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L.S.         
  
Voor u ligt het jaarverslag van de Vereniging tot het Verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde 
Grondslag, statutair gevestigd te Scherpenzeel. Van deze Vereniging gaan uit de basisscholen De 
Wittenberg te Scherpenzeel en De Wartburg te Woudenberg.   
  
Door middel van dit jaarverslag willen wij als bestuur verantwoording afleggen van het gevoerde beleid. 
Wij doen dit aan verscheidene belanghebbenden, waaronder ouders, leden van de schoolvereniging, 
personeel, medezeggenschapsraad, toezichthoudend bestuur, inspectie en ministerie van onderwijs en 
wetenschappen.   
  
Ook dit jaar is er veel om dankbaar voor te mogen zijn. Elke dag mochten de lessen worden gegeven, 
De Heere heeft al onze leerlingen in het achterliggende jaar nog gespaard. Wel is juf B.A. van Garderen 
na een ernstige ziekte op 23 februari 2021 door de dood weggenomen.  
Ook waren er zorgen wat betreft de gezondheid van sommige leerkrachten, kinderen en ouders. Ook is 
er verdriet geweest in de naaste familie van leerlingen en leerkrachten. We wensen een ieder die ziekte 
of rouw ervaren, beterschap en sterkte toe. Bovenal de ondersteuning van de Heere toegewenst. Hij 
weet het waarom en waartoe.   
  
De coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen hebben een zware wissel getrokken op de 
leerlingen en het personeel. Er is veel werk verzet door ouders en leerkrachten om het onderwijs zo 
veel als mogelijk (thuis) door te laten gaan, als de leerlingen in quarantaine moesten. Een periode 
waarin de verbondenheid en waardering van ouders – school werd ervaren.  
  
De landelijke trend van personeelstekorten in het basisonderwijs is ook op onze scholen merkbaar. Met 
dankbaarheid mogen we vaststellen dat, soms met moeite, de formatie steeds sluitend gemaakt kon 
worden.   
  
De transitie van besturen naar toeziend bestuur en het gewijzigde takenpakket van de directeur-
bestuurders krijgt steeds meer gestalte. In het jaarverslag zijn veel zaken en ontwikkelingen slechts 
kort aangestipt. Het belangrijkste blijft dat we identiteitsgebonden onderwijs blijven geven. Iedere 
schooldag is de Bijbel weer opengegaan.  
Psalm 78 vers 6 en 7 geeft ons ook als scholen, naast gezin en kerk, deze opdracht mee: ‘Opdat het 
navolgende geslacht die weten zou, de kinderen, die geboren zouden worden; en zouden opstaan, en 
vertellen ze hun kinderen; En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, 
maar Zijn geboden bewaren;’ 
We hopen en bidden dat dit onderwijs van eeuwigheidswaarde mag zijn voor zowel de leerlingen als 
het personeel.  
  
Scherpenzeel/Woudenberg, 10 maart 2022  
  
Namens het bestuur,  
H.J. van Dalfsen, secretaris  
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1. Schoolbestuur 
Dit hoofdstuk bevat generieke informatie over het schoolbestuur. Hoe ziet de organisatie eruit? Waar 
staat het schoolbestuur voor? En met welke partijen wordt er op welke manier samengewerkt? 
 

1.1 Profiel 
 
Missie en visie 
De reformatorische basisscholen ‘De Wittenberg’ en ‘De Wartburg’ gaan uit van ‘De Vereniging tot het 
verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag’. Deze scholen hebben als grondslag de 
Heilige Schrift als het onfeilbare Woord van God. Deze grondslag is concreet weergegeven in het 
identiteitsprofiel en de statuten van de vereniging: ‘Er is onder de hemel geen andere naam onder de 
mensen gegeven, door welke wij moeten zalig worden dan de naam van Jezus Christus, Die ons van 
God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Alleen 
een waar geloof maakt de mens, in de weg van wedergeboorte en bekering, Christus en al Zijn weldaden 
deelachtig. Dit geloof komt van de Heilige Geest, Die dat werkt in de harten door de verkondiging van 
het heilig Evangelie, en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Zonder een waar geloof is de 
mens echter geestelijk dood door de misdaden en de zonden’.  
 
We  geven  ons  onderwijs  aan  kinderen  op  reis  naar  de  eeuwigheid  in  een  levensfase  waarin  
ze  ontvankelijk  zijn,  gevormd  kunnen  en  moeten  worden  en  zich  vanuit  een  beschermde  en  
veilige  omgeving  kunnen  voorbereiden  op  hun  toekomst  (o.a.  het  voortgezet  onderwijs).  
Onderwijskundig  gezien hebben de scholen het doel de talenten die de leerlingen gekregen hebben te 
helpen ontplooien en te benutten. Het pedagogisch klimaat wordt beheerst door Bijbelse gezagsrelaties 
op basis van liefde en respect en een zorgvuldige begeleiding van leerlingen.   
 
Uiteindelijk zal hun vorming erop uitlopen dat ze in het vervolgonderwijs de bij hen passende leerweg 
kunnen vervolgen en dat het onderwijs op onze scholen ertoe bijdraagt dat de leerlingen vanuit een 
christelijke  levenshouding  in  hun  verdere  leven  volgens  de  waarden  en  normen  van  de  Bijbel  
in  de  maatschappij participeren.   
 
Kernactiviteiten 
De directeur-bestuurders hebben onderstaande kernactiviteiten:  

o Integraal leidinggeven aan de school; 
o Zorgdragen voor de richting en koers van de organisatie;  
o Ontwikkelen meerjarig onderwijs- en kwaliteitsbeleid en bedrijfsvoering; 
o Vaststellen strategische kaders;  
o Behartigen algemene belangen van de organisatie in de schoolomgeving;  
o Operationeel management school; 
o Adviseren en bijdragen aan het bovenschoolse (algemene) beleid; vertalen bestuursbeleid in 

korte en lange termijnbeleid en plannen voor de school. 

De directeur-bestuurders leggen (achteraf) verantwoording af aan het toeziend bestuur. 
 
Strategisch beleidsplan 
De strategische doelen behorend bij de missie en visie zijn:  

o Consequent en bewust werken aan de vorming van personeel en leerlingen;  
o Betrokkenheid op elkaar en op onze omgeving;  
o Kwaliteit is meetbaar;  
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o Het geven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs;  
o We investeren in ons personeel;  
o Goed rentmeesterschap.  

Het strategisch beleid treft u aan in de bijlage. 
 

1.2 Organisatie 
 
Contactgegevens 

• De Vereniging tot het Verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag 
• Bestuursnummer 31189 
• Postbus 58, 3925 ZH Scherpenzeel 
• mwdekorte@dewartburg.nl 

 
Bestuur 
De Wittenberg en De Wartburg worden aangestuurd door een directeur-bestuurder, die samen met de 
teamleiders het managementteam vormt. Beide directeur-bestuurders zijn gemandateerd bestuurder 
van de vereniging en directeur op hun eigen school. Op De Wartburg is de heer M.W. de Korte directeur-
bestuurder. Hij heeft geen betaalde nevenfuncties. Op De Wittenberg was de heer F.M. van Grol tot 1 
maart 2021 directeur-bestuurder, daarna werd de heer D.D. Both interim-directeur op De Wittenberg. 
Hij is daarnaast raadslid bij de Gemeente Veenendaal. De aandachtsgebieden van beide directeur-
bestuurders treft u aan in hoofdstuk 1.1 onder het kopje kernactiviteiten. 
 
Voor meer informatie over het toeziend bestuur verwijzen wij u naar de bijlage, waarin het interne 
verslag van het toeziend bestuur is opgenomen.  
 
Overzicht scholen  

o De Wittenberg  
Hovenierslaan 17, 3925 BW Scherpenzeel  
https://www.wittenbergschool.nl  
033 277 8426  

o De Wartburg  
Laan 1940-1945 33, 3931 CR Woudenberg  
https://www.dewartburg.nl  
033 286 6103  
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Organisatiestructuur 
 

 

 
*De heer F.M. (Frans) van Grol was tot 1 maart 2021 directeur-bestuurder van De Wittenberg, daarna 
werd de heer D.D. (Dick) Both interim directeur-bestuurder op De Wittenberg. 
 
(Gemeenschappelijke) medezeggenschap 
Aan beide scholen is een Medezeggenschapsraad verbonden. Voor beide scholen is er een 
Medezeggenschapsraad (MR) van drie ouders en drie leerkrachten. 
 
Aangezien onder de vereniging twee scholen vallen, is er ook een Gemeenschappelijk 
Medezeggenschapsraad (GMR) werkzaam die instemmingsbevoegdheid heeft. In de vergaderingen van 
de GMR worden school overstijgende zaken besproken. De GMR bestaat uit 4 leden. Van elke school 
één MR-lid uit de oudergeleding en één MR-lid uit de personeelsgeleding. 
 
Horizontale dialoog en verbonden partijen 
De scholen onderhouden relaties met verschillende stakeholders, in onderstaande tabel treft u een 
overzicht aan van de betreffende stakeholders met daarachter een omschrijving van de samenwerking 
of dialoog die met de betreffende stakeholder is/wordt gevoerd. 
 
Belanghebbende groep of organisatie Omschrijving samenwerking of dialoog 

Leerlingen Er is een goede (onderwijs) relatie. 
Ouders Ouders worden geïnformeerd via de Nieuwsbrief, 

Parro en mail. We onderhouden een open relatie met 
ouders als het gaat over hun kinderen en over het 
onderwijs. We zijn altijd bereikbaar en vragen ouders 
regelmatig om input. 

Personeel We werken samen aan goed onderwijs. We 
overleggen veelvuldig met elkaar in de wandelgangen 
en tijdens vergaderingen. 

Toeziend bestuur

Collegiaal bestuur

Directeur-bestuurder 
M.W. de Korte

Team                        
De Wartburg

Interim directeur    
D.D. Both*

Team                        
De Wittenberg
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Gemeenten Dialoog over organisatorische zaken, zoals subsidies, 
voor- en vroegschoolse educatie en huisvesting.  

Instellingen voor kinderopvang We nemen samen met kinderopvangorganisaties deel 
aan het LEA (Lokaal Educatieve Agenda), een overleg 
met de gemeente. Daarnaast is er contact rond de 
overdracht van kinderen van opvang naar basisschool. 

Vervolgonderwijs Naast een goede informele relatie zorgen we voor een 
warme overdracht van leerlingen naar het 
vervolgonderwijs. 

Samenwerkingsverband Vebakowosz Viermaal per jaar is er een overleg op directieniveau 
met alle scholen binnen Vebakowosz. Dit overleg is 
bedoeld om af te stemmen en te sparren.  

Samenwerkingsverband Berséba Samenwerkingsverband tussen diverse scholen over 
leerlingenzorg.  

KOC Diensten We maken geregeld gebruik van de diensten van KOC 
Jeugdzorg Er is geregeld overleg tussen IB en Jeugdzorg op 

leerlingniveau. Daarnaast is er eens per maand een 
spreekuur van Jeugdzorg in de school. 

