverwogen.

De impact op de instelling is groot, zowel voor de leerlingen, ouders als medewerkers. Over de eerste maanden 
van 2020 tot het moment van het opstellen van deze jaarrekening is het effect op ons resultaat beperkt van 
omvang. Wij zullen het beleid en het advies van de diverse nationale instellingen blijven volgen en zullen 
tegelijkertijd ons uiterste best doen om onze activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten zonder daarbij 
de gezondheid van onze medewerkers en leerlingen in gevaar te brengen. 

Gezien de snelheid en onduidelijkheid van de ontwikkelingen rondom deze crisis is het niet mogelijk om de 
toekomstige financiële gevolgen op dit moment betrouwbaar te kwantificeren. Dit is onder andere afhankelijk van 
de duur, de ontwikkeling van de verspreiding van het virus en maatregelen vanuit het kabinet. Op basis van de 
beschikbare informatie verwacht de instelling op korte termijn geen continuïteitsrisico. De liquiditeits- en 
solvabiliteitspositie is solide genoeg gezien de omvang van de 1e geldstroommiddelen van de totale baten. 

De financiële impact van COVID-19 is derhalve voor de totale baten, het resultaat en liquiditeit op de korte 
termijn zeer beperkt. Hierbij is geen sprake van een materiële onzekerheid omtrent de continuïteit.
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Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Statutaire naam
Juridische 
vorm 2019

Statutaire 
zetel

Code 
activi-
teiten

Deelname-
percentage

Samenwerkingsverband Passend Wijs Stichting Arnhem 4 0%

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

VERBONDEN PARTIJEN

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

G1 Verantwoording van subsidies waarvan het eventuele overschot wordt toegevoegd aan de lumpsum

Omschrijving
Kenmerk Datum geheel uitgevoerd en afgerond nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is
Lerarenbeurs 928284-1 20-09-2018
Lerarenbeurs 1006579-1 20-09-2019

VERANTWOORDING SUBSIDIES

Toewijzing

X

de prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidie beschikking 

X
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Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2019
Gemiddelde totale baten 2
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1
Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bezoldigingsklasse A

Bezoldigingsmaximum 115.000€    

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen 
met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

WNT-VERANTWOORDING 2019

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

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

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2019.

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

Indeling en bezoldigingsklasse

Complexiteitspunten

Afwijkende bezoldiging
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Leidinggevende topfunctionaris 3 2 1

Aanhef Mevrouw Mevrouw
Voorletters A.C. H.M.M.
Tussenvoegsel
Achternaam Queens-Molenaar Toenders

Functiegegevens in verslagjaar (2019)

Functie(s) . College van bestuur
Aanvang functie 01-01
Afloop functie 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,900
Dienstbetrekking Ja
Leidinggevend topfunctionaris bij andere WNT-instelling Nee
Is werkzaam in dienstbetrekking als topfunctionaris (geen 
toezichthouder) bij de volgende andere WNT plichtige 
instelling(en) N.v.t.

Bezoldiging in verslagjaar (2019)

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding                                75.608 
Beloningen betaalbaar op termijn                                13.422 
Subtotaal bezoldiging #                                89.030 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 
bedrag                                        -   
Bezoldiging #                                89.030 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum #                              103.500 
Afwijkend maximum vanwege toegekende uitzondering
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

Gegevens in vorig verslagjaar (2018)
# WAAR WAAR

Functie(s) College van bestuur College van bestuur
Aanvang functie 01-01 01-09
Afloop functie 31-12 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,000 0,800
Dienstbetrekking Ja Ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding                                90.570                                21.161 
Beloningen betaalbaar op termijn                                13.360                                  3.595 
Subtotaal bezoldiging #                              103.930                                24.756 
Bezoldiging #                              103.930                                24.756 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                              111.000                                29.681 

Toelichting

Bovenstaande leidinggevende topfunctionaris(sen) heeft (hebben) geen uitkering wegens beëindiging dienstverband in 
2019 ontvangen.

