Jaarverslag
2021
stichting ATOS

Inleiding

Samenvatting

Geachte lezer,

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

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van stichting ATOS.
Met dit jaarverslag leg ik als College van Bestuur
verantwoordelijkheid af aan ouders/verzorgers,
medewerkers, de Raad van Toezicht, de
medezeggenschapsraden, het ministerie en alle andere
belanghebbenden.
2021 was het tweede jaar waar Coronavirus COVID-19 zeer
veel invloed op had. Net zoals het voorgaande jaar heeft
de stichting laten zien dat het stevig staat. Ondanks alle
beperkingen hebben we goed onderwijs gegeven en zijn
de jaarplannen van de IKC’s en de stichting uitgevoerd. Een
knappe prestatie!
In het strategisch beleidsplan stond het al beschreven.
Onze medewerkers zijn de sleutel tot het succes. 2021 heeft
ons weer laten zien hoe enorm belangrijk medewerkers
zijn voor de organisatie. Door hun flexibiliteit en inzet
(de bereidheid om extra te werken) is het de IKC’s gelukt
om, op een enkele dag na, de groepen te voorzien van
vervanging. De extra inzet vanuit de NPO-gelden op de
IKC’s heeft in het begin van het schooljaar 2021-2022
gezorgd voor extra impulsen maar is uiteindelijk – in grote
mate - vanwege ziekte en quarantaine van medewerkers,
anders ingezet. Het is te hopen dat komend schooljaar
de plannen echt uitgevoerd kunnen worden (zie ook
hoofdstuk 8).
Het jaarverslag 2021 heeft weer dezelfde opbouw als de
vorige jaren. Bij elk hoofdstuk is aangegeven welke doelen
zijn behaald, is er een korte analyse en evaluatie gegeven
en zijn de 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.

De doelstellingen en organisatiestructuur van stichting
ATOS staan beschreven in hoofdstuk 2 en komen voort uit
het strategisch beleidsplan 2020-2024.
Hoe de governance en verantwoording is geregeld binnen
de stichting is te lezen in hoofdstuk 3. In 2021 vonden op dit
gebied geen 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 2021 weer mooie stappen in
gezet.
Alle medewerkers die elke dag zorgen voor hoogwaardig
kwalitatief onderwijs zijn voor de stichting van zeer groot
belang. Hoofdstuk 7 gaat over onze medewerkers, het
personeel. In dit hoofdstuk staat de personeelsopbouw
omschreven. Daarnaast komt in dit hoofdstuk het
ziekteverzuim aan bod.
Een verslag over het Nationaal Programma onderwijs 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 is er in 2021 een nieuw
ventilatiesysteem aangebracht op IKC de Regenboog.
In 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.

Hilde Toenders
Voorzitter College van Bestuur
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1

Algemene informatie
1.1

1.3

1.5

Juridische structuur

Raad van Toezicht

Directeur

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

De Raad van Toezicht bestond in 2021 uit de volgende
personen:
⚫
Mevrouw. C. Sahin;
⚫
De heer M.M. Beekhuizen;
⚫
Mevrouw H.C. Rookmaker;
⚫
De heer G.J. Vonk;
⚫
Mevrouw P. Versteegh.

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.

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

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

Medezeggenschap

De GMR kwam in 2021 vijf keer bijeen. De volgende
onderwerpen kwamen aan bod:
⚫
Informatie Beveiliging en Privacy Beleid (IBP)
⚫
Jaarplannen van de scholen
⚫
Meerjarenformatiebeleid 2021-2025
⚫
Bestuursformatieplan 2021-2022
⚫
Bijzondere bekostiging voor professionalisering
⚫
Integraal Personeelsbeleid
⚫
Subsidieregelingen
⚫
Meerjarenbegroting (concept)
⚫
Coronavirus COVID-19
⚫
Vakantierooster 2021-2022
⚫
Integriteitscode

1.6
1.6.1

1.2

1.4

Interne
organisatiestructuur

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 2021 was mevrouw H. Toenders voorzitter
van College van Bestuur van stichting ATOS.

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.

Raad van Toezicht
College van Bestuur
GMR

Directeur

De Tichelaar

Regenboog

Directeur

Directeur

MR

MR

MR
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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.

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

1.6.3
Interne ondersteuning – Bestuursbureau
Stichting ATOS heeft een klein bestuursbureau. Er zijn
beleidsmedewerkers op het gebied van P&O en kwaliteit,
daarnaast zijn er medewerkers met kleine aanstellingen op
het gebied van huisvesting en financiële administratie.

1.6.2
De gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR)
Stichting ATOS heeft een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een orgaan voor
advies en instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. Het
College van Bestuur voert namens de stichting overleg met
de GMR. Daarnaast heeft de GMR 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.

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

‘t Holthuus

De medezeggenschapsraad

6

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.
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1.7

1.9

Scholen en leerlingen

Leerlingen

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

Het leerlingaantal is in 2021 gestegen van 887(1-10-2020)
naar 912 (1-10-2021).
Het totaal van 912 leerlingen is verdeeld in 431 leerlingen in
de onderbouw en 481 leerlingen in de bovenbouw.
Op IKC de Regenboog en IKC ’t Holthuus zien we groei,
waarbij de grootste groei plaatsvindt op IKC ’t Holthuus.
Bij IKC de Tichelaar zien we een daling van het aantal
leerlingen.

1.8
Identiteit van de stichting

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 de
kernen Gendt en Bemmel geven de prognoses van de
gemeente een terugloop van de basisgeneratie aan.

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

School

Onderstaande tabel geeft het aantal leerlingen weer op 1
oktober van dat jaar. Voor de prognoses van 2023 en 2024
hebben we ook 1 oktober aangehouden. Vanaf 2023 wordt
er gewerkt met de telling van 1 februari. Directie levert in de
loop van 2022 nieuwe prognoses aan.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

IKC de Regenboog

282

282

259

257

258

259

265

271

IKC de Tichelaar

227

231

219

218

210

208

199

183

IKC ’t Holthuus

350

368

393

412

444

467

462

462

Totaal aantal LLN

859

881

871

887

912

934

926

916
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2

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.

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

2.3

Een stevige basis

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

Voor ons betekent een stevige basis dat onze leerlingen aan
het einde van hun basisschoolperiode met vertrouwen de
toekomst tegemoet kunnen treden en daar een volgende
stap maken in hun ontwikkeling.
Om deze stevige basis te ontwikkelen, geloven wij
dat onderwijs aandacht moet besteden aan de brede
ontwikkeling van het kind. De pedagogische visies van
Luc Stevens (die uitgaat van een evenwicht tussen de
basisbehoeften: competentie; relatie en autonomie)
en Gert Biesta (die uitgaat van een evenwicht tussen
de onderwijsfuncties: kwalificatie; socialisatie en
persoonsvorming) geven ons houvast bij het vormgeven
van ons onderwijs.

Wij zorgen voor onderwijs dat aansluit bij de
onderwijsbehoeften van leerlingen, het ons afvragen wat
de onderwijsbehoeften betekenen voor ons als professional
is een natuurlijke houding.
We halen het maximale uit onze leerlingen en doen er
alles aan om onze leerlingen te laten uitstromen naar
het niveau wat bij hen past. We zijn hierbij ambitieus, we
hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en geven
de leerlingen kansen en de mogelijkheid die kansen waar
te maken.
Ons onderwijs is in beweging. Elke dag willen wij ons
onderwijs een beetje beter maken, leren van en met elkaar
hoort hierbij.

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

2.3.1
Verwachte toekomstige ontwikkeling
Het huidige strategisch beleidsplan loopt nu twee jaar. De
IKC-schoolplannen die gekoppeld zijn aan het jaarplan
hebben ook een looptijd tot 2024. Dit betekent dat in 2023
gestart wordt met het (gezamenlijk) maken van het nieuwe
strategisch beleidsplan (SBP).
Elk jaar worden de jaarplannen van zowel de stichting
als de scholen twee keer geëvalueerd. We zien dat
door Coronavirus COVID-19 en het personeelstekort
ontwikkelingen vertragen omdat scholen zich richten op
hun kerntaak en er beduidend minder ruimte is om te
werken aan ontwikkelingen. In 2022 maken we als stichting
de balans op wat dit betekent voor de huidige uitvoering
van het SBP. Met betrokkenen wordt besproken of in de
komende twee jaar aan een thema extra aandacht wordt
besteed of dat er aanpassingen gedaan worden in het SBP.

Wij zijn een openbare en algemeen bijzondere stichting.
Een stichting van en voor de samenleving en vinden de
kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting
zeer belangrijk. We besteden veel aandacht aan
persoonsvorming en burgerschap. We zien de kracht van de
diversiteit, waarmee we bedoelen dat we ieders kwaliteiten
zien, aanmoedigen en ruimte geven.
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.

1

Strategisch beleidsplan kunt u vinden op onze website www.stichtingatos.nl
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3

4

Governance

Onderwijs

3.1

3.4

Ontwikkelingen op het
gebied van governance

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).
⚫
Andere schoolbesturen voor primair en speciaal
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 belangrijke
partner. Wij zorgen in de gemeente voor openbaar/
algemeen bijzonder onderwijs. Met hen geven we
vorm aan het huisvestingsbeleid in de gemeente.
⚫
Met samenwerkingsverband PassendWijs. Het
samenwerkingsverband ontvangt middelen voor
passend onderwijs. Met het samenwerkingsverband
worden afspraken gemaakt over begeleiding en
ondersteuning van leerlingen. Deze afspraken worden
vastgelegd in een ondersteuningsplan.
⚫
Ippon zodat we kunnen beschikken over
gekwalificeerde leerkrachten bij vervangingsvragen.
⚫
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
levert ons per leerling de noodzakelijke bekostiging.

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

3.2
Primair Onderwijs
Stichting ATOS is lid van de branchevereniging, de
PO-Raad. Zoals alle leden van de PO-Raad hanteert
stichting ATOS de Code Goed Bestuur Primair onderwijs.
In deze Code Goed Bestuur hebben de leden van de
PO-Raad vastgesteld wat zij verstaan onder goed bestuur.
Schoolbesturen en intern toezichthouders toetsen de
bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren aan
de principes van de code.

3.3
Horizontale
verantwoording
Stichting ATOS vindt de horizontale verantwoording
zeer belangrijk. Het in gesprek gaan met partners van de
stichting zorgt voor een cyclische kwaliteitsverbetering. De
stichting vindt transparantie en verantwoording essentieel.
Een onderdeel daarvan is een goed leesbaar en compleet
jaarverslag.
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4.2

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
gezamenlijke ambitie.

Realisatie
⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

4.1
Doelen en beleids
voornemens in 2021

Doorontwikkeling opbrengstgericht passend
onderwijs is deels uitgevoerd i.v.m. Coronavirus
COVID-19.
De externe audits zijn met directeuren voorbereid en
ingepland in de eerste helft van 2022.
Het document “kwaliteitskader stichting ATOS” is klaar.
Doorontwikkeling meer- en hoogbegaafdheid heeft
plaatsgevonden.
Ontwikkeling 10-14 onderwijs heeft niet
plaatsgevonden i.v.m. Coronavirus COVID-19.
De scholing voor alle medewerkers op het gebied van
Human Dynamics is uitgesteld vanwege Coronavirus
COVID-19.

4.3
Evaluatie en analyse
Coronavirus COVID-19 heeft veel invloed gehad op alle
ingezette ontwikkelingen binnen de stichting. De doelen
in het domein onderwijs zijn in 2021 twee keer geëvalueerd
en zo nodig aangepast.
Te zien is dat met name in de uitwisselings- en
implementatiefase ontwikkelingen vertraging hebben
opgelopen. De IKC’s hebben zich in 2021 regelmatig
periodes alleen gericht op het uitvoeren van hun kerntaak.
Voor uitvoering van doelen in het jaarplan was te weinig
ruimte (zowel in tijd als in de mentale ruimte bij de
medewerkers).

In 2021 had de stichting op het thema onderwijs en
kwaliteitszorg de volgende doelen:
⚫
Doorontwikkeling opbrengstgericht passend
onderwijs.
⚫
Voorbereiding externe audits.
⚫
Afronden document kwaliteitskader stichting ATOS
(waarin stichting ATOS de norm en ambitie op
onderwijskwaliteit beschrijft.
⚫
Doorontwikkeling onderwijs aan meer- en
hoogbegaafden (integreren mindset binnen de
leerlabs).
⚫
Ontwikkeling 10-14 onderwijs.
⚫
Borging Human Dynamics op alle scholen.

13

stichting ATOS • Jaarverslag 2021

4.3.1

4.3.5

Doorontwikkeling Opbrengstgericht
Passend Onderwijs

Ontwikkeling 10-14 onderwijs
Vanwege het onrustige jaar rondom Coronavirus COVID-19
en het gegeven dat elke school zich richt op zijn kerntaak is
deze ontwikkeling stilgelegd.

Alle drie de scholen hebben in 2021 gewerkt aan de
borging van opbrengstgericht passend onderwijs (OPO).
Managementteams en directeuren hebben kritisch
gekeken naar de vele ontwikkelingen binnen Focus PO en
hebben verantwoorde keuzes gemaakt. De cyclus OPO is
vanwege Coronavirus COVID-19 verstoord waardoor een
aantal voorgenomen doelen verschoven zijn naar 2022.

4.3.6
Human Dynamics
Human Dynamics is één van pijlers van de stichting. Elk
integraal kindcentrum besteedt aandacht aan dit thema.
Stichtingsbreed stonden er in 2021 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 2022 weer ingepland.
Voor meer informatie zie hoofdstuk 7.8 bijzondere
bekostiging voor professionaliseren van personeel en
begeleiding van starters en schoolleiders.

4.3.2
Externe audits
De externe audits zijn ingepland en voorbereid. Er zijn
kijkvragen voor de auditor opgesteld en er is gekeken
naar overeenkomsten binnen de stichting. Deze
overeenkomsten worden op een later moment gebruikt om
van en met elkaar te leren.

4.3.3
Document “kwaliteitskader stichting
ATOS”

4.4

4.5

Verwachte toekomstige
ontwikkelingen

Opbrengsten onderwijs
Om te weten of ons onderwijs passend is voor een leerling
zijn er veel onderdelen die bekeken moeten worden. Éen
van de onderdelen is het meten en analyseren van de Cito
toetsen en IEP-Eindtoets. Door Coronavirus COVID-19 zijn
in 2021 de M-toetsen afgenomen in maart. De opbrengsten
zijn geanalyseerd in de schoolanalyse en bovenschools
besproken. De E-toetsen zijn afgenomen in juni. Ook
hier is een schoolanalyse van gemaakt, maar gezien de
korte periode tussen de beide analyses heeft er geen
schoolanalysegesprek plaats gevonden.
De IEP-Eindtoets is in april 2021 afgenomen, er zijn n.a.v. de
resultaten geen adviezen bijgesteld.

Vanuit het SBP en de IKC-schoolplannen wordt er de
komende twee jaar aandacht besteedt aan de vier
belangrijke thema’s:
⚫
Kwaliteit met ambitie
⚫
Duurzaamheid
⚫
Samen in verbinding
⚫
Inclusiever onderwijs
Alle bovenstaande thema’s worden jaarlijks twee
keer geëvalueerd. Via een visualisatie worden de
ontwikkelingen op deze thema’s in kaart gebracht (2022).

4.3.7
Internationalisering

De inhoud van het document staat vast. Er wordt in 2022
een visualisatie gemaakt van de geschreven tekst.

