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Inleiding

Geachte lezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2020 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. 

2020 was een zeer bijzonder jaar. COVID-19 heeft van alle 
medewerkers binnen stichting ATOS veel aandacht en 

energie gevraagd. Als stichting hebben we echter laten 

zien dat we ook in moeilijke tijden stevig blijven staan 

en in staat zijn om in gezamenlijkheid te blijven werken 

aan onze missie en visie. We zijn als stichting energiek en 

wendbaar gebleven en hebben, ook nu, het goede gedaan 

voor kinderen en daar ben ik als bestuurder trots op!

Ook al heeft COVID-19 een grote invloed op de stichting 
in 2020 (in hoofdstuk 8 is hierover meer te lezen) toch is 

het ons gelukt ons onderwijs en onze organisatie verder 

te versterken. In het jaarverslag is bij elk hoofdstuk aan

gegeven welke doelen behaald zijn, is er een korte analyse 

en evaluatie gegeven en zijn de verwachte toekomstige 

ontwikkelingen beschreven.

Zo houden we goed zicht op de organisatie en zijn 

we transparant naar onze stakeholders.

Ik wens u veel leesplezier, mocht u willen reageren 

op het jaarverslag dan kunt u uw reactie sturen aan: 

h.toenders@stichtingatos.nl.

Hilde Toenders

Voorzitter College van Bestuur

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 20202024.

Hoe de governance en verantwoording is geregeld binnen 

de stichting is te lezen in hoofdstuk 3. In 2020 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 2020 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 ziekte

verzuim aan bod.  

COVID19 is van grote invloed geweest in 2020. 

Een verslag hierover vindt u terug in hoofdstuk 8.

Het afgelopen jaar zijn de middelen ter verlaging van 

de werkdruk op verschillende wijze ingezet. Een verslag 

hiervan vindt u in hoofdstuk 9. 

In hoofdstuk 10 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 11 wordt aandacht besteed aan de financiële 
activiteiten van de stichting. Het verslag van de Raad van 

Toezicht vindt u in hoofdstuk 12. 

De jaarrekening vindt u in hoofdstuk 13. 

Samenvatting
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Algemene informatie

1.1
Juridische structuur

Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs 3Stromen

land 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 dit verslagjaar niet gewijzigd.

1

1.2
Interne 
organisatiestructuur

Stichting ATOS werkt volgens de code Goed bestuur in 

het primair onderwijs (herzien in 2020). De functies 

van bestuur en intern toezicht zijn gescheiden volgens 

het “two tier” model. De taken en bevoegdheden van 

alle rollen zijn vastgelegd in de statuten, het bestuurs

en toezichtreglement en het managementstatuut. Het 

managementstatuut is in 2020 geactualiseerd.

Hieronder is in een organogram weergegeven hoe 

de structuur binnen stichting ATOS is opgebouwd.

1.3
Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestond in 2020 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 12 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 2020 was mevrouw H. Toenders 

voorzitter van College van Bestuur van stichting ATOS.

1.5
Directeur

Elke school wordt geleid door een directeur die integraal 

verantwoordelijk is. Hij/zij wordt ondersteund door een 

managementteam. 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 voor de MR is de directeur van 

de school.

1.6.2 
De gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR)

Stichting ATOS heeft een gemeenschappelijke mede-
zeggenschapsraad (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 minimaal twee 
keer per jaar een overleg met de Raad van Toezicht, al dan 

niet met andere betrokkenen daarbij aanwezig. Tijdens 

de bilaterale overleggen houden de gremia elkaar op 

de hoogte over hun eigen rol binnen de gezamenlijke 

onderwerpen en/of verantwoordelijkheden. 

De GMR kwam in 2020 zes keer bijeen. De volgende 

onderwerpen kwamen aan bod:

• Jaarplannen van de scholen

• Meerjarenformatiebeleid

• Bestuursformatieplan

• Functiehuis

• Medezeggenschapsstatuut en reglement

• Integraal Personeelsbeleid (IPB)

• Strategisch beleidsplan (SBP)

• Begroting (concept)

• Vakantierooster 20202021

• Managementstatuut

Het jaarverslag van de GMR staat op de website 

van de organisatie: www.stichtingatos.nl 

‘t Holthuus

Directeur

MR

College van Bestuur

Raad van Toezicht

De Tichelaar

Directeur

GMR

MR

Regenboog

Directeur

MR
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1.6.3
Interne ondersteuning – Bestuursbureau
 

Stichting ATOS heeft een klein bestuursbureau. Er zijn 
medewerkers op het gebied van P&O, kwaliteit, ICT en 

AVG, daarnaast zijn er medewerkers met kleine aan

stellingen op het gebied van huisvesting en financiële 
administratie.

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

2018 2019 2020 2021 2022

IKC de Regenboog 296 282 282 259 257 256 237

School 2016 2017

Totaal aantal LLN 841 859 881 871 887 901 876

IKC de Tichelaar 222 227 231 219 218 210 192

IKC ‘t Holthuus 324 350 368 393 412 435 447

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 mede

zeggenschapsraden. 

1.9
Leerlingen

Het leerlingaantal is in 2020 gestegen van 871 (110

2019) naar 887 (1102020). Het totaal van 887 leerlingen 

is verdeeld in 431 leerlingen in de onderbouw en 456 

leerlingen in de bovenbouw. Op IKC de Regenboog en 

IKC de Tichelaar zie je een stabilisering van het aantal 

leerlingen. Op IKC ’t Holthuus is weer sprake van een groei 

(19 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 basis generatie aan. 

De tabel op pagina 9 geeft het aantal leerlingen weer op 
1 oktober van dat jaar. In de tabel van 2021 en 2022 wordt 

er een prognose weergegeven van de verwachte leerlingen 

op 1 oktober van dat jaar. 
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Doelstellingen van 
de organisatie

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. Ons strategisch beleidsplan hebben wij 

samengevat in onderstaande visualisatie1. 

2

1  Strategisch beleidsplan en visualisatie kunt u vinden op onze website www.stichtingatos.nl 

Competentie

(kwalificatie)
Relatie

(socialisatie)

Autonomie

(persoonsvorming)

Onze opdracht kenmerkt zich daarbij door drie pijlers:

• wij geven kinderen een stevige basis voor de 

toekomst, dit doen we door in te zetten op brede kind 

ontwikkeling: relatie; competentie; autonomie;

• wij bieden openbaar onderwijs en maken gebruik van 

de kracht van het verschil tussen mensen;

• 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 basis

behoeften: competentie; relatie en autonomie) en Gert 
Biesta (die uitgaat van een evenwicht tussen de onderwijs

functies: kwalificatie; 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 uitgangs principes 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 persoons vorming en burger schap, 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 onderwijs

behoeften van leerlingen, het ons afvragen wat de 
onderwijs behoeften 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 2020 heeft elke directeur samen met zijn team het 
strategisch beleidsplan 20202024 vertaald naar een 

IKCschoolplan. Medewerkers van de IKC’s zijn intensief 

betrokken geweest bij dit proces. Van het nieuwe IKC

schoolplan wordt in 2021 een visualisatie gemaakt. Ook 

ontwikkelt elk IKC in 2021 een routekaart met hierop de 

ambities, op deze routekaart wordt bijgehouden wat de 

vorderingen zijn. 
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Governance Onderwijs

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. In 2020 heeft de Raad vanToezicht en College 
van Bestuur (onder begeleiding van een externe) twee zelf

evaluatiebijeenkomsten gehouden met als doel verdere 

professionalisering.

3.2
Primair Onderwijs

Stichting ATOS is lid van de branchevereniging, de PO

Raad. Zoals alle leden van de PORaad hanteert stichting 

ATOS de Code Goed Bestuur Primair onderwijs. In deze 

Code Goed Bestuur hebben de leden van de PORaad 

vastgesteld wat zij verstaan onder goed bestuur. School

besturen 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

3.4 

Onze stakeholders

Leerlingen en Ouders

Leerlingen zijn de basis van ons bestaan. Voor hen 

verzorgen we 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). 

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.

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. 

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.

Ippon zodat we kunnen beschikken over gekwalificeerde 
leerkrachten bij vervangingsvragen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

levert ons per leerling de noodzakelijke bekostiging.

Stichting ATOS is een stichting die ambitieuze 

doelen stelt op kind-, school- en stichtingsniveau. We 

geven leerlingen een stevige basis mee zodat ze met 

vertrouwen een volgende stap kunnen maken in de 

ontwikkeling. Dit vraagt van de stichting dat we ons 

continu verbeteren om zo veelzijdig onderwijs met 

goede kwaliteit te behouden. De kwaliteitszorg (alle 

activiteiten waarmee de school de onderwijskwaliteit 

bewaakt en verbetert) moet sterk staan. Zelfreflectie, 
kritisch denken, planmatig en cyclisch werken 

zijn hierbij essentiële vaardigheden. Alle scholen 

formuleren eigen ambities en werken hier systematisch 

aan. De waardering Goed van inspectie is een gevolg van 

onze manier van werken.

4.1
Doelen en beleids-
voornemens in 2020 

In 2020 had de stichting op het thema onderwijs en 

kwaliteitszorg de volgende doelen:

• vertalen van SBP naar IKCschoolplannen;

• doorontwikkeling opbrengstgericht passend 

onderwijs;

• verbeteren document schoolanalyse en aansluiten op 

OPO;

• starten met opstellen eigen norm en ambitie op 

onderwijskwaliteit;

• doorontwikkeling onderwijs aan meer en 

hoogbegaafden;

• ontwikkeling 1014 onderwijs;

• borging Human Dynamics op alle scholen.

4.2
Realisatie

• Het strategisch beleidsplan is vertaald naar een IKC

schoolplan per IKC.

• Doorontwikkeling opbrengstgericht werken is deels 

uitgevoerd.

• Document schoolanalyse is verbeterd.

• De start van het opstellen van eigen norm en ambitie 

op het gebied van kwaliteitszorg is door COVID19 

verschoven naar januari 2021.

• Doorontwikkeling meer- en hoogbegaafdheid heeft 
plaatsgevonden.

• Ontwikkeling 10-14 onderwijs heeft niet 
plaatsgevonden.

• Borging van Human Dynamics is op alle scholen deels 

uitgevoerd.

4.3
Evaluatie en analyse

4.3.1 

Vertaling strategisch beleidsplan naar 
IKC-schoolplan

Directeuren hebben samen met hun team en stakeholders 

het strategisch beleidsplan vertaald naar een IKCschool

plan. Dit is een intensief, zinvol traject geweest voor alle 

medewerkers. De IKCschoolplannen zijn afgerond begin 

2021. Ook de visualisatie van het plan is begin 2021 gereed.

4.3.2
Doorontwikkeling opbrengstgericht 
werken

Alle drie de scholen hebben in 2020 gewerkt aan de 

borging van opbrengstgericht passend onderwijs (OPO). 

Managementteams en directeuren hebben zich verdiept 

in de analytische vaardigheden (het stellen van goede 

vragen) ondersteund vanuit het ROOK traject (Regie Op 

Onderwijs Kwaliteit). De cyclus OPO is vanwege COVID19 

verstoord waardoor een aantal voorgenomen doelen 

verschoven zijn naar de tweede helft van 2021.

4.3.3 

Het document schoolanalyse is verbeterd

Het document schoolanalyse is een middel om per 

school inzichtelijk te krijgen wat de opbrengsten zijn 

van de leerlingen en wat de analyse is van de school over 

deze opbrengsten. Deze schoolanalyse wordt twee keer 

per jaar besproken met de directeur, interne begeleider, 
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bovenschools medewerker kwaliteit en de bestuurder. Het 

huidige document is gebruiksvriendelijker gemaakt i.o.m. 

de interne begeleiders.

4.3.4
Opstellen eigen ambitie en norm op het 
gebied van kwaliteitszorg

De stichting stelt een eigen kwaliteitskader op waarin 

aangegeven wordt wat de ambitie en norm is op het 

gebied van de drie belangrijke vragen in het onderwijs:

• Wat verstaan we onder kwaliteit?

• Hoe is dit meetbaar en merkbaar?

• Welke data hoort hierbij?

Vanwege COVID19 is de startbijeenkomst verschoven naar 

januari 2021.

4.3.5
Doorontwikkeling onderwijs aan meer- 
en hoogbegaafden

Meerjarenplanning meer en hoogbegaafden is gemaakt. 

De ontwikkeling van de executieve functies staat hierbij 

centraal, waarbij de opdracht is vanuit het strategisch 

beleidsplan deze ontwikkeling in te zetten voor alle 

kinderen binnen ons onderwijs. Professionalisering op het 

gebied van meer en hoogbegaafden is uitgesteld vanwege  

COVID19. 

4.3.6
Ontwikkeling 10-14 onderwijs

Vanwege de twee schoolsluitingen en het vergroten van de 

kans op besmettingen is deze ontwikkeling stilgelegd.

4.3.7
Human Dynamics

Human Dynamics is één van pijlers van de stichting. Elk 

integraal kindcentrum besteedt aandacht aan dit thema. 

Stichtingsbreed stonden er in 2020 de volgende thema’s 

op de agenda:

• Basistraining HD

• Verdiepingstraining HD (communicatie en 

samenwerking).

Aangezien het van groot belang is dat deze trainingen 

fysiek door kunnen gaan, zijn beiden uitgesteld en worden 

in de tweede helft van 2021 weer ingepland.  

4.4
Verwachte toekomstige 
ontwikkelingen
Vanuit het SBP en de IKCschoolplannen besteden we 

de komende drie jaar veel aandacht aan vier belangrijke 

thema’s:

• Kwaliteit met ambitie

• Duurzaamheid

• Samen in verbinding

• Inclusiever onderwijs

In 2021 worden er routekaarten gemaakt zodat op 

de IKC’s te zien is waar de ontwikkeling staat. 

4.5
Opbrengsten onderwijs

Om te weten of ons onderwijs passend is voor een leerling 

zijn er veel onderdelen die bekeken moeten worden. 

Door COVID19 zijn in 2020 alleen de Mtoetsen in 

februari afgenomen. Deze resultaten zijn geanalyseerd 

in de schoolanalyse en bovenschools besproken in de 

schoolanalysegesprekken.

Ondanks het feit dat de eindtoets niet door is gegaan, 

hebben wij net zoals in voorgaande jaren een passend 

schooladvies gegeven aan onze leerlingen op basis van 

zijn/haar ontwikkeling, taakwerkhouding en motivatie. 

Het ontbreken van de eindtoets heeft wel gemaakt dat er 
geen adviezen zijn bijgesteld.

4.6
Doorstroom naar 
voortgezet onderwijs

In de onderstaande tabel (schooladviezen per jaar) is te 

lezen hoe het schooladvies is binnen stichting ATOS t.o.v. 

de vorige schooljaren.

4.7
Onderwijs-
achterstanden

Vanaf schooljaar 20192020 is de nieuwe regeling 

in werking getreden. In tegen stelling tot de eerdere 

gewichten regeling worden er nu meer factoren 

mee  genomen om het risico op achter standen van 

kinderen goed te voorspellen. Binnen stichting ATOS 

ontvangt IKC de Tichelaar als enige bekostiging voor 

onderwijsachterstanden. In 2020 zijn deze middelen 

vooral ingezet in de vorm van onderwijs ondersteunend 

personeel ter ondersteuning van het leer proces. Jaarlijks 

wordt geïnventariseerd wat er nodig is om de kinderen de 

juiste begeleiding te geven.
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Kwaliteitszorg

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 geëvalueerd 

worden of de doelen zijn behaald en of de kwaliteit van 

het onderwijsaanbod goed is. Belangrijke vragen die wij 

als professionals ons continu moeten stellen zijn:

• Leren kinderen genoeg?

• Krijgen de kinderen goed les?

• 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 

heeft een IKC-schoolplan, in dit plan heeft het IKC 
een vertaling van het strategisch beleidsplan van 

de stichting gemaakt. Naar aanleiding van het IKC-

schoolplan maken de directeuren een jaarplan waarin 

de beleidsvoornemens concreet zijn uitgewerkt. De 

schoolplannen en schoolgidsen voldoen aan de wet- 

en regelgeving.

5.1
Gesprekken 
over kwaliteit

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 de directeur en 

het College van Bestuur. Daarnaast vindt twee keer per jaar 

een schoolanalysegesprek plaats met de directeur, interne 

begeleider, medewerker kwaliteit en CvB naar aanleiding 

van de schoolanalyse. 

5

5.2
Leerlingvolgsysteem

Alle IKC’s maken, naast de methode gebonden toetsen, 

gebruik van het Citoleerlingvolgsysteem, de IEPeindtoets, 

volgsysteem voor sociaal en emotionele ontwikkeling, 

Zien en Scoll, Focus PO en het programma ParnasSys. 

In alle IKC’s worden de meest actuele toetsen gebruikt. 