VGS De VGS adviseert ons op het terrein van financiën en 
personeel. Daarnaast verzorgt de VGS de financiële 
afhandeling van facturen. 

Logopedist Kinderen worden verwezen naar een logopedist. Er is 
op dat moment op IB of leerkrachtniveau afstemming 
met ouders en dienstverlener. 

Schoolarts Met de GGD is afstemming over het bezoek van de 
schoolarts  

Onderwijs Inspectie De onderwijsinspectie houdt toezicht op de school. 
Met name rond de inspectiebezoeken is er een goede 
samenwerking en dialoog. 

Functionaris Gegevensbescherming (FG) De FG adviseert over de te nemen maatregelen in de 
school ter bescherming van de gegevens. Dit advies 
vindt plaats na een Audit en op andere momenten dat 
het relevant is. 

Driestar educatief Driestar educatief wordt gebruikt voor coaching van 
medewerkers, het verzorgen van nascholing en 
natuurlijk voor het opleiden van studenten. Wij 
plaatsen jaarlijks veel studenten van DE op onze 
school. 

 
Klachtenbehandeling 
Er zijn in 2021 geen klachten en meldingen binnengekomen. De klachtenprocedure is opgenomen in de 
schoolgids en op de website van beide scholen. De schoolgidsen zijn te vinden op de website. 
 
Juridische structuur 
De Wartburg en De Wittenberg gaan uit van de Vereniging tot het Verstrekken van Basisonderwijs op 
Gereformeerde Grondslag.   
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Governance 
De vereniging zit op dit moment in de procedure voor het wijzigen van de statuten. In de praktijk 
werken we volgens de code goed bestuur met een duidelijke functionele scheiding tussen bestuur en 
toezicht. De statuten, het toezichtsreglement en het managementstatuut worden nu aangepast naar de 
geldende praktijk. De gewijzigde statuten en het toezichtsreglement zullen worden besproken en ter 
goedkeuring worden aangeboden tijdens de ALV in mei 2022. 
 
Functiescheiding 
Conform het uitgangspunt van de Code Goed Bestuur is er een scheiding van bestuur en toezicht, 
geregeld middels het model ‘mandaat’, waarbij het bevoegd gezag toezichthouder is.1 Het gaat hier dus 
om een feitelijke scheiding. De directeuren zijn gemandateerd bestuurder. Zij initiëren nieuw beleid, 
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid en leggen hierover verantwoording af aan het 
toeziend bestuur.  
 
Voor meer informatie over de werkzaamheden van het toeziend bestuur verwijzen wij u naar het verslag 
van het toeziend bestuur in de bijlage.  
 
Code Goed Bestuur 
Het toeziend bestuur hanteert de recent verschenen versie van de ‘Code Goed Bestuur’ van de PO-raad 
als uitgangspunt voor zijn handelen. Daarbij wordt door het toeziend bestuur toezicht gehouden op het 
formuleren en realiseren van de schooldoelen, het beheersen van het proces, rechtmatige verwerving 
en doelmatige besteding van middelen en risicomanagement. Tevens vindt toezicht plaats op naleving 
van wettelijke voorschriften.2 De uitwerking van de Code goed bestuur is te vinden in het 
managementstatuut. Hiernaast houdt het toeziend bestuur ook toezicht op identiteit.  
 
We zitten op dit moment in de procedure voor het aanpassen van de statuten en het toezichtsreglement. 
De verwachting is dat de ALV beide documenten in het schooljaar 2021-2022 zal goedkeuren. De 
documenten zijn in overeenstemming gebracht met de regels die in de Code Goed   Bestuur zijn de 
vinden. 
 
 

1.3 Identiteit 
 
Toegankelijkheid & toelating 
Tot de scholen uitgaande van de vereniging worden in principe toegelaten de kinderen van 
ouder(s)/verzorger(s) die belijdend en kerkelijk meelevend lid zijn van één van de in de statuten 
vermelde kerkverbanden.3 Toelating vindt plaats onder de voorwaarde dat de leerling en zijn 
ouder(s)/verzorger(s) de doelstelling en de identiteit van de school, verwoord in de identiteitsverklaring 
van harte onderschrijven. Omstreeks eind februari/begin maart wordt er voor nieuwe ouders een 
informatieavond gehouden. Onderdeel van de toelatingsprocedure is ook een persoonlijk gesprek met 
de directeur. Deze beslist over de toelating. 
 

 
1 Een uitzondering hierop vormt het overleg met de accountant. Dit voeren wij niet rechtstreeks, maar 
is om efficiëntyredenen gestructureerd via ons administratiekantoor VGS. 
2 https://www.poraad.nl/system/files/code_goed_bestuur.pdf 
3 (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), PKN, HHK 
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Geografische gebieden en afnemers 
De vereniging stelt zich ten doel basisonderwijs te verstrekken. Daarbij is het streven om voor alle 
kinderen uit het voedingsgebied die zich kunnen vinden in de identiteit van de scholen thuisnabij 
onderwijs aan te bieden.  
 
De voedende gemeente(n) voor De Wartburg (Woudenberg) zijn op 31 december 2021 als volgt: 

 

 
De voedende gemeente(n) voor De Wittenberg (Scherpenzeel) zijn op 31 december 2021 als volgt:  

 

 
 
 
 
 

De Wartburg (409)

Woudenberg (392) Leusden (1) Scherpenzeel (4) Utrechtse Heuvelrug (11) Zeist (1)

De Wittenberg (431)

Scherpenzeel (296) Renswoude (65) Woudenberg (21)

Utrechtse Heuvelrug (38) Leusden (5) Barneveld (5)

Ede (1)
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Projecten 
Ieder jaar voeren beide scholen actie voor een identiteitsgebonden doel. Op De Wittenberg is het 
afgelopen jaar geld ingezameld voor Stichting Red een Kind. Op de Wartburg is geld ingezameld voor 
het bijbelvertaalwerk van de familie Pauw in Papoea-Nieuw-Guinea.  
 
Maatschappelijke ontwikkelingen 
Secularisatie van ons denken  
Onze leerlingen staan midden in een maatschappij die volop in beweging is. Kinderen zijn door God 
geschapen en worden door God geroepen om hun plaats in deze maatschappij in te nemen, ieder met 
zijn eigen gaven en talenten. Ons onderwijs is erop gericht om elk kind tot ontwikkeling te laten komen. 
Het denken over de mens en over God is echter in de achterliggende decennia aantoonbaar veranderd. 
Dit heeft grote consequenties voor het onderwijs en de visie op leren. We zien dat maatschappelijke 
ontwikkelingen als het gericht zijn op het ‘eigen ik’, mijn mogelijkheden, mijn carrière en de focus op 
het materiële met het daaraan gekoppelde maakbaarheidsdenken het Nederlandse onderwijs sterk 
beïnvloedt. Ook binnen het reformatorisch onderwijs kunnen we deze tendensen bespeuren. De Bijbelse 
boodschap van schepping, zondeval en genade staat echter lijnrecht tegenover deze ontwikkelingen en 
wijst een heel andere Weg. Ons denken en doen dient in overeenstemming te zijn met Gods wil. 
Vandaar dat er op onze scholen niet alleen uit Gods Woord wordt verteld en geleerd, maar dat dit 
onderwijs ook praktisch inhoud krijgt door het gebruik maken van de metaforencirkel en het 
waardenonderwijs in de klas. We willen onze leerlingen op deze manier onderwijzen om in 
afhankelijkheid van de Heere en in liefde tot Hem, het goede te zoeken voor de hun door God gegeven 
naaste. Dit staat verwoord in Zondag 34 van de Heidelbergse Catechismus. Hierbij ligt de focus op 
geven in plaats van ontvangen. We hopen en bidden dat al onze leerlingen in de maatschappij uit 
genade een zoutend zout en een lichtend licht mogen zijn, tot Gods eer.   
 
Digitalisering  
De wijze van communiceren is in de afgelopen decennia veranderd. De mogelijkheden om informatie 
op te zoeken en de vele educatieve software bieden kansen voor het onderwijs. Tegelijkertijd roept 
deze ontwikkeling een aantal vragen op: blijft er in de toekomst voldoende ruimte voor kennis- en 
waardenoverdracht van persoon tot persoon? Wat doet dit met de rol van de leraar als pedagoog, 
didacticus en voorbeeld? Verdwijnt de docent naar de achtergrond? Wordt hij/zij begeleider in plaats 
van leider? Een andere vraag is in welke mate en op welke wijze een doorgaande digitalisering de lees- 
en taalvaardigheid van onze leerlingen beïnvloedt. Dit is het onderwerp van bezinning. We willen 
enerzijds inzetten op goede educatieve software en anderzijds niet in conflict komen met onze 
opvattingen over het docentschap, de wijze waarop wij kennis en waarden willen overdragen en 
de onopgeefbare betekenis van het Woord.  
 
Vrijheid van onderwijs  
In 1848 werd voor het eerst de vrijheid van onderwijs in de wet vastgelegd. Er was toen nog geen 
sprake van financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Na een lange schoolstrijd 
werd er in 1917 besloten om over te gaan tot het financieren van zowel het openbaar als het bijzonder 
onderwijs. Tot op de dag van vandaag hebben ouders in Nederland de vrijheid om een eigen school te 
stichten die past bij hun denk- en leefwijze. Onze scholen behoren tot het bijzonder onderwijs en zijn 
opgericht door ouders die het belang zagen van een school die aansluit bij de christelijke opvoeding 
van hun kinderen. Vanuit de overheid gaan stemmen op om het toelatingsbeleid aan te passen.  Als 
scholen staan wij op het standpunt dat er niet mag worden gediscrimineerd op basis van ras, geloof of 
geaardheid. Elke school in Nederland mag wel voorwaarden stellen bij de aanname van leerlingen en 
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personeel. Wij vragen van onze ouders en personeel dat zij de grondslag en de onderwijsvisie van de 
school onderschrijven.   
 
Vorming (burgerschap & mediagebruik)  
Vorming van kinderen neemt op onze scholen een belangrijke plaats in. Wij vinden dat 
onze leerlingen moeten leren om op een verantwoorde wijze met elkaar samen te leven en te werken, 
hun eigen mening te vormen en die van anderen te respecteren. Dit is ook wat de overheid van ons 
vraagt. Burgerschapsvorming is daarom een vast onderdeel van ons onderwijs. Wij leren onze 
leerlingen om volgens de metaforencirkel hun plaats als leerling, burger, dienaar en pelgrim in de 
maatschappij in te nemen. Dit heeft ook consequenties voor het denken over mediagebruik. Wij zijn blij 
dat wij de ruimte krijgen om de inhoud van het burgerschapsonderwijs, in goed overleg met de ouders 
van de leerlingen, vorm te geven.    
 

2. Verantwoording beleid 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over het beleid van het bestuur. Het is opgedeeld in vier 
paragrafen over de verschillende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & 
professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en Financieel beleid. Het hart van deze paragrafen 
wordt gevormd door de verantwoording over de gestelde doelen, de behaalde resultaten en de 
mogelijke vervolgstappen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de risico’s en 
risicobeheersing. 
 