Stichting ATOS voert geen bovenschoolsbeleid op
internationalisering. De scholen geven hier zelf invulling
aan.

4.3.4
Doorontwikkeling onderwijs aan meeren hoogbegaafden
De expertisegroep werkt volgens een plan van aanpak.
In 2021 hebben zij bijgedragen aan de voorbereiding van
de studiedag van stichting ATOS. Op dit moment wordt
de kennis over mindset in de leerlabs geïntegreerd. De
expertisegroep sluit aan bij het lerend netwerk van het
samenwerkingsverband. Vanwege Coronavirus COVID-19 is
het kijken op elkaars scholen (het leren van en met elkaar)
niet doorgegaan.

stichting ATOS • Jaarverslag 2021
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5

Kwaliteitszorg
4.6

4.7

Doorstroom naar
voortgezet onderwijs

Onderwijsachterstanden
Vanaf schooljaar 2019-2020 is de nieuwe regeling
in werking getreden. In tegenstelling tot de eerdere
gewichtenregeling worden er nu meer factoren
meegenomen om het risico op achterstanden van
kinderen goed te voorspellen. Binnen stichting ATOS
ontvangt IKC de Tichelaar als enige bekostiging voor
onderwijsachterstanden. In 2021 zijn deze middelen vooral
ingezet in de vorm van onderwijsondersteunend personeel
ter ondersteuning van het leerproces. Jaarlijks wordt
geïnventariseerd wat er nodig is om de kinderen de juiste
begeleiding te geven.
In 2022 wordt er door de stichting geen bekostiging
ontvangen voor onderwijsachterstanden.

In de onderstaande tabel staan de schooladviezen per
schooljaar weergegeven.

Schooladviezen per jaar
100

5.1

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?

Gesprekken over kwaliteit
Op basis van analyses wordt gedurende het schooljaar
onderwijstijd, leerstofaanbod, instructie en verwerking
afgestemd en zo nodig 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.

5.2

Over de kwaliteit van de scholen en de resultaten moet
verantwoording worden afgelegd aan de ouders, de
Inspectie van het Onderwijs en aan stakeholders. 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 IKCschoolplan maken de directeuren een jaarplan waarin
de beleidsvoornemens concreet zijn uitgewerkt. De
schoolplannen en schoolgidsen voldoen aan de wet- en
regelgeving.

Leerlingvolgsysteem
Alle IKC’s maken gebruik van het Cito-leerlingvolgsysteem
om de ontwikkeling van onze leerlingen te volgen.
Deze toetsen worden in januari en juni afgenomen. De
opbrengsten worden geanalyseerd m.b.v. het programma
Focus PO en in een schoolanalysegesprek bovenschools
besproken. Vanwege Coronavirus COVID-19 is de
middenmeting in 2021 afgenomen in februari/maart,
waardoor het schoolanalysegesprek pas in april plaatsvond.
Aangezien de schoolanalyse van de eindmeting hier snel
op volgde, is ervoor gekozen om hier geen bovenschoolse
bespreking over te voeren. Op dezelfde wijze als de
schoolanalyse wordt ook jaarlijks de IEP-Eindtoets
geanalyseerd om zicht te houden op de uitstroom van onze
leerlingen. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt
jaarlijks gevolgd met de volgsystemen Zien! en SCOL.
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5.3

5.6

5.8

Vensters PO

Tevredenheids
onderzoeken

Bestuurlijke visitatie

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. De IKC’s voegen zelf ook informatie toe
aan het systeem. De gegevens zijn beschikbaar via www.
scholenopdekaart.nl

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 jaarlijks 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. In april 2022 volgen nieuwe
tevredenheidsonderzoeken.

5.4
Inspectie
In november 2020 heeft het vierjaarlijks onderzoek van
inspectie plaatsgevonden in de compacte variant. 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
waarschijnlijk in schooljaar 2022-2023 plaatsvinden.

5.7
Afhandeling van klachten
Stichting ATOS heeft een onafhankelijke externe
vertrouwenspersoon, mevrouw Y.D.M. Kamsma.
Daarnaast werken er op elk IKC twee interne
vertrouwenspersonen. Stichting ATOS werkt volgens de
klachtenregeling, vastgesteld in 2019. Jaarlijks wordt een
professionaliseringsbijeenkomst gepland met de interne
vertrouwenspersonen en mevrouw Kamsma. In het
kalenderjaar 2021 zijn er geen klachten binnengekomen bij
de externe vertrouwenspersoon.

5.5
Veiligheidsbeleid
Alle locaties van stichting ATOS hebben een
veiligheidsplan waarin de afspraken over veiligheid en
arbeidsomstandigheden zijn vastgelegd. Binnen de
stichting is een fysieke veiligheidscoördinator aangesteld.
De coördinator controleert maandelijks of aan de wettelijke
eisen wordt voldaan.
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In november 2021 heeft een visitatiecommissie een
bestuurlijke visitatie afgenomen. Deze visitatie maakt
onderdeel uit van het bestuurlijk visitatiestelsel van de
PO-Raad. Het visitatietraject is ontwikkelingsgericht en
helpt het verder in beeld krijgen van de ontwikkelingspunten en de verdere professionalisering. Collega
bestuurders zijn in gesprek gegaan met alle geledingen
binnen de stichting. N.a.v. dit bezoek is een rapport
geschreven waar feedback is gegeven en aanbevelingen
zijn verwerkt. Dit rapport wordt begin 2022 besproken met
directeuren, GMR en RvT.
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6

Passend Onderwijs –
PassendWijs
Stichting ATOS is aangesloten bij het samenwerkingsverband PassendWijs. Samen met de besturen van
deelregio Overbetuwe/Lingewaard vormt stichting
ATOS het regionale bestuur. In 2021 kwam het regionale
bestuur zes keer – grotendeels online – bij elkaar.

Vanuit het regionaal bestuur is een regiocoördinator
aangesteld. Zij is verantwoordelijk voor het proces
en de resultaatgerichte doelen van het regionale
samenwerkingsverband. De regiocoördinator
ontwikkelt en realiseert de in het jaarplan vastgestelde
doelen en beoogde resultaten. Daarnaast is er een
beleidsadviesgroep ingericht bestaande uit een team
van directeuren en IB’ers vanuit de besturen. Deze
beleidsadviesgroep kan onder leiding van de coördinator
dienen als klankbordgroep en adviesgroep (gevraagd en
ongevraagd). De vertegenwoordigers van de besturen die
in de beleidsadviesgroep zitten, gebruiken hun achterban
als klankbord of voor input. Op deze manier ontstaat er
draagvlak voor de uitvoering en borging van plannen.
Drie orthopedagogen maken deel uit van de integrale
ondersteuningsstructuur in de deelregio en worden
vraaggestuurd ingezet door scholen. Daarnaast nemen
zij deel aan rondetafelgesprekken2 en nemen zij
incidenteel beperkt intelligentie onderzoek af, wanneer de
ondersteuningsbehoeften onduidelijk zijn.

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 dat kinderen
zoveel mogelijk kunnen gaan en blijven op de school
van de keuze van ouders. Hiervoor zullen alle betrokken
schoolbesturen en PassendWijs zich inzetten.

Daarnaast werken binnen de regio ondersteuners die
vragen van school beantwoorden op verschillende
gebieden zoals meer- en hoogbegaafdheid, gedrag,
executieve functies, etc.
Stichting ATOS heeft in 2021 voor één leerling een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd. Deze
leerling is verwezen naar het speciaal onderwijs. Het
verwijzingspercentage van de scholen van stichting ATOS is
in vier jaar gezakt van 1.02% (2018) naar 0.11% in 2021.

6.2

6.4

Doelen en voornemens

Evaluatie en analyse

De belangrijkste doelen vanuit het SWV PassendWijs,
deelregio Lingewaard/Overbetuwe:
⚫
Uitvoeren van visie thuisnabij onderwijs waarbij alle
scholen in de regio er naar streven dat ieder kind kan
zijn en blijven op de school van voorkeur.
⚫
Ontwikkelen visie op integrale samenwerking
onderwijs en jeugdhulp.
⚫
Doorontwikkeling werkwijze ondersteuningsteam.
⚫
Verlagen van het verwijzingspercentage (op het niveau
van het landelijk gemiddelde).
⚫
Vergroten leren van en met elkaar (basisonderwijs en
SBO).
⚫
Basisondersteuning op orde.

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. De omstandigheden
waren soms lastig en moeilijk beheersbaar door ziekte en
quarantaine periodes. Hierdoor worden plannen uitgesteld
naar schooljaar 2022-2023.
Elk jaar ontvangt de stichting middelen vanuit het
samenwerkingsverband. Van het bedrag wordt de
bovenschoolse kwaliteitsmedewerker bekostigd en
de inzet voor meer-en hoogbegaafden (leerlab). Het
overige bedrag gaat naar de scholen en wordt ingezet in
(ondersteunend) personeel.
Deze middelen nemen af i.v.m. het hoge verwijzingspercentage S(B)O, minder leerlingen in het
samenwerkingsverband en het wegvallen van de
vereveningsgelden.

In het jaarplan van de regio is beschreven hoe er concreet
invulling gegeven wordt aan bovenstaande doelen.

6.3
Realisatie
Coronavirus COVID-19 heeft effect gehad op de uitvoering
van de doelen in het jaarplan. Het verder vorm geven
aan inclusiever onderwijs en het leren van en met elkaar
is vertraagd omdat er geen fysieke afspraken gemaakt
konden worden. Door de vele afwezige leerkrachten (door
Coronavirus COVID-19 of quarantaine) hebben de scholen
zich met name gericht op de kerntaak.
⚫
Op alle zes doelen in het jaarplan is echter wel
vooruitgang geboekt. Voorbereidingen zijn getroffen
en plannen zijn gemaakt. In 2022 worden deze
plannen uitgerold over de scholen. Hierbij dient
rekening gehouden te worden met de belastbaarheid
van scholen/leerkrachten.

2 multi-disciplinair overleg met ouders, gemeente, school en alle
betrokkenen die nodig zijn om antwoord op de hulpvraag te geven.
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7

Personeel
6.5

7.1

Verwachte toekomstige
ontwikkelingen

Algemeen
We merken aan het begin van 2022 dat het verzuim flink
stijgt, dit vanwege de Omikron variant. We hebben meer
intern moeten schuiven, vaker groepen naar huis moeten
sturen en medewerkers hadden minder ambulante tijd,
vanwege de hoge besmettingsgraad van Omikron.
Bij onderdeel 7.4 ziektevervanging vindt u hierover meer
informatie.

In het afgelopen jaar is Coronavirus COVID-19 met de
daarbij horende varianten nog steeds van grote invloed
geweest op de werkzaamheden van onze medewerkers. Dit
heeft extra inzet, wendbaarheid en daadkracht gevraagd
en dat vraagt het nog steeds.
Het gezamenlijk dragen van de onderwijsverantwoording
heeft laten zien dat onze medewerkers betrokken,
wendbaar en zeer gemotiveerd zijn om het
onderwijsproces doorgang te laten vinden. Ondanks de
mogelijke extra werkdruk is er een positieve werksfeer op
onze drie scholen, we doen het samen en daar zijn wij best
trots op!

Naast de vertragende werking van Coronavirus COVID-19
op de ontwikkelingen passend onderwijs, heeft de regio
nog andere grote uitdagingen. Er ligt vanuit de inspectie
een herstelopdracht op het gebied van de kwaliteitszorg
en de kwaliteitscultuur. Daarnaast moet er, wanneer het
beleid niet gewijzigd wordt, vanaf augustus 2022 per
leerling in het basisonderwijs een bedrag betaald worden
gezien het hoge verwijzingspercentage en de inrichting
van het SWV centraal. Alle ambities op het gebied van
inclusiever onderwijs in de regio komen hiermee zwaar
onder druk te staan.
In 2021 zijn er extra deelnemersraden geweest om te kijken
naar mogelijke oplossingen. Dit proces zal in 2022 een
vervolg krijgen.

Het optimaliseren van de digitale gesprekscyclus met een
mogelijke koppeling aan het digitale bekwaamheidsdossier is in het afgelopen jaar opgestart. We hebben eerst
visie bepaald en vandaaruit zijn we gaan kijken welke
software hier het beste bij aansluit.
In de loop van 2022 verwachten wij hiermee gereed te zijn.

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.

7.2

Stichting ATOS heeft in 2021 alle openstaande vacatures
kunnen invullen, wel is de krapte op de arbeidsmarkt
voelbaar, waardoor de keuzemogelijkheid is afgenomen.
We kiezen - ondanks deze krapte altijd voor kwaliteit, we
willen namelijk de juiste medewerker op de juiste plaats.
Stichting ATOS heeft in 2021 – met name vanwege Covid19
– een ziekteverzuimpercentage van 3,9%. Het verzuimcijfer
is ten opzichte van vorig jaar hoger.

Studiedag stichting ATOS
De gezamenlijke studiedag heeft op woensdag 10
november 2021 plaatsgevonden.
Een expliciet doel vanuit het strategisch beleidsplan en de
IKC-schoolplannen is dat we voor alle leerlingen werken
aan de ontwikkeling van de executieve functies. Er is op
basis van dit doel gekozen voor het thema mindset en
executieve functies.

Door inzet van onze eigen invalpool en in zeer beperkte
mate met inzet van externen hebben we gedeeltelijk dit
ziekteverzuim kunnen opvangen. Helaas hebben we ook
medewerkers die voor andere taken waren ingepland
vanuit de NPO-middelen in moeten zetten voor het
opvangen van zieke collega’s. Dit heeft er in grote mate voor
gezorgd dat de plannen met betrekking tot de inzet van de
NPO-middelen geen doorgang hebben gevonden.
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Er bestond de mogelijkheid tot het volgen van een
workshop executieve functies (online) of workshop
mindset basistraining of verdiepingstraining (fysiek op
twee verschillende locaties). De gezamenlijke studiedag
is afgesloten met de Omdenkshow, gevolgd door een
gezamenlijke lunch en het middagprogramma werd op de
eigen school afgerond. Thema’s daarbij waren rekenen en
verdieping van het ochtendprogramma.
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7.3

7.4

7.5

7.7

Gevoerde beleid
inzake beheersing van
uitkeringen na ontslag

Ziektevervanging

Duurzame inzetbaarheid

Scholing

Ziektevervanging is dit jaar op verschillende manieren
opgelost:
⚫
Door medewerkers een grotere tijdelijke uitbreiding te
geven.
⚫
Een interne vervangingspool, 1.0 vervanging per
locatie.
⚫
Gebruik maken van ambulant personeel.
⚫
IPPON personeelsdiensten voor korttijdelijke
vervangingen.

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.

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.
Op schoolniveau worden jaarlijks voor 1 augustus
de scholingsplannen opgesteld. Het voornemen is
om komend schooljaar te onderzoeken hoe we het
scholingsprogramma digitaal kunnen laten aansluiten op
de digitale gesprekscyclus.