De toetsen worden afgenomen in januari en juni. Per 

school wordt een analyse gemaakt van de tussenen 

eindopbrengsten en bovenschools besproken. 

5.3
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

5.4
Inspectie

In november 2020 heeft het vierjaarlijks onderzoek 
van inspectie plaatsgevonden in de compacte variant. 

Dit bezoek zou al eerder plaatsvinden, maar was door  

COVID19 uitgesteld. De conclusie van dit onderzoek was 

dat er geen indicaties van risico’s zijn bij het bestuur en de 

onderliggende scholen Het vierjaarlijks onderzoek in de 

uitgebreide variant zal in schooljaar 20212022 of 2022

2023 plaatsvinden.

Daarnaast heeft in november het themaonderzoek 
“kwaliteitsverbetering en de leerlingpopulatie” plaats

gevonden op IKC ‘t Holthuus.

5.5
Veiligheidsbeleid

Alle locaties van stichting ATOS hebben een veiligheids

plan waarin de afspraken over veiligheid en arbeids

omstandigheden zijn vastgelegd. Binnen de stichting 

is een fysieke veiligheidscoördinator aangesteld, de 

coördinator controleert maandelijks of aan de wettelijke 

eisen wordt voldaan.

5.6
Tevredenheids-
onderzoeken

In 2020 zijn tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, 

ouders en medewerkers uitgevoerd op alle drie de IKC’s. De 

scores van medewerkers en leerlingen liggen op alle IKC’s 

(ruim) boven de acht en van ouders rond de acht. Binnen 

de stichting is de afspraak dat de onderzoeken twee jaar

lijks worden afgenomen. Tussendoor worden er, indien 

gewenst, op onderwerp deelonderzoeken afgenomen. De 

uitkomsten worden besproken met de MR, met de teams 

en met het bestuur en worden gebruikt om de kwaliteit te 

verbeteren. 

5.7
Afhandeling 
van klachten

Stichting ATOS heeft een onafhankelijke externe 
vertrouwens  persoon, mevrouw Y.D.M. Kamsma. Daar

naast werken er op elk IKC twee interne vertrouwens

personen. Stichting ATOS werkt volgens de klachten

regeling, vastgesteld in 2019. Jaarlijks wordt een 

professionaliserings   bijeenkomst gepland met de interne 

vertrouwens personen en mevrouw Kamsma. In het 

kalender  jaar 2020 zijn er geen klachten binnengekomen 

bij de externe vertrouwenspersoon.
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Passend Onderwijs – 
PassendWijs

Stichting ATOS is aangesloten bij het samenwerkings-

verband PassendWijs. Samen met de besturen van 

deelregio Overbetuwe/Lingewaard vormt stichting 

ATOS het regionale bestuur. In 2020 kwam het regionale 

bestuur zes keer (waarvan een aantal online) bij elkaar. 

6.1
Missie PassendWijs en 
de Regio Overbetuwe 
en Lingewaard

Het samenwerkingsverband en de deelregio werken aan 

een passende onderwijsomgeving voor alle leerlingen 

en voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften in 
het bijzonder. Zij voelen zich veilig en gerespecteerd 

en doorlopen een optimale ontwikkeling in het primair 

onderwijs. Ons onderwijs organiseren wij zo veel, dat 

kinderen kunnen gaan en blijven op de school van de keuze 

van ouders. Hiervoor zullen alle betrokken schoolbesturen 

en PassendWijs zich zoveel mogelijk inzetten.

Vanuit het regionaal bestuur is een regiocoördinator 

aangesteld. Zij is verantwoordelijk voor het proces 

en de resultaat gerichte doelen van het regionale 

samenwerkings  verband. De regio coördinator ontwikkelt 

en realiseert de in het jaar plan vast gestelde doelen 

en beoogde resultaten. Daarnaast is er een beleids

adviesgroep ingericht bestaande uit een team van 

directeuren en IB’ers vanuit de besturen. Deze beleids

advies groep kan onder leiding van de coördinator 

dienen als klankbord groep en advies groep (gevraagd en 

ongevraagd). De vertegenwoordigers van de besturen die 

in de beleids advies groep zitten, gebruiken hun achterban 

als klankbord of voor input. Op deze manier ontstaat er 

draagvlak voor de uitvoering en borging van plannen.

6

Drie orthopedagogen maken deel uit van de integrale 

ondersteuningsstructuur in de deelregio en worden 

vraag gestuurd ingezet door scholen. Daarnaast nemen 

zij deel aan rondetafelgesprekken2 en nemen zij inci

denteel beperkt intelligentie onderzoek af, wanneer de 

ondersteunings  behoeften onduidelijk zijn.

Daarnaast werken binnen de regio ondersteuners die 

vragen van school beantwoorden op verschillende 

gebieden zoals meer en hoog begaafd heid, gedrag, 

executieve functies, etc.

De scholen van stichting ATOS hebben in 2020 vier 

leerlingen verwezen naar het speciaal basisonderwijs 

en twee leerlingen kregen een toelaatbaarheidsverklaring 

voor het speciaal onderwijs (categorie laag).

6.2
Doelen en voornemens

De belangrijkste doelen vanuit het SWV PassendWijs, 

deelregio Lingewaard/Overbetuwe:

• Versterken van leerkrachtvaardigheden: er wordt 

handelingsgericht gewerkt door alle medewerkers 

van PassendWijs. Dat wil zeggen: er wordt cyclisch 

gewerkt, er zijn altijd duidelijke doelen voor de 

ondersteuning, er wordt geëvalueerd, bijgesteld en 
gekeken naar wat er nodig is.

• Ondersteuning van de ondersteuners PassendWijs 

dicht bij de school, zij werken vraaggericht. Elke school 

heeft een vaste ondersteuner voor hulpvragen rondom 
gedrag.

• NT2 onderwijs: organiseren van scholing.

• Versterken van onderwijs aan kinderen met cognitief 

talent (hoogbegaafdheid) in de reguliere setting 

(subsidieaanvraag PassendWijs).

• Doorontwikkelen naar meer integratie binnen het 

onderwijs, hoe ziet het onderwijs in Overbetuwe en 

Lingewaard in 2025 eruit? (Er wordt een visiegroep 

2 multi-disciplinair overleg met ouders, gemeente, school en alle betrokkenen die nodig zijn om antwoord op de hulpvraag te geven.

samengesteld die onderzoekt wat er in het land en 

intern gebeurt aan inclusiever onderwijs)

In het jaarplan van het samenwerkingsverband is 

beschreven hoe er concreet invulling gegeven wordt 

aan bovenstaande doelen.

6.3
Realisatie

• COVID-19 heeft effect gehad op de uitvoering van de 
doelen in het jaarplan. De ondersteuners van het SWV 

hebben veelal online gewerkt en professionalisering is 

niet doorgegaan.

• De aftrap van het komen tot meer inclusiever 
onderwijs is tevens niet doorgegaan. Wel zijn scholen 

individueel aan de slag gegaan om vorm te geven aan 

het inclusiever onderwijs. De deelregio brengt alle 

ambities nu bij elkaar. Het proces loopt, maar is wel 

vertraagd.

6.4
Evaluatie en analyse

De IKC’s van de stichting zijn zich bewust van de opdracht 

van inclusiever onderwijs. Elk IKC geeft hieraan zijn eigen 
invulling. Het proces wordt vertraagd door alle aandacht 

die, gezien de sluiting van de scholen en het onderwijs 

geven op afstand, nu gegeven moet worden aan de 

primaire opdracht van het onderwijs. Hierdoor worden 

plannen uitgesteld naar schooljaar 20212022.

Elk jaar ontvangt de stichting middelen vanuit het samen

werkings verband. Van het bedrag wordt de bovenschoolse 

kwaliteitsmedewerker bekostigd en de inzet voor meeren 

hoogbegaafden (leerlab). Het overige bedrag gaat naar de 

scholen en wordt ingezet in (ondersteunend) personeel.

Deze middelen nemen af i.v.m. het hoge verwijzings

percentage S(B)O, minder leerlingen in het samen

werkings verband en het wegvallen van de verevenings

gelden. 

6.5
Verwachte toekomstige 
ontwikkelingen

Naast de vertragende werking van COVID19 op de 

ontwikkelingen passend onderwijs, heeft de regio nog 
een andere grote uitdaging. Het bedrag per leerling in het 

primair onderwijs vanuit het SWV wordt in de komende 

jaren steeds lager terwijl de opdracht voor het reguliere 

onderwijs steeds groter wordt. De IKC’s van de stichting 

geven uitvoering aan de opdracht vanuit het strategisch 

beleidsplan over inclusiever onderwijs. Dit vraagt ook om 

facilitering.

In 2021 zal op bestuurlijk niveau, in de deelnemersraad 

van het SWV, bekeken moeten worden aan welke knoppen 

er kan worden gedraaid om te zorgen dat er middelen zijn 

om de ambities op dit vlak waar te maken.
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Personeel

7.1
Algemeen

In het onderwijs werken betrokken mensen die kinderen 

willen ondersteunen bij hun ontwikkeling. Zeker in het 

afgelopen jaar hebben onze medewerkers blijk gegeven 

van een grote wendbaarheid met betrekking tot het 

geven van onderwijs. Onderwijs op afstand en alles wat 

daarbij kwam en komt kijken heeft een omschakeling in 
werkzaamheden en denken gevraagd van onze mede

werkers. Door het samen te dragen en uit te voeren is er 

– ondanks de mogelijke extra werkdruk – een positieve 

werksfeer op onze drie scholen. 

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 2020 geen problemen onder-
vonden om vacatures in te vullen, echter gezien de 

krapte op de arbeids markt is de keuze mogelijkheid 

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 2020 een laag ziekteverzuim. 
Door interne en externe vervangingen kunnen we dit 

ziekteverzuim opvangen. In het jaarverslag van 2019 gaven 

we aan dat de mogelijkheden voor korttijdelijke inval 

sterk terugliep. Door inzet van een eigen vervangingspool 

hebben we meer armslag gekregen. Bij onderdeel 7.4 

ziektevervanging vindt u hierover meer informatie. In 

2020 zijn alle personeelsdossiers gedigitaliseerd en is 

het functiehuis en het integraal personeelsbeleid (IPB) 

conform CAO per 1 augustus 2020 gewijzigd vastgesteld. 

In 2020 zijn we gestart met het in kaart brengen van 

onze gespreks cyclus en in 2021 gaan we verder met het 

professionaliseren en digitaliseren van de gespreks

cyclus. In de loop van 2021 verwachten wij dat we een 

geoptimaliseerde digitale gespreks cyclus hebben met 

een mogelijke koppeling aan het digitale bekwaamheids

dossier. 

7

7.2
Studiedag stichting 
ATOS

Vanwege COVID19 kon dit jaar de gezamenlijke studiedag 

met alle medewerkers van de stichting niet plaatsvinden. 

De studiedag is gedeeltelijk online doorgegaan. In de 

ochtend stond het IKCschoolplan op de agenda en in 

de middag hebben de scholen zelf invulling gegeven aan 

de studiedag. 

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 arbeids

ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek of ontslag op 

eigen verzoek, wordt er voor ieder ontslag een instroom

toets 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 belastbaarheids

onderzoek 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 gebruik gemaakt van een beëindigings-
overeenkomst. 

7.4
Ziektevervanging

Ziektevervanging is dit jaar op verschillende manieren 

opgelost: 

• Door medewerkers een grotere tijdelijke uitbreiding  

te geven. 

• Een interne vervangingspool. 

• Gebruik maken van ambulant personeel. 

• 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. Om ziektevervanging beter te kunnen opvangen 

hebben we er in het afgelopen jaar voor gekozen een 

medewerker aan te nemen voor de ziektevervangingen 

binnen onze stichting. Ook is een medewerker op basis van 

reintegratie in deze invalpool geplaatst. Hierdoor hebben 

we wekelijks een vervangingsmogelijkheid van 1,2 wtf. 

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 uitzend organisaties wordt steeds lager, dit 

vanwege het leraren tekort. Door de interne vervangings

pool verder uit te breiden en medewerkers een ruimere 

tijdelijke aanstelling te geven wordt de kort tijdelijke 

vervanging zoveel mogelijk opgevangen. 

7.5
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. 

7.6
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. 

7.7
Scholing

Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de 

kwaliteit van onze medewerkers is een continu proces. 

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. 
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Op schoolniveau worden jaarlijks voor 1 augustus de 

scholings plannen opgesteld. Het voor nemen is om 

komend school jaar te onderzoeken hoe we het scholings

programma digitaal kunnen laten aansluiten op de digitale 

gesprekscyclus. 

7.8
VOG 

In de sollicitatieprocedure (zie IPB) is opgenomen dat een 

nieuwe medewerker alleen een aanstelling krijgt indien 

er vooraf een geldig VOG is ingeleverd. Op deze wijze 

voorkomen wij dat er medewerkers voor de groep staan die 

geen geldig VOG hebben aangeleverd. 

Tijdelijke medewerkers die via IPPONPersoneelsdiensten 

bij ons invallen, zijn ook altijd in het bezit van een geldig 

VOG. 

7.9
Personeelsbestand

Onderstaande tabel geeft de leeftijdsverdeling en de 
werktijdfactor weer van het personeelsbestand binnen 

stichting ATOS, per peildatum 01-08-2020. De leeftijds-
groepen zijn gelijkmatig verdeeld, dit was ook vorig jaar 

het geval. 

Personeelssterkte per leeftijdscategorie / bron RAET. Personeelssterkte per deeltijdcategorie / bron RAET.

7.10
Gewogen gemiddelde 
leeftijd medewerkers 
stichting ATOS

De gewogen gemiddelde leeftijd van het personeels-
bestand is per 1 oktober 2020 40,20. Dit is ten opzichte 

van vorig jaar een kleine verlaging. 

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. In 2020 zijn vooral tijdelijke medewerkers 

ingezet op tijdelijke middelen zoals de werkdrukgelden. 

Wij verwachten dat dit zich in de komende jaren zal 

voort zetten, waarbij steeds goed gekeken dient te worden 

naar de ketenbepaling die geldt voor inzet van tijdelijke 

medewerkers. 

De onderstaande tabel geeft de verdeling man/vrouw 
weer van het personeelsbestand binnen stichting ATOS, 

per peildatum 01082020

7.12
Totaal telling 
medewerkers stichting 
ATOS

Op 01082020 werkten er bij stichting ATOS in totaal 

84 medewerkers; 12 fulltime medewerkers en 72 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. 

Leeftijd cohort

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

Aantal 
Personen 84 0 3 126 715 1014 610 1

Bezetting 
(wtf) 55,9246 2,3125 8,49564,9000 4,700110,6556 5,39848,2500 3,23957,4000 0,5729

Deeltijd (WTF) cohort

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

Aantal 
Personen 84 3 2 15 34 18 12

Bezetting 
(wtf) 55,9246 0,1002 0,4500 6,7325 21,3169 15,3250 12,0000

Verdeling werknemers man/vrouw / bron RAET.
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0
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7.14
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.

7.15
Ziekteverzuim-
percentage

Het ziekteverzuimpercentage van 2020 bedraagt 2,86% 

(t.o.v. 2,34% in 2019). We zien in 2020 een lichte verhoging 

van het verzuim percentage ten opzichte van vorig jaar. 

In de ziekteverzuimcijfers van stichting ATOS wordt geen 

verschil gemaakt tussen ziekteverzuim en overig verzuim, 

zoals bijvoorbeeld zwangerschaps en bevallingsverlof, 

ouderschapsverlof en diverse vormen van kort en lang 

buitengewoonverlof. 

Het landelijk gemiddelde van 2019 voor ziekteverzuim was 

5,7% (informatiebron DUO, landelijk verzuimonderzoek 
PO en VO 2019). De landelijke verzuimcijfers voor 2020 zijn 

pas in het najaar van 2020 beschikbaar. We kunnen echter 

wel stellen dat het ziekteverzuimcijfer van gemiddeld 

2,86% ruim onder het landelijk gemiddelde zal liggen.

7.16
Sociaal medisch Team

In de eerste golf van de pandemie is er in het afgelopen 

jaar vooral overleg geweest met de directie en de bedrijfs

arts of de arbeidsdeskundige over omgaan met de 

pandemie en de veiligheid van onze medewerkers. In de 

eerste golf zijn er een aantal medewerkers na overleg met 

de arbeidsdeskundige thuis of na schooltijd aan het werk 

gegaan. Men voelde zich niet veilig genoeg om aan het 

werk te gaan. Dit betrof met name oudere medewerkers of 

medewerkers met een chronische aandoening. 

In de tweede golf zijn alle medewerkers op de locaties 

aan het werk geweest. Er was meer duidelijkheid over 

COVID19 en met de nodige aanpassingen kon men aan 

het werk. 

In het afgelopen jaar is de directeur ondersteund door de 

bedrijfsarts of de arbeidsdeskundige, waarbij ook intervisie 

op eigen handelen van de directeur als casemanager 

plaatsvond. 