2.1 Onderwijs en kwaliteit 
 
Onderwijskwaliteit 
De scholen leveren kwalitatief goed onderwijs. Dat houdt in dat kinderen zich prettig voelen op school 
en dat de resultaten bovengemiddeld zijn. We willen ieder kind uitdagen tot ontwikkeling met de 
vermogens die hij of zij heeft.  
 
Kwaliteitszorg 
Om schoolontwikkeling te realiseren werken beide scholen met een systeem voor kwaliteitszorg. 
Kwaliteitszorg is een leerproces, waarbij de school zelf, volgens een beargumenteerde planning, 
systematisch, de kwaliteit van het onderwijs bespreekt, beschrijft, realiseert, beoordeelt en/of laat 
beoordelen en evalueert. Bij kwaliteit gaat het dan om zowel de eisen die de overheid hieraan stelt, de 
zogenoemde basiskwaliteit, als om de ambities die de scholen zelf hebben geformuleerd. Een goed 
kwaliteitszorgsysteem helpt bij het voortdurend beantwoorden van belangrijke kwaliteitszorgvragen 
rondom de volgende vier aspecten: 

o De processen binnen de school; 
o Het handelen van de medewerkers; 
o De opbrengsten van de leerlingen; 
o De ontwikkelcapaciteit van de organisatie. 

Kwaliteitszorginstrumenten 
Voor het systeem van kwaliteitszorg maken de scholen onder andere gebruik van ParnasSys | WMK. 
Met behulp van dit instrument kunnen vragenlijsten in het kader van de zelfevaluatie uitgezet worden 
bij de medewerkers. Dezelfde vragenlijsten kunnen binnen een interne of externe audit gebruikt en 
ingevuld worden. Met behulp van dit instrument kunnen ook vragenlijsten uitgezet worden bij ouders 
en verzorgers. De combinatie van vragenlijsten geeft inzicht in de kwaliteit die wordt nagestreefd. De 
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vragenlijsten worden afgenomen aan de hand van een beargumenteerde planning. Naast de resultaten 
uit de vragenlijsten worden ook de (trends in) resultaten van tussentijdse- en eindopbrengsten, de 
gegevens over sociale vaardigheden en de kengetallen onderwijs vanuit ParnasSys en ZIEN! in kaart 
gebracht. De verschillende resultaten worden vergeleken met de inspectienormen en de 
schoolspecifieke streefdoelen. Binnen het programma ParnasSys wordt ook de uitvoering van de 
plannen in het kader van de leerlingondersteuning gevolgd. In de jaaragenda is terug te vinden op welk 
moment de verschillende onderdelen aan de orde komen en in wel verband. 
 
Schoolontwikkeling 
Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en 
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs wordt in kaart gebracht 
door middel van (zelf)evaluatie. De(zelf)evaluatie resulteert in de vaststelling van gerealiseerde kwaliteit 
en ambities en ontwikkelpunten. De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers wordt via teamscholing 
en individuele scholing en coaching afgestemd op de veranderonderwerpen van de school. De inzet en 
betrokkenheid van alle belanghebbenden in dit proces is essentieel. 
 
Voortgang volgen 
Om de voortgang en het effect van de uitvoering van de activiteiten in het kader van de 
schoolontwikkeling te volgen, worden de volgende activiteiten ondernomen:  

o het analyseren van de midden-en eindtoetsen van CITO en de leeropbrengsten; 
o het analyseren van de overige opbrengsten;  
o op minimaal één moment in het jaar een zelfevaluatie met behulp van (onderdelen van) 

vragenlijsten;  
o in de zelfevaluatie worden de auditoren betrokken die intern zijn opgeleid;  
o de directeur onderzoekt de voortgang van de gewenste kwaliteit voor het betreffende 

schooljaar, onder andere door middel van observaties in de groepen; 
- er wordt een kwaliteitsagenda opgesteld waarin alle activiteiten in functie van kwaliteitszorg 

opgenomen zijn; 
o het resultaat van de evaluaties wordt vastgelegd in de opgestelde jaarplannen;  
o elke vier jaar vindt een risico-inventarisatie plaats met behulp van de Arbomeester;  
o overige evaluatie-instrumenten die de school inzet, zijn: oudertevredenheidspeiling, 

personeelstevredenheidspeiling, welzijnscheck personeel. 

Verantwoording 
Er wordt belang gehecht aan tijdige en transparante verantwoording over onder andere de 
schoolontwikkeling en de doelen die daarmee bereikt worden. Dat gebeurt onder andere in het 
schoolplan. Beide scholen hebben een eigen schoolplan met daaruit afgeleide jaarplannen. Dit wordt 
toegestuurd aan de onderwijsinspectie en ligt voor iedereen ter inzage op school. Daarnaast is er de 
schoolgids. In de schoolgidsen worden de plannen in het kort beschreven en wordt ook ingegaan op de 
resultaten die we bereiken. De schoolgids wordt op de website gepubliceerd en ligt ook op school ter 
inzage.  Wanneer er een verslag is van de onderwijsinspectie worden de conclusies samengevat en 
gedeeld met de diverse belanghebbenden. Het inspectierapport wordt gepubliceerd op de website. In 
de jaarplannen worden de geplande activiteiten en de doelen die de scholen daarmee willen bereiken 
beschreven. De directeur-bestuurders verantwoorden zich door middel van de 
verantwoordingsrapportage aan het toezichthoudend bestuur. Door middel van het jaarverslag wordt 
officieel verantwoording afgelegd aan de ledenvergadering. Het jaarverslag wordt op de website 
gepubliceerd en indien gewenst op papier verstrekt. 
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Doelen en resultaten 
Het schoolbestuur heeft zichzelf ten doel gesteld dat kwaliteit meetbaar is. Daar horen onderstaande 
doelen bij. De doelen zijn vastgelegd in het strategisch beleidsplan en in het schoolplan. 
 
Doel / beleidsvoornemen Behaald Toelichting 
Er is op school- en verenigingsniveau een goed 
functionerend systeem van kwaliteitszorg dat voldoet 
aan de criteria van de inspectie.  

o Er wordt planmatig gewerkt aan 
schoolontwikkeling door middel van een 
goede afstemming tussen het strategisch 
beleidsplan, het schoolplan en de 
jaarplannen. 

o Het kwaliteitszorgsysteem is helder 
beschreven aan de hand van 
kwaliteitskaarten. Dit systeem wordt één keer 
per vier jaar geëvalueerd.  

o De manier van werken is zichtbaar en 
toetsbaar in de organisatie door middel van 
interne en externe audits.  

Deels 
behaald 

Op bestuursniveau en op De 
Wittenberg is een 
kwaliteitszorgsysteem dat aan 
de inspectie eisen voldoet. Op 
de Wartburg is inmiddels een 
nieuw kwaliteitszorgsysteem 
ontwikkeld. Dit systeem is 
geïmplementeerd door het 
opstellen van een jaaragenda 
voor de verschillende 
betrokkenen, waarin de lijn van 
strategisch beleidsplan, school- 
en jaarplan wordt gevolgd. Er 
zijn inmiddels verschillende 
kwaliteitskaarten ontwikkeld. 
We werken de komende tijd 
verder aan het ontwikkelen van 
kwaliteitskaarten 

We zorgen voor toetsbare doelen, zowel op bestuurs- 
als schoolniveau. 

o De toetsbare doelen zijn opgenomen in het 
strategisch beleid en in het schoolplan. 

o De strategische doelen worden twee keer per 
jaar besproken in de vergadering met het 
toeziend bestuur middels de 
verantwoordingsrapportage. 

o De school specifieke doelen worden twee keer 
per jaar in de beide teams geëvalueerd. 

o De vereniging krijgt een rapportage middels 
het jaarverslag.  

Behaald Het toezichtskader biedt 
toetsbare doelen die twee keer 
per jaar worden besproken met 
het toeziend bestuur. Het 
toezichtskader is gebaseerd op 
het strategisch beleid, dat weer 
als basis dient voor het 
schoolplan. De komende 
maanden staan in het teken van 
een update van het strategisch 
beleid. 
 

MT en leerkrachten werken planmatig aan hun 
persoonlijke ontwikkeling. 

o Er is een professionaliseringsplan. 
o In de begroting is voldoende geld 

gereserveerd voor professionalisering op 
individueel en op teamniveau. 

Behaald Beide scholen werken planmatig 
aan professionalisering. Er is 
voldoende geld beschikbaar. 
 

 
Overige ontwikkelingen 
De coronacrisis heeft veel invloed gehad in de school. De dagelijkse gang van zaken eiste veel aandacht 
op. Dit heeft tot beperkte vertraging geleid in het ontwikkelen van nieuw beleid en in het uitvoeren van 
de jaarplannen. Daarnaast heeft de financiële impuls van de NPO-gelden ervoor gezorgd dat het 
mogelijk was om meer handen in de klas te organiseren en te werken aan een rijkere leeromgeving. 
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Toekomstige ontwikkelingen 
We zien een trend in het personaliseren van het onderwijs. Ons doel is om te blijven werken met het 
leerstofjaarklassensysteem, mede ook vanwege de grote waarde die we toekennen aan de rol van de 
leerkracht. Tegelijkertijd hebben we de ambitie om steeds meer recht te doen aan de verschillen tussen 
kinderen.  
De doelstelling is om het onderwijs te blijven verbeteren. Daarvoor is het nodig om te investeren in 
scholing van het team. Het is niet de bedoeling om het gevoerde beleid aan te passen.  

Onderwijsresultaten 
De onderwijsresultaten van beide scholen zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl. 
 
Internationalisering 
De toenemende technische mogelijkheden hebben het contact met mensen en scholen over de hele 
wereld mogelijk gemaakt. Dit biedt kansen om met ouders, leerkrachten en leerlingen van andere 
scholen uit de hele wereld in gesprek te gaan over onderwijs. Het christelijk onderwijs in andere landen 
staat voor uitdagingen waar wij op macro- en microniveau onze winst mee kunnen doen. De 
universiteiten en hogescholen in Nederland hebben inmiddels al veel gedaan op het gebied van 
internationalisering, maar ook voor het basisonderwijs liggen hier mogelijkheden. Hiernaast kan het 
aangaan van duurzame contacten het niveau van Engels stimuleren. Ons doel is om als scholen 
duurzame contacten aan te gaan met scholen in het buitenland, om zo van elkaar te kunnen leren. 
 
Inspectie 
Er heeft in 2021 geen inspectiebezoek plaatsgevonden. Het laatste onderzoek heeft plaatsgevonden in 
2020. Het inspectierapport is te vinden op de website van de Onderwijsinspectie. 
 
Visitatie 
Er heeft geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden in het verslagjaar.  
 
Er zijn in 2021 drie schoolbezoeken afgelegd. Normaliter zijn dat er zes, de overige  bezoeken konden 
vanwege de maatregelen rondom COVID-19 geen doorgang vinden. Het schoolbezoek op De Wittenberg 
vond plaats op 10 november 2021. De Wartburg heeft schoolbezoeken gehad op 19 februari 2021 en 
op 9 oktober 2021. De leden van het toeziend bestuur hebben diverse lessen bijgewoond.  
 