De ontslagzaken verlopen conform de CAO Primair
Onderwijs en het reglement van het Participatiefonds.
Met uitzondering van ontslag op grond van
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebrek of
ontslag op eigen verzoek, wordt er voor ieder ontslag een
instroomtoets ingediend bij het Participatiefonds.
Bij casussen waarbij het functioneren een rol speelt, wordt
maatwerk geleverd om ontslag wegens disfunctioneren te
voorkomen. Gedacht kan worden aan het inzetten van een
coach, een verkort loopbaantraject, een belastbaarheidsonderzoek en het inzetten van een gericht verbetertraject.
Komt het toch tot een ontslag, dan gaat dat veelal
door middel van een beëindigingsovereenkomst op
basis van wederzijds goedvinden. Daarbij worden alle
voorschriften van het Participatiefonds nageleefd. Er
heeft dit jaar één medewerker gebruikgemaakt van een
beëindigingsovereenkomst.
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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 zeer beperkt vanwege het
lerarentekort. Vorig jaar is aangegeven in het jaarverslag
dat wij om deze reden onze interne invalpool verder
gaan uitbreiden en medewerkers een ruimere tijdelijke
aanstelling geven om de korttijdelijke vervanging zoveel
mogelijk op te vangen. De interne vervangingspool is bij
de start van het schooljaar 2021-2022 zo ingericht dat er
per locatie op vrijwel elke dag iemand beschikbaar is voor
vervanging. Is er geen vervanging nodig op dat moment
wordt de medewerker ter ondersteuning ingezet.
Vanwege de hoge besmettingsgraad van de Omikron
variant (eind van 2021 en start 2022) is het lastig geweest
om de ziektevervanging goed te regelen, ondanks de extra
inzet voor vervanging. De omstandigheden zijn en waren
soms lastig en moeilijk beheersbaar door ziekte uitval en
quarantaine periodes.
Inzet van andere medewerkers voor ziektevervanging was
dan ook noodzakelijk en dit is met name ten koste gegaan
van de geplande inzet op NPO-middelen.
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7.6
Leeftijdsfasebewust
personeelsbeleid

7.8

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.

De bijzondere bekostiging
voor professionalisering
van personeel en
begeleiding van starters
en schoolleiders
De stichting heeft in schooljaar 2021-2022 stichtingsbreed
Human Dynamics als professionalisering centraal staan.
Alle nieuwe medewerkers krijgen een basistraining
van twee dagen, alle overige medewerkers krijgen
een tweedaagse follow-up training en alle kartrekkers
van Human Dynamics binnen de stichting krijgen een
tweedaagse van een externe. Daarnaast behandelen we
op de studiedag van de stichting het onderwerp “mindset”
behorende bij het thema executieve functies en hoogen meerbegaafdheid. Naast bovenstaande volgen alle
directeuren komend jaar een scholing of een studie. De
PGMR heeft goedkeuring verleend aan bovenstaande
besteding van de bijzondere bekostiging.
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⬛
⬛
⬛
⬛

⬛
⬛

7.9

7.11

7.12

7.13

VOG

Gewogen gemiddelde
leeftijd medewerkers
stichting ATOS

Aanstellingen

Overige personele
informatie

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 IPPON-Personeelsdiensten
bij ons invallen, zijn ook altijd in het bezit van een geldig
VOG.

De gewogen gemiddelde leeftijd van het
personeelsbestand is per 1 oktober 2021 40,72. Dit is ten
opzichte van vorig jaar een minimale verhoging.

7.10
Personeelsbestand
Onderstaande diagrammen geven de leeftijdsverdeling en
de werktijdfactor weer van het personeelsbestand binnen
stichting ATOS, op peildatum 01-08-2021.
In totaal hebben wij op deze peildatum 97 medewerkers in
dienst met een wtf van 66,3686 (bron VISMA).

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 2021 zijn vooral tijdelijke medewerkers
ingezet op tijdelijke middelen zoals de werkdrukgelden.
Wij verwachten dat dit zich in de komende jaren zal
voortzetten, waarbij steeds goed⬛gekeken dient te worden
⬛
naar de ketenbepaling die geldt voor
inzet van tijdelijke
⬛
medewerkers.
⬛
⬛

⬛ <= 0.2
⬛ 02.-0.4
⬛ 04.-0.6
⬛ 06.-0.8
⬛ >0.8

8%
27%
30%
20%
15%

4%
8%
25%
2%
61%

⬛
⬛
⬛
⬛
⬛

5%
16%
38%
22%
19%

⬛
⬛
⬛
⬛
⬛

⬛ <= 25 jr
⬛ 25-35 jr
⬛ 35-45 jr
⬛ 45-55 jr
⬛ >55jr

⬛ 5-10 jr
⬛ 10-15 jr
⬛ 15-20 jr
⬛ >20 jr
⬛ <=5 jr

⬛ Man
⬛ Vrouw

20%
80%

Bovenstaand diagram toont het personeelsbestand naar dienstjaren
in procenten. Weergegevens percentages zijn afgerond (bron VISMA).

Bovenstaand diagram toont de percentages naar deeltijdfactor /
⬛ zijn afgerond (bron VISMA).
werktijdfactor. Weergegeven percentages
⬛

Bovenstaand diagram toont de percentages mannen en vrouwen
binnen stichting ATOS. Weergegevens percentages zijn afgerond
(bron VISMA).

Bovenstaand diagram geeft de leeftijd verdeling per 01-08-2021 weer.
Weergegeven percentages zijn afgerond (bron VISMA).
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7.14

7.16

7.17

7.18

Ziekteverzuimpercentage

Eigen risicodragerschap

Het ziekteverzuimpercentage van 2020 bedraagt 3,9%
(t.o.v. 2,86% in 2020).
We zien in 2021 een verhoging van ruim 1% van het
verzuimpercentage ten opzichte van vorig jaar. Coronavirus
COVID-19 is en blijft van grote invloed op ons verzuimcijfer.
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.

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 Coronavirus
COVID-19 virus van invloed zijn op het ziekteverzuimcijfer.

Strategisch
personeelsbeleid

Verwachte toekomstige
ontwikkelingen

Binnen stichting ATOS vertalen we de strategische doelen
naar het strategisch personeelsbeleid.
Met goed strategisch personeelsbeleid wil stichting
ATOS het welzijn van de medewerkers goed houden en
verbetering van het onderwijs vormgeven.
Goed personeelsbeleid is een balans tussen een stevige
basis (IPB) en een dynamisch proces.

Mogelijk hebben we in de toekomst vaker te maken met
een pandemie en ondervinden we langer hinder van het
huidige Coronavirus COVID-19 virus. Onze afgelopen
ervaringen zullen ons in de toekomst helpen om hiermee
om te gaan.

Het landelijk gemiddelde van 2020 voor ziekteverzuim was
5,7% (informatiebron DUO, landelijk verzuimonderzoek PO
en VO 2020). Dit is gelijk gebleven ten opzichte van 2019.
De landelijke verzuimcijfers voor 2021 zijn pas in het najaar
van 2022 beschikbaar.

7.15
Arbodienst GOED B.V.
In 2021 zijn we gestart met de samenwerking
met arbodienst GOED b.v. Door te werken met
inzetbaarheidsdeskundigen vanuit de arbodienst die
regelmatig contact hebben met zieke medewerkers, die
kijken naar wat de werknemer wel kan op dat moment,
zijn we nog meer in control geraakt met betrekking tot het
verzuim. Het voeren van preventieve gesprekken door de
arbodienst met medewerkers draagt hier ook aan bij.
Door het gebruik van verzuimsignaal is er transparantie
tussen de werkgever en de op dat moment zieke
werknemer met betrekking tot afspraken, taken en
re-integratie. Verslaglegging van de gesprekken wordt
gedaan in verzuimsignaal.

Ziekteverzuim / ziektevervangingen:
⚫
Training verdieping verzuimgesprekvoeren voorjaar
2022 onder leiding van trainer van arbodienst GOED
B.V. voor directieleden.

In het meerjarenformatieplan en het bestuursformatieplan
is het strategisch personeelsbeleid als onderdeel
meegenomen, met name in weergave van meerjarige
strategische inzet van medewerkers.
Jaarlijks worden er in het voorjaar formatiegesprekken
gevoerd met de directeuren van onze scholen, om te
bepalen wat de wensen, toekomstige behoeften en
mogelijkheden zijn met betrekking tot de personele inzet.
Doelstellingen vanuit het strategisch beleidsplan en de
IKC-schoolplannen worden hierin besproken en er wordt
bekeken hoe we deze formatief kunnen wegzetten. In de
managementgesprekken die de bestuurder voert met de
directie wordt de personele inzet tussentijds geëvalueerd.

Personeel:
Verslaglegging in digitale gesprekscyclus.
⚫
Tot stand komen van digitaal bekwaamheidsdossier,
incl. scholingsaanbod.
⚫
Uitvoering RI&E in voorjaar 2022.
⚫
Strategisch personeelsbeleid verder door ontwikkelen
en vastleggen in beleidsstuk.
⚫
Omschakeling naar ander administratiekantoor.
⚫

Krimpsituatie gemeente Lingewaard:
Wij zullen met ons personeelsbeleid moeten
blijven anticiperen, ondanks de flinke groei van het
leerlingaantal van onze stichting, kan het zijn dat er
binnen de organisatie verplichte mobiliteit ontstaat.
⚫
Door de vaardigheden van medewerkers verder
te blijven versterken kunnen kwaliteiten van
medewerkers breed binnen de stichting worden
ingezet om zo kwalitatief hoogwaardig onderwijs te
behouden en tevens de overgang naar een andere
locatie, mocht er sprake zijn van mobiliteit, te
versoepelen. Dit zorgt voor een mooie verbinding en
draagt op een positieve manier bij aan het werken voor
stichting ATOS.
⚫

Na het voeren van de formatiegesprekken wordt het
werkverdelingsplan opgesteld samen met het team.
De wensen en doelstellingen vanuit o.a. het strategisch
personeelsbeleid worden hierin ook meegenomen en
besproken met het team.
In november vindt er met de directie een gesprek plaats
met betrekking tot het personeelsbeleid. Implementatie
van de gestelde doelen en het monitoren daarvan is een
gespreksonderwerp.
In 2022 wordt een afzonderlijk beleidsstuk opgesteld.
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8

9

Nationaal Programma
Onderwijs
8.1

8.2

Algemeen

Gekozen interventies

Het onderwijs heeft in de afgelopen jaren zeer
onrustige tijden gehad door Coronavirus COVID-19 en
de daarbij behorende schoolsluitingen, onderwijs op
afstand en continuïteitsproblemen door afwezigheid
van medewerkers i.v.m. Coronavirus COVID-19 en
quarantainemaatregelen. Dit heeft gevolgen voor alle
kinderen en in het bijzonder de kinderen met extra
onderwijs of ondersteuningsbehoeften.
Om zoveel mogelijk de leervertragingen in te lopen heeft
de overheid een steunprogramma ingezet voor “herstel
en perspectief” via het Nationaal Programma Onderwijs
(NPO).
In het schooljaar 2021-2022 ontving elke school een bedrag
van 700 euro per leerling om effectief bewezen interventies
in te zetten.

Op elke school is er gekozen voor interventies vanuit de
menukaart, passend bij de situatie op de scholen. Er is
met name ingezet op interventie B (effectievere inzet van
onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren),
interventie E (extra inzet van personeel en ondersteuning)
en interventie C (sociaal-emotionele en fysieke
ontwikkeling van leerlingen).

8.3
Eerste resultaten
Bij aanvang van schooljaar 2021-2022 zijn middelen
ingezet voor kwaliteitsmedewerkers op scholen, extra
ondersteuning in de klas, extra formatie ter ondersteuning
en vervanging van leerkrachten. De eerste weken na de
zomervakantie werd er op de IKC’s intensief gewerkt aan
herstel en perspectief.
De opleving van de pandemie in de herfst heeft er echter
voor gezorgd dat de doelen onvoldoende zijn uitgevoerd.
Het bemensen van de groepen- om te zorgen dat groepen
niet naar huis werden gestuurd- werd prioriteit één
waardoor veel mooie plannen uitgesteld zijn.

Binnen stichting ATOS hebben we ervoor gekozen om
dit bedrag te verspreiden over drie jaar en in het laatste
jaar extra middelen in te zetten vanuit de stichting om
zo de inzet van deze middelen te verduurzamen. In het
schooljaar 2021-2022 zijn alle middelen naar de scholen
gegaan, er is geen bedrag bovenschools afgeroomd.
Directeuren hebben de schoolanalyse gebruikt als basis
voor de schoolscan aangevuld met informatie vanuit de
leerkrachten over de ontwikkeling van kinderen. Samen
met de teams is gekeken naar een goede inzet van de
middelen (volgens de menukaart) om zo te zorgen voor
bewezen effectieve interventies. De MR-en zijn intensief
betrokken bij dit proces en hebben op alle drie de scholen
instemming verleend aan het uiteindelijke plan. Er zijn
op geen van de IKC’s middelen ingezet voor inhuur van
personeel niet in loondienst (PNIL).

Middelen ter verlaging
van de werkdruk
9.2

In 2021 hebben wederom alle locaties extra gelden
beschikbaar gekregen vanuit de overheid om de
werkdruk te verminderen. Vanuit de teams is bekeken
hoe men deze gelden ter verlaging van de werkdruk het
beste in kon zetten. De inzet van de werkdrukmiddelen
is opgenomen in het werkverdelingsplan. Het
werkverdelingsplan is aan de PMR van de scholen ter
goedkeuring aangeboden en de PMR heeft instemming
verleend aan alle werkverdelingsplannen van alle
locaties.

Evaluatie en analyse
IKC de Tichelaar: in elke bouw extra handen in de groep,
vakdocent lichamelijke opvoeding voor alle groepen en een
extra leerkracht om tijd buiten de groep te creëren (vooral
tijdens piekmomenten zoals b.v. in december en met de
rapporten). Er is ook extra IB-tijd ingezet om de collega’s te
helpen met het verhogen van de kwaliteit van de analyses.
OOP-medewerker is ingezet voor de leesondersteuning
buiten de klas. De werkdrukmiddelen zijn geëvalueerd.
Het team is het meest tevreden over de inzet van de extra
leerkracht en de vakdocent lichamelijke opvoeding. De
extra leerkracht is met name ingezet voor de vervanging
van zieke collega’s.

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

9.1
Doel en beleidsvoornemen

IKC ’t Holthuus: de werkdrukverlagende middelen zijn
ingezet als volgt: in sport, dans, wereldoriëntatie, leerlab,
schoolbrede ontwikkeling van executieve functies en
ondersteuning van directie. 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.

Het doel van de beschikbare werkdrukmiddelen is het
verminderen van de werkdruk in het onderwijs. Uiterlijk
eind 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.

IKC de Regenboog: de werkdrukverlagende middelen
zijn als volgt ingezet: pleindienst door OOP-medewerker
zonder lesgevende taken, extra uren onderwijsassistenten
en vakdocent gym. 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 door de overheid nog
middelen beschikbaar gesteld voor de werkdrukverlaging.
Echter zijn dit geen structurele middelen. Inzet van
medewerkers op deze middelen is daarom ook van
tijdelijke aard.
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Huisvesting
10.1

10.3

10.4

Doelen en
Beleidsvoornemens

Evaluatie en analyse

Verwachte toekomstige
ontwikkelingen

10.3.1
Binnenklimaat algemeen

Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen.
Stichting ATOS heeft de overtuiging dat een goed
onderwijsgebouw een positief effect heeft op het
gedrag, welbevinden en leerproces van de leerlingen en
leerkrachten die het gebouw dagelijks gebruiken. De
stichting had in 2021 de volgende beleidsvoornemens:
⚫

⚫

⚫

⚫

Het binnenklimaat is door Coronavirus COVID-19 een
belangrijk thema op de scholen. De stichting heeft in 2020
op alle scholen een extern onderzoek laten uitvoeren. In
2021 is er intensief gemonitord wat de waarden zijn van de
CO2-meters en zijn er maatregelen genomen wanneer de
waarden te hoog waren.
Omdat op de bovenverdieping van het gebouw van IKC de
Tichelaar de waarden moeilijk onder controle gehouden
konden worden, wordt er in 2022 ook voor die locatie een
SUVIS aanvraag gedaan.