In 2021 hebben wij de keuze gemaakt om samen te 

gaan werken met arbodienst GOED b.v. Door met deze 

arbodienst te gaan werken verwachten wij nog meer in 

control te zijn, met name met betrekking tot langdurig 

zieke medewerkers. 

7.17
Eigen 
risicodragerschap

Sinds 1 augustus 2015 draagt de stichting zelf het risico 

voor de vervanging van leerkrachten. De premiebesparing 

levert in 2020 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 COVID19 virus 

van invloed zijn op het ziekteverzuimcijfer.

7.18
Verwachte toekomstige 
ontwikkelingen

Mogelijk hebben we in de toekomst vaker te maken met 

een pandemie en ondervinden we langer hinder van het 

huidige COVID19 virus. Onze afgelopen ervaringen zullen 

ons in de toekomst helpen om hiermee om te gaan. 

Ziekteverzuim / ziektevervangingen:  

• Inzet Goed B.V. als arbodienst. 

Personeel: 

• Verslaglegging in digitale gesprekscyclus.

• Mogelijkheden digitaal bekwaamheidsdossier 

onderzoeken, incl. scholingsaanbod. 

Krimpsituatie gemeente Lingewaard: 

• Wij zullen met ons personeelsbeleid op de verwachte 

krimp van het leerlingaantal binnen de gemeente 

Lingewaard moeten blijven anticiperen. Het is 

mogelijk dat we met ons huidige vaste personeel in de 

toekomst moeten zorg dragen voor bezetting op onze 

drie locaties, waar de ene locatie flink groeit is er op de 
andere locatie sprake van stagnatie of terug loop van 

leerlingen. 

• Door de vaardigheden van medewerkers verder 

te blijven versterken kunnen kwaliteiten van 

medewerkers breed binnen de stichting worden 

ingezet om zo kwalitatief hoog waardig 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.

Personeelssterkte per functiegroep / bron RAET. 

Functiegroep Totaal Fulltime Parttime

OOP

OP

DIR

Aantal personen

Aantal personen

Aantal personen

Aantal personen

15

65

4

1

1

11

0

0

14

54

4

1

Bezetting (wtf)

Bezetting (wtf)

Bezetting (wtf)

Bezetting (wtf)

7,6200

44,3046

3,6000

0,4000

Personeelssterkte per functiegroep

Verzuimpercentage / bron RAET

6,00

8,00

4,00

2,00

0
2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-08 2020-09 2020-10 2020-11 2020-12

Verzuimpercentage
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COVID-19

De COVID-19 crisis heeft in 2020 een grote invloed gehad 
op het maatschappelijke leven. Ook op scholen is de 

invloed van COVID-19 heel groot geweest en is dat nog 

steeds.

In 2020 heeft het onderwijs tweemaal te maken 
gehad met een schoolsluiting. Alhoewel de tweede 

schoolsluiting grotendeels in 2021 valt kan al wel 

gezegd worden dat beide perioden naar tevredenheid 

zijn verlopen. In de eerste periode hebben scholen 

gewerkt met het zelf opnemen van instructiefilmpjes, 
klaarleggen van werkpakketten, meetings met kinderen 

etc. Een deel van de medewerkers heeft deze periode 
als stressvol ervaren aangezien de manier van werken 

totaal nieuw was maar ook de balans werk en privé 

onder druk kwam te staan.

We hebben geleerd van deze periode en zijn tijdens de 

tweede schoolsluitingsperiode volledig overgegaan naar 

online-onderwijs. Deze tweede periode werd als zeer 

positief ervaren, er is goed onderwijs gegeven binnen 

de mogelijkheden die er waren. In het jaarverslag van 

2021 zal hier verder op teruggekomen worden.

8.1

Invloed op het 

(onderwijskundig) 

beleid

Omdat er veel aandacht en energie van alle medewerkers 

is gegaan naar het geven van onderwijs op afstand en het 

omgaan met de richtlijnen behorende bij COVID19, zijn 

een deel van de ambities uit het jaarplan van de stichting 

en de IKC’s niet uitgevoerd. Directeuren en medewerkers 

hebben zich gefocust op het primaire proces en er is 

steeds gekeken naar wat wel mogelijk is. Een aantal 

ontwikkelingen zijn op bestuurlijk niveau voorbereid en 

zullen in schooljaar 20212022 verder uitgerold worden 

op de IKC’s (o.a. kwaliteit stichting ATOS, gesprekscylus, 

inkoopbeleid, etc).

8

8.2

Ventilatie op de scholen 

Vanwege het goed ventileren van de klaslokalen in 

verband met COVID19, maakt de stichting gebruik van 

de natuurlijke ventilatie (ramen en deuren open). Om in 

de wintermaanden dit ongemak te verlichten hebben alle 

kinderen en medewerkers vanuit de stichting een hoodie 

ontvangen. Dit gebaar is door iedereen – ook de ouders – 

enorm gewaardeerd. 

8.3

Invloed op het 

financieel resultaat

Extra kosten zijn in 2020 gemaakt op het gebied van:

• vervanging van medewerkers die na eerste lockdown 

zijn thuisgebleven (zie 7.17);

• dubbele bezetting medewerkers i.v.m. thuis moeten 

blijven bij lichte klachten;

• waardering medewerkers (bloemen, bon, etc);

• onderzoek naar ventilatie;

• plaatsten van CO2 meters;

• extra formatie inzet op bestuursbureau vanwege vele 

werkzaamheden.

8.4

Voornaamste 

verwachte meerkosten

Wat precies de effecten zijn van COVID-19 en de twee 
schoolsluitingen is niet exact aan te geven. Wel zien 

scholen na de eerste schoolsluiting dat de taakgerichtheid, 

groepsvorming en sociale ontwikkeling aandacht behoeft 
en dat een groep kinderen leervertraging heeft opgelopen. 
Alle drie de scholen hebben de subsidie Inhaal en 

ondersteunings  programma aangevraagd en ontvangen. 

Deze subsidie wordt in 2021 ingezet.
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Middelen ter verlaging 
van de werkdruk

Ook in 2020 hebben alle locaties extra gelden 

beschikbaar gekregen vanuit de overheid om de werk-

druk te verminderen. Vanuit de teams is bekeken hoe 

men deze gelden ter verlaging van de werkdruk het 

beste in kon zetten. De inzet van de werkdrukmiddelen 

is opgenomen in het werkverdelingsplan. Het werk-

verdelings plan is aan de PMR van de scholen ter goed-

keuring aangeboden en de PMR heeft instemming 
verleend aan alle werkverdelings plannen van alle 

locaties. Op alle locaties is o.a. ingezet op extra handen 

in de groep d.m.v. een onderwijs assistent. Ook is er op 

sommige locaties gekozen voor inzet van een dans-

docent en vakdocent creatieve vakken. Er zijn geen 

andere – niet financiële – middelen ingezet op de 
scholen. 

9.1

Doelen en 

beleidsvoornemens

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 ingevuld. Het is aan de teams van de 

scholen, onder leiding van de directeur, om te bepalen hoe 

deze middelen worden ingezet. 

9.2

Evaluatie en analyse 

IKC de Tichelaar: In elke bouw extra handen in de groep, 

inzet van een vakdocent lichamelijke opvoeding en een 

vakdocent beeldende vorming. De intern begeleider is 

ingezet op deze middelen om de kinderen in groep 3 extra 

leesonderwijs te geven. Door het inzetten van vakdocenten 

hebben de leerkrachten tijd buiten de groep gehad voor 

bijvoorbeeld het bijwerken van de administratie. Inzet is 
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geëvalueerd. Voor volgend jaar mogelijk extra inzet op de 
zogenaamde piekmomenten (december, rapporten, etc.). 

IKC ’t Holthuus: De werkdrukverlagende middelen zijn 

ingezet als volgt: in sport, dans, wereldoriëntatie, leerlab 
en ondersteuning in de groepen. Net als afgelopen jaar 

is er geïnvesteerd in vakdocenten/coaches om hierin de 

kwaliteit te kunnen waarborgen en hiermee werkdruk bij 

de begeleiders weg te halen.

De inzet van de werkdrukverlagende middelen is 

tussentijds geëvalueerd. Voor het komend jaar wil men 
investeren in de extra zorg binnen en buiten de groep.

IKC de Regenboog: de werkdrukmiddelen worden in 

het schooljaar 20202021 als volgt ingezet: pleindienst 

door OOPmedewerker zonder lesgevende taken, extra 

uren onderwijsassistent, extra handen in de klas door een 

leerkracht en extra uren voor bouw coördinatie zodat zij 

één volledige dag ambulant zijn. 

Inzet van de middelen is geëvalueerd. Het team is het 
meest tevreden over de inzet van de middelen in de groep 

en voor de pleindienst.  

9.3

Verwachte toekomstige 

ontwikkelingen

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.

Huisvesting

10.1

Doelen en 

beleidsvoornemens

Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen. 

Stichting ATOS heeft de overtuiging dat een goed 
onderwijs  gebouw een positief effect heeft op het gedrag, 
wel bevinden en leer proces van de leerlingen en leer

krachten die het gebouw dagelijks gebruiken. De stichting 

had in 2020 de volgende beleids voornemens:

• Verduurzaming onderwijsgebouwen.

• Verbeteren binnenklimaat (luchtkwaliteit, geluid en 

temperatuur) IKC de Regenboog.

10.2

Realisatie

Het probleem van het binnenklimaat op IKC de Regenboog 

is niet opgelost. Wel zijn in 2020 belangrijke stappen gezet 

om tot een oplossing te komen. Zie hiervoor evaluatie en 

analyse.

Het inzichtelijk maken van de duurzaamheidsambities is 

door COVID19 i.c.m. de drukke agenda’s verschoven. Dit 

zal nu opgepakt gaat worden in de tweede helft van 2021. 

10.3

Evaluatie en analyse

10.3.1
Binnenklimaat algemeen

Het binnenklimaat was door COVID19 een belangrijk 

thema op de scholen. De stichting heeft op alle scholen 
een extern onderzoek laten uitvoeren. Daarnaast zijn er 

CO2 meters geplaatst op de scholen. Voor 1 oktober 2020 

zijn alle ouders/verzorgers en medewerkers geïnformeerd 
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of het schoolgebouw voldeed aan de minimaal geldende 

eisen van het Bouwbesluit voor wat betreft ventilatie. 

10.3.2
Binnenklimaat IKC de Regenboog

In 2020 heeft de stichting samen met de gemeente 
grote stappen gezet om te komen tot verbetering van 

het binnenklimaat. Ruimte OK heeft in dit traject de 
stichting en de gemeente ondersteund. In het najaar is 

het adviesbureau Merosch ingeschakeld om de stichting 

te ondersteunen bij de verschillende fases in het project. 

Gemeente Lingewaard heeft in 2020 €110.000 aan de 
stichting betaald i.v.m. de constructiefout. Daarnaast 

hebben zij een gedeelte van de advisering van Ruimte OK 

en Merosch betaald. Naast het bedrag van de gemeente 

en een bedrag van stichting ATOS zal er in 2021 ook een 

subsidieaanvraag worden ingediend.

10.4

Verwachte toekomstige 

ontwikkelingen

De stichting wil gebruik maken van de SUVIS21- regeling. 
Duurzaamheid is belangrijk voor de stichting. Ook het 

komend jaar zal de stichting inventariseren waar we (wat 

betreft huisvesting) ons verder in kunnen verduurzamen. 
Onderzocht wordt dan ook of het MOP omgezet kan 

worden in een DMOP (Duurzaam Meerjaren Onderhouds 

Plan). Een 0meting zal worden uitgevoerd. 
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Het hogere saldo van de vorderingen wordt met name 

veroorzaakt door €51.000 hogere overige vorderingen. 
Zoals bij de financiële vaste activa is aangegeven, zijn de 
waarborgen nog niet retour ontvangen. Deze maken op 31 

december 2020 deel uit van de overige vorderingen.  

Aan de vorderingen zijn geen risico’s verbonden, waardoor 

geen voorziening wegens mogelijke oninbaarheid is 

opgenomen.

Liquide middelen
De omvang van de liquide middelen is ondanks het 

negatieve resultaat met €31.000 toegenomen. Dit 
wordt met name veroorzaakt door de €227.000 hogere 
kort lopende schulden. De daling van de voorzieningen 

met €134.000 had een negatieve invloed op de liquide 
middelen, maar die invloed was kleiner dan de toename 

van de kortlopende schulden. Beide mutaties hebben wel 

invloed op de omvang van de liquide middelen, maar niet 

op het resultaat. In het kasstroomoverzicht wordt nader 

ingegaan op de ontwikkeling van de liquide middelen.

Passiva

Eigen vermogen
Het negatieve resultaat van €61.000 is onttrokken aan het 
eigen vermogen. Bij de resultaatverdeling is €98.000 uit 
de algemene publieke reserve onttrokken. De algemene 

reserve bedraagt op 31 december 2020 €1.382.000. 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 2020 was er 

een positief verschil tussen premie en vervangingslasten. 

Van dat positieve resultaat is €37.000 toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve. Deze heeft op 31 december 2020 de 
gewenste omvang van €130.000. 

Financiën

Onderstaand is de balans van 31 december 2020 

opgenomen. Deze is vergeleken met de balans van 31 

december 2019. Na de balans volgt een korte toelichting 

op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

11.1

Financiële positie 

op balansdatum

11.2

Toelichting op 

de balans

Activa

Materiële vaste activa
In 2020 is €128.000 geïnvesteerd in materiële vaste activa. 
In ICT-middelen is €64.000 geïnvesteerd. Dit betrof 
met name chrome books en oplaad karren. Daarnaast 

is geïnvesteerd in leermiddelen, school  meubilair en 

installaties. De drie scholen hebben in 2020 ongeveer 

evenveel geïnvesteerd. 

De afschrijvingslasten bedroegen €149.000. Deze lasten 
waren afgerond €21.000 hoger dan het investerings bedrag. 
De boekwaarde van de materiële vaste activa is met dat 
bedrag afgenomen.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestonden uit waarborgen 
voor chromebooks van de Stichting Snappet. In 2020 zijn 

deze chromebooks allemaal ingeleverd, omdat eigen 

chromebooks zijn aangeschaft. Hierdoor is er geen sprake 
meer van financiële vaste activa. De waarborgen zijn nog 
niet ontvangen en zijn opgenomen onder de vorderingen.

Vorderingen
De vorderingen zijn in totaal €75.000 hoger dan op 31 
december 2019. De hoogste vordering is de vordering op 

het ministerie i.v.m. het betaalritme van de personele 

bekostiging. In de periode augustusdecember wordt 

minder dan 5/12 van de jaarsubsidie ontvangen, waardoor 

er op 31 december sprake is van een vordering. De rijks

bijdragen 20202021 zijn hoger dan de rijksbijdragen 

20192020, waardoor de vordering op het ministerie hoger 

is. Het verschil is €15.000. De vordering op het ministerie 
bedraagt in totaal €234.000.  

Op 31 december 2019 was er een vordering op de 

gemeente wegens een vergoeding eerste inrichting. Deze 

is ontvangen. Er is een nieuwe vordering op de gemeente 

ontstaan wegens nog retour te ontvangen onroerende 

zaakbelasting.
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Activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

740.719

2.310.560

31-12-2020

761.472

2.282.018

31-12-1019

Vorderingen

Liquide middelen



350.120

1.219.721

56.700

275.555

1.188.291

Totaal activa

Passiva

Eigen vermogen

Voorzieningen

1.512.186

2.310.560

31-12-2020

1.572.784

2.282.018

31-12-1019

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

121.279

13.484

663.611

255.451

16.753

437.029

Totaal activa
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Voorzieningen
De stichting heeft twee voorzieningen, nl. een jubileum-
voorziening en een voorziening groot onderhoud. De 

jubileum voorziening is bedoeld ter dekking van de 

gratificaties bij een 25- of 40-jarig dienst verband. In 
2020 is voor €5.000 aan jubileum gratificaties betaald. 
Dit bedrag is ten laste van de voorziening gebracht. Aan 

de voorziening is €2.000 toegevoegd ten behoeve van 
toekomstige gratificaties. De voorziening bedraagt op 
31 december 2020 €69.000.

De voorziening groot onderhoud is bedoeld ter dekking 

en egalisatie van de lasten van het groot onderhoud. In 

2020 is op basis van de meerjarenonderhoudsplannen 

een bedrag van €127.000 aan de voorziening toegevoegd. 
Aan de voorziening is €258.000 onttrokken wegens 
uitgevoerde werkzaamheden. Dit betrof voor €156.000 IKC 
’t Holthuus en voor €90.000 IKC de Regenboog. Bij IKC ’t 
Holthuus had het grootste deel van het bedrag betrekking 

op de renovatie van het schoolplein. Bij IKC de Regenboog 

ging het om de vervanging van de verlichting en vloer

bedekking. De voorziening bedraagt op 31 december 

2020 €52.000. Er zijn geen voorzieningen gevormd 
voor langdurig zieken en duurzame inzetbaarheid. Wij 

verwachten namelijk herstel – binnen twee jaar ziek  van 

onze langdurig zieke medewerkers en er zijn momenteel 

geen spaar plannen voor duurzame inzetbaarheid. Dit 

wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld. 

