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Voorwoord
Voor u ligt het bestuursverslag van CBO Noardwest Fryslân (bestaande uit de Stichting voor
Christelijk Basisonderwijs in Noardwest-Fryslân en de Stichting Kinderopvang Noardwest Fryslân),
hierna te noemen CBO-NWF, over het verslagjaar 2021. CBO-NWF heeft een eenhoofdig college van
bestuur Het bestuur vormt het bevoegd gezag voor beide stichtingen binnen CBO-NWF.
CBO-NWF telt zeventien locaties voor basisonderwijs en kinderopvang in de gemeenten Harlingen
(2), Waadhoeke (14) en Leeuwarden (1).
Met dit jaarverslag legt het bestuur verticaal verantwoording af aan het ministerie van OCW en de
betreffende gemeenten. Horizontaal wordt verantwoording afgelegd aan de eigen medewerkers, de
raad van toezicht, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de medezeggenschaps-/IKCraden. Na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht en vaststelling door het bestuur wordt dit
bestuursverslag en de gecomprimeerde jaarrekening op de website geplaatst, zodat ook
ouders/verzorgers en overige belangstellenden hiervan kennis kunnen nemen. Het bestuur geeft
hiermee uitvoering aan het uitgangspunt zich publiekelijk te verantwoorden, conform de Code Goed
Bestuur. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met het stichtingskantoor, de
adresgegevens vindt u in hoofdstuk 1 van dit verslag.
Het bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening het jaarverslag van het bestuur en is als volgt
opgebouwd:
Hoofdstuk 1: Het bestuur / De Organisatie
Hoofdstuk 2: Verantwoording van het beleid
Hoofdstuk 3: Verantwoording van de financiën (april 2021)
Het jaar 2021 is in meerdere opzichten een zeer bijzonder jaar geweest. Het coronavirus heeft het
afgelopen jaar opnieuw grote impact gehad op de samenleving. Nieuwe lockdowns, waarvan de
laatste als verlenging van de kerstvakantie, gingen gepaard met het opnieuw sluiten van alle locaties
binnen CBO-NWF en het verzorgen van noodopvang op vele locaties. Ik vond het geweldig om te
ervaren hoe snel onze collega’s schakelden. Hoe snel ze zich het verzorgen van online lessen en
digitaal onderwijs in het algemeen eigen maakten, ook al gaat er niets boven het fysiek aanbieden
van lessen en activiteiten.
Een van de grote verschillen tussen het begin en het eind van 2021 was wel dat we in de periode
voor de kerst de bemensing op verschillende locaties niet meer rond konden krijgen en genoodzaakt
waren kinderen naar huis te sturen, met alle gevolgen (voor werkende ouders) van dien. Gelukkig
konden we eveneens vaststellen dat het omgaan met en de acceptatie ten aanzien van lesuitval en
allerlei andere acties voortvloeiende uit de coronarealiteit, bij de ouders/verzorgers positiever
verliepen dan voorheen.
In Minnertsga startten we na de zomer feestelijk met de bekendmaking van de nieuwe naam voor de
samenwerkings-IKC: De Twirre. Goed om te ervaren dat samenwerking, ontmoeting en plezier deze
start na een intensief fusietraject kenmerkten.
Fijn dat Tim Zasburg na de zomer als nieuwe directeur van De Skeakel startte naast zijn
directeurschap op Mooitaki. De nieuwe beleidsmedewerkers, Tycho Hornstra voor onderwijskwaliteit
en Frederika Bunskoeke voor passend onderwijs, startten eveneens na de zomer. Goed om eind 2021