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van 
alle bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.

WNT-VERANTWOORDING 2019

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de 
functievervulling zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de 
functievervulling

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1- 12 van de 
functievervulling.
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5

Toezichthouder 4 3 2 1

Aanhef Mevrouw De heer De heer Mevrouw
Voorletters C. M.M. G.J. H.C.
Tussenvoegsel
Achternaam Sahin Beekhuizen Vonk Rookmaker

Functievervulling in verslagjaar (2019)

Functiecategorie Voorzitter Lid Lid Lid
Aanvang functie 01-01 01-01 01-01 01-01
Afloop functie 31-12 31-12 31-12 31-12

Bezoldiging in verslagjaar (2019)

Bezoldiging 6.000 4.000 4.000 4.000
-/- Onverschuldigd betaald en 
nog niet terugontvangen bedrag                             -                               -                               -                               -   
Bezoldiging                        6.000                        4.000                        4.000                        4.000 
Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum                      17.250                      11.500                      11.500                      11.500 
Reden waarom de 
overschrijding al dan niet is 
toegestaan

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde 
betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens in vorig verslagjaar (2018)
WAAR WAAR WAAR WAAR

Functiecategorie Voorzitter Lid Lid Lid
Aanvang functie 01-01 01-01 01-01 01-01
Afloop functie 31-12 31-12 31-12 31-12
Bezoldiging                        4.834                        4.000                        4.000                        4.000 
Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum                      13.426                      11.100                      11.100                      11.100 

Toelichting 5 6 7 8

WNT-VERANTWOORDING 2019

De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Bovenstaande toezichthoudende topfunctionarissen hebben geen uitkering wegens beëindiging dienstverband in 2019 
ontvangen.

Toezichthoudend topfunctionaris

Versie: concept / 26 maart 2020 45



86 stichting ATOS - jaarverslag 201986

Jaarrekening 2019
41013 / Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs 3-Stromenland, te Bemmel

Toezichthouder 5 6 7 8

Aanhef Mevrouw
Voorletters A.P.
Tussenvoegsel
Achternaam Versteegh

Functievervulling in verslagjaar (2019)

Functiecategorie Lid
Aanvang functie 01-01
Afloop functie 31-12

Bezoldiging in verslagjaar (2019)

Bezoldiging 4.000
-/- Onverschuldigd betaald en 
nog niet terugontvangen bedrag                             -   
Bezoldiging                        4.000                             -                               -                               -   
Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum                      11.500                             -                               -                               -   
Reden waarom de 
overschrijding al dan niet is 
toegestaan

N.v.t.
Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde 
betaling N.v.t.

Gegevens in vorig verslagjaar (2018)
WAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR

Functiecategorie Lid
Aanvang functie 01-08
Afloop functie 31-12
Bezoldiging                        1.666 
Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum                        4.653 

Toelichting 5 6 7 8

Totale bezoldiging van een topfunctionaris, voor alle functies bij het bevoegd gezag en eventuele aan het 
bevoegd gezag gelieerde rechtspersonen.

Niet van toepassing, er zijn geen (voormalige) topfunctionarissen met één of meerdere functies bij het bevoegd gezag of 
aan het bevoegd gezag gelieerde rechtspersonen.

Niet-topfunctionarissen boven de norm

Niet van toepassing, er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een bezoldiging boven het 
individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

Bovenstaande toezichthoudende topfunctionaris heeft geen uitkering wegens beëindiging dienstverband in 2019 
ontvangen.
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Rechten

De volgende niet uit balans blijkende rechten worden hieronder toegelicht.