Verduurzaming onderwijsgebouwen; aansluiten
bij ontzorgingsprogramma “Verduurzaming
Maatschappelijk Vastgoed”(provincie Gelderland).
Verbeteren binnenklimaat (luchtkwaliteit, geluid en
temperatuur) IKC de Regenboog.
Voorbereiding overstap componentenmethode 2023.

⚫

⚫

De stichting wil gebruik maken van de SUVIS-regeling
voor de bovenverdieping van IKC de Tichelaar.
De stichting maakt een plan van aanpak n.a.v. de
0-meting uit het ontzorgingsprogramma van de
provincie i.v.m. de duurzaamheid.
De stichting blijft het binnenklimaat intensief volgen
en neemt waar nodig actie.

10.3.2
Binnenklimaat IKC de Regenboog

10.2

In 2020 heeft de stichting samen met gemeente gewerkt
aan de verbetering van het binnenklimaat. Naast
bijdragen van de gemeente in 2020 ( € 110.000. i.v.m. een
constructiefout en een bijdrage voor ruimte OK) heeft
de stichting in 2021 de subsidie SUVIS aangevraagd en
ontvangen via de gemeente van € 123.836 (80% van het
totaalbedrag).
In totaal heeft de stichting € 311.478. geïnvesteerd
(2020-2021). De installatie van het ventilatiesysteem is nog
niet geactiveerd, omdat het project financieel nog niet is
afgerond.

Realisatie
⚫

⚫

⚫

Aansluiting is gerealiseerd en o-meting op de scholen
wordt begin 2022 uitgevoerd.
Het gebouw van IKC de Regenboog heeft in de zomer
een nieuwe mechanische ventilatie gekregen. Er wordt
nog gewerkt aan het verlagen van het geluid.
De voorbereiding op de invoering van de
componentenmethode heeft nog niet plaatsgevonden
aangezien er nog te weinig bekend is.
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Financiën
11.2

Binnen stichting ATOS volgt het geld zoveel mogelijk de
leerlingen. In dit hoofdstuk vindt u de weergave van de
inzet van de middelen in 2021.

Toelichting op de balans
Activa

Onderstaand is de balans van 31 december 2021
opgenomen. Deze is vergeleken met de balans van 31
december 2020. Na de balans volgt een korte toelichting
op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

materiële vaste activa
In 2021 is € 123.000 geïnvesteerd in materiële vaste activa.
Er is met name in ICT-middelen geïnvesteerd.
De afschrijvingslasten bedroegen € 170.000. Deze lasten
waren € 47.000 hoger dan het investeringsbedrag. De
boekwaarde van de materiële vaste activa is met dat bedrag
afgenomen.

11.1
Financiële positie op
balansdatum
Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

31-12-2021
€
694.158
€
320.932
€ 1.397.740

31-12-2020
€
740.719
€
350.120
€
1.219.721

Totaal activa

€

€

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

31-12-2021
€ 1.604.981
€
230.510
€
€
577.339

31-12-2020
€
1.512.186
€
121.279
€
13.484
€
663.611

Totaal activa

€

€

2.412.830

2.412.830

vorderingen
De hoogste vordering is de vordering op het ministerie
i.v.m. het betaalritme van de personele bekostiging. In de
periode augustus-december wordt minder dan 5/12 van
de jaarsubsidie ontvangen, waardoor er op 31 december
sprake is van een vordering. De rijksbijdragen 2021-2022
zijn hoger dan de rijksbijdragen 2020-2021, waardoor
de vordering op het ministerie hoger is. Het verschil is
€ 9.000. De vordering op het ministerie bedraagt in totaal
€ 243.000. Ultimo 2022 bestaat deze vordering niet meer.
Op 31 december 2020 was er een vordering op de gemeente
wegens nog retour te ontvangen onroerende zaakbelasting.
De vordering op 31 december 2021 bestaat uit de nog te
ontvangen vergoeding voor het ventilatiesystem van IKC de
Regenboog.
De overige vorderingen en de overlopende activa zijn sterk
gedaald in 2021 waardoor de vorderingen in totaal € 29.000
lager zijn dan op 31 december 2020.
Aan de vorderingen zijn geen risico’s verbonden, waardoor
geen voorziening wegens mogelijke oninbaarheid is
opgenomen.

2.310.559

2.310.559

liquide middelen
De omvang van de liquide middelen is met € 178.000
toegenomen. Dat wordt met name veroorzaakt door de
toevoegingen aan de voorzieningen die veel hoger waren
dan de onttrekkingen.
Deze toevoegingen 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.
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Passiva

langlopende schulden
In 2019 is een lening afgesloten bij Stichting Greencrowd
voor de financiering van de aanleg van de pv-installatie
op het dak van IKC de Regenboog. Deze lening kende een
looptijd van 5 jaar en een rentepercentage van 4%. In 2021
is het restant van de lening vervroegd afgelost.

eigen vermogen
Het positieve resultaat van € 93.000 is toegevoegd aan het
eigen vermogen. Bij de resultaatverdeling is een bedrag van
€ 102.000 aan de algemene publieke reserve onttrokken.
Daarnaast is er een nieuwe bestemmingsreserve gevormd
voor de nog niet besteedde NPO subsidies ter grootte van
€ 195.000.
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. De reserve had op
31 december 2020 als de gewenste omvang van € 130.000.

kortlopende schulden
De kortlopende schulden bestaan voor 68% uit
salarisgebonden schulden. De salarisgebonden 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 2022
betaald. De salarisgebonden schulden bedragen in totaal
€ 394.000 en zijn € 38.000 hoger dan de salarisgebonden
schulden op 31 december 2020. Dit is veroorzaakt door de
hogere formatieve inzet en door de hogere loonheffing
over december. Deze was extra hoog doordat de salarisverhoging met terugwerkende kracht in december is
uitbetaald.
De kortlopende schulden zijn in totaal € 86.000 lager
dan op 31 december 2020. In 2020 is een bedrag van
€ 110.000 van de gemeente ontvangen voor herstel van
constructiefout op IKC de Regenboog. Dit bedrag is in
2021 besteed. In 2020 zijn inhaalsubsidies ontvangen
voor het wegwerken van de leerachterstanden die zijn
ontstaan door de tijdelijke sluiting van de school tijdens de
Coronapandemie. Van deze subsidie was in totaal € 97.000
als vooruit ontvangen opgenomen op de balans. Dit bedrag
is in 2021 eveneens besteed.

voorzieningen
De stichting heeft twee voorzieningen, nl. een jubileumvoorziening en een voorziening groot onderhoud.
De jubileumvoorziening is bedoeld ter dekking van de
gratificaties bij een 25- of 40-jarig dienstverband. In 2021 is
voor € 1.000 aan jubileumgratificaties betaald. Dit bedrag
is ten laste van de voorziening gebracht. Aan de voorziening
is € 16.000 toegevoegd ten behoeve van toekomstige
gratificaties. De voorziening bedraagt op 31 december 2021
€ 83.000.
De voorziening groot onderhoud is bedoeld ter dekking
en egalisatie van de lasten van het groot onderhoud. In
2021 is op basis van de meerjarenonderhoudsplannen een
bedrag van € 122.000 aan de voorziening toegevoegd. Aan
de voorziening is € 28.000 onttrokken wegens uitgevoerde
werkzaamheden. Bij IKC de Regenboog zijn zonweringen
vervangen en heeft schilderwerk plaatsgevonden. Bij de
andere scholen hebben geen werkzaamheden ten laste van
de voorziening plaatsgevonden. De voorziening bedraagt
op 31 december 2021 € 147.000.
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11.3

11.4

Analyse resultaat

Analyse realisatie 2021
versus realisatie 2020
en realisatie 2021 versus
begroting 2021

De begroting van 2021 liet een negatief resultaat zien van
€ 271.000. Het uiteindelijke resultaat is € 93.000 positief.
Het resultaat is derhalve € 364.000 hoger dan begroot.
Dit resultaat is met name het gevolg van hogere baten die
vanwege strategische keuzes de komende jaren duurzaam
worden ingezet. Het gaat hierbij onder andere om de
subsidie op basis van het Nationaal Programma Onderwijs
(NPO).

11.4.1

Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het
kalenderjaar 2021 opgenomen. De gerealiseerde baten en
lasten zijn vergeleken met de begrote baten en lasten voor
het kalenderjaar 2021 en gerealiseerde baten en lasten in
het kalenderjaar 2020.

In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op de
verschillen tussen de realisatie en de begroting van 2021 en
de verschillen tussen de realisatie van 2021 en 2020.

Realisatie 2021 Begroting 2021

Verschil Realisatie 2020

Verschil

Baten
Rijksbijdragen OCenW
Overige baten

5.761.623
87.007

5.128.250
76.432

633.373
10.575

5.136.825
90.738

624.798
-3.731

Totaal baten

5.848.630

5.204.682

643.948

5.227.564

621.067

Lasten
Persone leIasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige Iasten

4.707.070
169.729
364.554
511.624

4.463.776
170.388
357.255
483.81

-243.294
659
-7.299
-27.814

4.280.430
148.588
345.355
513.18

-426.64
-21.141
-19.199
1.556

Totaal lasten

5.752.977

5.475.229

-277.748

5.287.553

-465.424

95.653

-270.547

366.200

-59.990

155.643

2.857

489

-2.368

12
622

-12
-2.236

Totaal financiële baten en lasten

-2.857

-489

-2.368

-609

-2.248

Totaal resultaat

92.795

-271.036

363.832

-60.599

153.394

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
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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 € 633.000 hoger dan begroot.
De reguliere rijksbijdragen waren € 150.000 hoger dan
begroot. Dit is veroorzaakt door de verhoging van de
normbedragen en per 1 augustus 2021 is het grootste deel
van de subsidie prestatiebox toegevoegd aan de subsidie
personeel- en arbeidsmarktbeleid.
De overige subsidies waren € 478.000 hoger dan begroot.
Aan niet begrote NPO-subsidie is € 259.000 ontvangen. Bij
het opstellen van de begroting was er nog geen sprake van
het NPO. Daarnaast is aanvullende bekostiging wegens
groei ontvangen en een vergoeding ‘extra hulp in de klas’.
De vergoeding van het samenwerkingsverband sloot goed
aan op de begrote vergoeding.

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 50,8 fte.
Dat was exclusief de formatieve inzet op gelden van het
samenwerkingsverband, de inzet van de middelen voor de
werkdrukverlaging en de interne vervangingspool. De inzet
van de inhaalsubsidie was begroot bij de overige personele
lasten.
De overige personele lasten waren € 112.000 lager dan
begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat er
minder beroep is gedaan op het innovatiebudget en
doordat de inzet van de inhaalsubsidie voor een deel via
extra formatie is ingezet. In totaal waren de personele
lasten € 243.000 hoger dan begroot.
De personele lasten waren € 427.000 hoger dan in 2020
waarvan € 356.000 veroorzaakt door hogere loonkosten.
De formatieve inzet was ook hoger dan in 2020, namelijk
gemiddeld 64,3 fte in 2021 om 58,5 fte gemiddeld in 2020.
Dit komt door de inzet van de extra subsidies zoals de
NPO-subsidie en de subsidie ‘extra hulp in de klas’. De
overige personele lasten waren € 71.000 hoger dan in 2020.
Dat komt met name door hogere nascholingslasten.

In 2021 werd voor 887 leerlingen bekostiging ontvangen.
In 2020 was dit voor 871 leerlingen. Er is in 2021 € 625.000
meer aan rijksbijdragen ontvangen. De verklaring hiervoor
is de hogere dan begrote rijksbijdragen. Met name de
overige subsidies waren hoger door de NPO-subsidie,
de groeitelling en de subsidie ‘extra hulp in de klas’. De
normbedragen waren ook hoger dan in 2020.

afschrijvingen
In de begroting was uitgegaan van € 286.000 aan
investeringen. De gerealiseerde investeringen bedroegen
€ 123.000. Zoals bij de toelichting op de materiële vaste
activa is aangegeven, is de investering in de ventilatie van
IKC de Regenboog nog niet verwerkt. Ondanks de lagere
investeringen sloten de afschrijvingslasten goed aan op de
begrote lasten. De andere investeringen hebben eerder in
het jaar plaatsgevonden dan begroot.
De afschrijvingslasten waren wel € 21.000 hoger dan
in 2020. Met name de ICT-afschrijvingen waren hoger.
Over de investeringen van 2020 is in 2021 het hele jaar
afgeschreven, in 2020 was dat maar een deel van het jaar,
en de investeringen van de afgelopen jaren waren voor een
belangrijk deel uitbreidingsinvesteringen.

overige baten
In de begroting was met name rekening gehouden met
verhuurbaten, inkomsten uit de detachering van personeel
en leerlinggebonden financiering. De overige baten waren
€ 11.000 hoger dan begroot door hogere verhuurbaten en
een hogere vergoeding leerlinggebonden financiering.
De overige baten waren vergelijkbaar met de baten in 2021.
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11.4.2

Investeringen en ﬁnancieringsbeleid
huisvestingslasten
De huisvestingslasten waren € 7.000 hoger dan begroot.
Met name de toevoeging aan de onderhoudsvoorziening
was hoger dan begroot. De meeste andere lasten waren
lager dan begroot, met name de schoonmaaklasten.
De huisvestingslasten waren € 19.000 hoger dan in 2020.
Met name de energielasten waren hoger dan begroot. Bij
de andere posten was er sprake van beperkte verschillen.

Het beleid van de stichting is erop gericht om investeringen
vanuit eigen middelen te financieren. De liquide positie
van de stichting is goed. Er is derhalve geen aanleiding voor
het aantrekken van vreemd kapitaal ten behoeve van de
investeringen. De investeringen van 2021 zijn dan ook met
de eigen middelen gefinancierd.
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.

overige lasten
De overige lasten bestaan uit administratie en
beheerlasten, uit de lasten inventaris en apparatuur,
uit de lasten leer- en hulpmiddelen en de overige niet
nader ingedeelde lasten. Deze lasten waren € 28.000
hoger dan begroot, onder andere door hogere lasten
leerlingbegeleiding (EHK).
De lasten waren in totaal vergelijkbaar met de lasten in
2020. De lasten van de leer- en hulpmiddelen waren hoger
dan in 2020, de administratie- en beheerlasten waren
lager. Dat laatste is veroorzaakt door lagere lasten bestuuren managementondersteuning.

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 doorcentralisatie van de huisvesting. De
opgenomen vooruitblik heeft derhalve betrekking op de
voorgeschreven drie jaar.

11.5.1
Kengetallen
Werkelijk
2020

2021

Prognose
2022

2023

2024

887

912

934

926

916

Personele bezetting in FTE per 31 december
Bestuur / Management
3,60
Personeel primair proces
45,81
Ondersteunend personeel
7,52

3,70
52,15
9,45

3,70
41,88
3,65

3,70
41,84
3,58

3,70
40,67
3,53

Totaal personele bezetting

56,93

65,30

49,23

49,12

47,90

Aanta Ieerlingen / Totaal personeel
Aantal eerlingen / Onderwi jz. personeel

15,58
19,36

13,97
17,49

18,97
22,30

18,85
22,13

19,12
22,52

11.4.3
Treasuryverslag
Aantal leerlingen 1 oktober
De stichting heeft in 2019 een nieuw treasurystatuut
opgesteld en vastgesteld dat voldoet aan de nieuwe
regeling beleggen, belenen en derivaten van het ministerie.
In 2021 is conform het statuut gehandeld. 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.

financiële baten en lasten
In de begroting was geen rekening gehouden met de
negatieve rente die over de banksaldi moeten worden
betaald. Hierdoor was het resultaat op de financiële
exploitatie negatiever dan begroot.