Langlopende schulden
In 2019 is een lening afgesloten bij Stichting Greencrowd 

(verplichting bij het aanvragen van de subsidie) 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%. In 2020 is €3.000 op 
de lening afgelost.

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden bestaan voor 55% uit salaris

gebonden schulden. Op 31 december 2019 was het nog 

75% van de totale kort lopende schulden. De salaris

gebonden schulden zijn de af te dragen loonheffing en 
pensioenpremies over december en het nog te betalen 

vakantiegeld. Deze schulden worden eind januari en eind 

mei 2021 betaald. De salarisgebonden schulden bedragen 

in totaal €367.000 en zijn €38.000 hoger dan de salaris-
gebonden schulden op 31 december 2019. 

De kortlopende schulden zijn in totaal €227.000 hoger dan 
op 31 december 2019. In 2020 is een bedrag van €110.000 
van de gemeente ontvangen voor de vervanging van het 

ventilatiesysteem in IKC de Regenboog. Hiervan is in 2020 

€6.000 besteed. Het restant van €104.000 is opgenomen 
op de balans en zal in 2021 worden besteed. In 2020 is 

de inhaal en ondersteuningssubsidie met als doel de 

opgelopen vertragingen te herstellen die zijn ontstaan 

door de tijdelijke sluiting van de school en het lesgeven 

op afstand tijdens de Corona pandemie. De inhaal en 

ondersteunings subsidie wordt pas in 2021 ingezet. Deze 

subsidie, voor in totaal €97.000, is als vooruit ontvangen 
opgenomen op de balans. De overige kort lopende 

schulden zijn ook hoger dan op 31 december 2019 maar 

het crediteurensaldo is lager.

11.3

Analyse resultaat

De begroting van 2020 liet een negatief resultaat zien van 

€261.000. Het uiteindelijke resultaat is €61.000 negatief. 
Het resultaat is derhalve €200.000 positiever dan begroot. 

Eind 2019 is het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe 

cao afgesloten. Op basis daarvan zijn in februari 2020 twee 

eenmalige uitkeringen aan de medewerkers uitbetaald.  

Op het moment dat dat bekend werd, is de concept

meerjaren begroting aangepast voor die twee eenmalige 

uitkeringen. Het ging hierbij om zo’n €134.000. Daarnaast 
is rekening gehouden met de afgesproken loonsverhoging 

met 4,5%.

In de aangepaste en vastgestelde begroting was geen 

rekening gehouden met een verhoging van de rijks

bijdragen. Deze rijksbijdragen zijn met bijna 4% verhoogd 

waardoor het resultaat veel beter was dan begroot.

In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op de 

verschillen tussen de realisatie en de begroting van 2020 

en de verschillen tussen de realisatie van 2020 en 2019.

11.4
Analyse realisatie 2020 
versus realisatie 2019 
en realisatie 2020 
versus begroting 2020

Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het 

kalender jaar 2020 opgenomen. De gerealiseerde baten en 

lasten zijn vergeleken met de begrote baten en lasten voor 

het kalenderjaar 2020 en gerealiseerde baten en lasten in 

het kalenderjaar 2019.

11.4.1
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 

in totaal €192.000 hoger dan begroot. 

Met name de reguliere rijksbijdragen waren hoger dan 

begroot, namelijk €199.000. Zoals in de analyse van het 
resultaat is aangegeven was geen rekening gehouden 

met een mogelijke verhoging van de rijksbijdrage. De 

rijks bijdragen zijn bijna 4% hoger dan begroot door de 

aanpassing van de normbedragen. 

Baten

Financiële baten en lasten

Lasten

Realisatie 2020 Begroting 2020 Verschil Realisatie 2019 Verschil

Rijksbijdragen OCenW

Financiële baten

Personele lasten

Huisvestingslasten

5.136.825

12

4.280.430

345.355

5.227.563

-610

5.287.553

-59.990

-60.599

4.944.854



4.336.904

338.000

5.029.934

-

5.290.528

-260.594

-260.594

191.971

12

56.474

7.355

197.629

-610

-2.975

200.604

199.995

5.091.201

578

3.954.613

376.541

45.624

566

325.817

31.186

5.189.934

285

4.970.180

219.754

220.039

37.629

-895

317.373

-279.744

-280.638

Overige baten

Financiële lasten

Afschrijvingen

Overige lasten

90.738

622

148.588

513.180

85.080



173.379

442.245

5.658

622

24.791

70.935

98.733

293

129.486

509.540

7.995

329

19.102

3.640

Totaal baten

Totaal Financiële 
baten en lasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal resultaat
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Daarnaast was er sprake van €34.000 aan niet begrote 
aanvullende vergoedingen wegens groeitellingen.

De overige subsidies waren €10.000 hoger dan begroot. 
Dat is veroorzaakt door de verhoging van de norm

bedragen voor de prestatie box en fusie bekostiging.

De vergoeding van het samenwerkings verband was 

€17.000 lager dan begroot. Vanaf het schooljaar 2020-
2021 wordt nog maar €139 per leerling ontvangen. In de 
begroting was nog uitgegaan van €178 per leerling op basis 
van de aangeleverde beschikking vanuit PassendWijs. In 

het Bestuursformatieplan zijn we uitgegaan van €139 per 
leerling, derhalve is geen formatieve overschrijding.

In 2020 werd voor gemiddeld 877 leerlingen bekostiging 

ontvangen. In 2019 was dit voor 868 leerlingen. Ondanks 

het hogere leerlingenaantal en de hogere normbedragen 

waren de rijksbijdragen in totaal maar €46.000 hoger dan 
in 2019. In 2019 was €87.000 ontvangen op basis van het 
‘Convenant extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten 

onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020

2021’. Een dergelijke vergoeding is in 2020 niet ontvangen. 

Daarnaast was de fusiebekostiging in 2019 hoger omdat in 

2019 nog het hele jaar fusiebekostiging werd ontvangen en 

in 2020 alleen de eerste zeven maanden van het jaar. 

Overige baten
In de begroting was met name rekening gehouden met 

verhuurbaten, inkomsten uit de detachering van personeel 

en leerlinggebonden financiering. De overige baten sloten 
goed aan op de begrote baten. In totaal waren ze €6.000 
hoger door hogere verhuurbaten. De overige baten waren 

€8.000 lager dan in 2019.

Personele lasten
De personele lasten bestaan uit loonkosten en overige 

personele lasten. 

In de begroting was uitgegaan van een gemiddelde 

formatieve inzet voor de reguliere formatie van 50,5 fte. 
Daar naast waren budgetten begroot voor vervangings

lasten en de inzet van de middelen voor de verlaging van 

de werkdruk. In totaal was hiervoor €440.000 begroot. Aan 
deze budgetten waren geen fte’s gekoppeld. Het bedrag 
komt over een met 6 à 7 fte. 

De gemiddelde formatieve inzet in 2020 was 58,5 fte. 
Ondanks de hogere dan begrote inzet waren de loonkosten 

maar €3.000 hoger dan begroot. Bij het opnemen van 
de twee eenmalige februariuitkeringen in de begroting 

was nog niet bekend of deze zouden meetellen voor het 

pensioen, de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkeringen. 

De totale lasten van de twee uitkeringen waren te hoog 

ingeschat. Daarnaast waren de vervangingslasten lager 

dan begroot. Hierdoor sloten de totale loonkosten ondanks 

de hogere inzet toch goed aan op de begrote loonkosten.

De personele lasten waren €326.000 hoger dan in 2019 
waarvan €287.000 veroorzaakt door hogere loonkosten. 
De formatieve inzet was hoger, namelijk 58,5 fte in 2020 
om 54,4 fte in 2019. Daarnaast zijn in 2020 de twee 
eenmalige uitkeringen aan de medewerkers betaald en 

was er sprake van een loonsverhoging van 4,5%.

De overige personele lasten waren €39.000 hoger dan in 
2019. Dit komt door de inzet van de innovatiegelden. Die 

inzet was lager dan begroot, maar in 2019 waren geen 

innovatiegelden ingezet. Daarnaast waren de lasten voor 

uitbesteding derden hoger. 

Afschrijvingen
In de begroting was uitgegaan van €189.000 aan 
investeringen. De gerealiseerde investeringen bedroegen 

€128.000. De investeringen waren daarmee lager dan 
begroot. Met name de ICTinvesteringen waren lager, 

er was €114.000 begroot en er is €64.000 geïnvesteerd. 
Op basis van beleid zijn sommige investeringen door

geschoven naar komende jaren. ICTmiddelen kennen 

een korte afschrijvingstermijn en daardoor relatief hoge 

jaarlijkse afschrijvings lasten. De lagere investeringen 

zorgden voor €25.000 lagere dan begrote afschrijvings-
lasten. 

De afschrijvingslasten waren wel €19.000 hoger dan in 
2019. Over de investeringen van 2019 is in 2020 het hele 

jaar afgeschreven, in 2019 was dat maar een deel van het 

jaar, en de investeringen van de afgelopen jaren waren voor 

een belangrijk deel uitbreidingsinvesteringen.

Huisvestingslasten
De huisvestingslasten sloten in totaal goed aan op de 

begrote lasten. De lasten waren in totaal €7.000 hoger dan 
begroot. Met name de huurlasten voor extra lokalen en de 

toevoeging aan de onderhoudsvoorziening waren hoger 

dan begroot. De energielasten waren lager dan begroot. 

Dit is veroorzaakt door de zonnepanelen, door de tijdelijke 

sluiting van de scholen in het voorjaar, maar ook door 

correcties op afrekeningen 2019.

De huisvestingslasten waren €31.000 lager dan in 
2019. Dit is met name veroorzaakt door €54.000 lagere 
energie lasten. De huur lasten en de toevoeging aan de 

onderhouds voorziening waren niet alleen hoger dan 

begroot, maar ook hoger dan in 2019.

Overige lasten
De overige lasten bestaan uit administratie en beheer

lasten, uit de lasten inventaris en apparatuur, uit de lasten 

leer en hulpmiddelen en de overige niet nader ingedeelde 

lasten. 

Deze lasten waren €71.000 hoger dan begroot. 
De administratielasten waren €24.000 hoger dan 
begroot, met name door hogere lasten bestuur en 

managementondersteuning voor o.a. de risicoanalyse 

en het strategisch beleidsplan. De lasten van de leer en 

hulpmiddelen waren €12.000 hoger dan begroot door 
hogere lasten van het verbruiksmateriaal. De overige niet 

nader ingedeelde lasten waren €35.000 hoger dan begroot. 

Financiële baten en lasten
In de begroting was geen rekening gehouden met 

financiële baten en lasten. Er zijn ook nauwelijks baten 
ontvangen. Er is wel rente betaald over de lening. Dit was 

niet begroot.

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 

goed te noemen. Er is derhalve geen aanleiding voor 

het aantrekken van vreemd kapitaal ten behoeve van de 

investeringen. De investeringen van 2020 zijn dan ook met 

de eigen middelen gefinancierd. 

De lening uit 2019 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.

11.4.2
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 treasury statuut is bijgesteld conform de 

twee wijzigingen in de Staats courant van 2018. Op 13 

mei 2018 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. Tijdelijk overtollige liquide middelen worden alleen 

aangehouden op spaarrekeningen bij de banken met 

een voldoende rating. Er zal niet meer worden belegd in 

obligaties.

In 2020 hebben geen bijzondere treasuryactiviteiten 

plaatsgevonden.

34 35stichting ATOS • Jaarverslag 2020 stichting ATOS • Jaarverslag 2020



11.5

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 door centralisatie van de huisvesting. De 

opgenomen vooruitblik heeft derhalve betrekking op 
de voor geschreven drie jaar.

11.5.2
Toelichting op de kengetallen

Voor 2020 werd in de meerjarenbegroting 20202024 

een stijging naar 879 leerlingen verwacht. Het zijn er 887 

geworden. Voor 2021 wordt een verdere stijging van het 

leerlingenaantal verwacht, voor de jaren daarna wordt  

op basis van de huidige meerjarenbegroting  een daling 

verwacht. Echter de laatste leerlingprognoses van het 

totaal aantal leerlingen van onze stichting laten een groei 

zien. 

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. 

Voor de berekening van het aantal groepen en derhalve 

de maximaal in te zeten formatie wordt uitgegaan van de 

tsystematiek. 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.

Er is uitgegaan van de volgende aantallen groepen.

2022-
2023

2023-
2024

IKC de Regenboog 11 11 10 9

Schooljaar 2020-
2021

2021-
2022

Totaal 37 38 36 34

IKC de Tichelaar 9 9 8 7

IKC ‘t Holthuus 17 18 18 18

Op basis van het aantal groepen en de normeringen voor 

de inzet van de directie, het ondersteunend personeel en 

de normeringen van de overige taken is de toegestane 

formatieve inzet bepaald. Deze aantallen zijn opgenomen 

in de tabel op de vorige pagina. De aantallen voor 2021 

tot en met 2023 zijn zonder de formatieve inzet op 

gelden van het samenwerkingsverband, de inzet van de 

werk druk verlaging en de interne vervangingspool. Voor 

vervangingslasten is €160.000 per jaar begroot. 

11.5.3 
Balans

Aantal leerlingen op 1 oktober

Aantal leerlingen / Totaal personeel

Aantal leerlingen / Onderwijzend personeel

Personele bezetting in fte op 31 december

Realisatie 

2019

Realisatie 

2020

Prognose 

2021

Prognose 

2022

Prognose 

2023

Bestuur / Management 3,60

55,85

871

15,60

19,80

3,60

56,93

887

15,58

19,36

3,60

50,03

901

18,01

21,33

3,60 3,60

47,74 45,54

876

18,35

21,80

845

18,56

22,18

Personeel primair proces

Ondersteunend personeel

44,00

8,25

45,81

7,52

42,25

4,18

40,18

3,96

38,09

3,85

Totale personele bezetting

Activa

Passiva

Realisatie 

31-12-2019

Realisatie 

31-12-2020

Prognose

31-12-2021

Prognose

31-12-2022

Prognose

31-12-2023

Materiële vaste activa

Algemene reserve

Langlopende schulden

Voorzieningen

Vorderingen

761.472

1.480.289

16.753

255.451

275.555

818.172

1.572.785

2.282.018

2.282.018

1.463.846

740.719

1.382.186

13.484

121.279

350.120

740.719

1.512.186

2.310.560

2.310.560

1.569.841

855.841

1.111.150

10.215

204.536

295.000

855.841

1.241.150

1.918.901

1.918.901

1.063.060

781.639

920.050

6.946

153.348

295.000

763.855

999.743

3.677

189.469

295.000

781.639

1.050.050

1.673.344

1.673.344

891.705

763.855

1.129.743

1.785.889

1.785.889

1.022.034

Financiële vaste activa

Bestemmingsreserves 

(publiek)

Kortlopende schulden

Liquide middelen

56.700

92.496

437.029

1.188.291



130.000

663.611

1.219.721



130.000

463.000

768.060



130.000

463.000

596.705



130.000

463.000

727.034

Totaal vaste activa

Eigen vermogen

Totaal passiva

Totaal activa

Totaal vlottende activa

11.5.1
Kengetallen
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11.5.4
Toelichting op de balans

De omvang van de balans zal in de komende jaren dalen 

door de verwachte negatieve resultaten. In 2023 zal de 

omvang naar verwachting weer toenemen. De financiële 
kengetallen zullen ruim schoots boven de signalerings

waarde van de inspectie blijven liggen.

In 2021 zal €286.000 worden geïnvesteerd in materiële 
vaste activa. Hiervan heeft €140.000 betrekking op de 
eigen bijdrage aan de installatie voor de verbetering van 

het binnenklimaat van IKC de Regenboog. In 2021 zal de 

waarde van de materiële vaste activa toenemen doordat 
de investeringen hoger zijn dan de afschrijvingslasten. 

In 2022 en 2023 zullen de investeringen lager zijn dan 

de afschrijvings lasten en zal de waarde van de materiële 
vaste activa dalen. In deze jaren zal €116.000 en €174.000 
worden geïnvesteerd.

De hoogte van de vorderingen is lastig te voorspellen. 

De balans is een moment opname. 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, 

wordt beïnvloed door het leerlingen  aantal en de norm 

bedragen. De omvang zal redelijk gelijk blijven. In de 

toekomst  balans is geen rekening gehouden met de 

verwachte afboeking van de vordering bij de vereen-
voudiging van het bekostigings  stel. De verwachting is dat 

de waarborgen in 2021 retour zullen worden ontvangen. 