In de Bijbellessen valt op dat kinderen veel terug kunnen vertellen. Op eenvoudige wijze worden de 
lessen uit de Bijbel bij de kinderen gebracht. Leerkrachten trekken de Bijbelse lijnen door naar de Heere 
Jezus ten opzichte van de kinderen zelf. Het toeziend bestuur waardeert de Bijbellessen als zeer 
inhouds- en waardevol.  
 
Er is oprechte inzet voor de kinderen, er wordt hard gewerkt op school. De instructies bij rekenen en 
taal zijn duidelijk en de kinderen gaan fijn aan de slag. Ieder kind wordt op zijn/haar eigen manier 
betrokken bij de les. Er is oog voor de kinderen. Het toeziend bestuur bewondert het werk van een 
leerkracht, die continu bezig is met opvoeden, bijsturen, opletten en reageren op alles wat er gebeurt. 
Te midden van dat alles ziet het toeziend bestuur leerkrachten die rust en duidelijkheid uitstralen, 
waarvoor zij bewondering hebben.  
 
Passend onderwijs 
De doelen in het kader van passend onderwijs zijn: 

o Personele en formatieve inzet: 
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- Inzet interne begeleiding; 
- Remedial teaching binnen en buiten de groep / extra handen in de groep / gericht op 

ondersteuning aan leerlingen, evt. externe inzet trainingen e.d.; 
- Zorgklas. 

o Inzet hoogbegaafdheid: 
- Inzet personeel. 

Deze doelen worden in overleg met het team vastgesteld. In het School Ondersteuningsprofiel (SOP) is 
meer informatie te vinden, u kunt deze vinden op de website van beide scholen.  
 

 

2.2 Personeel en professionalisering 
 
Doelen en resultaten 
Het is van groot belang om blijvend te investeren in het personeel van de scholen. Goed opgeleid en 
enthousiast personeel is van grote invloed op het welbevinden van de leerlingen en de kwaliteit van het 
onderwijs. Daarnaast zijn de gevolgen van het personeelstekort in het onderwijs steeds meer voelbaar. 
Ook is er ondanks de inzet van extra gelden voor werkdrukvermindering nog steeds sprake van een 
meer dan gemiddelde werkdruk. Dit alles brengt ons ertoe om veel te investeren in de begeleiding en 
de scholing van onze personeelsleden.  
 
Doel / beleidsvoornemen Behaald Toelichting 

o Beide directeur-bestuurders zijn betrokken bij 
de sollicitatieprocedure van nieuw te 
benoemen personeel.  

o Tijdens de schoolloopbaan van personeel 
vinden er groepsbezoeken en 
functioneringsgesprekken plaats waarbij de 
identiteit aan de orde komt.  

Behaald We vinden het blijvend 
belangrijk dat ons personeel 
van harte achter de identiteit 
van onze scholen staat en dit 
ook actief uitdraagt.  
 

Ons personeel is aantoonbaar in ontwikkeling 
o Er is een gesprekkencyclus.   
o Er is sprake van een professionele leer- en 

werkgemeenschap.  
o Meer dan 50% van de leerkrachten is 

aantoonbaar vakbekwaam (volgens CAO-
norm).  

Deels 
behaald 
 

We hebben veel start- en 
basisbekwaam personeel. Het 
percentage leerkrachten dat 
vakbekwaam is gemiddeld ligt 
op ongeveer 60%.   We blijven 
samen werken aan ontwikkeling 
van het team. Het team werkt 
samen in ontwikkelgroepen of 
werkgroepen om de kwaliteit 
van het onderwijs te verbeteren 
en de eigen professionaliteit te 
vergroten. 

De arbeidsvoorwaarden zijn goed en er is een juiste 
balans tussen werkdruk en werkplezier.  

o Er is sprake van een 
gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden op beide 
scholen.   

Behaald 
 

De arbeidsvoorwaarden zijn de 
afgelopen tijd gelijkgetrokken. 
Op beide scholen is een RI&E 
afgenomen. De actiepunten die 
daaruit voortvloeien worden 
voortvarend opgepakt.  
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o Middels de functioneringsgesprekken en de 
RI&E wordt in beeld gebracht of de werkdruk 
niet te hoog is.  

o Medewerkerstevredenheid ligt boven het 
niveau van de landelijke 
benchmark (ParnasSys|WMK).  

o Percentage ziekteverzuim ligt ruim onder het 
landelijk gemiddelde.  

De medewerkerstevredenheid is 
bovengemiddeld. 
Het ziekteverzuim is beneden 
gemiddeld al waren er de 
afgelopen tijd  relatief veel  
zieken vanwege het aantal 
coronabesmettingen. 

We leiden mensen op tot leerkracht basisonderwijs.  
o In 2022 zijn beide scholen SAM-

gecertificeerd.  

Deels 
behaald 

Beide scholen hebben 
voldoende schoolopleiders en 
het team heeft de Mentor+ 
training gevolgd. De Wittenberg 
is gecertificeerd, de Wartburg is 
aspirant SAM school. 

 
Het onderwijs in Nederland kampt al jaren met forse personeelstekorten. Deze ontwikkeling gaat ook 
het reformatorisch onderwijs niet voorbij. Veel jonge mensen kiezen voor een baan buiten het onderwijs 
en veel leerkrachten werken parttime. Het aantal fulltimers binnen de school is door deze ontwikkelingen 
beperkt, waardoor de stabiliteit en de continuïteit binnen de onderwijsteams soms onder druk staat. 
Om in de toekomst te kunnen beschikken over voldoende personeel, is het belangrijk om zelf actief 
nieuw personeel op te leiden tot leerkracht basisonderwijs. Ook is het van belang samen te werken met 
de verschillende stakeholders op dit gebied.  
 
Op beide scholen zijn diverse scholingstrajecten geweest. Het hele team op De Wittenberg heeft de 
scholing Close Reading gevolgd. Daarnaast hebben de leerkrachten uit de onderbouw een scholing 
vanuit Driestar Educatief gehad over een nieuw observatiesysteem. Op de Wartburg heeft het hele team 
de scholing ZIEN! en PCM gevolgd. De leerkrachten uit de onderbouw hebben de scholing TOS gevolgd. 
De leerkrachten uit de bovenbouw hebben coaching op het gebied van Engels. Daarnaast hebben 
diverse collega’s op individueel niveau scholingen gevolgd, dit op beide scholen.  
 
Toekomstige ontwikkelingen 
In de toekomst wordt de basisschool opleidingsschool. Samen met de PABO's worden leerkrachten 
opgeleid. Studenten ontvangen binnen de basisschool hun praktische opleiding en worden daarbij 
gecoacht door ervaren docenten en schoolopleiders. Beide scholen hebben hun eigen schoolopleiders 
(Velon) en de teamleden hebben de training werkplekbegeleider gevolgd. De Wittenberg is erkende 
opleidingsschool en de Wartburg is aspirant opleidingsschool. 
 

Het team heeft een aantal scholingen gevolgd het afgelopen jaar. Naast de mentorplustraining heeft 
het hele team een PCM training gevolgd. Daarnaast wordt er gewerkt aan de verbetering van de eigen 
vaardigheid voor het vak Engels. Leerkrachten worden daarnaast gecoacht tijdens het geven van het 
vak Engels. 
 
Zaken in het afgelopen jaar met personele betekenis 
In maart 2021 heeft de heer F.M. van Grol, directeur-bestuurder van De Wittenberg, afscheid genomen. 
In zijn plaats is er een interim directeur-bestuurder genoemd met persoon van de heer D.D. Both. Op 
moment van schrijven is er nog geen uitzicht dat er een definitieve benoeming in deze vacature kan 
plaatsvinden.  
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In coronatijd was het een uitdaging om de bezetting van de groepen rond te krijgen, gelukkig was dit 
van tijdelijke aard.  
 
Uitkeringen na ontslag 
Er zijn in 2021 geen ontslagen gevallen. Wel is één tijdelijk contract niet verlengd. De heer van Grol is 
met wederzijds goedvinden vertrokken. 
 
Om werkloosheidskosten in de toekomst te kunnen voorkomen hechten wij aan een aantal zaken: 

o we zorgen dat de arbeidsvoorwaarden goed zijn; 
o we zorgen dat er sprake is van een juiste balans tussen werkdruk en werkplezier; 
o we hebben blijvend aandacht voor het psychisch, sociaal en fysiek welbevinden van personeel 

en leerlingen; 
o we zetten in op verbinding tussen ouders, leerlingen en personeel; 
o we zorgen voor een veilige en toegankelijke school. 

Aanpak werkdruk 
Besteding werkdrukgelden De Wartburg 
De door de overheid beschikbaar gestelde gelden voor de vermindering van werkdruk zijn als volgt 
ingezet. Tijdens een teamvergadering is met het team gebrainstormd over de inzet van de middelen. 
Naar aanleiding van deze brainstorm is een voorstel gedaan aan het team, waar het team mee heeft 
ingestemd. We hebben ervoor gekozen om de extra inzet van leerkrachten en onderwijsassistenten in 
lijn met 2020 door te zetten.  Onderstaand overzicht geeft een weergave van de financiële 
onderbouwing: 
 
 Realisatie 2021 
Ontvangen subsidie 104.164 
  
Loonkosten OP 45.000 
Loonkosten OOP 60.000 
Overige kosten 0 
Resultaat 
 

- 836 
 
 
 

Besteding werkdrukgelden De Wittenberg 
De door de overheid beschikbaar gestelde gelden voor de vermindering van werkdruk zijn als volgt 
ingezet. In overleg met het team hebben we ervoor gekozen om, in de lijn van 2020, de middelen 
grotendeels te benutten voor het inzetten van extra onderwijsondersteunend personeel. Hierdoor zijn 
er én meer handen in de klas én is er tijd voor administratieve ondersteuning en ontlasting in taken 
voor leerkrachten. De tijd die hiermee voor de leerkrachten vrijvalt, kunnen ze besteden aan hun werk 
voor de groep.  Onderstaand overzicht geeft een weergave van de financiële onderbouwing: 

 
 Realisatie 2021 
Ontvangen subsidie 103.987 
  
Loonkosten OP 9000 
Loonkosten OOP 115.000 
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Overige kosten 4.000 
Resultaat - 24.013 

 
Strategisch personeelsbeleid 
Zie doelen en resultaten onder hoofdstuk 2.2. 
 
Tweejaarlijks wordt een personeelstevredenheidsenquête afgenomen. De resultaten daarvan worden 
met het team gedeeld en daarna worden de actiepunten vastgesteld. 
 