al te ervaren dat ze het naar hun zin hebben en gewaardeerd worden.
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In 2021 was er een eindtoets voor de leerlingen van groep 8, die na de zomer de overstap naar het
voortgezet onderwijs maakten. De resultaten waren divers. Voor wat betreft borging ligt er op
verschillende van onze locaties een uitdaging.
Fijn dat het herstelonderzoek op IKC e Noordster door de inspectie werd afgesloten met de
beoordeling ‘voldoende’, waarmee alle locaties van CBO-NWF weer groen op de kaart staan.
Bijzonder was ook de start van het nieuwe cursusjaar 2021-2022, gelet op de formatie. Voor de
zomer van 2021 hebben we van de overheid extra financiële middelen ontvangen die we op veel
manieren konden inzetten voor het nieuwe cursusjaar, om mogelijk opgelopen achterstanden tijdens
de lockdowns in te kunnen lopen. Veel van onze locaties gingen voor een werkverdelingsplan met
het verkleinen van groepen en het inzetten van meer personeel, om meer aandacht en individuele
ondersteuning te kunnen geven aan de kinderen op onze IKC’s.
Voor het extra personeel dat we hiervoor nodig hadden, konden we gelukkig goed functionerende
jongere collega’s al dan niet werkzaam binnen onze organisatie met een contract voor onbepaalde
tijd aan ons binden om de formatie/bemensing rond te krijgen. Al met al een hele puzzel, zeker
omdat er pas laat, mei 2021, duidelijkheid kwam over de mogelijkheden voor het inzetten van de
subsidiegelden NPO (Nationaal Plan Onderwijs), IOP (Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s) en EHK
(Extra hulp voor de klas).
Dat bracht ons al met al bij een andere bijzonderheid, namelijk dat we vanaf de start van het nieuwe
cursusjaar 2021-2022 nagenoeg geen collega’s meer konden vinden voor vervangingen toen we in de
maanden na de zomer weer volop te maken kregen met vele besmettingen en veel collega’s die in
quarantaine moesten en soms te ziek waren om online lessen te verzorgen, et cetera. Regelmatig
adverteren in de verschillende provinciale dagbladen, via sociaal media et cetera mocht niet baten.
Geen vervangingspoule betekende dat men op de locaties zelf moest zoeken naar een passende
oplossing in geval van ziekte en/of quarantaine.
Veel respect voor onze directeuren, die in die periode, zoals ze zelf aangaven, meer bezig waren met
het regelen van wie voor welke groep kon staan, dan met onderwijs en onderwijsgerelateerde
ontwikkelingen. Dit bracht uiteraard druk met zich mee en het raakt je onderwijshart als je
uiteindelijk toch moet besluiten om groepen naar huis te sturen.
Respect en een woord van dank aan alle collega’s die vanuit hun verantwoordelijkheidsgevoel,
arbeidsethos en flexibiliteit bereid waren om onvoorziene zaken mee op te pakken, extra te gaan
werken, zich na hun pensioengerechtigde leeftijd aanmeldden om in te vallen, of zelfs structureel
inzetbaar waren. Geweldig!
En dan waren er vele leuke onderwijs- en opvanggerelateerde zaken, zoals het binnenhalen van de
titel ‘provinciale voorleeskampioen’ op onze locatie in Achlum, openingen van nieuwe locaties voor
buitenschoolse opvang (BSO), vele jubilea, sinterklaas- en kerstvieringen, schoolreisjes, soms voor en
vele na de zomervakantie, et cetera.