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. Er is geen sprake van derivaten en/of
speculatieve financiële instrumenten. In 2021 hebben geen
bijzondere treasury-activiteiten plaatsgevonden.
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11.5.2

11.5.3

Toelichting op de kengetallen

Balans

In de meerjarenbegroting 2021-2025 werd voor 1 oktober
2021 een stijging naar 901 leerlingen verwacht. Het zijn er
912 geworden. Voor 2022 wordt een verdere stijging van
het leerlingenaantal verwacht door de groei van het aantal
leerlingen bij IKC ’t Holthuus en IKC de Regenboog. Voor de
jaren 2023 en 2024 wordt een lichte daling verwacht. Deze
daling zal naar verwachting met name plaatsvinden bij IKC
de Tichelaar.

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 2022
tot en met 2024 zijn zonder de formatieve inzet op
gelden van het samenwerkingsverband, de inzet van
de werkdrukverlaging en de interne vervangingspool.
Voor vervangingslasten is € 145.000 per jaar begroot. De
daadwerkelijke formatieve inzet vanuit de NPO-gelden
is wel meegenomen in het overzicht (zie overzicht
kengetallen).

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.

Gezien de verwachte daling van het leerlingenaantal na
2022 zal het aantal groepen dalen, waardoor de formatieve
inzet de komende jaren ook zal dalen. Door het verlagen
van de formatieve inzet zullen de baten en lasten ook beter
in evenwicht komen.

Op basis van het leerlingenaantal is het aantal
groepen bepaald. Dit aantal is berekend conform de
berekeningssystematiek voor de materiële instandhouding. Voor de berekening van het aantal groepen en
derhalve de maximaal in te zeten formatie wordt uitgegaan
van de t-systematiek. De normen worden jaarlijks in de
meerjarenbegroting vastgesteld op basis van de, op dat
moment bekende informatie en leerlingprognose.
In het bestuursformatieplan is opgenomen dat nadat het
aantal groepen is berekend, het College van Bestuur het
aantal groepen vaststelt. Dit aantal kan afwijken van het
berekende aantal gebaseerd op de systematiek van de
rijksoverheid.

De prognose 2022 in het jaarverslag van 2021 is een actuele
prognose op basis van de definitieve cijfers van 2021. Bij het
opstellen van de meerjarenbegroting was deze eindstand
nog niet bekend en derhalve zijn de prognoses afwijkend.

Werkelijk
2020

2021

Prognose
2022

2023

2024

Activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

740.719
740.719
350.120
1.219.721

694.158
694.158
320.932
1.397.740

718.464
718.464
15.000
1.324.426

731.526
731.526
15.000
1.244.288

636.209
636.209
15.000
1.436.179

Totaal vlottende activa

1.569.840

1.718.672

1.339.426

1.259.288

1.451.179

Totaal Activa

2.310.559

2.412.830

2.057.890

1.990.814

2.087.388

Passiva
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Totaal eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

1.382.186
130.000
1.512.186
121.279
13.484
663.611

1.279.891
325.090
1.604.981
230.510
577.339

1.243.142
130.000
1.373.142
104.748
580.000

1.147.729
130.000
1.277.729
133.085
580.000

1.180.610
130.000
1.310.610
196.778
580.000

Totaal passiva

2.310.559

2.412.830

2.057.890

1.990.814

2.087.388

Er is uitgegaan van de volgende aantallen groepen.

Schooljaar
IKC de Tichelaar
IKC ‘t Holthuus
IKC de Regenboog

20212022
09
19
11

20222023
08
19
11

20232024
08
19
11

20242025
07
19
11

Totaal
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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 voor 2022 en 2023.
In 2024 zal de omvang naar verwachting weer toenemen.
De financiële kengetallen zullen ruimschoots boven de
signaleringswaarde van de inspectie blijven liggen.

eveneens een daling verwacht, met name door het
negatieve resultaat. Voor 2024 wordt een stijging verwacht
door het positieve resultaat, de lage investeringen en de
toevoegingen aan de voorzieningen. De omvang zal alle
jaren voldoende zijn om aan alle verplichtingen te voldoen.

⚫

⚫

In 2022 zal € 210.000 worden geïnvesteerd in materiële
vaste activa. Hiervan heeft € 90.000 betrekking op het
aanbrengen van een mechanisch ventilatiesysteem bij IKC
de Tichelaar. In 2022 zal de waarde van de materiële vaste
activa toenemen doordat de investeringen hoger zijn dan
de afschrijvingslasten. Dat geldt ook voor 2023. Voor dat
jaar is € 199.000 aan investeringen begroot, met name
in ICT-middelen. In 2024 zullen de investeringen lager
zijn dan de afschrijvingslasten en zal de waarde van de
materiële vaste activa dalen. In dat jaar zal slechts € 72.000
worden geïnvesteerd.

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 2022
zullen de onderhoudskosten hoger zijn dan de toevoeging
aan de voorziening. De geplande werkzaamheden bestaan
uit de vervanging van vloerbedekking, de vervanging
van dakventilatoren en de vervanging van de warmteinstallaties. In 2023 en 2024 zal 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 hoogte van de vorderingen is lastig te voorspellen.
De balans is een momentopname. De hoogte van de
vorderingen op dat moment is sterk afhankelijk van
wanneer de subsidies en andere vergoedingen worden
ontvangen. De belangrijkste vordering is momenteel
de vordering op het ministerie. Per 1 januari 2023 wordt
overgegaan op kalenderjaarbekostiging. Hierdoor zal er op
31 december 2022 geen vordering op het ministerie meer
zijn. Daar is in de toekomstbalans rekening mee gehouden.
Er is eveneens rekening gehouden met de ontvangst van de
vordering op de gemeente in 2022. Voor de komende jaren
wordt derhalve rekening gehouden met lagere vorderingen
op 31 december. Deze zullen met name bestaan uit
overlopende activa.

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. Aangezien er op 31 december
2021 geen sprake is van bijzondere kortlopende schulden,
zijn de schulden zijn op niveau van 31 december 2021
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 2022 wordt
ondanks het negatieve resultaat en de onttrekkingen uit
de onderhoudsvoorziening een beperkte daling van de
omvang van de liquide middelen verwacht. De daling
is beperkt door de lagere vorderingen. Voor 2023 wordt
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⚫

⚫

⚫

⚫

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. Voor de
meerjarenbegroting 2022-2026 zijn de normeringen
in voorkomende gevallen aangepast op basis van de
aangepaste leerlingprognoses.
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.
Ultimo 2021 heeft het College van Bestuur
geconstateerd dat de eindsaldi van de banken correct
zijn.

Werkelijk
2020

2021

Prognose
2022

2023

2024

Baten
Rijksbijdragen
Overige baten
Totaal baten

5.136.825
90.738
5.227.564

5.761.623
87.007
5.848.630

5.416.543
72.965
5.489.508

5.461.484
70.846
5.532.330

5.557.222
71.180
5.628.402

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

4.280.430
148.588
345.355
513.18
5.287.553

4.707.070
169.729
364.554
511.624
5.752.977

4.657.338
186.16
358.188
518.010
5.719.696

4.574.761
186.12
358.188
507.167
5.626.236

4.562.731
167.563
358.188
505.681
5.594.163

-59.990

95.653

-230.188

-93.906

34.239

12
622

2.857

1.651

1.507

1.358

-609

-2.857

-1.651

-1.507

-1.358

-60,599

92,795

-231,839

-95,413

32,881

11.6

Saldo baten en lasten

Staat van baten en lasten

Financiële baten
Financiële lasten

De basisuitgangspunten voor het opstellen van de
meerjarenbegroting waren gelijk aan de uitgangspunten in
de afgelopen jaren:
⚫
Er is realistisch begroot. In de begroting is uitgegaan
van de vooraf opgestelde kaderbrief bij de begroting
met onder andere de ontwikkeling van het
42

⚫

leerlingenaantal 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 2021 van kracht waren.
Voor de personele (schooljaar) bekostiging zijn de
normbedragen opgenomen in de regeling van 7 juli
2021. Voor de materiële (kalenderjaar) bekostiging zijn
dit de normbedragen zoals deze zijn opgenomen in de
regeling van 29 september 2021.

Saldo financiële baten en lasten
Totaal Resultaat
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11.6.1

11.7

Toelichting op de staat van baten en
lasten
In de begroting is verder geen rekening gehouden met
de vereenvoudiging van de bekostiging. Aangezien de
details van de subsidieberekening nog niet bekend zijn,
is dat nog niet mogelijk. Daarnaast is de invloed voor de
stichting naar verwachting relatief beperkt en zal er een
overgangsregeling komen. Eén van de maatregelen bij de
vereenvoudiging is de overgang naar schooljaarbekostiging
naar kalenderjaarbekostiging. Op dit moment heeft de
stichting op 31 december een vordering op het ministerie
door het ongelijke betalingsritme. Inmiddels is bekend
dat het ministerie deze vordering niet gaat uitbetalen bij
de overgang naar kalenderjaarbekostiging. De richtlijn
van uit het ministerie is dat in de periode augustus tot en
met december 2022 de personele bekostiging op kasbasis
verantwoord dient te worden zodat geen vordering
ontstaat per balansdatum. Dit betekent een tegenvaller van
€ 253.000. Hier is in de begroting rekening mee gehouden.

De rijksbijdragen zijn, zoals hiervoor aangegeven
gebaseerd op de normbedragen die in november 2021
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.
Voor 2021-2022 is rekening gehouden met de ontvangst
van de zgn. NPO-subsidie. Er is geen rekening gehouden
met de ontvangst van NPO-subsidie in 2022-2023
aangezien deze nog niet officieel is toegekend.
In de begroting is geen rekening gehouden met de
ontvangst van andere aanvullende subsidies.

Er is geen rekening gehouden met de wijziging van de
regelgeving rondom de onderhoudsvoorziening die
waarschijnlijk in 2023 van kracht wordt. Ook hiervoor
ontbreekt de benodigde informatie.

De personele lasten zijn gebaseerd op de bij de kengetallen
opgenomen formatieve inzet welke is gebaseerd op de
normen zoals opgenomen in het bestuursformatieplan.
In de begroting is € 100.000 opgenomen aan innovatiegelden. Deze middelen kunnen worden ingezet voor het
realiseren van ambities uit het strategisch beleidsplan
en de IKC-plannen. Met het budget wordt meer ruimte
gegeven om onderwijsverbeteringen vorm te geven.
In alle jaren is € 145.000 opgenomen voor de kosten van de
ziektevervanging.

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

Onderstaande toelichting op de meerjarenbegroting
is een cijfermatige toelichting. Voor de inhoudelijke
toelichting wordt verwezen naar het algemeen deel van
het bestuursverslag. De meerjarenbegroting 2022-2026
is vastgesteld na goedkeuring van de Raad van Toezicht in
december 2021.
De meest invloedrijke factor in de meerjarenbegroting
is het leerlingenaantal. Bij een hoger dan verwacht
leerlingenaantal ontstaat mogelijk ruimte voor hogere
formatieve inzet. Bij een lager leerlingenaantal zal worden
bekeken of de formatieve inzet moet worden verlaagd of
dat een deel van het eigen vermogen zal worden ingezet.
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Financiële kengetallen
Bij de realisatie van de meerjarenbegroting zullen de
kengetallen de onderstaande ontwikkeling laten zien:

De hoge investeringen van de afgelopen jaren en de
geplande investeringen voor de komende jaren maken dat
de afschrijvingslasten in 2022 en 2023 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.
In 2024 zullen de lasten weer dalen door de lage
investeringen en het nog niet vervangen van volledig
afgeschreven materiële vaste activa.

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.

De huisvestingslasten zijn grotendeels begroot op het
niveau van 2021. Er wordt de komende jaren geen wijziging
in de huisvestingssituatie verwacht.
De overige materiële lasten zijn eveneens grotendeels
begroot op het niveau van 2021 waarbij rekening is
gehouden met de incidenteel hogere lasten in 2021. Bij
IKC de Tichelaar is, vanwege de verwachte daling van
het leerlingenaantal, rekening gehouden met lagere
lasten bij die posten die sterk worden beïnvloed door
het leerlingenaantal. Hierbij moet worden gedacht aan
verbruiksmateriaal en kopieerkosten.

Kengetallen

Realisatie Prognose Prognose
2021
2022
2023

Prognose
2024

Landelijk B3 Signaleringswaarde
2020
inspectie

Solvabiliteit 2
Liquiditeit
Rentabiliteit
Weerstandvermogen
Ratio normatief
publiek eigen vermogen

76%
3,0
1,6%
27%
1,43

72%
2,5
0,%
23%
1,21

76%
3,0
-1,9%
24%
-

72%
2,3
-4,2%
25%
1,23

71%
2,2
-1,7%
23%
1,11
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risico indien lager dan 30%
risico indien lager dan 1,00
afhankelijk van de fin. positie
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11.8
Overige rapportages
Rapportage aanwezigheid en werking van het interne
risicobeheersings- en controlesysteem
De stichting voert een verantwoord financieel beleid,
waarmee de financiële middelen worden aangewend
om een zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs te
genereren, gekoppeld aan de doelen van het strategisch
beleidsplan, 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.

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. Naar
verwachting zal in 2022 een nieuwe cao 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 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.

De stichting kent een risicobeheersings- en controlesysteem. De meerjarenbegroting wordt in het najaar
opgesteld in overleg tussen de schooldirecteuren en
het College van Bestuur met ondersteuning van Dyade.
De meerjarenbegroting omvat vijf jaar en wordt in de
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 /
businessplan opgesteld. Dit plan omvat vier schooljaren
en is gebaseerd op de meerjarenbegroting. Het bestuursformatieplan wordt opgesteld in samenspraak tussen de
schooldirecteuren en het College van Bestuur. Het wordt
voor 1 mei ter instemming aan de GMR voorgelegd.

Omschrijving
1 Onvoorzienbare en onbeheersbare fluctuatie in leerlingaantallen
2 Financiële gevolgen van beëindiging arbeidsrelatie ter voorkoming van
een geschil of om een bestaand geschil op te lossen (o.a. arbeidsconflicten)
3 Instabiliteit in bekostiging
4 Onvolledige indexatie van bekostiging
5 Hoger dan begrote lasten door ziekteverzuim
6 Arbeidsmarkt schaarste, hoger dan begrote lasten door het moeilijk
kunnen vervullen van vacatureruimte
7 Restrisico’s
8 Vaste voet - uitvoeringsrisico in de bedrijfsvoering

kans

gevolg min.

gevolg max.

30%

€ 25.000

€ 75.000

30%
30%
70%
70%

€ 25.000
€ 25.000
€0
€ 25.000

€ 75.000
€ 75.000
€ 25.000
€ 75.000

50%
30%
100%

€ 75.000
€ 150.000
€ 250.000

€ 150.000
€ 250.000
€ 500.000

Met een Monte Carlo simulatie is bepaald dat met een
gewenste zekerheid van 90% een aan te houden vermogen
van € 772.000 voldoende is om bovenstaande risico’s af te
kunnen dekken.