2.3 Huisvesting en facilitair 
 
Doelen en resultaten 
De ontwikkelingen in het onderwijs met betrekking tot het lesgeven aan- en het begeleiden van 
leerlingen, de digitalisering van onderwijsmethoden en de behoefte om een duurzame school te zijn, 
hebben consequenties voor de huisvesting van onze scholen. In de komende jaren willen wij als scholen 
een duidelijke visie hebben ontwikkeld die aansluit bij onze eigen wensen met betrekking tot ons 
onderwijsconcept. Het financiële beleid vraagt continu aandacht. Vooral verschuivingen in het personeel 
hebben grote invloed op het resultaat. Dit vraagt om korte lijnen met de VGS en duidelijke communicatie 
met het toeziend bestuur en de MR. De focus in de begroting moet liggen op het onderwijsleerproces. 
We kiezen voor een frisse en milieubewuste school. Daarom zetten we bewust in op duurzaamheid.  Het 
strategisch doel bij het huisvestingsbeleid is goed rentmeesterschap.  
 
Doel / beleidsvoornemen Behaald Toelichting 
We zetten vanuit rentmeesterschap in op 
duurzaamheid.  

o Bij nieuwbouw worden duurzame 
maatregelen zoveel mogelijk 
toegepast (BENG+).  
o We werken toe naar een klimaat neutrale 
school in 2040.  

Deels 
behaald 

We willen vanuit onze 
levensovertuiging goed zorgen 
voor de schepping. Daarnaast 
levert het nemen van 
duurzaamheids-maatregelen 
op termijn financieel voordeel 
op.  
De Wittenberg is voorzien van 
zonnepanelen die de behoefte 
aan elektriciteit vrijwel dekt. 
Bij de uitbreiding van het 
gebouw van de Wartburg 
wordt zo duurzaam mogelijk 
gebouwd. Daarnaast worden 
voor het oude gedeelte 
duurzaamheidsmaatregelen 
uitgevoerd. 
 

De scholen beschikken over adequate huisvesting en 
inventaris.  

o Er is een huisvestingsvisie voor beide 
scholen.  
o Gebouw en inventaris voldoen aan 
eigentijdse normen.  

Deels 
behaald 
 

De Wittenberg beschikt over 
een goed geoutilleerd gebouw 
met een inventaris die voldoet. 
De Wartburg werkt samen met 
de gemeente Woudenberg aan 
uitbreiding en verbetering van 
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het gebouw. Daarnaast wordt 
het meubilair in fasen 
vernieuwd. 
 

We zetten ICT in als dit een meerwaarde heeft voor 
het onderwijsleerproces. 
 

Deels 
behaald 

We zien dat methodes steeds 
meer digitaal worden 
aangeboden. Daarnaast heeft 
ook de periode van 
schoolsluiting geleid tot een 
sterke ontwikkeling van het 
gebruik van digitale middelen. 
We actualiseren daarom onze 
visie op het gebruik van ICT in 
het onderwijs. 

 
Toekomstige ontwikkelingen 
We zien een behoorlijke toename van digitale methodes.  Op dit moment wordt er met name bij de 
extra  ondersteuning van leerlingen gebruik gemaakt van adaptieve verwerkingssoftware. De 
mogelijkheid bestaat dat het gebruik hiervan ook in de reguliere lessen zal toenemen.  
De overheidsnormen voor de luchtkwaliteit in schoolgebouwen worden steeds strenger. Daarnaast 
vraagt de energietransitie veel een behoorlijke investering in de schoolgebouwen.  
 
Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen 

• We verwijzen graag naar ons strategisch beleid en naar de doelen zoals hierboven verwoord. 
• In de Wittenberg zijn nieuwe verwarmingsketels geplaatst die moeten zorgen voor een 

besparing op het gasverbruik.  
• Helaas is de uitbreiding van de Wartburg nog niet gestart. Wel zijn de voorbereidingen in volle 

gang. De stijgende bouwkosten zorgen ervoor dat het door de gemeente toegezegde budget 
niet toereikend is. In het ontwerp en met name in de installaties is rekening gehouden met 
energiebesparende maatregelen. We willen daarnaast zoveel mogelijk materialen 
hergebruiken. Parallel aan de uitbreiding willen we in de rest van het gebouw investeren in 
isolatie en energiezuinige verwarming. 

 

2.4 Financieel beleid 
 
Doelen en resultaten 
Doel/beleidsvoornemen Behaald Toelichting 
We zorgen voor een degelijke begroting. 

o Weerstandsvermogen op verenigingsniveau 
13%. 

o Eigen vermogen is niet bovenmatig. 
o De begroting is gemiddeld over vijf jaar 

positief en de afwijking ± 2% van de baten. 
Minimaal 70% van de middelen wordt ingezet 
voor het primaire proces. 

Behaald De begroting vormt de stabiele 
basis voor het uitvoeren van 
het beleid. De laatste jaren 
hebben we verschillende 
financiële meevallers gekregen. 
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o De begroting wordt in samenwerking met de 
VGS opgesteld en door het toeziend bestuur 
goedgekeurd 

De financiën worden gedurende het jaar gemonitord. 
o We ontvangen drie rapportages van de VGS 

en sturen bij indien nodig.  
o Twee keer per jaar vindt een adviesgesprek 

plaats tussen directeur-bestuurders en de 
VGS. Dit wordt in het toeziend bestuur 
besproken.  

o De jaarrekening wordt besproken met de 
accountant. 

o De rapportages worden gedeeld met het 
toeziend bestuur 

Behaald De VGS zorgt ervoor dat we een 
goed zicht hebben op de 
financiën en de ontwikkeling 
van de uitgaven gedurende het 
jaar. Dit maakt tussentijds 
bijsturen mogelijk. 

 
Opstellen meerjarenbegroting 
Voor het opstellen van de meerjarenbegroting is input gevraagd vanuit het team. De begroting is 
opgesteld waarna deze is besproken met de GMR en het toeziend bestuur. In de begroting is rekening 
gehouden met de doelen uit het strategisch beleidsplan. 
 
Toekomstige ontwikkelingen 
De personeelstekorten in het onderwijs zetten de kwaliteit van het onderwijs onder druk. We investeren 
als scholen in het opleiden van onze eigen toekomstige leerkrachten. Dit vraagt extra inzet van 
schoolopleiders en van het hele team.  
 
Investeringsbeleid 
Jaarlijks wordt door de bestuurders bekeken waar de grootste behoefte ligt aan extra investeringen. Te 
denken valt aan de vervanging van methodes, de vervanging van meubilair, wettelijk vereiste 
investeringen zoals verbetering van het binnenklimaat en bezuinigingsmaatregelen. Daarnaast kan het 
team voorstellen doen. Uiteindelijk leidt dit tot een aantal keuzes die worden getoetst op financiële 
haalbaarheid door de VGS en daarna in de conceptbegroting opgenomen. Deze wordt ter instemming 
en goedkeuring voorgelegd aan de GMR en aan het Toeziend bestuur. 
 
Treasury 
In 2021 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn 
geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. Zowel de publieke als de private 
middelen zijn niet ondergebracht in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden 
overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen 
voorgedaan. 
 
Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur 
gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten 
OCW 2016’ en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze 
tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken 
zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de regeling. Daarnaast is in dit statuut 
opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. Op hoofdlijnen staat in het 
treasurystatuut beschreven dat het beleid ten aanzien van beleggingen, leningen en derivaten met 
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betrekking tot de publieke middelen zeer behoudend is. De hoofdsom dient ten alle tijden gegarandeerd 
te zijn. 
 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

• Beide scholen hebben de schoolscan gemaakt en op grond van deze analyse een plan van 
aanpak gemaakt.  

• Door middel van het bevragen van leerkrachten, ouders en leerlingen is een beeld verkregen 
van de belangrijkste aandachtspunten. Daarnaast is gekeken naar onderwijsresultaten. 
Uitkomst van dit onderzoek is dat  op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling het nodige 
aan de hand is. Doel is om op dat punt te interveniëren door leerkrachten te trainen. Een tweede 
doel is de inzet van extra personeel om leerlingen meer persoonlijke begeleiding te geven. Een 
derde doel is om de ondersteuning van leerlingen te verbeteren.  

• De MR heeft per school ingestemd met de plannen. 
• De middelen zijn besteed aan: Inzet zorgcoördinator, extra schoolopleider, klassenverkleining 

groep 1, extra digitale middelen voor meer adaptief onderwijs, training leerkrachten, taal- en 
dyslexiecoach, welbevinden op het schoolplein: meer spelmateriaal, Analyse rekenonderwijs. 

• Er is geen personeel in loondienst ingehuurd, we hebben wel extra personeel aangenomen. 
• De eerste resultaten zijn dat we meer kinderen hebben kunnen helpen met extra ondersteuning, 

dat we in de groepen meer kunnen differentiëren vanwege meer handen in de klas, dat het 
zorgbeleid opnieuw is beschreven, dat er beter gespeeld wordt op het plein en dat de 
gemiddelde onderwijsresultaten niet zijn verslechterd.  

• Medio april wordt de gekozen werkwijze geëvalueerd en wordt bekeken op welke punten 
optimalisering kan worden toegepast. Zeker nu de NPO-termijn verlengd is.  

 
Allocatie middelen 
Het verdelen van de middelen onder de ressorterende scholen gaat als volgt: voor iedere zelfstandige 
BRIN wordt de verdeling aangehouden conform de beschikkingen van DUO. Indien er bekostiging op 
bestuursniveau wordt ontvangen dan wordt bekeken door welke entiteit dit recht is ontstaan. Als dit 
niet is vast te stellen dan vindt verdeling plaats naar rato van de leerlingaantallen.  
 
Onderwijsachterstandenmiddelen 
We hebben geen onderwijsachterstandsmiddelen ontvangen. 

 
Risico’s en risicobeheersing 
Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en control cyclus waarbij 
de directie samen met een externe adviseur van VGS de ontwikkeling van de financiële prestaties 
monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur. De basis voor de 
verantwoording wordt, naast de realisatie, gevormd door de meerjarenbegroting die voorafgaand aan 
elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan de raad van toezicht wordt voorgelegd. 
In deze meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk financiële risico’s onderkent en wordt 
beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn. 
 
Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de 
processen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraagbaarheid en 
betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve 
dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing.  
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Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er sprake is van risico’s. Eén 
van de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke onzekerheid op verschillende fronten. Sector breed 
is sprake van een tekort op de materiële bekostiging. Dit gaat ten koste van personele inzet.  
 
Een ander risico is het lerarentekort. Onze scholen krijgen tot nu toe de formatie rond en heeft de 
komende jaren wellicht te maken met een teruggang van de formatie. Mogelijk risico is echter wel dat 
het moeilijker wordt om vervanging te realiseren. Risico is dat dan relatief duur extern personeel ingezet 
moet worden om gaten op te vullen. Het bestuur is hiervan op de hoogte en probeert deze ontwikkeling 
waar mogelijk voor te blijven. 
 
Een meer school-specifiek risico is de instroom van het aantal leerlingen de komende jaren. De instroom 
kan sterk fluctueren, wat leidt tot wisselingen in de bekostiging. De monitoring van het leerlingenaantal 
is een voortdurend punt van aandacht en wordt van jaar tot jaar bijgesteld en besproken.  
 
Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van personeelsleden, 
langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het uiterste geval ontslag. Ook de mogelijkheid 
van interne overdraagbaarheid van taken en risico’s omtrent arbowetgeving spelen hierbij een rol. Als 
deze zaken zich voordoen kan er sprake zijn van financiële gevolgen. Waar mogelijk wordt hier aandacht 
aan geschonken om zo het risico te beperken en de financiële gevolgen beperkt te houden.  
 
In het verlengde hiervan zijn er diverse risico’s omtrent onderwijskwaliteit te onderkennen. De 
deskundigheid van personeel speelt hier een belangrijke rol. Risico’s zijn het verlies van leerlingen of 
inspanningskosten om de onderwijskwaliteit op peil te krijgen. Er wordt het personeel zoveel als 
mogelijk de gelegenheid geboden om zich bij te scholen en zo de onderwijskwaliteit op peil te houden. 
Hiervoor is jaarlijks voldoende budget beschikbaar.  
 
De vereniging heeft geen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Eventuele 
aansprakelijkheidsstelling is dus niet afgedekt. Dit verhoogde risico is tot uitdrukking gebracht in het te 
hanteren weerstandsvermogen.  
 
Ook als het gaat om huisvesting bestaat er een risico op onverwachte lasten. Aandachtspunt hierbinnen 
is dat vanaf 2023 dient de voorziening groot onderhoud volgens een andere systematiek opgebouwd 
dient te worden. De voorziening groot onderhoud zal bepaald moeten worden per 
onderhoudscomponent én zal op een beleidsrijke manier moeten worden bepaald. Het effect van deze 
andere systematiek is meestal dat dit zorgt voor een substantiële hogere benodigde voorziening groot 
onderhoud. Dit heeft dan een rechtstreeks effect op het eigen vermogen. Daarnaast moet gedacht 
worden aan risico’s die kunnen gaan spelen bij nieuwbouw of renovatie.  
 
Voor de genoemde risico’s met een financieel gevolg wordt er een risicobuffer aangehouden, al zal de 
eerste stap altijd zijn om te beoordelen of een risico binnen de begroting opgevangen kan worden. 
 
De gevolgen van de Corona crisis voor onze organisatie zijn in dit stadium moeilijk in te schatten. Voor 
zover wij dit nu kunnen  overzien lijken de financiële gevolgen voor onze organisatie vooralsnog beperkt. 
 
Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet-financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken valt aan risico’s 
rondom de identiteit, communicatie en de naleving van de code ‘Goed Bestuur’. Zie voor dit laatste punt 
het verslag van het toezichthoudend orgaan. 
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Beheersing van de risico’s 
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in 
haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende 
eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is 
gebruik gemaakt van een schoolspecifiek risicoprofiel van 13%.  
 
Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt in elk geval getracht om risico’s tijdig te 
onderkennen, om indien nodig acties te ondernemen om de impact van het risico te verkleinen. De 
meerjarenbegroting speelt hierin een belangrijke rol. Het effect van een dalend leerlingaantal of een uit 
de pas lopend kostenpatroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting aanpassingen 
doorgerekend worden.  
 
De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen jaar toereikend 
geweest. Er zijn geen belangrijke risico’s opgetreden die de continuïteit van de organisatie in gevaar 
hebben gebracht. Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren.  
 

3. Verantwoording financiën 
3.1 Realisatie staat van baten en lasten en balans 
Staat van baten en lasten 
   

Realisatie 2020 
 

Realisatie 2021  Begroting 2021     
x € 1.000 

 
x € 1.000  x € 1.000  Verschil 

Baten 
 

 
 

      
Rijksbijdragen 

 
                4.454  

 
                5.048                   4.558             490  

Overige overheidsbijdragen 
 

                      3  
 

                      3                         4                -0  
Overige baten 

 
                     64  

 
                     84                        72               12  

Totaal baten 
 

                4.521  
 

                5.134                   4.633             502  
 

   
      

Lasten 
   

      

Personele lasten 
 

                3.835  
 

                4.009                   3.972               38  
Afschrijvingen 

 
                   109  

 
                   111                      109                 2  

Huisvestingslasten 
 

                   192  
 

                   186                      184                 2  
Leermiddelen 

 
                   219  

 
                   268                      209               59  

Overige instellingslasten 
 

                   134  
 

                   182                      159               23  
Totaal lasten 

 
                4.489  

 
                4.757                   4.633             124  

 
   

      

Saldo baten en lasten 
 

                     32  
 

                   378                         0             378  
 

   
      

Saldo fin. baten en lasten 
 

                      3  
 

                     -5                        -                  -5  
 

 
  

 
        

Nettoresultaat 
 

                    35  
 

                  373                         0             372  

 
        

Bovenstaande tabel geeft een weergave van de staat van baten en lasten van de gehele organisatie. 
         
Hieronder is de verdeling van het totale resultaat weergegeven.  

         
  Realisatie 2020  Realisatie 2021  Begroting 2021  Verschil 
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Ref. basisschool "De Wittenberg"               13.201                198.042                -56.760       254.802  
"De Wartburg"                21.121                183.423                 56.128       127.295  
Vereniging                     847                  -4.994                   1.000          -5.994  
Schoolfonds Wittenberg                  1.051                      121                        -               121  
Schoolfonds Wartburg                 -1.345                  -4.091                        -            -4.091  
Totaal               34.874              372.501                     368      372.133  

 
Algemeen 
2021 was een jaar met de nodige financiële ontwikkelingen. Dit heeft zijn invloed gehad op de exploitatie 
en de daardoor ontstane afwijkingen op de individuele posten op de begroting. Reeds aan het begin 
van het jaar was al bekend dat er een nieuwe cao moest komen. De oude cao liep tot 1 november 2020 
en was reeds verlengd tot en met eind 2020. In de bekostiging was er reeds rekening mee gehouden 
dat hieruit een gedeelte van de verwachte salarisverhoging kon worden betaald. Het heeft echter tot 
en met 2 november 2021 geduurd voordat de cao voor 2021 uiteindelijk is vastgesteld. Het beeld in de 
monitoring werd daardoor vertekend aangezien de loonkosten steeds achterliepen op de bekostiging.  
 
Een andere ontwikkeling was het opstarten van het Nationaal Programma Onderwijs. In dit verslag is 
hier reeds melding van gemaakt en is er een verantwoording opgenomen. Onderdeel van deze 
omvangrijke gelden die het onderwijs is gaan ontvangen was ook de subsidiëring ‘Extra hulp voor de 
klas’. Hier is door de organisatie gebruik van gemaakt.  
 
Het verschil in realisatie 2021 ten opzichte van 2020 kent verschillende oorzaken. De baten laten, naast 
afwijkingen vanwege leerlingaantallen en ontwikkeling van de compensatie voor de leeftijdsontwikkeling 
van het personeel, hogere ontvangsten zien vanwege genoemde subsidies en de NPO bijdragen die 
vanaf augustus worden ontvangen. In 2020 was er sprake van extra loonkosten waarvoor de 
compensatie reeds in 2019 was ontvangen. Dit kon vanwege de regelgeving niet worden gematcht. 
Hierdoor is wel een belangrijke vertekening in 2020 zichtbaar, waardoor 2020 hogere kosten (153.000 
euro) laat zien waarvoor de baten reeds in 2019 waren ontvangen. In 2021 is deze matching door 
tijdigheid van de cao wel mogelijk. De verhoging van de salariskosten heeft gezorgd voor een forse 
indexatie.  
 
Wat betreft het verschil tussen de realisatie en begroting 2021; ook hierbij spelen de extra baten een 
grote rol. De NPO baten zorgen, evenals de subsidie ‘extra hulp in de klas’, ook voor meer kosten. In 
de begroting wordt er altijd van uitgegaan dat gestegen loonkosten (sociale lasten) en gestegen 
pensioenpremies worden gecompenseerd in de indexatie van de bekostiging, wat ook het geval is. De 
loonkosten laten als gevolg hiervan een vergelijkbare overschrijding zien.  
 
Nadere toelichting 
Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen per 
categorie ten opzichte van de begroting. 
 
De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa 490.000 euro. Dit is voor 91.000 euro toe te 
wijzen aan indexaties in verband met gestegen lonen en daarbij behorende sociale lasten. De NPO 
baten (701 euro per leerling vanaf augustus) zorgen voor 242.000 euro aan extra baten. De subsidie 
‘extra hulp in de klas’ betrof een bedrag van 115.000 euro. Daarnaast wijkt de bijdrage Passend 
onderwijs af vanwege een extra uitkering van het samenwerkingsverband welke in december is 
ontvangen (in totaal 20.000 euro extra baten). Er is 13.000 euro meer groeibekostiging ontvangen dan 
begroot. Vanuit de subsidieregeling onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar is 4.500 euro meer 
ontvangen en er is 4.500 euro ontvangen vanuit een subsidie impuls en bewegingsonderwijs. 
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De bijdragen vanuit de gemeente zijn vrijwel conform begroting gerealiseerd. 
 
De overige baten komen afgerond 12.000 euro hoger uit dan begroot. De baten vanuit Bartimeüs vielen 
hoger uit dan begroot. Ook baten vanuit de Driestar (SAM) en wat overige vergoedingen (stimulering 
NIO, deelname werkplaats) waren hoger dan verwacht.   
 
De personele lasten komen op totaalniveau 38.000 euro hoger uit dan begroot. Dit bestaat uit 148.000 
lagere loonkosten en 186.000 euro hogere overige personele lasten. De overschrijding van deze kosten 
kennen de volgende verklaringen:  

o Voor 86.000 euro wordt dit verklaard vanwege de CAO wijziging. Deze is in november 
vastgesteld en met terugwerkende kracht is er een verhoging van de salarissen uitbetaald;  

o De gerealiseerde inzet is per saldo 0,52 fte hoger dan begroot. Echter is er onder de inzet 
directie een lagere inzet van 0,5 fte gerealiseerd. Derhalve zijn de loonkosten per saldo 50.000 
euro lager dan begroot; 

o Op de vervanging is een voordeel zichtbaar van 125.000 euro doordat het saldo ontvangen 
vergoedingen veel hoger ligt dan de vervangingsinzet die daarvoor heeft plaatsgevonden (veelal 
binnen de huidige formatie opgevangen); 

o Betaalde transitievergoedingen van circa 19.000 euro; 
o Als laatste verschil op de loonkosten is er een BWGS-premierestitutie ontvangen. Deze was niet 

verwacht en bestaat uit een teruggave van ruim 78.000 euro, welke is gecorrigeerd op de 
sociale lasten; 

o De overschrijding van 186.000 euro op de overige personele lasten is voor 161.000 euro 
veroorzaakt door hoge kosten voor extern personeel. Dit betreft gedeeltelijk interimlasten 
directie, maar hier is uiteindelijk ook een deel vervangingslasten gerealiseerd (Kroon, 
Jufmeester, Driestar). Daarnaast zijn de extra kosten voor scholing/schoolontwikkeling 29.000 
euro. Onder de representatiekosten personeel en ‘overige’ is een verschuiving zichtbaar. De 
representatiekosten zijn begroot onder de post ‘overige’.  