Teo de Groot,
bestuurder
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1. Het bestuur / De organisatie
1.1

Profiel

1.1.1 Missie en visie
Visie
Op de locaties moet de grondslag vertaald worden naar en betekenis krijgen voor de
onderwijskundige praktijk. Gebaseerd op de christelijke identiteit geloven wij dat ieder kind uniek en
waardevol is.
De inspanningen van CBO-NWF richten zich dan ook op een veilig, liefdevol en respectvol klimaat. Op
deze manier hopen wij dat de kinderen via onderwijs en ondersteuning van
persoonlijkheidsontwikkeling een ononderbroken groei doormaken en vaardigheden ontwikkelen die
hen in staat stellen bij hen passend onderwijs te volgen. CBO-NWF streeft ernaar dat de kinderen
zich in de maatschappij een zelfstandige en positief-kritische plaats kunnen verwerven, waarbij zij
het zicht op de ander niet verliezen.
Missie
CBO-NWF streeft ernaar om vanuit de grondslag vorm en inhoud te geven aan kwalitatief goed
onderwijs en opvoeding in waarden en normen.
De kinderopvang in eigen beheer sluit aan bij deze missie. Dit biedt extra kansen voor het bestrijden
van onderwijsachterstanden, door een natuurlijke samenwerking tussen peuter- en
kleuteronderwijs, de doorlopende leerlijn daarvan en vroege ondersteuning bij kinderen met een
VVE-indicatie (voor- en vroegschoolse educatie).
1.1.2 Kernactiviteit
De kernactiviteit is de instandhouding van locaties voor christelijke IKC’s en samenwerkings-IKC’s in
het verzorgingsgebied Noardwest-Fryslân.
Om een ononderbroken groei door te maken en vaardigheden te ontwikkelen, zijn de voorschoolse
periode, de peuteropvang en naschoolse activiteiten (naschools leren) een pre. Mede hierom is er
een aparte rechtspersoon opgericht voor de kinderopvang in eigen beheer. Het bevoegd gezag van
de Stichting voor Christelijk Basisonderwijs in Noardwest Fryslân vormt ook het bestuur voor de
Stichting Kinderopvang Noardwest Fryslân.
Hiermee worden voorwaarden geschapen voor de vorming van IKC’s, waarbij elke IKC één
organisatie vormt voor onderwijs, dagopvang, peuterspeelzaal/voorschool, buitenschoolse opvang
en overige activiteiten in het kader van de opvoeding, ontwikkeling en ontspanning van kinderen.
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1.1.3 Strategisch beleidsplan
Zoals in het vorige bestuursverslag werd aangegeven, hebben we in het voorjaar van 2021 met een
werkgroep van verschillende directeuren en een externe partij een start gemaakt voor het maken
van een nieuw strategisch plan. Onder de titel ‘Onderzoekt alles en behoudt het goede’ werd als
vertrekpunt aangehaakt op dat wat er al was (de poster ‘Dit zijn wij’). Aan de zeven thema’s werden
twee toegevoegd. Voor ieder van die negen thema’s werden vragen geformuleerd die stichting breed
vóór de meivakantie werden uitgezet in een enquête onder alle medewerkers. Naast deze negen
thema’s werd gereflecteerd op de kernwaarden, de missie, de visie, et cetera.
De uitkomst leverde waardevolle informatie op met betrekking tot de stand van zaken op dat
moment en de ambitie voor de komende jaren, voor zowel de locaties individueel als de organisatie
in haar geheel.
Het proces met de input van zoveel collega’s, de directeuren in de werkgroepen, de momenten met
betrekking tot het formuleren van de pedagogische opdracht voor CBO-NWF, het vertalen naar
onderwijsontwikkelprincipes, de werkgroepen verbonden aan een van de thema’s voor het nieuwe
plan, de betrokkenheid van velen, de gesprekken et cetera, werd als zeer waardevol ervaren.
Het nieuwe strategisch plan wordt in het voorjaar van 2022 uitgerold.
De pedagogische opdracht, waarbij geformuleerd werd wat we met elkaar verstaan onder goed
onderwijs, vormt de paraplu voor het gehele plan, naast de missie en visie, die we als rode draad in
alles wat we doen, moeten kunnen herkennen.
De negen thema’s, die de ruggengraat vormen van het strategisch plan en waar we ons de komende
jaren op gaan richten en aan gaan verbinden, zijn de volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samenwerking en verbinding
Identiteit en pluriformiteit
Onderwijsaanbod en talentontwikkeling
Duurzaamheid
Passend onderwijs
Burgerschap
IKC-vorming
Kwaliteitszorg
HR beleid
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1.1.4