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
aangegeven 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 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.
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11.9
Kengetallen

Normatief eigen vermogen
In 2020 heeft de onderwijsinspectie de ‘signaleringswaarde
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 aanschafwaarde van de gebouwen, de boekwaarde
van de overige materiële vaste activa en het totaal aan
baten. Op basis van deze jaarrekening 2021 is met behulp
van de rekenhulp van de onderwijsinspectie het normatief
eigen vermogen van de stichting bepaald. Dit normatief
eigen vermogen bedraagt € 1.121.000. Het publieke eigen
vermogen van de vereniging bedraagt op dit moment
€ 1.605.000.
Het met de rekenhulp van de inspectie berekende
normatief eigen vermogen is veel hoger dan de € 772.000
die de stichting als minimaal eigen vermogen heeft
vastgelegd.

De stichting heeft bij de bepaling van het minimaal
gewenste eigen vermogen geen rekening gehouden
met de materiële vaste activa. Er is alleen gekeken naar
de risico’s die volgens de berekening van het normatief
eigen vermogen vallen onder der risicobuffer. Deze is in de
berekening van het normatief eigen vermogen € 444.000,
dus veel lager dan de stichting via de risico-analyse
heeft bepaald. Dit betekent dat er mogelijk sprake is van
€ 484.000 aan bovenmatig eigen vermogen.
De stichting heeft ruim € 450.000 in de bestemmingsreserves publiek en NPO gezet. Deze bestemmingsreserves
zullen de komende jaren ingezet worden, vanwege herstel
leervertraging in verband met Coronavirus COVID-19 en het
hogere ziekteverzuim.
Ook zullen de overige effecten van de vereenvoudiging
van de bekostiging en de wijziging van regelgeving
onderhoudsvoorziening van invloed zijn op het
bovenmatig eigen vermogen.
Op basis van de begroting 2022-2026 en de balans per 31
december 2021 zal het normatief vermogen zich volgens
onderstaande tabel ontwikkelen. De omvang van de drie
bepalende gegevens is ook opgenomen.

2020
167.372
603.681

2021
169.217
569.467

2022
258.717
526.416

2023
268.217
553.876

2024
270.017
480.631

Totaal baten

5.227.564

5.848.630

5.489.508

5.532.330

5.628.402

Normatief eigen vermogen
Feitelijk eigen vermogen

1.128.014
1.512.186

1.120.957
1.604.981

1.120.020
1.373.142

1.155.311
1.277.729

1.087.201
1.310.610

384.172
1,34

484.024
1,43

253.122
1,23

122.418
1,11

223.409
1,21

Aanschafwaarde gebouwen
Boekwaarde overige materiële VA

VerschiI
Ratio
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Kengetallen

2021

2020

Landelijk
B3 2020

Signaleringswaarde inspectie

Solvabiliteit 2
Liquiditeit
Rentabiliteit
Weerstandvermogen
Ratio normatief publiek eigen vermogen

76%
3,0
1,6%
27%
1,43

71%
2,4
-1,2%
29%
1,43

76%
3,0
-1,9%
33%
-

risico indien lager dan 30%
risico indien lager dan 1,00
afhankelijk van de fin. positie
risico indien lager dan 5%
risico indien hoger dan 1

11.9.1

11.9.2

Solvabiliteit 2

Liquiditeit

Definitie: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door
het totale vermogen.
De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en
vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de
financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in
hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar
verplichtingen kan voldoen.
De ratio van 76% geeft aan dat dan 76% van het vermogen
bestaat uit eigen vermogen en voorzieningen en slechts
24% uit vreemd vermogen.
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde
van 30% voor de solvabiliteit (definitie 2). De solvabiliteit
van de stichting is hoger dan de door de inspectie gestelde
signaleringswaarde.

Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som
van liquide middelen, vorderingen en voorraden) en de
kortlopende schulden.
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte
termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.
De liquiditeitsratio geeft aan dat 3,0 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 2021 de beschikking over
€ 1.398.000 aan liquide middelen en heeft daarnaast
€ 321.000 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 € 577.000.
De liquiditeitspositie van de stichting is hierdoor goed
te noemen. De ratio is hoger dan de door de inspectie
vastgestelde signaleringswaarde van 1,00.
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Verslag Raad van Toezicht
over 2021
11.9.3
Rentabiliteit

12.1

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
€ 5.849.000, een positief resultaat behaald van € 93.000.
Dit houdt in 1,6% minder middelen zijn ingezet dan zijn
ontvangen.

Inleiding
In dit verslag geeft de Raad van Toezicht (RvT) van
stichting ATOS u inzage in de activiteiten van de RvT in
het verslagjaar 2021. In de bijlagen zijn de werkwijze,
de taken, verantwoordelijkheden, samenstelling en het
rooster van aftreden vastgelegd.

Doordat de overheid haar beleid voortdurend aan het
aantal besmettingen toetste en aanpaste hebben de
meeste leerlingen meerdere malen thuis onderwijs
gehad. De wisselende omstandigheden hadden op veel
kinderen (en ook volwassenen) invloed. Gevolgen waren
dan ook bijvoorbeeld leervertraging en/of veranderingen
in emotioneel welbevinden. De gevolgen van de
wisselende omstandigheden betekenden dan ook voor alle
betrokkenen een extra uitdaging en taakverzwaring.

Het afgelopen kalenderjaar was, evenals 2020, een
bijzonder jaar door het aanhouden van het COVID-19
virus en de bijbehorende maatregelen vanuit de overheid.
De situatie heeft ook dit jaar een grote impact gehad op
stichting ATOS als geheel en op de werkzaamheden van
het College van Bestuur (CvB), directeuren en overige
personeel. Door de maatregelen werd er, evenals in 2020,
online les ofwel een mix van online en fysiek les gegeven.
Mocht er fysiek les gegeven worden, dan waren er allerlei
eisen aan hygiënemaatregelen en de inrichting van de
scholen. Het personeel kon doorbouwen op de in 2020
ontwikkelde (online) werkwijzen en digitale vaardigheden.

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 niet-voorziene, tot de
reguliere bedrijfsvoering behorende risico’s op te vangen.
Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in
de organisatie en het goed functioneren van de planningen control cyclus blijven altijd restrisico’s achter. Voor
het opvangen van de mogelijke financiële effecten moet
het bestuur voldoende weerstandvermogen hebben of
opbouwen.
Het weerstandsvermogen is hoger dan de signaleringsgrens van de inspectie.

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 waren de gevolgen van de maatregelen
merkbaar. Niet alleen werd er grote alertheid gevraagd
van de RvT in de ondersteuning van het CvB, ook het
monitoren van de voortgang van afspraken in het jaarplan
en strategisch beleidsplan vroegen om extra aandacht en
ondersteuning.

11.9.5
Ratio normatief publiek eigen
vermogen
Definitie: De verhouding tussen het werkelijk publiek eigen
vermogen en het normatief eigen vermogen. Zie hiervoor
ook het onderdeel normatief eigen vermogen.
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12.2

12.3

Overleg RvT en
werkzaamheden 2021

Onderwerpen op de
agenda van de RvT

De RvT en het CvB vergaderden in 2021 zes maal, waarvan
twee maal ‘live’ op het bestuurskantoor in Bemmel en
waarvan vier maal in digitale vergaderingen, omdat
fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren vanwege de
handhaving van COVID-19 maatregelen. De vergaderingen
van de RvT zijn in de regel openbaar van karakter. In het jaar
2021 heeft niemand gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om aanwezig te zijn. In 2021 is gebruik gemaakt van een
(externe) ambtelijk secretaris.

Het intern toezicht is van mening dat in 2021 een bijdrage
is geleverd aan het realiseren van de doelstellingen
zoals die zijn opgenomen in het strategisch beleidsplan.
Voor de behaalde resultaten wordt verwezen naar het
bestuursverslag. De RvT heeft geen indicatie dat de
middelen niet doelmatig zijn besteed.

De voorzitter van de RvT heeft elke 6 weken een (online)
werkoverleg met de bestuurder gehad.
Door de COVID-19 maatregelen moest een
vergadering van de RvT met de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) in het voorjaar van 2021
afgezegd worden. Het bleek niet mogelijk gezien de
grootte van de groep samen te komen. In het najaar is er
één vergadering geweest met de GMR.
Daarnaast hebben de voorzitters vier keer vergaderd zowel
niet als wel in bijzijn van de bestuurder.
Onderwerpen besproken met de GMR
Onder begeleiding van een adviseur van de Vereniging
van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen:
verdieping rollen en rolvastheid RvT/GMR/CvB
⚫
Jaarverslag van de stichting
⚫
Meerjarenformatiebeleid
⚫
Terugkoppeling zelfevaluatie van de RvT
⚫
Vaste aanstelling bestuurder
⚫
Ontwikkelingen in de scholen door COVID-19

Vaste terugkerende onderwerpen binnen de Planning& Controlcyclus
Naast vast terugkerende onderwerpen die aan de Planningen Controlecyclus gekoppeld zijn heeft de RvT ook andere
onderwerpen besproken die zowel jaarlijks terugkeren
alsook voortkomen uit de actualiteit.
Vaste terugkerende onderwerpen binnen de Planning- & Controlcyclus

• managementrapportage
• toetsen rechtmatigheid WNT
bezoldiging bestuurder

⚫

• goedkeuring begroting
• vaststellen WNT klasse
• vaststellen jaarverslag RvT

okt-dec 2021

jan-mrt 2021

jul-sep 2021

apr-jun 2021

managementrapportage

• goedkeuren jaarverslag
• bespreken accountantsverslag
• managementrapportage

Ook hebben er online werkbezoeken plaatsgevonden op
de scholen. De focus hierbij was met name de impact van
de maatregelen in het kader van COVID-19 en de wijze
waarop de scholen hiermee om gingen.
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Remuneratiecommissie
De Remuneratiecommissie heeft in 2021 de beleidscyclus
gevolgd en twee keer met de bestuurder gesproken.
Daarbij zijn het functioneren en de belasting van de
bestuurder aan de orde gekomen. De aanstelling van
de bestuurder is in 2021 omgezet in een contract voor
onbepaalde tijd.
Door de impact van COVID-19 en de bijbehorende
maatregelen was er sprake van grote belasting voor de
bestuurder. Om alle werkzaamheden gedaan te krijgen is
de aanstelling van de bestuurder van 0,9 fte voor de duur
van 1 jaar verhoogd naar 1,0 fte.

Overige besproken onderwerpen
⚫
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 Bestuursbureau.
⚫
Procedure aanstelling nieuwe accountant en
benoeming nieuwe accountant
⚫
Begroting, Jaarverslag en Scholingsplan RvT
⚫
Toetsingskader RvT
⚫
Risicomanagement
⚫
Aandachtsveld Onderwijs, waaronder specifiek
de onderwerpen: kwaliteitszorg opbrengst
gericht passend onderwijs, kwaliteitsmatrix,
werkdruk-verlagende middelen, werkverdeling en
onderwijskundige scores, onderwijsresultatenmodel
en resultaten tevredenheidsonderzoeken, impact van
de COVID-19 crisis op het onderwijs
⚫
Aandachtsveld Personeel en organisatie, waaronder
specifiek de onderwerpen: integraal personeelsbeleid,
meerjarenformatiebeleid, continuïteit van
het Bestuursbureau, impact van COVID-19 op
ziekteverzuim, inzet van personeel en kwaliteit van
functioneren
⚫
Aandachtsveld Huisvesting en ICT, waaronder
specifiek de onderwerpen: huisvesting van De
Regenboog (kwaliteit van de lucht en verbetering van
het luchtbehandelingssysteem)
⚫
Zelfevaluatie RvT en evaluatie bezoldiging RvT
⚫
Bespreking overige onderwerpen zoals WBTR, ‘gouden
driehoek’, integriteitscode

Auditcommissie
De Auditcommissie heeft in 2021 diverse keren
overleg gehad, onder andere over de tussentijdse
managementrapportages, de conceptbegroting en het
conceptjaarverslag. Dit gebeurde altijd voorafgaand aan
de reguliere RvT-vergadering waarin de Auditcommissie de
conceptbegroting en conceptjaarverslag met een positief
advies heeft inbracht (ter goedkeuring).
Daarnaast is de Auditcommissie in 2021 het traject tot
benoeming van een nieuwe accountant gestart en heeft zij
dit met succes afgerond. De raad van toezicht is bevoegd
tot het benoemen van de controlerend accountant. Echter,
het college van bestuur speelt een belangrijke rol in de
contacten met de accountant. In de benoemingsprocedure
was derhalve plaats en ruimte gemaakt voor de inbreng
vanuit het college van bestuur.

Per commissie of aandachtsveld hieronder een kort verslag
van de belangrijkste aandachtspunten in 2021:
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Aandachtsveld Onderwijskwaliteit
In het jaar 2021 waren twee gesprekken gepland met
de RvT, bestuurder en de kwaliteitszorg medewerker.
Door de situatie van corona heeft slechts één gesprek
plaatsgevonden. De aandacht van de bestuurder en
medewerkers was nodig voor het primaire onderwijsproces.
In het gesprek dat heeft plaatsgevonden was de aandacht
vooral gericht op de opzet en uitvoering van de toetsing
door een externe van de onderwijskwaliteit.
Aan de orde kwam hoe het proces voor elke IKC zou lopen
om goed zicht te krijgen op de kwaliteit van onderwijs. Een
middel dat hiervoor wordt ingezet zijn externe audits. De
audits zorgen ervoor dat blinde vlekken minder worden en
duidelijk is waar nog verbeteringen mogelijk zijn.
De RvT heeft geconstateerd dat de aandacht voor de
kwaliteit ondanks de corona duidelijk op de agenda is
blijven staan.

Aandachtsveld Personeel & Organisatie
Het jaar 2021 heeft net als 2020 in het teken van
COVID-19 gestaan. De vele aanpassingen zorgden voor
extra werkdruk bij de bestuurder, de directeuren en het
overig personeel. Om het welzijn van de medewerkers
te monitoren heeft de bestuurder voorbereidingen
getroffen voor een arbo/gezondheidsenquête. Daarnaast
is gewerkt aan een digitale gesprekscyclus. Nadat bleek
dat KlasMastr niet paste bij de totale cyclus is gezocht naar
één systeem waarin het digitaal scholingsplan, IKC plan,
HR cyclus en talentontwikkeling pasten. Bekeken werd of
Visma Pluspoort voldeed aan de eisen. Talentontwikkeling
– gericht op waar iemand goed in is – werd hierbij
meegenomen.

Aandachtsveld ICT en Huisvesting
Het RvT-lid belast met het aandachtsveld Huisvesting
en ICT is door de bestuurder uitgenodigd voor een
online werkbezoek inzake de ICT-ontwikkelingen. In
dit werkbezoek zijn de volgende thema’s besproken:
digitale veiligheid en het toepassen van AVG-richtlijnen
en doelstellingen voor digitale vaardigheden van zowel
leerlingen als personeel. Daarbij werd er ook aandacht
besteed aan de uitvoering van onderwijs op afstand met
behulp van ICT, hetgeen noodzakelijk was als gevolg van de
COVID-19 maatregelen.
De bestuurder heeft het RvT-lid actief betrokken bij
gesprekken over de voortgang van het verbeterproject
“Ventilatie IKC Regenboog” en bij gesprekken over een plan
van aanpak voor verbetering van de luchtkwaliteit in enkele
lokalen van IKC De Tichelaar.
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12.4

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

Honorering en
deskundigheids
bevordering

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
zullen ook de individuele leden kijken naar vormen van
samenwerking die de stichting, de scholen, de leraren en
bovenal de kinderen verder kunnen brengen.