 
De afschrijvingen zijn komen 2.000 euro hoger uit dan begroot. Dit is met name veroorzaakt doordat 
er meer is geïnvesteerd dan was begroot. Daarnaast is er activa afgeboekt welke nog een boekwaarde 
had. 
 
Binnen de huisvestingslasten is een kleine overschrijding van 2.000 euro gerealiseerd. Dit betreft een 
besparing van 15.000 euro op de lasten voor energie en water waar de volgende overschrijdingen 
tegenover staan: 11.000 euro hogere overige huisvestingslasten welke voornamelijk zien op begeleiding 
en advies rondom de uitbreiding van schoolgebouw De Wartburg en hogere kosten voor onderhoud.  
 
Bij de leermiddelen is een overschrijding zichtbaar van circa 59.000 euro. Dit is voor 18.000 euro toe te 
schrijven aan het onderwijsleerpakket, 18.000 euro aan de kopieerkosten, 15.000 euro aan 
computerkosten en 7.000 euro overige lasten. 
 
De overige instellingslasten laten een overschrijding zien van 23.000 euro wat met name ziet op 
bestuurslasten, bestaande uit kosten voor een RI&E, AVG en Bouwman en van Dommelen.  
 
Er is geen rente begroot. In het jaar is ruim 5.000 euro creditrente betaald.  
 
Balans 
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Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren. 
 
ACTIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2020  Ultimo 2019 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
       

Materiële vaste activa               616                549                558  
Totaal vaste activa              616               549               558  

       
Vorderingen               298                288                269  
Liquide middelen            1.945             1.534             1.380  
Totaal vlottende activa           2.243            1.822            1.649  

       
Totaal activa            2.859             2.371             2.207  

       
PASSIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2020  Ultimo 2019 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
       

Algemene reserve            1.712             1.330             1.143  
Bestemmingsreserves publiek                 -                    -                  153  
Bestemmingsreserves privaat                61                 71                 73  
Bestemmingsfonds privaat                29                 27                 25  
Eigen vermogen           1.801            1.428            1.393  

       

Voorzieningen               570                513                427  
Kortlopende schulden               488                430                386  

       

Totaal passiva            2.859             2.371             2.207  
 
De verschillen in het resultaat 2021 ten opzichte van eerdere jaren zijn reeds in de vorige paragraaf 
opgenomen. Het reguliere resultaat 2021 is verwerkt in de algemene reserve.  
 
In 2021 is er voor ruim 178.000 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot was een bedrag 
van 92.000 euro. Er is in 2021 een bedrag van 103.000 euro afgeschreven waardoor de boekwaarde 
van de activa is toegenomen. De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende 
categorieën: 
 
ICT 117.000 euro 
Inventaris en apparatuur 58.000 euro 
Leermiddelen 2.000 euro 
Overige materiële vaste activa 1.000 euro 
Totaal 178.000 euro 

 
De ICT-investeringen hebben met name betrekking op de aanschaf van laptops en digiborden (deels 
NPO). De investeringen binnen het inventaris en apparatuur worden voor een groot deel veroorzaakt 
door de aanschaf van meubilair voor zowel de leerkrachten als de leerlingen. De investeringen in de 
leermiddelen bestaan onder meer uit spellen, puzzels en aanvulling op de taalmethode. Aan overige 
materiële vaste activa is een investering zichtbaar in baniervlaggen voor De Wittenbergschool.  
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De reserves zijn met circa 373.000 euro gestegen wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. 
Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke (school) en private (vereniging) 
reserves. 
 
De voorzieningen zijn met 57.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 101.500 euro 
gedoteerd en ruim 45.000 euro onttrokken (met name cv-ketels en noodverlichting). Daarnaast heeft 
er op basis van het personeelsbestand een dotatie aan de voorziening jubileumuitkering 
plaatsgevonden. 
 

3.2 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 
Leerlingen 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2026 is rekening gehouden met de volgende 
verwachte leerlingaantallen in de komende jaren.  
 
Teldatum per 1 oktober 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Onderbouw totaal 409 396 415 436 427 444 
Bovenbouw totaal 419 410 403 389 413 401 
Totaal 828 806 818 825 840 845 

 

 

 
Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en komende 
jaren zien. Het leerlingaantal is afgelopen jaren over het algemeen toegenomen al was er in 2021 een 
knikje in de aantallen zichtbaar. De komende jaren is rekening gehouden met een verdere toename. De 
verwachte instroom is nog wel wat onzeker en kan hoger uitvallen doordat er veel nieuwbouw in de 
omgeving plaatsvindt.  
 
FTE 
Functiecategorie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Directie 2,00 1,50 1,42 2,00 2,00 2,00 
Leerkracht 39,79 42,12 44,18 43,50 42,16 42,16 
Onderwijsondersteunend personeel 12,55 14,31 14,90 12,32 11,06 10,77 
Schoonmaak 1,51 1,53 1,50 1,50 1,50 1,50 
Vervanging eigen rekening 0,43 0,00 0,55 0,55 0,55 0,55 
Totaal 56,27 59,45 62,56 59,88 57,28 56,98 

 
Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over vorig jaar, het verslagjaar en de komende 
jaren. Vanwege de NPO gelden is er een toename van de inzet in 2022 verwacht. Wanneer deze gelden 
niet meer ontvangen worden zal de inzet naar verwachting afnemen. Uiteindelijk zal van jaar tot jaar 
bepaald worden of deze begrote afbouw daadwerkelijk nodig is, afhankelijk van onder andere de 
daadwerkelijke ontwikkeling van de leerlingaantallen. Maar ook de ontwikkelingen in de 
vereenvoudiging in de bekostiging, welke een voordeel op lijkt te leveren. 
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Staat van baten en lasten  
   

Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   
2021  2022  2023  2024   

x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
Baten         
Rijksbijdragen              5.048               4.921                   4.813               4.643  
Overige overheidsbijdragen                     3                      4                         4                      4  
Overige baten                   84                    88                        78                    64  
Totaal baten              5.134               5.013                   4.895               4.710  

         

Lasten         

Personele lasten              4.009               4.272                   4.139               4.057  
Afschrijvingen                 111                  124                      140                  142  
Huisvestingslasten                 186                  193                      193                  193  
Leermiddelen                 268                  213                      213                  213  
Overige instellingslasten                 182                  177                      177                  177  
Totaal lasten              4.757               4.980                   4.862               4.781  

         

Saldo baten en lasten                378                   33                       33                  -71  
         

Saldo fin. baten en lasten                    -5                    -                          -                      -    
         

Nettoresultaat                 373                    33                        33                   -71  
 
Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Het overzicht laat de komende 
jaren positieve resultaten zien. In de begroting van 2022 is een afboeking van een vordering op het 
ministerie van OCW verwerkt wat de belangrijkste reden voor de daling van het resultaat is. Deze 
afboeking wordt verwacht vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging per 1-1-2023. 
 
Voor 2025 en 2026 is een resultaat rond de nullijn begroot. Er zal van jaar tot jaar nader bepaald worden 
of de omvang van de huidig gepresenteerde resultaten acceptabel en gewenst is. Afhankelijk van die 
uitkomst zal elke begrotingsronde bekeken worden wat de mogelijkheden zijn binnen de kaders van 
onder andere de kengetallen.  
 
Balans  
 
ACTIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2022  Ultimo 2023  Ultimo 2024 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
         

Materiële vaste activa               616                840                921                895  
Totaal vaste activa              616               840               921               895  

         
Vorderingen               298                 66                 66                 66  
Liquide middelen            1.945             1.788             1.823             1.862  
Totaal vlottende activa           2.243            1.854            1.889            1.928  

         
Totaal activa           2.859            2.694            2.810            2.823  

         
         

PASSIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2022  Ultimo 2023  Ultimo 2024 
  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
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Algemene reserve            1.712             1.667             1.699             1.627  
Best. reserve privaat                89                 91                 92                 93  
Eigen vermogen           1.801            1.758            1.791            1.720  

         
Voorzieningen               570                448                531                615  
Kortlopende schulden               488                488                488                488  

         
Totaal passiva           2.859            2.694            2.810            2.823  

 
Bovenstaande tabel toont de balans over 2021 en de jaren hierop volgend. De balans van 2021 is 
gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2022 zijn echter berekend op basis van een 
voorlopige inschatting ten tijde van de begroting in het najaar 2021. Hierdoor kunnen er onlogische 
afwijkingen ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 
 
Er is geen sprake van majeure investeringen in de komende jaren. Ook heeft er geen doordecentralisatie 
van huisvesting plaatsgevonden. 
 
Zoals reeds eerder benoemd dient de vordering op OCW vanaf 31-12-2022 te vervallen. Dit effect is 
zichtbaar onder de vorderingen.  
 
De liquide middelen laten een wisselend verloop zien. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de 
verwachte investeringen, onttrekkingen uit de voorziening groot onderhoud en de begrote resultaten. 
 
Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa de komende jaren toe zullen nemen. 
Na 2022 is er gedeeltelijk gebruik gemaakt van realistische stelposten om de kengetallen niet teveel te 
vertekenen. De belangrijkste investeringen voor de komende jaren zijn; aanpassing van de 
klimaatbeheersing op De Wartburg, digiborden en overige ICT investeringen.  
 
Door de huidige begrote resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen. De 
voorziening groot onderhoud laat een wisselend verloop zien door de geplande onttrekkingen in de 
komende jaren. De belangrijkste onttrekkingen voor de komende jaren met betrekking tot De Wartburg 
zijn; het vervangen van de vloerafwerking, nieuwe keukens, schilderwerk en de vervanging van het 
dak. Voor De Wittenberg betreffen de onttrekkingen met name; buitenschilderwerk, tapijt vervangen 
en het vervangen van een keuken. 
 

3.3 Financiële positie 
Kengetallen 
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële 
gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2020 en 2021, worden tevens 
de begrote waarden getoond. De signaalwaarde betreft de signaleringswaarde van de inspectie. De 
organisatie hanteert gedeeltelijk schoolspecifieke normen welken mede worden meegenomen in de 
toelichting.  
 
Kengetal Norm 2020 2021 2022 2023 2024 
Solvabiliteit 0,30 0,60 0,63 0,65 0,64 0,61 
Weerstandsvermogen inspectie 5,00% 31,59% 35,07% 35,07% 36,59% 36,52% 
Liquiditeit 1,00 4,24 4,60 3,80 3,87 3,95 
Rentabiliteit n.v.t. 0,85% 7,25% 0,66% 0,68% -1,51% 
Signaleringswaarde (t.o.v. publiek vermogen) <1 1,49 1,66 1,29 1,25 1,23 
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De norm geeft de grenzen aan waarbij de inspectie het gesprek aan zou willen gaan. De eerste 3 
normen zijn echter dermate laag dat dit vrijwel nooit tot een signalering leidt. In de praktijk blijft alleen 
nog de signaleringswaarde over om eventueel een gesprek aan te gaan.  
 