CBO-NWF onderwijs & kinderopvang en haar pedagogische opdracht

Goed onderwijs en goede kinderopvang starten altijd vanuit het appel dat kinderen op ons doen.
Elk kind is uniek en vraagt om een eigen benadering en een eigen structuur. De kunst van het
onderwijzen en stimuleren van ontwikkeling is kinderen naar de wereld om zich heen te laten
kijken vanuit de nieuwsgierige, onderzoekende en verwonderende houding die in hen aanwezig
is.
Onderwijs en opvang gaan uit van de mogelijkheden van kinderen. We observeren, stellen vragen,
dagen uit en kijken met de kinderen mee. We leren kinderen erop te vertrouwen dat ze
zichzelf en hun talenten met de juiste inzet en doorzettingsvermogen kunnen ontwikkelen.
Een kind kan zelf goed aangeven wat het nodig heeft en draagt zelf – passend bij de leeftijd –
eigenaarschap voor zijn of haar ontwikkeling. Samen met de kinderen stellen we doelen die
zijn verbonden met hun eigen ambitie, drijfveren en talenten. We begeleiden ze bij vragen en
verlangens, en in geval van weerstand en/of onbekendheid met zaken. Kinderen nemen
verantwoordelijkheid voor hun doelen en voor zichzelf, maar ook voor andere kinderen.
Wij coachen ze hierbij op basis van vertrouwen en veiligheid en stimuleren ze met elkaar te
reflecteren op hun eigenaarschap. We volgen de ontwikkelingen van de kinderen en toetsen en
beoordelen alleen als dat zinvol is.
Onderwijs is gericht op een volwassen omgang met de wereld, vanuit vrijheid en
verantwoordelijkheid. We leren kinderen om:
• anderen te begrijpen;
• met verschillen om te gaan;
• weerstand te kunnen bieden;
• eigen, gefundeerde keuzes te maken;
• om te gaan met momenten waarop zij zelf, of anderen, tekortschieten;
• bij te dragen aan de toekomst, op basis van goed leven, goed samenleven en
duurzaamheid.
Goed leven is gericht op een toekomst met en voor anderen. In ieder kind zit een verlangen naar
geluk, naar zelfstandigheid en verbondenheid. Een kind leert een eigen karakter te
ontwikkelen vanuit eigenschappen zoals moed, rechtvaardigheid, eerlijkheid en matigheid,
en mag erop vertrouwen: je bent goed zoals je bent.
Goed samenleven is leven met anderen en ontdekken dat ieder mens verschillend is. In relatie
tot anderen ontdekt een kind zijn kracht om te spreken en te handelen, en wat het kan
bijdragen aan een betere wereld, dichtbij en veraf.
Duurzaamheid begint met verwondering en eerbied voor de natuur. Kinderen leren dit te
verbinden met het dagelijks handelen en worden zich bewust van consequenties hiervan voor
de natuur. Duurzaamheid vraagt om een goede balans tussen mens en natuur, om keuzes
durven maken en die ook uitdragen naar anderen.
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1.1.5 Thema’s strategisch plan
De eerste aanzet voor het strategisch plan 2022-2025 kreeg als titel ‘Vaste waarden en vernieuwing’.
Of dit de titel blijft, weten we op dit moment nog niet. De uit te werken thema’s vanuit de eerder
verzamelde input met recente toevoegingen zijn:
•
•
•

•
•
•
•

Samenwerking en verbinding: met andere besturen, de omgeving waarin de locaties staan,
opleidingscentra, ouders/verzorgers, sportverenigingen, ouderen en de gemeenschap
Identiteit en pluriformiteit: naast de hedendaagse invulling van de ‘C’ ook aandacht voor
andere godsdiensten en andersdenkenden
Onderwijsaanbod: meer dan rekenen en taal (cognitie) alleen. Keuzes voor andere
onderwijsconcepten en onderwijsaccenten durven leggen die niet door Cito worden getoetst
(denk aan projecten als ‘Taal en (anders)taligheid’ en het project ‘Gouden handen’ in
samenwerking met het voortgezet onderwijs).
Duurzaamheid: aandacht voor het milieu en de natuur, mede vanuit het rentmeesterschap
voor de aarde
IKC’s: verbinden van kinderopvang met het onderwijs tot één doorgaande lijn op al onze
locaties
Kwaliteitszorg
HR-beleid en Burgerschap

1.1.6 Toegankelijkheid en toelating
Binnen de locaties van CBO-NWF is er ruimte voor pluriformiteit van identiteit. Dit vloeit voort uit de
instandhouding van (informele) samenwerkings-IKC, ontstaan uit fusies van christelijke met
openbare IKC’s. Onze dorps-IKC’s zijn breed toegankelijk, kennen een open toelatingsbeleid en gaan
respectvol om met iedereen.
Alleen met een goede onderbouwing kunnen wij besluiten een kind niet toe te laten tot het
onderwijs binnen onze locaties, bijvoorbeeld als we geen passend aanbod kunnen bieden. Het besluit
over toelating van kinderen berust formeel bij het college van bestuur, dat zal toetsen of de
procedures zorgvuldig en verantwoord zijn gevolgd en of het besluit van de locatiedirectie voldoet
aan zorgvuldige en verantwoorde besluitvorming.
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1.2