Daar is in de meerjaren  balans rekening mee gehouden. 

De andere vorderingen zijn op het niveau van 

31 december 2020 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 2021 wordt een sterke daling 

van de liquide middelen verwacht door het negatieve 

resultaat, de investeringen in de materiële vaste activa en 
de lagere kortlopende schulden. In 2022 zal de omvang 

dalen, met name door het negatieve resultaat en de 

onttrekkingen uit de onderhoudsvoorziening. 

In 2023 neemt de omvang van de liquide middelen weer 

toe. De omvang zal alle jaren voldoende zijn om aan alle 

verplichtingen te voldoen.

De begrote resultaten zijn met het eigen vermogen 

verrekend. De bestemmingsreserve heeft de gewenste 
omvang bereikt. Het volledige resultaat zal daarom 

met de algemene reserve worden verrekend.

De ontwikkeling van de onderhoudsvoorziening is 

gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplannen. 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 de vervanging van vloerbedekking, de vervanging 

van dakventilatoren en de vervanging van de warmte

installaties. In 2023 zal weer relatief weinig groot 

onderhoud worden uitgevoerd.

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. In de toekomstbalans is 

rekening gehouden met de besteding van de subsidie 

voor de ventilatie van IKC de Regenboog in 2021 en met de 

besteding inhaal en ondersteunings programma voor het 

herstel van opgelopen vertragingen. De andere schulden 

zijn op hetzelfde niveau gehouden.

11.6

Staat van baten en lasten

Baten

Lasten

Financiële baten 

en lasten

Realisatie 2019 Realisatie 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023

Rijksbijdrage OCenW

Personeelslasten

Financiële baten

Aantal leerlingen

Huisvestingslasten

Afschrijvingen

Financiële lasten

5.091.201

3.954.613

578

871

376.541

129.486

293

5.189.934

4.970.180

285

219.754

220.039

5.136.825

4.280.430

12

887

345.355

148.588

622

5.227.563

5.287.553

-610

-59.990

-60.600

5.128.250

4.463.776



901

357.255

170.388

489

5.204.682

5.475.229

-489

-270.547

-271.036

5.137.501

4.388.119



876

360.918

190.202

351

5.127.026

4.115.265



845

360.918

191.566

207

5.205.750

5.396.499

-351

-190.749

-191.100

5.195.559

5.115.659

-207

79.900

79.693

Overige overheids

bijdragen

Overige baten

Overige lasten



98.733

509.540



90.738

513.180



76.432

483.810



68.249

457.260



68.533

447.910

Totaal baten

Totaal lasten

Totaal financiële 
baten en lasten

Saldo baten en lasten

Totaal resultaat
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De begroting is gebaseerd op basis van onderstaande 

uitgangspunten:

• Er is realistisch begroot. In de begroting is uitgegaan 

van de vooraf opgestelde kaderbrief bij de begroting 

met onder andere de ontwikkeling van het leerlingen

aantal en de bijbehorende formatieve inzet.

• 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.
• 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.

• De rijksbijdragen zijn gebaseerd op de normbedragen 

die in november 2020 van kracht waren. Voor de 

personele (schooljaar) bekostiging zijn de norm

bedragen opgenomen in de regeling van 4 september 

2020. Voor de materiële (kalenderjaar) bekostiging 
zijn dit de normbedragen zoals deze zijn opgenomen 

in de regeling van 20 september 2020.

• In de begroting zijn nauwelijks overige baten 

opgenomen. De overige baten die zijn opgenomen 

zijn zeker, hier liggen overeenkomsten aan ten 

grondslag.

• De formatieve inzet is begroot op basis van de 

normeringen als in het formatieplan. In het voorjaar 

van 2019 zijn de nieuwe normeringen vastgesteld.

• 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.

In de begroting is geen rekening gehouden met de 

mogelijke gevolgen van de nieuwe bekostigings

systematiek omdat er nog te weinig informatie is om de 

gevolgen goed in beeld te brengen. Daarnaast is ook geen 

rekening gehouden met de wijziging van de regelgeving 

rondom de onderhoudsvoorziening die in 2023 van kracht 

wordt. Ook hiervoor ontbreekt de benodigde informatie 

nog.

Onderstaande toelichting is een cijfermatige toelichting. 

Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar het 

algemeen deel van het bestuursverslag. De meerjaren

begroting 20212025 is vastgesteld na goedkeuring van de 

Raad van Toezicht in december 2020.

11.6.1
Toelichting op de staat van baten 
en lasten

• De rijksbijdragen zijn, zoals hiervoor aangegeven 

gebaseerd op de normbedragen van die in november 

2020 bekend waren. 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 de begroting is geen rekening gehouden met de 

ontvangst van aanvullende subsidies. Voor 2021 is 

rekening gehouden met de inzet van de inhaal subsidie 

voor het wegwerken van leerachterstanden.

• 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 

ken getallen opgenomen formatieve inzet welke is 

gebaseerd op de normen zoals opgenomen in het 

bestuursformatieplan. Conform het advies van de PO

raad is rekening gehouden met een loonsverhoging 

van 1%, omdat een deel van de al ontvangen verhoging 

van de rijksbijdragen waarschijnlijk zal worden 

gebruikt voor een loons verhoging in de nieuwe cao. 

Het bedrag is in 2020 gebruikt voor een hogere 

eindejaarsuitkering.

• In de begroting is €150.000 opgenomen aan innovatie-
gelden. Deze middelen kunnen worden ingezet 

voor het realiseren van ambities uit het strategisch 

beleidsplan en de IKCschoolplannen. 

• De hoge investeringen van de afgelopen jaren en 

de geplande investeringen voor de komende jaren 

maken dat de afschrijvingslasten de komende 

jaren zullen stijgen. De lasten zijn gebaseerd op de 

momenteel in de administratie aanwezige materiële 
vaste activa en de afschrijvingslasten van de nieuwe 

investeringen. De investeringen zijn gebaseerd op de 

investeringsplannen.

• De huisvestingslasten zijn grotendeels begroot op 

het niveau van 2020. Er wordt de komende jaren geen 

wijziging in de huisvestingssituatie verwacht. 

• De overige materiële lasten zijn eveneens grotendeels 
begroot op het niveau van 2020 waarbij rekening is 

gehouden met de incidenteel hogere lasten in 2020. 

Bij de scholen met een dalend leerlingenaantal is 

rekening gehouden met lagere lasten bij die posten 

die sterk worden beïnvloed door het leerlingenaantal. 

Hierbij moet worden gedacht aan verbruiksmateriaal, 

licentielasten en kopieerkosten. Voor 2021 is bij de 

post bestuur en managementondersteuning rekening 

gehouden met de kosten voor de ondersteuning bij 

van het opstellen van het inkoopbeleid. 

11.7

Financiële 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.

11.8

Overige rapportages

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne 

risicobeheersings- en controlesysteem

De stichting voert verantwoord financieel beleid, 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 eenvoudig risicobeheersings en 

controlsysteem. De meerjarenbegroting wordt in het 

najaar opgesteld in overleg tussen de schooldirecteuren 

en het College van Bestuur met ondersteuning van Dyade. 

Kengetallen Realisatie 
2020

Solvabiliteit 2

Rentabiliteit

Liquiditeit

Weerstandvermogen

Huisvestingsratio

Prognose
2021

75%

-5,2%

2,3

24%

7%

71%

-1,2%

2,4

29%

7%

Prognose
2022

72%

-3,7%

1,9

20%

7%

Prognose
2023

Landelijk 
B3 2019

Signalerings waarde inspectie

74%

1,5%

2,2

22%

7%

64%

1,6%

3,3

34%

7%

Risico indien lager dan 30%

Risico indien lager dan -10%

Risico indien lager dan 0,75

Risico indien lager dan 5%

Risico indien hoger dan 10%
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De meerjarenbegroting omvat vijf jaar en wordt in de 

decembervergadering 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/ business

plan opgesteld. Dit plan omvat vier schooljaren en is 

gebaseerd op de meerjarenbegroting. Het bestuurs

formatie plan 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. 

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. De voor 

het onderwijs ondertussen bijna jaarlijks terugkerende 

ontwikkelingen zijn het afsluiten van een nieuwe cao en de 

bijbehorende aanpassing van de rijksbijdrage. Waar eind 

2019 / begin 2020 door de POraad werd gesteld dat alle 

loonruimte voor 2020 was opgenomen in de nieuwe cao 

en er in 2020 geen ruimte meer zou zijn voor een salaris

aanpassing, werd 29 oktober bekend dat er financiële 
ruimte was gevonden voor verhoging van de eindejaars

uitkering. De besturen hebben ermee ingestemd dat de 

cao 20192020 met twee maanden is verlengd tot 1 januari 

2021. Dit betekent dat er waarschijnlijk in 2021 een nieuwe 

cao zal worden afgesloten. Op dit moment valt nog geen 

inschatting te maken van de financiële gevolgen hiervan 
en de dekking door hogere rijksbijdragen. In de begroting 

is daarom, naast de door de POraad geadviseerde opslag 

van 1%, geen rekening gehouden met de mogelijke nieuwe 

cao. Het uitgangspunt is dat eventuele hogere kosten 

volledig worden gedekt door hogere rijksbijdragen.

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.

In 2020 is samen met de Controlgroep het financieel 
risicoprofiel opgesteld. De binnen de stichting aanwezige 
financiële risico’s zijn in kaart gebracht. Per risico is aan-
gegeven welke maatregelen zijn genomen en kunnen 

worden genomen. Daarnaast is een inschatting gemaakt 

van de kans dat het beschreven risico zal plaatsvinden. 

Er is eveneens een inschatting gemaakt van de financiële 
gevolgen als het risico optreedt.

Als acht belangrijkste financiële risico’s met de kans 
van optreden en de financiële gevolgen worden gezien:

Met een Monte Carlo simulatie is bepaald dat met een 

gewenste zekerheid van 90% een aan te houden vermogen 

van €772.000 (exclusief materiële vaste activa) voldoende 
is om bovenstaande risico’s af te kunnen dekken.

Normatief eigen vermogen

In 2020 heeft de onderwijsinspectie de ‘signalerings-
waarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen’ 

geïntroduceerd. Met deze signaleringswaarde kan worden 

geconstateerd of er sprake is van mogelijk bovenmatig 

eigen vermogen. Het normatief eigen vermogen 

wordt bepaald op basis van de aanschaf waarde van de 

gebouwen, de boek  waarde van de overige materiële 
vaste activa en het totaal aan baten. Op basis van deze 

jaar   rekening 2020 is met behulp van de rekenhulp van de 

onderwijsinspectie het normatief eigen vermogen van de 

stichting bepaald. Dit normatief eigen vermogen bedraagt 

€1.128.000 (inclusief materiële vaste activa). Het publieke 

eigen vermogen van de stichting bedraagt €1.512000. 
Dit betekent dat er mogelijk sprake is van €384.000 aan 
bovenmatig eigen vermogen. Dit bedrag zal – zoals te 

zien is in onderstaande tabel – afnemen. Invoering van 

de componentenmethode en de vereenvoudiging van 

de bekostiging zal daarnaast ook effect hebben op het 
bovenmatig eigen vermogen. Gezien de negatieve invloed 

van deze twee ontwikkelingen op het eigen vermogen, 

wordt er voor gekozen het mogelijk bovenmatig eigen 

vermogen niet te snel af te bouwen. Uit onderstaande 
tabel blijkt dat er op basis van de meerjarenbegroting 

eind 2022 geen sprake is van een mogelijk bovenmatig 

vermogen. 

Op basis van de begroting 20212025 en de balans per 31 

december 2020 zal het normatief vermogen zich volgens 

onderstaande tabel ontwikkelen. De omvang van de drie 

bepalende gegevens is ook opgenomen.

Omschrijving Kans Gevolg 
min.

Gevolg 
max.

1

3

4

8

7

5

6

2

Onvoorzienbare en on-

beheers bare fluc tuatie 
in leerling aantallen

Instabiliteit in 

bekostiging

Onvolledige indexatie 

van bekostiging

Vaste voet - uitvoerings-

risico in de bedrijfs-

voering

Restrisico’s

Hoger dan begrote 

lasten door ziekte-

verzuim

Arbeids markt schaarste, 

hoger dan begrote 

lasten door het moeilijk 

kunnen ver vullen van 

vacature ruimte

Financiële gevolgen van 

beëindiging arbeids-

relatie ter voor koming 

van een geschil of om 

een bestaand geschil op 

te lossen (o.a. arbeids-

conflicten)

30%

30%

70%

100%

30%

70%

50%

30%

€25.000

€25.000

€0

€250.000

€150.000

€25.000

€75.000

€25.000

€75.000

€75.000

€25.000

€500.000

€250.000

€75.000

€150.000

€75.000

Realisatie
31-12-2020

Aanschaf waarde 
gebouwen

Boek waarde 
overige mva

Normatief eigen 
vermogen

Feitelijk eigen 
vermogen

Verschil

Totaal baten

Prognose
31-12-2021

€307.372€167.372

€596.404

€1.208.630

€1.241.150

€32.520

€603.680

€1.128.013

€1.512.186

€384.173

€5.204.682€5.227.575

Prognose
31-12-2022

€307.372

€543.040

€1.155.313

€1.050.050

- €105.263

€5.205.750

Prognose
31-12-2023

€307.372

€545.724

€1.157.548

€1.129.743

- €27.805

€5.195.559
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11.9

Kengetallen

11.9.1
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 
financierings  opbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in 
hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar 

verplichtingen kan voldoen. De ratio van 79% geeft aan dat 
dan 79% van het vermogen bestaat uit eigen vermogen 

en voorzieningen en slechts 21% uit vreemd vermogen. 

De onderwijs inspectie hanteert een signaleringswaarde 

van 30% voor de solvabiliteit (definitie 2). De solvabiliteit 
van de stichting is hoger dan de door de inspectie gestelde 

signaleringswaarde.

11.9.2
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 

liquiditeits ratio geeft aan dat 2,4 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 2020 de beschikking over €1.220.000 aan 
liquide middelen en heeft daarnaast €350.000 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 €664.000. De liquiditeitspositie van 
de stichting is hierdoor goed te noemen. De ratio is hoger 

dan de door de inspectie vastgestelde signaleringswaarde 

van 0,75.

11.9.3
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 €5.228.000, een negatief resultaat behaald 
van €61.000. Dit houdt in dat 1,2% meer middelen zijn 
ingezet dan zijn ontvangen. De rentabiliteit is hoger dan 

de door de inspectie vastgestelde signalerings waarde van 

- 10%. Dit betreft de signaleringswaarde voor één jaar. De 
signalerings waarde voor drie jaar is 0%.

11.9.4
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 nietvoorziene, 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 

signalerings grens van de inspectie.

11.9.5
Huisvestingsratio

Definitie: De som van de huisvestingslasten en af

schrijvingen 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. 

Kengetallen 2020

Solvabiliteit 2

Rentabiliteit

Liquiditeit

Weerstandvermogen

Huisvestingsratio

2019

80%

4,2%

3,4

30%

8%

71%

-1,2%

2,4

29%

7%

Landelijk B3 2019

64%

1,6%

3,3

34%

7%

Signalerings waarde inspectie

Risico indien lager dan 30%

Risico indien lager dan -10%

Risico indien lager dan 0,75

Risico indien lager dan 5%

Risico indien hoger dan 10%
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Verslag Raad van 
Toezicht over 2020

12.1

Inleiding

In dit verslag geeft de Raad van Toezicht (RvT) van 
stichting ATOS u inzage in de activiteiten in het verslagjaar 

2020. In de bijlagen zijn de werkwijze, de taken, 

verantwoordelijkheden, samenstelling en het rooster van 

aftreden vastgelegd.

Het afgelopen kalenderjaar was een bijzonder jaar met 

name door het uitbreken van het COVID19 virus en 

daaropvolgende maatregelen vanuit de overheid. De 

maatregelen hebben een grote impact gehad op stichting 

ATOS als geheel en op de werkzaamheden van het College 

van Bestuur (CvB), directeuren, onderwijzend personeel 

als ook ondersteunend personeel. Door de maatregelen 

werd er online les ofwel een mix van online en fysiek 

lesgegeven. Van het personeel werden hierdoor nieuwe 

werkwijzen, andere organisatievormen en het ontwikkelen 

van een aantal digitale vaardigheden gevraagd, waarbij 

de ontwikkel en implementatie tijd gereduceerd bleek 

tot nul. Mocht er wel fysiek lesgegeven worden dan waren 

er allerlei eisen aan inrichting van de scholen en hygiëne 
maatregelen. Een zeer uitdagende situatie kunnen we 

zeggen, die door het personeel vol creativiteit en goede 

moed toch iedere keer werd aangepakt. De RvT hecht er 

waarde aan om ook in dit document zijn waardering uit 

te spreken voor de inspanningen van alle betrokkenen 

en complimenteert de stichting met de gerealiseerde 

successen op dit vlak.