De solvabiliteit geeft een indicatie of de organisatie aan al haar verplichtingen kan voldoen op zowel de 
lange als op de korte termijn. De norm is vastgesteld op 0,3. Bij een waarde die hoger ligt dan 0,5 is er 
meer eigen vermogen dan vreemd vermogen. Zoals zichtbaar ligt de verwachte solvabiliteit hier ruim 
boven.  
 
Het weerstandsvermogen vanuit de inspectie heeft als doel om financieel zwakke scholen op de radar 
te krijgen. De inspectienorm bedraagt 5% en wordt berekend door het eigen vermogen te delen door 
de totale baten. Hier wordt ruimschoots aan voldaan. Voor onze organisatie wordt een andere 
berekening van het weerstandsvermogen gehanteerd. Hierbij wordt het eigen vermogen eerst 
gecorrigeerd door de aanwezige materiële vaste activa. Dit deel is immers direct beschikbaar voor 
financiële tegenvallers. Voor onze organisatie ziet dit er als volgt uit:  
 
Kengetal Norm 2020 2021 2022 2023 2024 
Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 13% 19,75% 23,48% 18,65% 18,09% 17,77% 
Weerstandsvermogen (schoolniveau) 13% 18,46% 21,71% 16,80% 16,18% 15,77% 

 
De norm betreft een schoolspecifieke norm welke is vastgesteld op basis van een risico inventarisatie.  
 
De liquiditeit geeft de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en liquide middelen en de 
kortlopende verplichtingen. Dit geeft aan of aan de verplichtingen op korte termijn voldaan kan worden. 
Bij een waarde van 1,0 zijn de aanwezige kortlopende middelen gelijk aan de kortlopende 
verplichtingen. De huidige en toekomstige waardes liggen hier ruimschoots boven.  
 
De rentabiliteit is positief, evenals voorgaand jaar. De rentabiliteit is in een ideale situatie nul. Hierbij 
zijn de totale baten gelijk aan de totale lasten. Uiteraard kunnen er redenen zijn om hiervan af te wijken. 
Een negatieve rentabiliteit hoeft geen probleem te zijn als de buffers daar hoog genoeg voor zijn. De 
inspectie laat de beoordeling van de rentabiliteit ook afhangen van de financiële positie.  
 
De signaleringswaarde is geïntroduceerd om mogelijk bovenmatig vermogen aan te tonen. Indien de 
waarde boven de 1 ligt kan dit duiden op het aanhouden van teveel vermogen. Onze vereniging houdt 
gelden aan om de eventuele risico’s te kunnen ondervangen. Hiervoor houden wij een gespecificeerde 
buffer aan, zoals gemeld bij het weerstandsvermogen. Deze buffer bestaat uit een inschatting wat nodig 
is aan vermogen om de continuïteit van de organisatie niet in gevaar te brengen. Naast deze buffer 
wordt er vermogen aangehouden voor de volgende doeleinden: 
 

o Er is een vordering opgenomen aan het ministerie van OCW vanwege een onregelmatig 
betaalpatroon van de bekostiging. Door de toekomstige vereenvoudiging van de bekostiging 
vervalt deze vordering en zal in mindering worden gebracht op het eigen vermogen. Deze 
vordering is reeds in de begroting van 2022 verwerkt; 

o Voor 2023 dient de voorziening groot onderhoud te worden omgezet naar een nieuwe 
systematiek. Dit zal tot gevolg hebben dat er naar alle waarschijnlijkheid een hogere stand van 
de voorziening benodigd is (wat ten koste gaat van het eigen vermogen). De omvang is nog 
niet exact bekend maar kan substantieel zijn; 
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o In de begroting is inzichtelijk dat er reeds aandacht is voor het huidige hoge vermogen. Er zijn 
reeds substantiële investeringen opgenomen die zorgen voor een lager weerstandsvermogen 
en daarmee een eigen vermogen die dichterbij de signaleringswaarde komt te liggen; 

o Eventuele spaardoelen zijn (nog) niet afzonderlijk in kaart gebracht. 
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Bijlage - Verslag intern toezicht  

 
Samenstelling intern toezicht  
 
Het toeziend bestuur bestaat uit 11 leden, behorend tot de diverse participerende kerken. Gestreefd 
wordt naar een evenredige verdeling van deskundigheid over de diverse disciplines, zoals 
onderwijskundig, financieel, juridisch, personeel & organisatie en huisvesting. Op de ledenvergadering 
van 31 mei 2021 zijn er twee nieuwe bestuursleden gekozen, J. Driessen en K.J. Mussche. De heren F. 
Bakker en A.J. van Helden hebben afscheid genomen. Ook langs deze weg willen wij onze 
erkentelijkheid uitspreken voor het werk en de inhoudelijke bijdrage die zij hebben geleverd.   
  
De actuele samenstelling van het toeziend bestuur op 31 december 2021:  
  
Naam   Functie  Nevenfunctie  Aandachtsgebied Benoemd in*   Herkozen  Aftredend 

in*  
R. van 
Grootveld  

1e 
voorzitter  

Accountmanager   2014   2020  2024  

J.G. Karens  2e 
voorzitter  

General manager  Personeel & 
Organisatie 

2016   2020  2024  

H.J. van 
Dalfsen  

1e 
secretaris  

Software 
Developer  

Kwaliteit & ICT 2018     2022  

K.J. 
Mussche  

2e 
secretaris  

Docent VO Onderwijs 2021     2025  

J.C. van 
Leeuwen  

1e penning 
meester  

Zelfstandig 
ondernemer  

Financiën 2020     2024  

J. Driessen  2e penning 
meester  

Accountant  Financiën 2021    2025  

F.M. de 
Leeuw  

Algemeen 
adjunct  

Accountant  Personeel & 
Organisatie 

2017   2021 2025  

W. van den 
Bosch  

Lid  Adviseur 
onderwijs  

Onderwijs 2018   2019  2023 

A.Rijksen  Lid  IT manager  Kwaliteit & ICT 2018     2022  
G. van 
Veldhuizen  

Lid  Ondernemer  Facilitair 2019     2023  

M. 
Meerkerk  

Lid  Zelfstandig 
ondernemer  

Facilitair 2019     2023  

 

Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van vier jaar. Bestuursleden kunnen twee keer voor 
een periode van vier jaar zitting hebben in het bestuur. De bestuursleden zijn ook ouder van 
schoolgaande kinderen, maar zijn verder onafhankelijk van de scholen en/of medewerkers van de 
scholen. Binnen het toeziend bestuur zijn de aandachtsgebieden verdeeld. De leden zijn om de vier jaar 
aftredend. Het al dan niet herkiesbaar stellen wordt steeds binnen het bestuur besproken. Er zijn 
profielen vastgesteld waaraan bestuursleden individueel en als geheel met het bestuur moeten 
voldoen.   
  
De eerste voorzitter komt in aanmerking voor een vergoeding van € 1000 per jaar, de tweede voorzitter, 
eerste secretaris en de eerste penningmeester komen in aanmerking voor een vergoeding van € 500 
per jaar.   
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Hoe het toezicht is vormgegeven  
 
Conform het uitgangspunt van de Code Goed Bestuur is er een scheiding van bestuur en toezicht, 
geregeld middels het model ‘mandaat’, waarbij het bevoegd gezag toezichthouder is. De directeuren 
zijn gemandateerd bestuurder. Zij initiëren nieuw beleid, zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van 
beleid en leggen hierover verantwoording af aan het toeziend bestuur.   
  
Het bestuur functioneert op de volgende beleidsterreinen toezichthoudend:  
• De strategische doelen met indicatoren zijn hierbij uitgangspunt. Eventueel nieuwe strategische 

doelen worden door het bestuur goedgekeurd (strategisch beleidskader).  

• Nieuw beleid wordt voor de diverse beleidsterreinen geïnitieerd en vastgesteld door de directeur-
bestuurder. Het toezichthoudend bestuur keurt deze goed. Het gaat hierbij om goedkeuring van de 
begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het strategisch meerjarenplan.   

• Uitvoering van beleid gebeurt onder verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurders. Rapportage 
gebeurt op hoofdlijnen volgens een format. De directeur-bestuurders zijn hierbij verantwoordelijk 
voor de resultaten. Dit gebeurt twee keer per jaar.  

• De toezichthouder treedt op als werkgever van de directeur-bestuurders en evalueert hun 
werkzaamheden.  

• De toezichthouder wijst de externe accountant aan, namelijk Van Ree Accountants, voor de 
jaarrekeningcontrole. Dit loopt tot en met dit kalenderjaar. 

Als hulpmiddel voor de invulling van bovenstaand model wordt een jaaragenda gebruikt. Binnen een 
jaarcyclus komen de hiervoor bedoelde verantwoordings- of managementrapportages, identiteit, 
evaluaties en het vaststellen van school- en jaarplannen periodiek en systematisch terug. In het 
kalenderjaar 2021 is binnen deze kaders achtmaal vergaderd.  
  
Zelfevaluatie Toezicht   
Het toezichthoudend bestuur evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren tijdens één van de 
bestuursvergaderingen. In mei 2021 is er onder leiding van B&T Organisatieadvies een interne 
zelfevaluatie uitgevoerd. Door middel van periodieke schoolbezoeken en andere contacten blijft het 
toezichthoudend bestuur ook zelf voeling houden met de dagelijkse gang van zaken op de scholen. Het 
toezichthoudend bestuur vult ook de verantwoordelijkheid in als werkgever van de directeuren van de 
beide scholen. Naast formele en informele contacten gedurende het jaar wordt er eenmaal per jaar een 
functionerings- of beoordelingsgesprek gevoerd. Met dhr. D. Both is dat dit jaar niet gebeurd, omdat 
hij net daarvoor aangesteld was als interim-directeur. 
  
Het toezichthoudend bestuur wil de managementteams, de leerkrachten en het 
onderwijsondersteunend personeel hartelijk dankzeggen voor de geleverde inspanningen om het 
kwaliteitsniveau en de tevredenheid van de ouders op een goed niveau te houden. We wensen alle 
betrokkenen toe dat ze deze inspanningen dagelijks mogen leveren in het besef daarin volledig 
afhankelijk te zijn van de zegen van de Heere.  
 
Voor de verdere implementatie van Code Goed Bestuur is een werkgroep in november bijeengeweest 
om de aandachtspunten door te nemen en een inventarisatie te maken van welke documenten 
hiervoor nog in orde moeten worden gemaakt. De documenten zullen in het jaar 2022 vastgesteld 
worden en beschikbaar gemaakt worden via de websites van de scholen. 
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Toelichting op gegeven adviezen  
 
Er is in het verslagjaar een bouwcommissie actief, waarbij een toezichthouder betrokken is, om 
adviezen te geven over verbouw / nieuwbouw van De Wartburg te Woudenberg.  

Ook is er voor De Wittenberg een benoemingsadviescommissie actief geweest om dhr. D. Both in te 
schakelen als interim-directeur na het vertrek van dhr. F.M. van Grol. 

 

 