Organisatie

1.2.1 Contactgegevens
Stichting voor Christelijk Basisonderwijs in Noardwest Fryslân en Stichting Kinderopvang NoardwestFryslân.
Bestuursnummer

: 42656

Adres
Telefoon
E-mail
Website

: Academiestraat 30, 8801 LJ Franeker
: 0517-391081
: info@cbo-nwf.nl
: www.cbo-nwf.nl

1.2.2 College van bestuur
De heer T.S. de Groot.
1.2.3 Locaties
Onze locaties voor onderwijs en opvang staan vermeld op onze website www.cbo-nwf.nl.
1.2.4 Organisatiestructuur
De belangrijkste besluiten zijn voorbehouden aan het bestuur na verkregen goedkeuring van de raad
van toezicht. Het college van bestuur verbindt de professionele kolom (scholen en kinderopvang)
met de bestuurskolom. Daarnaast zijn er medezeggenschapsraden (MR’en), een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) voor het onderwijs, en een oudercommissie voor de kinderopvang.
Een aantal locaties werkt met een IKC-raad. In deze raad zijn medewerkers en ouders/verzorgers
vanuit het onderwijs en de kinderopvang vertegenwoordigd. Waar het kan, nemen zij gezamenlijk
besluiten. Waar het wettelijk is geregeld, nemen de vertegenwoordigers vanuit het onderwijs of de
kinderopvang een besluit.
Op locatieniveau is er voor betrokken ouders/verzorgers ruimte in de ouderwerkgroep, de
locatieraad of de ouderraad, voor met name uitvoerende en ondersteunende taken.
1.2.5 College van bestuur en intern toezicht
Het eenhoofdige college van bestuur bestaat uit:
Naam
T.S. de Groot

Functie
Bestuurder CBO-NWF

Nevenfuncties onbezoldigd
Voorzitter Fries mannenensemble,
Voorzitter Kerkrentmeesters PKN
Leeuwarden-Huizum
Bestuurslid SWV Fryslân
Bestuurslid CBO Fryslân

Het afgelopen jaar zijn er door de bestuurder geen extra declaraties ingediend met betrekking tot
buitenlandse reizen en/of andere zaken. De bezoldiging en eventuele declaraties zijn opgenomen in
de WNT-bijlage in de jaarrekening.
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De raad van toezicht bestaat uit:
Naam
Mevrouw
S. Walburg

Functie
Voorzitter

De heer
P. Stehouwer
De heer
J. Haakma

Lid remuneratiecommissie
Lid auditcommissie

De heer
H. Struiksma

Lid auditcommissie

Mevrouw
A. Brinks

Lid
Adviseur onderwijs- en
Onderwijskwaliteits- onderzoekskwaliteit NHL
commissie
Stenden Hogeschool

Vice-voorzitter/secretaris
deelraad Leeuwarder
Lyceum (Piter Jelles)

Mevrouw
G. Eisma

Lid remuneratiecommissie

Secretaris en
teammanager
Keatsteam Puur Passie

Mevrouw
H. Niehof

Beroep
Docent verpleegkunde,
docent master health
innovation,
onderzoeker lectoraat Zorg
Voor Jeugd,
NHL/Stenden Hogeschool in
Leeuwarden
Advocaat

Nevenfunctie
Lid bestuur
tennisvereniging
Marssum,
lid oudercommissie
kinderopvang Het
Kwetternest

Risicospecialist Verzekeren bij
Rabobank kring Friesland

Projectgroep realisatie
MFA Tzummarum
(onbezoldigd)
Penningmeester T.C.
Opinoo Tzummarum,
onbezoldigd

Manager Financiën,
Informatievoorziening en
Administratie bij Stichting
Wonen Noordwest-Friesland
in St.-Annaparochie

Coördinator Verzuim Poiesz
Supermarkten, eigenaar
Eisma
Management Advies,
HR/Verzuim/Spoor 2begeleiding
Lid
Onderwijswetenschapper en
Onderwijskwaliteits- docent-onderzoeker
commissie
verpleegkunde VIAA
Hogeschool in Zwolle,
examinator
praktijkonderzoek/afstuderen
aan de CHE in Ede

Bestuursverslag 2021

Samen gewoon bijzonder

n.v.t.

n.v.t.