Ook voor de RvT hadden de gevolgen van de maatregelen 

impact. Niet alleen werd er grote alertheid gevraagd 

van de RvT, ook in de ondersteuning van het CvB en het 

monitoren van de voortgang van afspraken in het Jaarplan 

vroegen om extra aandacht en ondersteuning.

12

12.2

Overleg RvT en 

werkzaamheden 2020

De RvT en het CvB vergaderden in 2020 zesmaal: tweemaal 

‘live’ op het bestuurskantoor in Bemmel, viermaal in 

digitale vergaderingen, omdat fysieke bijeenkomsten 

vanwege de lockdown maatregelen niet mogelijk bleken 

te zijn. Er zijn twee bijeenkomsten voor de RvT en het CvB 

geweest onder leiding van een extern adviseur van Scolix 

voor de zelfevaluatie van de RvT.

Er zijn vijf vergaderingen geweest met de Gemeen

schappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Vier hiervan 

vonden plaats in aanwezigheid van de bestuurder. 

Daarnaast was er een telefonisch overleg tussen de 

voorzitters van de RvT en de GMR.

Ook hebben er online werkbezoeken plaatsgevonden op 

de scholen. De focus hierbij was met name de impact van 

de maatregelen in het kader van COVID19 en de wijze 

waarop de scholen hiermee omgingen.

In 2020 is gebruik gemaakt van een (externe) ambtelijke 

secretaris.

12.3

Samenstelling en 

rooster van aftreden 

van de RvT leden

Op 31122020 is de RvT als volgt samengesteld:

Mw. C. Sahin  voorzitter RvT, voorzitter 

   Remuneratiecommissie

Dhr. M.M. Beekhuizen lid RvT, voorzitter Audit 

   commissie, aandachtsveld 

   ICT en Huisvesting (secundair)

Mw. H.C. Rookmaker lid RvT, aandachtsveld 

   Onderwijskwaliteit (primair 

   aanspreekpunt), aandachtsveld 

   Personeel & Organisatie 

   (secundair)

Dhr. G.J. Vonk  lid RvT, lid Auditcommissie, 

   aandachtsveld ICT en Huis 

   vesting (primair aanspreekpunt)

Mw. A.P. Versteegh lid RvT, lid Remuneratie

   commissie, aandachtsveld 

   Personeel & Organisatie (primair 

   aanspreekpunt), aandachtsveld 

   Onderwijskwaliteit (secundair)

Rooster van aftreden

12.4

In 2020 belangrijkste 

zaken op de agenda

• De bestuursletter: dit is een vast agendapunt aan de 

hand van het document dat door de bestuurder wordt 

opgesteld. Hierin wordt beknopt melding gemaakt 

van relevante lopende zaken vanuit bestuursniveau;

• Goedkeuring Strategisch Beleidsplan 2020  2024;

• Goedkeuring van de begroting en meerjarenraming;

• Goedkeuren van het jaarverslag van de stichting;

• Vernieuwing contract met de accountant voor 

beoordeling jaarverslag;

• Vaststellen van de WNTbezoldigingsklasse en 

toetsing van de rechtmatige bezoldiging van de 

bestuurder;

• Nieuwe CAOBestuurders PO;

• Vaststellen van het jaarverslag van de RvT;

• Bespreken accountantsverslag;

• Scholingsplan RvT;

• Aanpassing bestuurs en toezichtregelement;

• Bespreken van de tussentijdse financiële en niet-
financiële managementrapportages;

• Risicoanalyse waaronder specifieke onderwerpen: 
financieel risicoprofiel, beheersmaatregelen, hoogte 
eigen vermogen, componentenmethode groot 

onderhoud, reputatiemanagement;

• Bespreken van het aandachtspunt onderwijs, 

waaronder specifiek de onderwerpen: kwaliteitszorg 
opbrengst gericht passend onderwijs, kwaliteitsmatrix, 

werkdrukverlagende middelen, werkverdeling en 

onderwijskundige scores, onderwijsresultatenmodel 

en resultaten tevredenheidsonderzoeken, impact van 

de COVID19 crisis op het onderwijs; 

• Bespreken van het aandachtspunt personeel 

en organisatie, waaronder specifiek de 
onderwerpen: integraal personeelsbeleid, 

meerjarenbestuursformatieplan, continuïteit 

van het bestuursbureau, impact van COVID19 op 

ziekteverzuim, inzet van personeel en kwaliteit van 

functioneren;

Dhr. M.M. 

Beekhuizen

Mw. C. Sahin

Mw. H.C. Rookmaker

Dhr. G.J. Vonk

Mw. A.P. Versteegh

Benoemd

01092014

01022015

01022017

01022017

01082019

Aftredend
01092022

01022023

01022021

01022021

01082022

Termijn
tweede

tweede

eerste

eerste

eerste
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• Bespreken van het aandachtspunt huisvesting en ICT, 

waaronder specifiek: huisvesting van De Regenboog 
(kwaliteit van de lucht en verbetering van het 

luchtbehandelingssysteem);

• Vernieuwing convenant met de gemeente;

• Opbrengsten van de zelfevaluatie van RvT onder 

begeleiding van Scolix.

Het intern toezicht is van mening dat in 2020 een bijdrage 

is geleverd aan het realiseren van de doelstellingen 

zoals zijn opgenomen in het strategisch beleidsplan. 

Voor de behaalde resultaten wordt verwezen naar het 

bestuursverslag.

12.5

Werkgeverstaak

De voorzitter heeft het afgelopen jaar met een vaste 
regelmaat werkoverleggen gevoerd met de bestuurder, 

Mw. H.M.M. Toenders. 

De Remuneratiecommissie en de bestuurder hebben 

tweemaal overleg gehad in het kader van het functioneren 

van de bestuurder. Onderwerpen die ter sprake kwamen 

waren onder meer: (persoonlijk) jaarplan van de 

bestuurder, beoordeling van het functioneren en de werk

druk van de bestuurder. 

12.6

Honorering en 

deskundigheids-

bevordering 

We zijn als leden van de RvT unaniem van mening dat 

de stichting gebaat is bij permanente educatie, bench

marking en professionalisering. De RvT is verdergegaan 

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 van de auditcommissie heeft zoals af-
gesproken in 2020 de postgraduate governance opleiding 

voor commissarissen & bestuurders met succes afgerond. 

Elk kalenderjaar zal een ander lid deze opleiding volgen. 

De workshops tijdens de Maand van het Commissariaat 

verzorgd door het NCD (Nederlandse Vereniging van 

Commissarissen en Directeuren) zijn gevolgd door de 

voorzitter. Diverse leden hebben deelgenomen aan de 

Kwaliteits tafels van de VTOI. Daarnaast hebben alle 

leden van de RvT deel genomen aan de zelf evaluatie 

bijeenkomsten onder begeleiding van een externe adviseur 

van Scolix als invulling van de gezamenlijke scholing. 

Tijdens de zelfevaluatie zijn onder meer aan bod gekomen: 

functioneren individuele leden, functioneren RvT als 

team, functioneren RvT  CvB, evaluatie toezichtkader, visie 

bestuur en toezicht, rollenscheiding, invulling door RvT 

van verenigingsconvenant VTOI en stakeholderbeleid. De 

bijeenkomsten hebben geleid tot een opbrengstnotitie 

met een aantal aandachtspunten ter verbetering w.o. 

stakeholders beleid en calamiteiten en crisis communicatie 

invulling geven, verdere stroomlijning beoordelingscyclus 

bestuurder met cycli in de organisatie, toezichtkader 

herijken en moderniseren.

De vergoeding van de RvT is in 2015 gebaseerd op de 

handreiking “Honorering vanuit de VTOINVTK” en in 2019 

is de bezoldiging naar beneden afgerond op €4.000 per 
kalenderjaar voor een lid en €6.000 per kalenderjaar voor 
de voorzitter. Dit is in 2020 ongewijzigd. 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 RvT ontheffing van de btw-plicht van de Belastingdienst 
gekregen.

Stichting ATOS heeft ten behoeve van de RvT een lid-
maatschap bij de VTOINVTK. De leden zijn individueel 

aangemeld en ingeschreven als lid.

De vergaderingen van de RvT zijn in de regel openbaar van 

karakter. In het jaar 2020 heeft niemand gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om aanwezig te zijn.

De RvT 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 RvT als geheel, maar 

ook de individuele leden kijken naar vormen van samen

werking 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 demo grafische 
ontwikkelingen binnen de gemeente Lingewaard op 

termijn terug lopen, de centrale en lokale overheid 

komen steeds verder op afstand te staan en er wordt 

steeds meer verlangd van leerlingen en personeel. 

Denk daarbij aan stringentere wetgeving, richtlijnen en 

verantwoordingskaders. Daarnaast zal op korte termijn 

middels bouwkundige ingrepen het binnenklimaat van 

IKC de Regenboog aangepakt worden. Er wordt informatie 

verzameld om voorbereid te zijn op de invoering van een 

nieuwe bekostigingssystematiek en een nieuwe wijze van 

verwerken van groot onderhoud (componentenmethode).

 

Tot slot

De bestuurder is erin geslaagd om de in het vorig jaar al 

zichtbare invulling van de kwaliteitsverbetering verder 

uit te bouwen. De RvT bedankt haar voor de geleverde 

bijdrage in 2020.

Namens de RvT,

Mw. C. Sahin,

voorzitter 
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Financieel verslag

Balans per 31 december 2020

En vergelijkende cijfers 2019. - na verwerking 
resultaatbestemming -

Staat van baten en lasten 2020

En vergelijkende cijfers 2019

(Voorstel) bestemming van het resultaat

Een (Voorstel) bestemming van het resultaat is 

opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden 

posten van de staat van baten en lasten.

13

1 Activa

2 Passiva

31-12-2020 31-12-2019

1.1     Vaste activa

2.1     Eigen vermogen

1.2     Vlottende activa

€740.719

€2.310.560

€1.569.841

€2.310.560

€818.172

€2.282.018

€1.463.846

€2.282.018

1.1.2 Materiële vaste activa

2.2 Voorzieningen

1.1.2 Vorderingen

1.1.3 Financiële vaste activa

2.3 Langlopende schulden

2.4 Kortlopende schulden

1.1.3 Liquide middelen

€740.719

€121.279

€1.512.186

€350.120



€13.484

€663.611

€1.219.721

€761.472

€255.451

€1.572.784

€275.555

€56.700

€16.753

€437.029

€1.188.291

Totaal vaste activa

Totaal passiva

Totaal vlottende activa

Totaal activa

3 Baten

6 Financiële baten en lasten

4 Lasten

2020 Begroot 2020 2019

3.1 Rijksbijdragen OCW

6.1 Financiële baten

4.1 Personeelslasten

4.3 Huisvestingslasten

€5.227.563

- €610

- €60.599

€5.287.553

- €59.990

€5.029.934

-

- €260.594

€5.290.528

- €260.594

€5.189.934

€285

€220.039

€4.970.180

€219.754

3.5 Overige baten

6.2 Financiële lasten

4.2 Afschrijvingen

4.4 Overige lasten

€90.738

€622

€148.588

€513.180

€5.136.825

€12

€4.280.430

€345.355

€85.080



€173.379

€442.245

€4.944.854



€4.336.904

€338.000

€98.733

€293

€129.486

€509.540

€5.091.201

€578

€3.954.613

€376.541

Totaal baten

Saldo financiële baten en lasten*

Totaal resultaat*

Totaal lasten

Saldo baten en lasten*

* (- is negatief)
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Grondslagen voor waardering van 
activa, passiva en resultaatbepaling

Algemeen

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 Jaar

verslag geving 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 kasstroom

overzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties 

wordt verwezen naar de toelichting.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen 

voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 

continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en 

van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 

voorgaand jaar.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechts

personen waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan 

worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende 

zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt 

als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, 

andere sleutelfunctionarissen in het management van de 

instelling en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen 

worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt 

toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 

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

Grondslagen Balans

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

vervaardigings prijs, verminderd met de afschrijvingen. 

De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang plaats 

op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Door de stichting wordt op iedere balansdatum 

beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief 

aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan 

zijn. Van bijzondere waardevermindering is sprake als de 

boekwaarde van een actief hoger is dan de opbrengst

waarde en bedrijfswaarde.

Er zijn per balansdatum geen aanwijzingen dat er vaste 

activa aan bijzondere waardevermindering onderhevig is.

Kasstroomoverzicht 2020

En vergelijkende cijfers 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

Aanpassing voor aansluiting bedrijfsresultaat:

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Veranderingen in werkkapitaal:

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ref. 2020 2019

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo baten en lasten)

Afschrijvingen

Ontvangen interest

Investeringen in materiële vaste activa

Vorderingen

Nieuw opgenomen langlopende schulden

Stand liquide middelen per 11

Mutaties voorzieningen

Betaalde interest

Desinvesteringen in materiële vaste activa

Mutaties overige financiële vaste activa

Overige investeringen in financiële vaste activa

Kortlopende schulden

Aflossing langlopende schulden

Mutatie boekjaar liquide middelen



4.2

6.1.1/1.2.2.14

1.1.2

1.2.2/1.2.2.14

2.3



2.2

6.2.1/2.4.18

1.1.2

6.1.4/6.2.2

1.1.3

2.4/2.4.18

2.3



- €59.990

€148.588

€119

- €127.836

- €74.672



€1.188.291

- €134.172

€622





€56.700

€226.582

- €3.269

€31.430

€219.754

€129.486

€235

- €276.978

- €6.508

€17.550

€722.997

€73.549

€293

€16.040

€459

€266.285

€26.511

- €797

€465.294

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Eindstand 31-12-2020

Mutatie liquide middelen

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€14.416

€105.833

- €71.136

€151.910

- €3.269

- €1.219.721

€31.430

€203.035

€443.193

€5.347

€20.003

€16.753

€1.188.291

€465.294

-

-

-

-

-

-

1.2.4

52 53stichting ATOS • Jaarverslag 2020 stichting ATOS • Jaarverslag 2020



Gebouwen
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan 

de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot 

onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening 

wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van 

het onderhoud en de periode die telkens tussen de 

werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Terreinen
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.

Financiële vaste activa

Overige vorderingen
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.

Vlottende activa

Vorderingen

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 

overeen gekomen 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 
winstenverlies rekening gebracht. Voorzieningen wegens 

oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boek

waarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide 

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves en 

bestemmingsreserves.

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere 

bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur is 

aangebracht.

Beperkingen Eur

Reserve 

vervanging 

binnen cao

Het be-

kostigen van 

vervanging 

binnen cao

Door het be-

stuur, alleen 

vervanging 

binnen cao

€130.000

Omschrijving Doel

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 

afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat 

een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan 

de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 

voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste 

schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De 

voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale 

waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 

zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders 

vermeld.

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.

Voor het contant maken van de waarde van de voorziening 

wordt gerekend met een rekenrente welke voor eind 2020 

wordt bepaald. De berekening is als volgt:

Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie 
(bron: CBS). Bij een negatieve uitkomst van de rekenrente 

zal deze op nul worden gesteld.

Voor 2020 wordt er gerekend met een rekenrente van 

0,80%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente 

vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de 

inflatie 1,20% is.

Jubileumuitkeringen
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.

Voorziening groot onderhoud 
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt 

een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te 

verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan 

de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte 

bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens 

tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud 

ultimo 2020 is gebruik gemaakt van de tijdelijke 

uitzonderings  bepaling conform RJO 4, lid 1c.

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.

Leasing

Operational Lease
Er wordt verondersteld sprake te zijn van Operational Lease 

als er sprake is van een geïdentificeerd actief, de afnemer 
heeft gedurende de gehele gebruiksperiode het recht op 
vrijwel alle economische voordelen uit het gebruik van het 

geïdentificeerde actief; en de afnemer heeft gedurende de 
gehele gebruiksperiode het recht om het gebruik van het 

geïdentificeerde actief te bepalen.

Verplichtingen inzake Operational Lease welke de stichting 

over langere perioden is aangegaan als lessee met 

bedragen van betekenis zijn opgenomen in de Niet in de 

balans opgenomen verplichtingen met de looptijdanalyse. 

De periodiek te betalen leasebedragen worden in dezelfde 

periode direct ten laste van de winst en verliesrekening 

gebracht.

De stichting heeft geen leaseovereenkomsten afgesloten 
als lessor.

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per 

categorie weergegeven. Tevens zijn de activeringsgrenzen 

vermeld.