Vlg
Nr. Omschrijving

Loop-
tijd

Bedrag 
per 

maand

Bedrag 
verslag-

jaar
Bedrag 
< 1 jaar

Bedrag 
1 - 5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

Bedrag 
totaal

Mndn € € € € € €

1 Zonnekinderen BV 1-8-2018-1-8-2028 120 1.475       17.700     17.700    70.800     63.425     151.925   

Verplichtingen

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Vlg
Nr. Omschrijving

Loop-
tijd

Bedrag 
per 

maand

Bedrag 
verslag-

jaar
Bedrag 
< 1 jaar

Bedrag 
1 - 5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

Bedrag 
totaal

Mndn € € € € € €

1 Ricoh, huur kopieermachines 1-8-2019 t/m 1-8-2025 72 2.239       11.193     26.862    107.448   15.670     149.980   

Periode van t/m

Periode van t/m

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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Naam:
Rechtsvorm:
Zetel:
KvK nummer:

Telefoon:
Internetsite:

Contactpersoon:
Telefoon: 0481-481283
E-mailadres:

Bestuursnummer:

BRIN-nummers: 05ZT IKC De Tichelaar
06YF IKC 't Holthuus
22GB IKC De Regenboog

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

0481-481283

Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs 3-Stromenland

41013

www.stichtingatos.nl

Stichting

10044433
Bemmel

H.M.M. Toenders

h.toenders@stichtingatos.nl
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OVERIGE GEGEVENS
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STATUTAIRE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Er is statutair niets geregeld inzake de bepaling van het resultaat.
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M

4CPJ4P6Y45VN-1206260381-699

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam, Postbus 90357, 
1006 BJ Amsterdam
T: 088 792 00 20, F: 088 792 96 40, www.pwc.nl

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Jaarr ekeni ng
31 december 2019
1 januari 2019
Stichting Algemeen Toeg ankelij k Onderwijs  3- Stromenland, openbaar pri mair en voortg ezet onderwijs  Hoeksche Waard
Control e
Goedkeurend
31002903A011
KVK
Kvk N ummer uit  DB ( nog te doen)
Create SBR  Extensi on
1.0
Rotterdam
22 april 2020

Aan: het college van bestuur en het toezichthoudend orgaan van Stichting Algemeen Toegankelijk 
Onderwijs 3-Stromenland

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs 3-Stromenland te 
Bemmel gecontroleerd.

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

samenstelling van het vermogen van Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs 3-
Stromenland op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de 
Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

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

De jaarrekening bestaat uit:
• de balans per 31 december 2019;
• de staat van baten en lasten over 2019; en
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 vallen. 
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs 3-Stromenland, zoals vereist in 
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere 
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.

Benadrukking van de onzekerheid in verband met de effecten van het 
coronavirus (Covid-19)
Wij wijzen op de toelichting opgenomen onder de ‘gebeurtenissen na balansdatum’ van de 
jaarrekening (pagina 80) waarin het college van bestuur de mogelijke invloed en gevolgen van het 
coronavirus (Covid-19) op de vereniging en op de omgeving waarin de vereniging opereert alsmede de 
genomen en geplande maatregelen om met deze gebeurtenissen en omstandigheden om te gaan heeft 
beschreven. In deze toelichting is ook beschreven dat er nog steeds onzekerheden bestaan en dat het 
daarom op dit moment redelijkerwijs niet goed mogelijk is om de toekomstige effecten in te schatten. 
Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot de aangelegenheid.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j 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.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.

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

‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 is vereist.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de 
Nederlandse Standaard 720. 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 de overige OCW wet- en regelgeving.
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot 
de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en toezichthoudend 
orgaan 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 is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 

In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
die het college van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van 
die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in 
staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde 
verslaggevingsstelsel moet het college van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, 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. Het college van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Het toezichthoudend orgaan 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.
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Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring.

Amsterdam, 3 juni 2020
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel is getekend drs. R.S.F. Loesberg RA
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Bijlage bij de controleverklaring
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s

− dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of 
fraude,

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

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

• 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 financiële verslaggeving, 
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van 
schattingen door het college van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening 
staan;

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

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening 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 het toezichthoudend orgaan 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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