We zijn als leden van de RvT unaniem van mening dat de
stichting gebaat is bij permanente educatie, benchmarking
en professionalisering. De RvT is verder gegaan met het
proces van het professionaliseren om op termijn te kunnen
gaan voldoen aan de eisen die gesteld worden voor
opname in het Register Certified Board Member (RCBM).
Elk kalenderjaar zal een lid de postgraduate governance
opleiding voor commissarissen & bestuurders volgen en
afronden.

Tot slot
De bestuurder is er in 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 2021.
Namens de RvT,
Mw. C. Sahin,
voorzitter

Stichting ATOS is financieel gezond, de scholen hebben
op dit moment nog voldoende instroom maar er komen
ook een aantal uitdagingen aan. 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. Er wordt informatie
verzameld om voorbereid te zijn op de invoering van een
nieuwe bekostigingssystematiek (per 1-1-2023) en een
nieuwe wijze van verwerken van groot onderhoud, de
“componentenmethode” (per 1-1-2023).

Eind 2021 hebben vier RvT leden inmiddels deze opleiding
met succes afgerond. Daarnaast werd er door diverse leden
deelgenomen aan volgende scholing: Kwaliteitstafels van
de VTOI, scholingsbijeenkomst door de Denktank Alliantie
Medezeggenschap en Governance, Congres PO Raad,
scholingsbijeenkomst door de Werkgroep Monitoring
Onderzoek van de VTOI, scholingsbijeenkomst Code
Goed Toezicht van de VTOI, scholingsbijeenkomst over de
nieuwe wet WBTR (VTOI en Bestuurderscentrum), scholing
Toezicht 2030 en lancering Toolkit Commissariaat door het
Nationaal Register.
De vergoeding van de RvT is in 2015 gebaseerd op de
handreiking “Honorering vanuit de VTOI-NVTK” 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 en 2021 ongewijzigd
gebleven. Op grond van gewijzigde regelgeving is er vanaf
7 mei 2021 bij toezichthouders geen sprake meer van
btw-ondernemerschap en mogen zij geen btw meer in
rekening brengen. De leden van de RvT hebben in 2021
geen btw in rekening gebracht
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Financieel verslag
Balans per 31 december 2021
En vergelijkende cijfers 2020. - na verwerking
resultaatbestemming -

Staat van baten en lasten 2021
En vergelijkende cijfers 2020

31-12-2021 31-12-2020

2021

Begroting 2021

2020

1

Activa

3

Baten

1.1

Vaste activa

3.1

Rijksbijdragen OCW

€5.761.623

€5.128.250

€5.136.825

1.1.1

Immateriële vaste activa -

-

3.2

-

-

-

1.1.2

Materiële vaste activa

€694.158

€740.719

Overheidsbijdragen en
subsidies overige overheden

1.1.3

Financiële vaste activa

-

-

3.3

Examengelden

-

-

-

€694.158

€740.719

3.4

Baten werk in
opdracht derden

-

-

-

3.5

Overige baten

€87.007

€76.432

€90.738

€5.848.630

€5.204.682

€5.227.564

Totaal vaste activa
1.2

Vlottende activa

1.2.1

Voorraden

-

-

1.2.2

Vorderingen

€320.932

€350.120

1.2.3

Kortlopende schulden

-

-

1.2.4

Liquide middelen

€1.397.740 €1.219.721

Totaal baten
4

Lasten

4.1

Personeelslasten

€4.707.070

€4.463.776

€4.280.430

4.2

Afschrijvingen

€169.729

€170.388

€148.588

Totaal vlottende activa

€1.718.672 €1.569.840

4.3

Huisvestingslasten

€364.554

€357.255

€345.355

Totaal activa

€2.412.830 €2.310.559

4.4

Overige lasten

€511.624

€483.810

€513.180

4.5

Doorbetalingen aan
schoolbesturen

-

-

-

Totaal lasten

€5.752.977

€5.475.229

€5.287.553

Saldo baten en lasten

€95.653

-€270.547

-€59.990

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

€1.604.981 €1.512.186

2.2

Voorzieningen

€230.510

€121.279

2.3

Langlopende schulden

-

€13.484

2.4

Kortlopende schulden

€577.339

€663.611

Totaal passiva

€2.412.830 €2.310.559

6

Financiële baten en lasten

6.1

Financiële baten

-

-

€12

6.2

Financiële lasten

€2.857

-€489

€622

Saldo financiële baten en lasten

- €2.857

-€489

-€609

Totaal resultaat

€92.795

- €271.036

-€60.599

Bestemming van het resultaat
De bestemming van het resultaat is opgenomen na de
toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van
baten en lasten.
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Kasstroomoverzicht 2021
En vergelijkende cijfers 2020

Grondslagen voor waardering van
activa, passiva en resultaatbepaling
Ref.

2021

2020

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (saldo baten en lasten)

-

- €95.653

-€59.990

Aanpassing voor aansluiting bedrijfsresultaat:
Afschrijvingen

-/- 4.2

€169.729

€148.588

Mutaties voorzieningen

2.2

€109.231

-€134.172

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat

-

€278.960

€14.416

Veranderingen in werkkapitaal:
Vorderingen

1.2.2 (excl. 1.2.2.14)

€29.188

- €74.672

Kortlopende schulden

2.4 (excl. 2.4.18)

-€86.272

€226.582

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal

-

€57.084

€151.910

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest

6.1.1 & 1.2.2.14

€317.529
-

€106.336
€118

Betaalde interest

6.2.1 & 2.4.18

-€2.857

-€622

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-

€314.671

€105.833

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
Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld
in gehele euro’s.

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

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen
voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.
Kernactiviteiten
Het verzorgen van (openbaar) primair onderwijs binnen de
kaders gesteld door de Wet op het Primair Onderwijs.

1.1.2

- €123.168

- €127.836

Overige inv. in financiële vaste activa

1.1.3.7 & .8

-

€56.700

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-

- €123.168

-€71.136

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de
continuïteitsveronderstelling.

2.3

- €13.484

- €3.267

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

- €13.484

-€3.267

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

Kasstroom uit overige balansmutaties
Mutatie liquide middelen

1.2.4

€178.019

-€31.430

Het verloop van de liquide middelen is als volgt:
Stand liquide middelen per 1-1

-

€1.219.721

€1.188.291

Mutatie boekjaar liquide middelen

-

€178.019

€31.430

Stand liquide middelen per 31-12

-

€1.397.740

€1.219.721
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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.

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

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
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Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen 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.
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Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per
categorie weergegeven. Tevens zijn de activeringsgrenzen
vermeld.
Categorie

Afschrijvingstermijn in
maanden

Afschrijvingspercentage
per jaar

Activeringsgrens in €

480

2,5%

500

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.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd
tegen de reële waarde van de tegenprestatie.

Gebouwen
Gebouwen

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met
een looptijd korter dan 12 maanden. De liquide middelen
staan ter vrije beschikking van de stichting en zijn direct
opeisbaar. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Installaties
Stoffering,
machines en
installaties

120

Zonnepanelen

180

10%

6,7%

500

500

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

Kantoormeubilair en inventaris
Vloeren en
meubilair

240

5%

500

Huishoudelijke apparatuur
Duurzame
apparatuur

60

20%

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

500

Onderwijskundige apparatuur

Omschrijving

Doel

Beperkingen

Eur

ICT

36

33,3%

500

Digitaal
schoolbord

60

20%

500

Reserve
vervanging
binnen cao

Het bekostigen van
vervanging
binnen cao

Door het bestuur, alleen
vervanging
binnen cao

€145.000

12,5%

500

Reserve NPO

Verbijzondering
resultaten
NPO
subsidie

Alleen
kosten en
opbrengsten i.h.k.v.
NPO, voor
de looptijd
van de subsidie

€180.090

Onderwijsleerpakketten
Leermiddelen

96

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.

stichting ATOS • Jaarverslag 2021

62

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.
Als de kosten uitgaan boven de boekwaarde van de
voorziening, worden de (meer)kosten verwerkt in de winsten verliesrekening.

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 .

Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud
ultimo 2021 is gebruik gemaakt van de tijdelijke
uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.

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.

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.

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.

Onder deze post valt onder meer vooruitontvangen
investeringssubsidies. Deze subsidies moeten zichtbaar
in mindergebracht worden op de materiële vaste activa of
als schuld gepresenteerd worden onder vooruitontvangen
investeringssubsidies.

Indien een voorziening gewaardeerd wordt tegen contante
waarde wordt gerekend met een rekenrente.
Deze rekenrente wordt als volgt bepaald:
Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron:
CBS). Bij een negatieve uitkomst van de rekenrente zal deze
op nul worden gesteld.

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

Voor 2021 wordt er gerekend met een rekenrente van
0,00%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente
vastgesteld is op 2,00%, en de uitgangswaarde voor de
inflatie 2,60% is.

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.

Voorziening jubilea
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.
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Grondslagen staat van baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de
baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van
de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De
baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop
zij betrekking hebben. Lasten en risico’s die hun oorsprong
vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht
genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.

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 pensioenvoorziening opgenomen. De instelling is volgens de CAO
aangesloten bij het ABP. De belangrijkste kenmerken van
deze regelingen zijn:
⚫
pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
⚫
er heeft in 2021 geen indexatie plaatsgevonden
⚫
de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2021:
100,30%
⚫
overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt
toegevoegd aan de algemene reserve en 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.

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

Subsidies m.b.t. investeringen in materiële vaste activa
worden in mindering gebracht op het desbetreffende
actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de
staat van baten en lasten.

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

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.

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

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling
op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan
pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve
de betaling van premies heeft de instelling geen verdere
verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.
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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. 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
verslagjaar zijn ook opgenomen onder de operationele
activiteiten.

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.
Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd
tegen reële waarde
Waardeveranderingen van de volgende financiële
instrumenten worden rechtstreeks verwerkt in de staat van
baten en lasten:
⚫
Financiële activa en verplichtingen die onderdeel zijn
van de handelsportefeuille;
⚫
Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) met een
beursgenoteerde onderliggende waarde;
⚫
Gekochte leningen, obligaties (tenzij aangehouden
tot einde looptijd) en aangehouden eigenvermogensinstrumenten die beursgenoteerd zijn.

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

Waardeverminderingen van financiële instrumenten die
op reële waarde gewaardeerd zijn, worden verwerkt in
de staat van baten en lasten. Voor gerealiseerde waardevermeerderingen van financiële instrumenten die op
reële waarde worden gewaardeerd met verwerking van
de waardevermeerderingen rechtstreeks in het eigen
vermogen, dient het cumulatieve resultaat dat voorheen in
het eigen vermogen was opgenomen, te worden verwerkt
in de staat van baten en lasten op het moment dat de
desbetreffende effecten niet langer in de balans worden
verwerkt.
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.
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Toelichting op de te onderscheiden posten van de balans
1

Activa

1.1

Vaste activa

1.1.2

Materiële vaste
activa

1.1.2.1

1.1.2.2

Gebouwen Terreinen

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6

Vaste
Inventaris Overige
Niet aan de Totaal
bedrijfsactiva bedrijfsen appa- materiële
materiële
ratuur
vaste activa in uitvoering uitoefening vaste activa
en vooruitdienstbare
betalingen
MVA
op MVA

Stand per 01-01-2020
Verkrijgings- of
vervaardigingsprijs

€167.372

-

€1.172.004 €234.644

-

-

€1.574.020

Cumulatieve afschrijvingen €30.333
en waardeverminderingen

-

€681.190

-

-

€833.300

Cumulatieve
herwaarderingen

-

-

-

-

-

-

-

Materiële vaste activa
per 01-01-2021

€137.038

-

€490.814

€112.866

-

-

€740.719

€121.777

Verloop gedurende 2021
Investeringen

€1.845

-

€107.633

€13.689

-

-

€123.168

Desinvesteringen

-

-

-

-

-

-

-

Afschrijvingen

€14.193

-

€133.420

€22.116

-

-

€169.729

Mutatie gedurende 2021

-€12.348

-

-€25.787

- €8.426

-

-

- €46.561

Stand per 31-12-2021
€169.217

-

€1.279.637

€248.333

-

-

€1.697.187

Cumulatieve afschrijvingen €44.526
en waardeverminderingen

-

€814.610

€143.893

-

-

€1.003.029

Verkrijgings- of
vervaardigingsprijs

Cumulatieve
herwaarderingen

-

-

-

-

-

-

-

Materiële vaste activa per
31-12-2021

€124.691

-

€465.027

€104.440

-

-

€694.158
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1.2

Vlottende activa

1.2.2

Vorderingen

31-12-2021

31-12-2020

1.2.2.1 Debiteuren

-

-

1.2.2.2 OCW

€243.152

€234.480

1.2.2.3 Gemeenten

€77.642

€25.345

1.2.2.10 Overige
vorderingen

€138

€78.684

Subtotaal vorderingen

€320.932

€338.509

1.2.2.12 Vooruitbetaalde
kosten

-

€11.598

1.2.2.14 Te ontvangen
interest

-

€12

Subtotaal overlopende
activa

-

€11.610

Totaal vorderingen

€320.932

€350.119

1.2.4

Liquide middelen

31-12-2021

31-12-2020

1.2.2.1 Tegoeden op
bankrekeningen

€ 1.397.740

€1.219.721

Totaal liquide middelen

€1.397.740

€1.219.721

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de
stichting en zijn direct opeisbaar
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2.1

Eigen vermogen

Stand per Resultaat Overige Stand per Stand per Resultaat Overige Stand per
01-01-2020 2020
mutaties 31-12-2020 01-01-2021 2021
mutaties 31-12-2021
2020
2021

31-12-2021

31-12-2020

2.4

Kortlopende schulden

2.4.6

Schulden aan gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen

-

€103.587

2.4.8

Crediteuren

€94.294

€46.101

Belastingen en premies sociale verzekeringen

€182.545

€181.289

Algemene reserve -

€1.382.186 -

€1.382.186 €1.382.186 - €102.295 -

€1.279.891

2.4.9

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

€130.000 -

€130.000

€325.090

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen

€63.345

€54.598

2.4.12

€149

€39.840

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

-

-

Subtotaal vorderingen

€340.334

€425.416

Totaal eigen vermogen

-

€1.512.186 -

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW

-

€97.200

2.4.16

Vooruit ontvangen bedragen

-

€9.700

2.4.17

Vakantiegeld en vakantiedagen

€148.175

€131.294

2.4.18 Te betalen interest

€182

-

2.4.19

€88.649

-

Subtotaal overlopende activa

€237.006

€238.194

Totaal kortlopende schulden

€577.340

€663.610

2.1.1.1

-

-

€130.000
-

€195.090
-

€1.512.186 €1.512.186 €92.795

-

-

-

€1.604.981

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

2.2

Voorzieningen

Stand per Dotatie
01-01-2021 2021

Onttrekking
2021

Vrijval
2021

Stand per Bedrag
31-12-2021 < 1 jaar

Bedrag
1-5 jaar

Bedrag
> 5 jaar

Kortlopende overige schulden

Overige overlopende passiva

2.2.1

Personele
voorzieningen

€68.825

€16.052

€1.437

-

€83.440

€8.796

€26.032

€48.611

2.2.3

Voorzieningen
voor groot
onderhoud

€52.454

€122.310

€27.694

-

€147.070

€147.070

-

-

Niet in de balans opgenomen
rechten en verplichtingen

€48.611

Rechten
De volgende niet in de balans opgenomen rechten worden
hieronder toegelicht.