Afschrijvings-

percentage 

per jaar

Acti  ve rings   -

grens in €

Gebouwen

Machines en 

installaties

Vloeren (m.n. 

marmoleum)

Stoffering

Zonnepanelen

Meubilair

Leermiddelen

ICT

Duurzame 

apparatuur

Digitaal 

schoolbord

480

120

240

120

180

240

96

36

60

60

2,5%

10,0%

5,0%

10,0%

6,7%

5,0%

12,5%

33,3%

20,0%

20,0%

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Categorie Afschrijvings-

termijn in 

maanden
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Kortlopende schulden

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

gerekend 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 verslag jaar, 

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 toe

gevoegd 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 toe gezegdebijdrage regelingen 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.

Pensioenregeling
Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioen-
voorziening opgenomen.

De instelling is volgens de cao aangesloten bij het ABP. 

De belangrijkste kenmerken van deze regelingen zijn:

• pensioengevende salarisgrondslag is middelloon

• er heeft in 2020 geen indexatie plaatsgevonden
• de dekkingsgraad van het ABP was per 31122020 

93,20%

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

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de 

bepalingen van de Nederlandse Pensioen wet van 

toepassing en worden op verplichte, contractuele 

of vrij willige basis premies aan pensioen fondsen en 

verzekerings  maatschappijen betaald door de instelling. 

De premies worden verantwoord als personeels  kosten 

zodra deze verschuldigd zijn. Vooruit betaalde premies 

worden opgenomen als overlopende activa indien dit 

tot een terug storting 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 toe

komstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en 

vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Indien 

een schattingswijziging plaatsvindt van de economische 

levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen 

aangepast.

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

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig 

verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking 
van de rentelasten wordt rekening gehouden met de 

verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 

methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat als 

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

In samenhang met de balans en de staat van baten en 

lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan het 

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

genereren.

Operationele activiteiten
Onder de operationele activiteiten is het saldo van de 

baten en lasten opgenomen welke in het verslagjaar 

gerealiseerd zijn. Het saldo van de baten en lasten wordt 

gecorrigeerd met de lasten door afschrijvingen, dotatie en 

vrijval van voorzieningen die in het verslagjaar niet tot een 

kasstroom leiden.

Het saldo van de baten en lasten wordt tevens gecorrigeerd 

met de fluctuatie van kortlopende vorderingen en 
schulden gedurende het verslagjaar.

Ontvangsten en uitgaven uit rente gedurende het 

verslag jaar zijn ook opgenomen onder de operationele 

activiteiten.

Investeringsactiviteiten
Uitgaven en inkomsten welke voortvloeien uit het 
respectievelijk aankopen en verkopen van duurzame 

middelen.

Financieringsactiviteiten
Inkomsten en uitgaven welke voortvloeien uit het 

respectievelijk aangaan of aflossen van leningen.

Rente- en kasstroomrisico
De Instelling loopt renterisico over de rentedragende 

vorderingen (met name onder financiële vaste activa, 
effecten en liquide middelen) en rente dragende lang-
lopende en kort lopende schulden (waaronder schulden 

aan krediet instellingen). Met betrekking tot vastrentende 

vorderingen en schulden loopt de instelling risico’s over de 

reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.

Kredietrisico
De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal 

voldoen aan het treasurybeleid.
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Toelichting op de te onderscheiden posten van de balans

1.1.3 Financiële vaste 

 activa

Boekwaarde 

1-1-2020

Investeringen 

2020

Des-

investeringen

2020

Waarde-

verandering 

2020

Resultaat

2020

Boek waarde 

31-12-2020

1.1.3.8.3 Waarborg 

 sommen

€56.700

€56.700



-

€56.700

€56.700

  

- - -Totaal Financiële vaste 
activa

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

1.2.2.2 OCW

1.2.2.3 Gemeenten

1.2.2.12 Vooruit betaalde 

 kosten

1.2.2.10 Overige 

 vorderingen

1.2.2.14 Te ontvangen 

 interest

31-12-2020 31-12-2019

€234.480

€25.345

€11.598

€78.684

€12

€338.509

€11.610

€350.119

€259.724

€15.831

€275.555

€219.144

€12.500

€15.712

€28.080

€119

Subtotaal vorderingen

Overlopende activa

Totaal vorderingen

1 Activa

1.1.2.1 1.1.2.3 1.1.2.4

Stand per 01-01-2020

1.1 Vaste activa

Gebouwen Inventaris en 

apparatuur

Overige materiële 

vaste activa

Totaal materiële 

vaste activa

Verkrijgings of vervaardigingsprijs €150.352

€17.020

€167.372

€133.204

€3.835

€137.039

€1.088.015

€83.989

€1.172.004

€522.323

- €31.509

€490.814

€207.817

€26.827

€234.644

€105.945

€6.922

€112.867

€1.446.184

€127.836

€1.574.020

€761.472

- €20.752

- €20.752

1.1.2 Materiële vaste activa

Cumulatieve afschrijvingen 

en waardeverminderingen

€17.148

€13.185

€30.333

€565.692

€115.498

€681.190

€101.872

€19.905

€121.777

€684.712

€148.588

€833.300

Verloop gedurende 2020

Stand per 31-12-2020

Materiële vaste activa 
per 01-01-2020

Mutatie gedurende 2020

Materiële vaste activa per 
31-12-2020

Investeringen

Verkrijgings of vervaardigingsprijs

Afschrijvingen

Cumulatieve afschrijvingen 

en waardeverminderingen

Gebouwen
Er is geen sprake van volledige doordecentralisatie. 

De gebouwen zijn eigendom van de gemeente behoudens 

het deel dat de instelling met eigen private middelen heeft 
gefinancierd en is opgenomen onder de materiële vaste 
activa. Alle vorderingen genoemd onder 1.2.2 hebben een looptijd 

korter dan een jaar.

1.2.2.3 Gemeenten

1.2.2.3.2 OZB en heffingen

1.2.2.3.3 Additionele 

 aanvragen

31-12-2020 31-12-2019

€25.345



€25.345

€78.684

€12.500

€28.080



€12.500

Totaal gemeenten

Totaal overige vorderingen

1.2.2.10 Overige vorderingen
1.2.2.10.7    Vergoeding 

      salaris kosten

1.2.2.10.7    Samenwerking 

      sverband

1.2.2.10.7    Belasting 

      dienst, btw 

      zonnepanelen

1.2.2.10.7    Waarborg

      sommen 

      snappets

1.2.2.10.7    Energie 

      afrekeningen

1.2.2.10.7    Overige  

      vorderingen

€709

€2.708



€55.200

€17.502

€2.564

€3.689

€16.290

€8.100
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1.2.4 Liquide middelen

1.2.4.2 Tegoeden op 

 bank rekeningen

31-12-2020 31-12-2019

€1.219.721

€1.219.721 €1.188.291

€1.188.291

Totaal liquide middelen

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

2 Passiva

Stand per 

01-01-2019

€1.207.798 €1.480.289€124.129 €148.362 - €98.103€1.480.289 €1.382.186

€144.948 €92.496- €124.129 €71.677 €37.504€92.496 €130.000

€1.352.746

Stand per 

31-12-2019

€1.572.785

Resultaat 

2019

€220.039

Stand per 

01-01-2020

€1.572.785

Overige 

mutaties

-

Overige 

mutaties

-

Resultaat 

2020

- €60.599

Stand per 

31-12-2010

€1.512.186

2.1.1 Eigen vermogen

2.1 Eigen vermogen

2.1.1.1 Algemene reserve

2.1.1 Eigen vermogen

2.1.1.2 Bestemmings

 reserves (publiek)

Totaal eigen vermogen

Stand per 

01-01-

2020

€183.813

€71.638





€258.222

€4.549

€14.060

€7.596

€126.863

€1.736

€52.454

€68.825





€38.394

€21.199



€40.030

€255.451

Vrijval 

2020

-

Dotatie 

2020

€128.599

Rente 

mutatie*

-

Bedrag 

<1 jaar

€21.656

Ont -

trek king 

2020

€262.771

Stand per 

31-12-

2020

€121.279

Bedrag 

1 t/m 5  

jaar

Bedrag 

1 t/m 5  

jaar

€59.593 €40.030

2.2.1.1 Jubileum 

 uitkeringen

2.2.3 Voorzieningen 

 groot onderhoud

2.2 Voorzieningen

Totaal voorzieningen

€13.484 €16.753 €10.083€3.269 4,000%

Aflossing 
in 2020

€3.269

Stand per 

01-01-2020

€16.753

Stand 

per 31-12-

2020

€13.484

Looptijd 

>5 jaar

-

Aan gegane 

lening in 

2020

-

Looptijd 

>1 jaar

€10.083

Rente 

percentage

-

2.3.7.1 Leningen o/g*

2.3 Langlopende 

 schulden

Totaal langlopende 
schulden

Stand per 

01-01-2019

€20.819 €92.496 €71.677 €37.504€92.496 €130.000

€124.129 - €124.129   

€144.948

Stand per 

31-12-2019

€92.496

Resultaat 

2019

€71.677

Stand per 

01-01-2020

€92.496

Overige 

mutaties

-

Overige 

mutaties

- €124.129

Resultaat 

2020

€37.504

Stand per 

31-12-2010

€130.000

2.1.1.2.2 Reserve 

 vervanging 

 binnen cao

2.1.1.2 Bestemmings-
 reserves (publiek)

2.1.1.2.9 Reserve kwaliteit 

 onderwijs

Totaal bestemmings-
reserves (publiek)

De toelichting over de beperkte doelstellingen van 

de reserves zijn vermeld in de Grondslagen.

* bij netto contante waarde
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2.4 Kortlopende schulden

2.4.6 Schulden aan gemeenten

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.12      Overige kortlopende schulden

2.4.14 Vooruitontvangen subsidies OCW

2.4.6 Schulden aan gemeenten

2.4.6 Vervanging ventilatiesysteem IKC De Regenboog

2.4.9.1 Loonheffing

2.4.12.4     Netto salarissen

2.4.14.2 Subsidie lerarenbeurs

2.4.12.8     PWC, accountantscontrole

2.4.12.8     De Tichelaar, energiekosten

2.4.8 Crediteuren

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen

2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen Samenwerkingsverband

2.4.12 Kortlopende overige schulden

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen

31-12-2020 31-12-2019

€103.587

€103.587

€170.793

€886



€6.716

€7.570

€46.101

€181.289

€97.200

€54.598

€9.700

€39.841

€131.294

€425.416

€103.587

€181.289

€39.841

€97.200

€238.194

€663.610

€307.323

-

€155.330

€14.451

€5.643

€129.706

€437.029





€146.329

€3.442

€5.643

€6.353



€87.411

€155.330

€5.643

€50.131



€14.451

€124.063

Subtotaal kortlopende schulden

Totaal Schulden aan de gemeente

Totaal Belastingen en premies sociale verzekeringen

Totaal Overige kortlopende schulden

Totaal Vooruitontvangen subsidies OCW

Overlopende passiva

Totaal Kortlopende schulden

2.4.9.3 Premies sociale verzekeringen

2.4.12.8     Overige geldstromen (inclusief MRgelden)

2.4.14.2 Subsidie inhaal en ondersteuningsprogramma’s

2.4.12.8     Samenwerkingsverband

2.4.12.8     Overige schulden

€10.496

€19.219

€97.200

€5.450



€9.001

€631



€3.672

€353

* Alle schulden 

genoemd onder 2.4 

hebben een looptijd 

van korter dan 1 jaar.

Niet in de balans opgenomen 
rechten en verplichtingen

Rechten
De volgende niet uit balans blijkende rechten worden 

hieronder toegelicht.

Verplichtingen
De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen 

worden hieronder toegelicht.

1 Zonnekinderen BV 182018 

182028

Periode 

van t/m
Omschrij vingVlg 

Nr.

Bedrag 

verslag - 

jaar

Bedrag per 

maand

Looptijd

Mndn
Bedrag 

< 1 jaar

Bedrag 

1-5 jaar

Bedrag 

>5 jaar

Bedrag 

totaal

€1.475140 €17.700 €17.700 €70.800 €45.725 €134.225

1 Zonnekinderen BV 182018 

182028

Periode 

van t/m
Omschrij vingVlg 

Nr.

Bedrag 

verslag - 

jaar

Bedrag per 

maand

Looptijd

Mndn
Bedrag 

< 1 jaar

Bedrag 

1-5 jaar

Bedrag 

>5 jaar

Bedrag 

totaal

€2.23972 €26.862 €26.862 €96.256  €123.118

62 63stichting ATOS • Jaarverslag 2020 stichting ATOS • Jaarverslag 2020



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

3 Baten

3.1.1 Rijksbijdragen

3.5 Overige baten

Overige

3.1.2 Overige subsidies

3.1 Rijksbijdragen 2020 Begroot 2020 2019

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW

3.5.1 Verhuur

Leerlinggebonden financiering

3.5.2 Detachering personeel

Vergoeding Beleidsadviesgroep (BAG)

3.5.5 Ouderbijdragen

Boekwinst verkoop kopieermachines

3.5.10 Overige

Overige

3.1.2.1 Overige subsidies OCW

3.1.2 Ontvangen doorbetalingen 
 rijksbijdrage SWV

€4.690.367

€56.439

€14.500

€13.922



€4.155



€16.223

€1.723

€301.248

€145.211

€4.690.367

€301.248

€5.136.826

€90.739

€16.223

€4.490.915

€49.140

€14.500

€17.590



€3.850



€14.500



€291.360

€162.579

€4.490.915

€291.360

€4.944.854

€85.080

€14.500

€4.609.006

€53.415

€14.749

€20.312

€1.500

€4.115

€1.501

€20.891

€3.140

€325.269

€156.925

€4.609.006

€325.269

€5.091.200

€98.733

€20.891

Totaal Rijksbijdrage

Totaal Rijksbijdragen

Totaal Rijksbijdragen

Totaal overige baten

Overige

4 Lasten

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Overige

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

4.1 Personeelslasten 2020 Begroot 2020 2019

4.1.1.1 Lonen en salarissen

Kosten uitbesteding derden

Innovatie

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel

4.1.1.2 Sociale lasten

Nascholing

Negatief getoetsten

4.1.2.3 Overige

 Af: ontvangen uitkeringen personeel

4.1.1.5 Pensioenpremies

Arbokosten

Bemiddeling invalwerk

€3.110.708

€15.715

- €2.813



€575.625

€61.544

€152.451



€444.459

€4.339

€36.274

€8.955

€7.707

€17.918

€4.125.654

€2.750

€2.500



€1.750

€71.000

€207.000





€7.000

€80.000

€20.000

€10.000

€16.250

€2.882.128

€4.037

- €1.370

€14.932

€529.639

€62.092

€112.521

€14.932

€446.627

€3.845



€18.822

€9.463

€14.263

€4.130.792

€152.451

€149.638

€4.280.430

€4.127.404

€207.000

€209.500

€4.336.904

€3.858.394

€112.521

€111.151

€3.954.613

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Totaal overige personele lasten

Totaal personele lasten

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa

4.2 Afschrijvingen 2020 Begroot 2020 2019

€148.588 €173.379 €129.486

€148.588 €173.379 €129.486Totaal afschrijvingen
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Gemiddeld aantal werknemers
Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 85 in 2020 

(2019: 85). Hiernaast is de onderverdeling te vinden van 

het gemiddeld aantal werknemers.

2019

Bestuur / Management

Ondersteunend personeel

Personeel primair proces

Totaal gemiddeld aantal 

werknemers

4

15

66

85

5

15

65

85

2020

€345.355

€11.044

€513.181

€338.000

€16.500

€442.245

€376.541

€35.653

€509.540

Totaal huisvestingslasten

Totaal huisvestingslasten

Totaal overige lasten

4.3 Huisvestingslasten

4.4 Overige lasten

2020 Begroot 2020 2019

4.3.1 Huur

4.4.1 Administratie en beheerslasten

4.3.5 Schoonmaakkosten

4.4.5 Overige

4.3.3 Onderhoudslasten

4.4.2 Inventaris en apparatuur

4.3.6 Belastingen en heffingen

4.3.8 Overige huisvestingslasten

4.3.4 Energie en water

4.4.3 Leer en hulpmiddelen

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening

4.3.8.1 Tuinonderhoud

4.3.8 Overige

4.3.8.2 Bewaking/beveiliging

4.3.8.3 Overige huisvestingslasten

€30.825

€178.251

€24.368

€11.919

€27.428

€163.922

€110.054

€159.089

€14.773

€126.863

€5.906

€11.044

€5.138



€12.000

€154.730

€32.500

€12.200

€48.300

€151.590

€102.500

€123.725

€14.800

€111.400

€5.500

€16.500

€11.000



€13.966

€181.690

€18.376

€11.408

€81.314

€192.414

€100.788

€124.028

€15.044

€111.400

€7.702

€35.653

€17.823

€10.128

€178.251 €154.730 €181.690Totaal administratie- en beheerslasten

4.4.1 Administratie en beheerslasten 2020 Begroot 2020 2019

4.4.1.1 Administratie en beheerslasten

4.4.1.1 Onderhoudsbeheer

4.4.1.1 Accountantskosten

4.4.1.1 Raad van Toezicht

4.4.1.1 Bestuurs/managementondersteuning

4.4.1.1 Overige beheers en bestuurslasten

4.4.1.4 Kantoorartikelen

4.4.1.3 Telefoon en portokosten

4.4.1.5 Bankkosten

€65.963

€14.581

€39.853

€2.369

€39.152

€6.366

€2.281

€6.823

€863

€70.000

€13.500

€15.000

€4.500

€33.000

€8.000

€2.000

€7.650

€1.080

€67.727

€13.431

€21.325

€3.436

€39.893

€24.413

€1.491

€8.940

€1.035

2019

€14.581 €13.500 €13.431

2020 Begroot 

2020

4.4.1.1 Controle van 

 de jaarrekening

€14.581 €13.500 €13.431

Separate specificatie kosten instellingsaccountant
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan 

accountants honoraria (reeds onder deel van 4.4.1) ten laste 

van het resultaat gebracht:

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht 

door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of 

vorig boekjaar.