Totaal voorzieningen

€121.279

€138.362

-

€29.131

€230.510

€155.866

€26.032

2.3

Langlopende
schulden

Stand per
01-01-2021

leningen
aangegaan
in 2021

Aflossing
in 2021

Stand
per
31-12-2021

Looptijd
> 1 jaar

Looptijd
> 5 jaar

2.3.7

Lening o/g

€13.484

-

€13.484

-

-

-

Totaal langlopende
schulden

€13.484

-

€13.484

-

-

-
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Nr.

Omschrijving

Periode
van t/m

Looptijd
Mndn

Bedrag
per maand

Bedrag
< 1 jaar

Bedrag
1-5 jaar

Bedrag
>5 jaar

Totaal

1

Zonnekinderen BV

1-8-2018
1-8-2028

120

€1.475

€17.700

€70.800

€28.025

€116.525

Verplichtingen
De volgende niet in de balans opgenomen verplichtingen
worden hieronder toegelicht.
Nr.

Omschrijving

Periode
van t/m

Looptijd
Mndn

Bedrag
per maand

Bedrag
< 1 jaar

Bedrag
1-5 jaar

Bedrag
>5 jaar

Totaal

1

Ricoh, huur
kopieermachines

1-8-2019
1-8-2025

72

€2.239

€26.868

€69.409

-

€96.277
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Toelichting op de te onderscheiden
posten van de staat van baten en lasten
3

Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.1.1

Rijksbijdragen

3.1.1.1

Rijksbijdrage OCW

Totaal Rijksbijdrage
3.1.2

2021

Begroot 2021

2020

€4.880.868

€4.730.482

€4.690.367

€4.880.868

€4.730.482

€4.690.367

Overige subsidies

3.1.2.1 Overige subsidies OCW

€756.607

€278.673

€301.248

Totaal Overige subsidies

€756.607

€278.673

€301.248

3.1.2

Ontvangen doorbetaling
rijksbijdrage SWV

Totaal Rijksbijdragen

€124.148
€5.761.623

€119.095
€5.128.250

€145.211

4

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.1.1

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

4.1.1.1

Lonen en salarissen

2021

Begroot 2021

2020

€3.361.406

€4.129.927

€3.110.708

4.1.1.2 Sociale lasten

€601.431

€1.500

€575.625

4.1.1.5 Pensioenpremies

€548.799

-

€444.459

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

€4.511.637

€4.131.427

€4.130.792

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen minus onttrekking

€14.615

€2.500

- €2.813

4.1.2.3 Overige

€206.031

€329.849

€152.451

Totaal overige personele lasten

€220.646

€332.349

€149.638

€25.212

-

-

€25.212

-

-

€4.707.070

€4.463.776

€4.280.430

4.1.2

€5.136.826
4.1.3

Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel

3.5

Overige baten

3.5.1

Verhuur

€61.869

€64.606

€56.439

3.5.2

Detachering personeel

€7.353

€7.626

€13.922

3.5.5

Ouderbijdragen

€4.370

€4.200

€4.155

3.5.10

Overige

€13.415

-

€16.223

€87.007

€76.432

€90.738

Totaal overige baten

Overige personele lasten

Af: ontvangen uitkeringen personeel

Totaal personeelslasten

Gemiddeld aantal werknemers
Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 94 in 2021
(2020: 85). Hieronder is de onderverdeling te vinden van
het gemiddeld aantal werknemers.
Hiervan zijn er 0 werkzaam in het buitenland in 2021 (2020:
0).
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2021

2020

Bestuur / Management

4,00

4,00

Personeel primair proces

73,00

66,00

Ondersteunend
personeel

17,00

15,00

Totaal gemiddeld aantal
werknemers

94

85
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4.2

Afschrijvingen

2021

Begroot 2021

2020

4.2.2

Afschrijvingen op materiële vaste activa

€169.729

€170.388

€148.588

€169.729

€170.388

€148.588

Totaal afschrijvingen

Separate specificatie kosten instellingsaccountant
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan
accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste
van het resultaat gebracht:
2021

Begroot 2021

2020

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening

€15.000

€15.000

€14.581

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1

Huur

€31.449

€28.502

€30.825

4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden

-

-

-

4.3.3

Onderhoudslasten (klein onderhoud)

€22.806

€26.250

€24.368

4.4.1.1.3 Fiscale advisering

-

-

-

4.3.4

Energie en water

€49.993

€56.035

€27.428

4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten

-

-

-

4.3.5

Schoonmaakkosten

€104.707

€116.100

€110.054

4.3.6

Belastingen en heffingen

€12.905

€16.300

€14.773

Totaal

€15.000

€15.000

€14.581

4.3.7

Dotatie onderhoudsvoorziening

€122.310

€97.318

€126.863

4.3.8

Overige

€20.384

€16.750

€11.044

Totaal huisvestingslasten

€364.554

€357.255

€345.355

4.4

Overige lasten

4.4.1

Administratie en beheerslasten

€164.415

€168.910

€178.251

4.4.2

Inventaris en apparatuur

€12.975

€10.950

€11.919

4.4.3

Leer- en hulpmiddelen

€182.719

€175.100

€163.922

4.4.5

Overige

€151.515

€128.850

€159.089

€511.624

€483.810

€513.180

Totaal overige lasten
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Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor
Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht
door hetzelfde accountantskantoor.
Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden
Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de Stichting zijn uitgevoerd door
accountantsorganisaties en externe accountants zoals
bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief
bekostiging en omzetbelasting.
Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis
van het lastenstelsel.
6

Financiële baten en lasten

6.1

Financiële baten

2021

Begroot 2021

2020

6.1.1

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

-

-

€12

-

-

€12

6.1

Financiële baten

2021

Begroot 2021

2020

6.1.1

Rentelasten en
soortgelijke lasten

€2.857

€489

€622

€2.857

€489

€622
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Bestemming van het resultaat
2021
2.1.1.1

Algemene reserve (publiek) -

- €102.295

2.1.1.2 Bestemmingsreserves
(publiek)

-

2.1.1.2.1 Reserve NPO

€180.090 -

2.1.1.2.1 Reserve vervanging ieb

€15.000

-

complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling
bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.

G1. Subsidies zonder verrekeningsclausule
Niet van toepassing.

Complexiteitspunten

G2A. Subsidies met verekeningsclausule, aflopend
Niet van toepassing.

-

Totaal bestemmingsreserves publiek -

G2B. Subsidies met verrekeningsclausule, doorlopend
Niet van toepassing.

€195.090

-

Totaal resultaat

Verantwoording subsidies
Niet van toepassing, er zijn geen subsidies die toegelicht
dienen te worden.

€92.795
WNT-verantwoording 2021
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.
Op de stichting is het bezoldigingsmaximum voor het
onderwijs van toepassing.

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 partijen
Statutaire
naam
Samenwerkingsverband
Passend
Wijs

Juridische
vorm 2021

Stichting

Statutaire
zetel

Arnhem

Code
activiteiten

Deelname
percentage

4

0%

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
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 inidicatie van de complexiteit van de
betreffende bestuursfunctie.

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

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de
score op die schaal volgt een aantal complexiteitspunten.
Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke
bezoldigingsklasse de rechtspersoon of instelling valt en
welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing
is op de topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de
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Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

€95.969

Beloningen betaalbaar op termijn

€7.239

Subtotaal

€103.208

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€124.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag

-

Bezoldiging

€103.208

Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria:

2021

Gemiddelde totale baten

2

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of
studenten

1

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren

1

Totaal aantal complexiteitspunten

4

Het bedrag van de overschrijding

-

A

de reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan

0

Bezoldigingsklasse
Bezoldigingsmaximun

€124.000

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

0

WNT-verantwoording 2021

Functiegegevens (2020)

College van bestuur

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de
functievervulling
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie
nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Aanvang functievervulling in 2020

01-01

Einde functievervulling in 2020

31-12

Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)

0,9000

Dienstbetrekking

ja

Bezoldiging

Naam: H.M.M. Toenders
Functiegegevens (2021)

College van bestuur

Aanvang functievervulling in 2021

01-01

Einde functievervulling in 2021

31-12

Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)

1,0000

Dienstbetrekking

ja
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Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

€87.407

Beloningen betaalbaar op termijn

€14.153

Subtotaal

€101.560

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€107.100

Bezoldiging

€101.560
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WNT-verantwoording 2021

Gegevens over de rechtspersoon

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode
kalendermaans 1 t/m 12 van de functievervulling.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Toezichthoudende topfunctionarissen zijn in onderstaande
tabel opgenomen. Bezoldiging in 2021 wijkt af van de
bezoldiging in 2020, omdat een deel van de bezoldiging
via de loonadministratie is verlopen en er premieafdracht
ZVW is ingehouden.

Naam

C. Sahin

M.M.
Beekhuizen

G.J. Vonk

H.C.
A.P.
Rookmaker Versteegh

Functiegegevens 2021

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang functievervulling in 2021

01-01

01-01

01-01

01-01

01-01

Einde functievervulling in 2021

31-12

31-12

31-12

31-12

31-12

Bezoldiging
Bezoldiging

€5.655

€3.770

€4.000

€4.293

€4.000

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

€18.600

€12.400

€12.400

€12.400

€12.400

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

-

-

-

-

-

Bezoldiging

€5.655

€3.770

€4.000

€4.293

€4.000

Het bedrag van de overschrijding

-

-

-

-

-

de reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

0

0

0

0

0

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

0

0

0

0

0

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang functievervulling in 2020

01-01

01-01

01-01

01-01

01-01

Einde functievervulling in 2020

31-12

31-12

31-12

31-12

31-12

Bezoldiging

€6.000

€4.000

€4.000

€4.000

€4.000

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€17.850

€11.900

€11.900

€11.900

€11.900

Gegevens 2020

Bezoldiging
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1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van
€ 1.700 of minder
Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen met
een bezoldiging van € 1.700 of minder.

Statutaire naam
Juridische vorm
Vestigingsplaats
Nr. Bevoegd gezag
Nr. Handelsregister
Webadres

WNT-verantwoording 2021
1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van
meer dan € 1.700
Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen
inclusief degene die op grond van zijn/haar voormalige
functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt,
voor al zijn/haar functies bij het bevoegd gezag
en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde
rechtspersonen.

www.stichtingatos.nl

Telefoonnummer

Fruitlaan 6
6681 NP
Bemmel
0481-481283

Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres

H.M.M. Toenders
0481-481283
h.toenders@stichtingatos.nl

Adres:

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van
meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling
van toepassing is.
Niet van toepassing, er zijn geen (voormalige) (aangemerkte) leidinggevende topfunctionarissen met een
dienstbetrekking bij een of meer andere WNT-instellingen.

Stichting Algemeen Toegankelijk
Onderwijs 3-Stromenland
Stichting
Bemmel
41013
10044433

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van
€ 1.700 of minder waarop de anticumulatie van
toepassing is.
Niet van toepassing, er zijn geen (voormalige) (aangemerkte) leidinggevende topfunctionarissen met een
dienstbetrekking bij een of meer andere WNT-instellingen.
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
aan topfunctionarissen
Niet van toepassing, er zijn geen (aangemerkte) topfunctionarisen, met of zonder dienstbetrekking, waaraan
een uitkering is verstrekt.
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van
de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er
geen overige functionarissen met een dienstbetrekking
die in 2021 een bezoldiging boven het individueel
toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Bijlage 1
Ondertekening door bestuurder en Raad van Toezicht

Naam

Plaats

Datum

CvB

H.M.M. Toenders
Voorzitter college van
bestuur

Toezichthouder(s)

C. Sahin
Voorzitter raad van
toezicht

Ondertekend

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 vastgelegd 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.

Werkwijze
In de vergadercyclus van de RvT zijn een aantal vaste
agendapunten die van invloed zijn op de planning van de
vergaderingen en de inhoud van de agenda: de begroting,
tussentijdse (financiële en niet-financiële) rapportages,
de jaarrekening en het bestuursverslag. Stichting ATOS
conformeert zich aan de 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 ambtelijk secretaris houdt eveneens de
noodzakelijke wijzigingen van de formele stukken én
de besluitenlijst bij onder verantwoordelijkheid van de
voorzitter.

Werving, selectie en samenstelling RvT
De RvT is samengesteld uit leden die extern zijn geworven
via open sollicitatieprocedures. Bij wisseling van
samenstelling wordt er telkens opnieuw naar gestreefd
om te letten op spreiding van specifieke deskundigheden
evenals op deskundigheid op het gebied van (primair)
onderwijs. Daarnaast spelen kennis en ervaring een
belangrijke rol. De 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 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.

M.M. Beekhuizen
Lid raad van toezicht

G.J. Vonk
Lid raad van toezicht

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.

H.C. Rookmaker
Lid raad van toezicht

A.P. Versteegh
Lid raad van toezicht
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Werkwijze, wettelijke taken, verantwoordelijkheden,
samenstelling, rooster van aftreden
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De leden van de RvT hebben opgaaf gedaan van hun hoofden nevenfuncties. Deze staan in de bijlage 2 vermeld.
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Bijlage 2
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.
⚫
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.

Samenstelling van de RvT leden
Op 31-12-2021 is de RvT als volgt samengesteld:
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Mw. C. Sahin
voorzitter RvT, voorzitter Remuneratiecommissie
Dhr. M.M. Beekhuizen
lid/vicevoorzitter RvT, voorzitter Auditcommissie,
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
Huisvesting (primair aanspreekpunt)
Mw. A.P. Versteegh
lid RvT, lid Remuneratiecommissie, aandachtsveld
Personeel & Organisatie (primair aanspreekpunt),
aandachtsveld Onderwijskwaliteit (secundair)

Overzicht relevante nevenfuncties CvB en leden van de RvT
per 31-12-2021
Naam

(neven)functies

CvB
Mw. H.M.M. Toenders

Nevenfuncties: geen

RvT
Mw. C. Sahin

Hoofdfunctie:
Nevenfuncties:

ondernemer/eigenaar Wolvenhart.nl
voorzitter RvT stichting ATOS, columnist/lid van de schrijversgroep Vive
Levenskunst (onbezoldigd)

Dhr. M.M. Beekhuizen

Hoofdfunctie:
Nevenfuncties:

consultant bij Sterk-Onderwijs
lid RvT stichting ATOS

Mw. H.C. Rookmaker

Hoofdfunctie:
Nevenfuncties:

lid college van bestuur OVO-Fryslân-Noord
lid RvT stichting ATOS

Dhr. G.J. Vonk

Hoofdfunctie:

beleidsontwikkelaar bij Stichting samenwerkingsverband Schiedam
Vlaardingen Maassluis onderwijs dat past
lid RvT stichting ATOS

Nevenfuncties:
Mw. A. P. Versteegh

Hoofdfunctie:
Nevenfuncties:

Managing director Maastricht University School of Business and Economics
lid RvT stichting ATOS, Executive director Polish American Historical
Associaton (onbezoldigd), Regiovoorzitter Gelderland Nederlandse
Vereniging voor Autisme (onbezoldigd), lid raad van bestuur Sociaal
Historisch Centrum voor Limburg (onbezoldigd)

Rooster van aftreden
Naam

Benoemd

Einde termijn

Termijn

Dhr. M.M. Beekhuizen

01-09-2014

01-09-2022

tweede

Mw. C. Sahin

01-02-2015

01-02-2023

tweede

Mw. H.C. Rookmaker

01-02-2017

01-02-2025

tweede

Dhr. G.J. Vonk

01-02-2017

01-02-2025

tweede

Mw. A.P. Versteegh

01-08-2018

01-08-2022

eerste
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