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werk-
zaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door 

accountants organisaties en externe accountants zoals 

bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountants

organisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief 

bekostiging en omzetbelasting.

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op 

basis van het lastenstelsel.

2020 Begroot 

2020

2019

4.4.3 Leer- en 
 hulpmiddelen
4.4.3.1 Verbruiks

 materiaal

4.4.3.1 ICT

€64.828

€99.094

€52.000

€99.590

€71.207

€121.207

€163.922Totaal leer- en hulpmiddelen €151.590 €192.414
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€159.089 €123.725 €124.028Totaal overige lasten

4.4.5 Overige lasten 2020 Begroot 2020 2019

4.4.5.1   Wervingskosten

4.4.5.4   Buitenschoolse cq bijzondere activiteiten

4.4.5.11   Toetsen en testen

4.4.5.2   Representatiekosten

4.4.5.9   Verzekeringen

4.4.5.6   Contributies

4.4.5.12   Culturele vorming

4.4.5.3   Huishoudelijke kosten

4.4.5.10   Reproductiekosten, drukwerk, schoolgids

4.4.5.7   Abonnementen

4.4.5.13   Kosten Public Relations

4.4.5.8   Medezeggenschapsraad

4.4.5.13   Overige overige lasten

€744

€22.007

€4.984

€25.564

€48.504

€3.080

€1.480

€17.146

€7.466

€3.649

€5.270

€17.075

€2.119

€400

€1.800

€7.000

€17.500

€46.000

€7.750

€3.500

€11.850

€10.750

€4.575

€1.750

€2.750

€8.100



€1.723

€6.783

€18.225

€44.208

€4.136

€1.831

€14.274

€10.302

€3.242

€5.028

€1.525

€12.750

6 Financiële baten en lasten

6.2 Financiële lasten

2020 Begroot 2020 2019

6.1 Financiële baten

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten

€12

€622

-€60.599

-

-

-€260.594

€578

€293

€220.039

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

6.1.4 Overige opbrengsten financiële vaste 
 activa en effecten

€12



€622







€119

€1459

€293

Totaal financiële baten

Totaal financiële lasten

Resultaat*

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier 

dienen te worden toegelicht.

Verbonden partijen
De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, 

zijn hieronder opgenomen.

Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Resultaat 2020

2.1.1 Algemene reserve (publiek)

2.1.2 Bestemmingsreserves 

 (publiek)

-

-

- €37.504

- €60.599

2.1.2.2 Reserve vervanging 

 binnen cao

 

€37.504 

 - €98.103

Totaal bestemmingsreserves publiek
Totaal resultaat

(Voorstel) bestemming 
van het resultaat

Lerarenbeurs

Inhaal-en 

onder-

steunings-

programma’s

IOP2-

41013-PO

16-10-2020 Nee

Kenmerk

1006579-1

Datum

20-09-2019 Ja

Omschrijving Toewijzing

De activiteiten 

zijn ulti mo 

verslag  jaar con-

form de subsidie-

beschikking 

geheel uit gevoerd 

en af gerond

Code activiteiten: 1.contractonderwijs, 2.contract

onderzoek, 3.onroerende zaken, 4.overige.

Verantwoording subsidies

De subsidies die toegelicht dienen te worden, 

zijn hiernaast opgenomen.

G1 Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende 

deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn 

uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten 

waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Samen-

werkings-

verband 

Passend 

Wijs

Stichting Arn hem 4 0%

Juri dische 

vorm 

2020

Statutaire 

zetel

Code 

acti vi-

teiten

Deel name 

per cen-

tage
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WNT-verantwoording 2020

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

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

jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. 
Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen 

als de norm overschreden wordt.

Indeling en bezoldigingsklasse

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.

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 top functionaris(sen). Voor de bepaling van de 

complexiteits punten verwijzen wij naar de Regeling 

bezoldiging topfunctionarissen OCWsectoren.

Afwijkende bezoldiging

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor 

het verslagjaar 2020.

Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria:

Gemiddelde totale baten

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren

Totaal aantal complexiteitspunten

Bezoldigingsklasse

Bezoldigingsmaximun

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of 

studenten

2020

2

1

4

A

€119.000

1

Complexiteitspunten WNT-verantwoording 2020

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienst-

betrekking en leidinggevende top functionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 

functie vervulling

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met 

dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functie

vervulling inclusief degenen die op grond van hun 

voor malige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden 

aangemerkt, zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Naam: H.M.M. Toenders

Bezoldiging in 2020

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximun

Subtotaal bezoldiging

Reden waarom de overschrijving al 

dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling

Het bedrag van de overschrijding

Beloningen betaalbaar op termijn

/ Onverschuldigd betaald en nog 

niet terugontvangen bedrag

Subtotaal bezoldiging

Beloningen betaalbaar op termijn

Bezoldiging

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximun

Bezoldiging

College van bestuur College van bestuur

0101 0101

0,900 0,900

3112 3112

Ja Ja

87.407

14.153

101.560

13.422

107.100

89.030

101.560

103.500

89.030

N.v.t.

N.v.t.

75.608

N.v.t.

N.v.t.

Functiegegevens (2020) Gegevens (2019)

Functie(s) Functie(s)

Aanvang functie Aanvang functie

Omvang dienstverband 

(als deeltijdfactor in fte)
Omvang dienstverband 

(als deeltijdfactor in fte)

Afloop functie Afloop functie

Dienstbetrekking Dienstbetrekking

WNT-verantwoording 2020

1b. Leidinggevend topfunctionaris zonder dienst-

betrekking maand 1-12 van de functievervulling

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend top

functionarissen zonder dienstbetrekking maand 112 

van de functievervulling.
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C. Sahin M.M. 

Beekhuizen

G.J. Vonk H.C. 

Rookmaker

A.P. 

Versteegh

Voorzitter

6.000

Voorzitter

3112

6.000

N.v.t.

Lid

4.000

Lid

3112

4.000

N.v.t.

Lid

4.000

Lid

3112

4.000

N.v.t.

Lid Lid

4.000 4.000

Lid Lid

3112 3112

4.000 4.000

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

Naam toezichthouder

0101

17.850

0101

17.250

6.000

N.v.t.

3112

N.v.t.

N.v.t.

0101

11.900

0101

11.500

4.000

N.v.t.

3112

N.v.t.

N.v.t.

0101

11.900

0101

11.500

4.000

N.v.t.

3112

N.v.t.

N.v.t.

0101 0101

11.900 11.900

0101 0101

11.500 11.500

4.000 4.000

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

3112 3112

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

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

Functiegegevens 2020

Bezoldiging in 2020

Gegevens 2019

Functiecategorie

Bezoldiging

Functiecategorie

Afloop functie

Bezoldiging

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling

Aanvang functie

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum

Aanvang functie

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding

Afloop functie

/ Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag

Reden waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan

WNT-verantwoording 2020

1c. Toezichthoudend topfunctionaris

De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn 

in de tabel hieronder opgenomen.

WNT-verantwoording 2020

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van 

€1.700 of minder

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevende top

functionarissen en toezichthoudende top functionarissen 

met een bezoldiging van €1.700 of minder.

1e. De totale bezoldiging van meer dan €1.700 voor 

een topfunctionaris, voor alle functies bij het bevoegd 

gezag en eventuele aan het bevoegd gezag gelieerde 

rechtspersonen

Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen 

inclusief degenen die op grond van hun voormalig functie 

nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, met 

één of meerdere functies bij het bevoegd gezag of aan het 

bevoegd gezag gelieerde rechtspersonen met een totale 

bezoldiging van meer dan €1.700.

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van 

meer dan €1.700 waarop de anticumulatiebepaling 

van toepassing is

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevende top

functionarissen inclusief degenen die op grond van hun 

voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden 

aangemerkt, met een totale bezoldiging van meer dan 

€1.700 waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is.

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van 

€1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling 

van toepassing is

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevende top

functionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen 

inclusief degenen die op grond van hun voormalige 

functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, 

met een bezoldiging van €1.700 of minder waarop de 
anticumulatiebepaling van toepassing is.

Bij bovenstaande leidinggevende topfunctionarissen is 

er geen sprake van een overschrijding of onverschuldigde 

betaling na cumulatie van alle bezoldigingen bij deze en 

andere WNTinstellingen.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 

aan topfunctionarissen

Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen met 

of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond 

van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris 

worden aangemerkt, waaraan een uitkering is verstrekt.

3. 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.

Gegevens over de rechtspersoon

Stichting Algemeen Toegankelijk 

Onderwijs 3Stromenland

Stichting

Bemmel

10044433

Fruitlaan 6, 6681 NP Bemmel

0481481283

www.stichtingatos.nl

H.M.M. Toenders

0481481283

h.toenders@stichtingatos.nl

41013

05ZT IKC de Tichelaar

06YF IKC 't Holthuus

22GB IKC de Regenboog

Naam:

Rechtsvorm:

Zetel:

KvK nummer:

Adres:

Telefoon:

Internetsite:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mailadres:

Bestuursnummer:

BRIN-nummers:
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CvB

Toezichthouder(s)

Naam Plaats Datum Ondertekend

H.M.M. Toenders

C. Sahin

M.M. Beekhuizen

G.J. Vonk

H.C. Rookmaker

A.P. Versteegh

Ondertekening door CvB 
en Raad van Toezicht

Bijlage 1

Werkwijze, wettelijke taken, verantwoordelijkheden, 

samenstelling, rooster van aftreden

Werkwijze
In de vergadercyclus van de RvT zijn een aantal vaste 

agenda punten 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 wet en de code ‘Goed Bestuur in 

het Primair Onderwijs’ en hanteert daarbij het ‘pas toe of 

leg uit’ principe. 

De reguliere vergaderingen worden in samenspraak tussen 

de voorzitter van de RvT, de bestuurder 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 RvT. De ambtelijke secretaris houdt eveneens de 

noodzakelijke wijzigingen van de formele stukken én 

de besluitenlijst bij onder verantwoordelijkheid van de 

voorzitter.

De voorzitter van de RvT en de bestuurder bespreken zeer 

regelmatig algemene beleidsaangelegenheden en ad hoc 

vraagstukken, ieder binnen de eigen verantwoordelijkheid. 

Samen met het CvB toetst de RvT de doelstellingen van het 

stichtingsbestuur, de missie en visie die daar achter liggen. 

De RvT ziet zichzelf als kritische vriend van de bestuurder.

Missie 
Centraal staat de ontwikkeling van het kind. De ATOS

scholen 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 RvT zien we 

erop toe hoe de bestuurder 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.

Wettelijke taken
Stichting ATOS kent sinds 1 augustus 2014 een RvT. 

De RvT is op grond van de Statuten belast met het 

houden van toezicht op de organisatie. De taken zijn 

vast gelegd in het Bestuurs en toezichtreglement. De 

toezichthoudende taak van de RvT is een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en bestaat uit het toezicht op 

het beleid van het CvB en de algemene gang van zaken 

binnen stichting ATOS. Hieronder vallen de rechtmatige 

verwerving en rechtmatige en doelmatige bestedingen van 

middelen. De RvT van adviseert (gevraagd en ongevraagd) 

het CvB, fungeert als klankbord en vervult de werkgeversrol 

voor het CvB. Bij de vervulling van zijn taak richt de RvT 

zich op het voortbestaan en belang van de organisatie. 

Daarnaast benoemt de RvT de externe accountant.

Werving, selectie en samenstelling RvT
De RvT is samengesteld uit leden die extern zijn geworven 

via open sollicitatieprocedures. Bij wisseling van samen

stelling 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 RvT kiest uit zijn midden een voorzitter. De RvT 

bepaalt zelf zijn samenstelling en omvang; daarbij worden 

de richtlijnen van de VTOI/NVTK gevolgd en wordt er 

gestreefd naar diversiteit in de samenstelling en is het 

aantal leden oneven, tenminste 3 en maximaal 7.

De leden van de RvT hebben opgaaf gedaan van hun 

hoofd en nevenfuncties. Deze staan in de bijlage 2 

vermeld.

Commissies en aandachtsvelden binnen de RvT
Binnen de RvT zijn drie aandachtsvelden en twee 

commissies actief.

• Aandachtsveld Huisvesting en ICT: hieronder zijn 

onder andere de strategische zaken omtrent ICT en 

huisvesting ondergebracht.

• Aandachtsveld Onderwijskwaliteit: hierbij wordt 

toezicht gehouden op de kwaliteit van het onderwijs, 

de identiteit en de borging hiervan.

• Aandachtsveld Personeel & Organisatie: hieronder valt 

toezicht op het gevoerde personeelsbeleid en diverse 

strategische personele vraagstukken.
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• Auditcommissie: 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.

• Remuneratiecommissie: deze heeft onder andere 
de taak het beoordelen van het functioneren van de 

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

Bijlage 2

Overzicht relevante nevenfuncties CvB en leden 

van de RvT per 31-12-2020

Mw. H.M.M. 

Toenders

Mw. C. Sahin

Dhr. M.M. 

Beekhuizen

Mw. H.C. 

Rookmaker

Mw. A. P. 

Versteegh 

Dhr. G.J. Vonk

Geen

voorzitter RvT 

stichting ATOS, 

columnist/lid van 

de schrijvers groep 

Vive Levens kunst 

(onbezoldigd)

lid RvT stichting 

ATOS

lid RvT stichting 

ATOS

lid RvT stichting 

ATOS, Executive 

director Polish 

American His-

torical Associaton 

(onbezoldigd), 

Regiovoorzitter 

Gelderland Neder-

landse Vereniging 

voor Autisme 

(onbezoldigd)

lid RvT stichting 

ATOS

ondernemer/

eigenaar 

Wolvenhart.nl

consultant bij 

Sterk-Onderwijs

rector van Leon van 

Gelder en Simon 

van Hasselt

Managing director 

Maastricht 

University School 

of Business and 

Economics

tot 31-07-2020 

ambtelijk sec-

retaris Stichting 

samen  werkings-

verband Schie dam 

Vlaar dingen Maas-

sluis onder  wijs dat 

past, met in gang 

van 01-08-2020 

beleids ont-

wikkelaar bij de-

zelfde werk gever.

Naam

CvB

RvT

(neven)functiesHoofdfunctie

 

CCCFS6ZUNDVU-133599895-18  

  

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

  

  

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
jaarrekening 2020 
  

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 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 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met 
de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming 
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in 
paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. 

De jaarrekening bestaat uit: 

• de balans per 31 december 2020; 

• de staat van baten en lasten over 2020; 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 2020 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs 3-Stromenland, zoals vereist in 
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en 
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan 
aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 onderdelen n en o, Uitvoeringsregeling WNT, niet 
gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een 
normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen 
als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader 
vereiste toelichting juist en volledig is. 

  

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, bestaande uit: 

− Inleiding; 

− Samenvatting; 

− 1. Algemene informatie; 

− 2. Doelstellingen van de organisatie; 

− 3. Governance; 

− 4. Onderwijs; 

− 5. Kwaliteitszorg; 

− 6. Passend Onderwijs – PassendWijs; 

− 7. Personeel; 

− 8. Covid-19; 

− 9. Middelen ter verlaging van de werkdruk; 

− 10. Huisvesting; 

− 11. Financiën; 

− 12. Verslag Raad van Toezicht over 2020; 

− Bijlagen 

• 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 op grond van 
de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 
2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 is vereist. 

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs, paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
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Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 
het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in 
paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. 

  

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot 
de jaarrekening 
  

Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van 
toezicht voor de jaarrekening 
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van 
bestuur 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, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van 
het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. 

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 haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 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 instelling 
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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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 2020, 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 de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
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Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 

Amsterdam, 7 juni 2021 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door drs. R.S.F. Loesberg RA 
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Wij zien, 
waarderen 

en benutten 
talenten. 

In het 
verschil 
zit onze 
kracht.