Pagina 10 van 50

1.3

Jaarverslag raad van toezicht CBO-NWF

Dit jaarverslag beschrijft welke activiteiten de raad van toezicht (RvT) van CBO-NWF heeft verricht.
Het afgelopen kalenderjaar stond naast corona in het teken van het samenwerken en afstemmen
met de nieuwe bestuurder, evenals wisselingen binnen de RvT. Dit jaarverslag bespreekt als eerste
de situatie rondom corona en de rol van de RvT daarin. Daarna zullen de belangrijkste activiteiten en
bevindingen van de RvT ten aanzien van de kinderopvang en het primair onderwijs aan bod komen.
a. Corona
Zoals eerder genoemd, heeft het coronavirus het afgelopen jaar invloed gehad op zowel de
kinderopvang als het primair onderwijs. De onduidelijkheid over het verloop van het virus en de
snelheid van de beslissingen die het kabinet nam om scholen te sluiten, vroegen om
aanpassings- dan wel doorzettingsvermogen van zowel medewerkers binnen de organisatie, als van
ouders/verzorgers en leerlingen. De lessons learned van de eerste golven zijn door iedereen binnen
de organisatie met verve opgepakt, waardoor snel geschakeld kon worden naar online-onderwijs.
Niets dan lof voor alle medewerkers die zich hiervoor hebben ingezet.
De RvT heeft zich het afgelopen jaar laten informeren over de besteding van de NPO-gelden binnen
CBO-NWF en de subsidieregelingen die hiervoor zijn aangevraagd. Gezien de huidige situatie rondom
corona zal dit ook komend jaar een belangrijk aandachtspunt zijn.
Ondanks corona heeft de RvT haar vergaderingen fysiek door kunnen laten gaan, waarbij uiteraard
de geldende maatregelen in acht zijn genomen. Mocht het nodig zijn, dan kan via Teams vergaderd
worden. In deze Microsoft Office-omgeving zijn eveneens alle stukken van de RvT te vinden, wat
zorgt voor overzicht en transparantie.
b. Kinderopvang en primair onderwijs
• Financiën
Wat de financiën betreft, heeft de RvT de meerjarenbegroting 2022‐2025 van de scholen
goedgekeurd, evenals de begroting voor 2022 met betrekking tot de kinderopvang. Deze
documenten zijn eerst in de auditcommissie besproken, voordat de voltallige RvT haar goedkeuring
heeft gegeven. Verder is het contract met Aksos Assurence opnieuw verlengd. De RvT heeft
daarnaast voor de zomer haar goedkeuring gegeven aan de fusie tussen de voormalige basisscholen
OBS De Lytse Terp (Elan Onderwijsgroep) en CBS De Wizebeam in Minnertsga (CBO-NWF). Vanaf
schooljaar 2021-2022 gaan zij verder als IKC De Twirre, vallend onder CBO-NWF.
• IKC-bezoeken
In het afgelopen jaar zijn er door de RvT vijf IKC-bezoeken afgelegd. Doel van deze bezoeken was de
directeuren informeel te ontmoeten en te horen en te zien wat er leeft, ook gezien de situatie
rondom corona. Dit leverde leuke en leerzame open gesprekken op, waarbij opviel dat de
schoolbezoeken erg werden gewaardeerd. Voor de komende drie jaar heeft de RvT een cyclus van
IKC-bezoeken opgesteld, waarbij ieder schooljaar zes IKC’s bezocht worden. De RvT bezoekt op deze
manier driejaarlijks alle zeventien IKC’s die vallen onder CBO-NWF.
• Overleg gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
In 2021 is er een keer gezamenlijk vergaderd met de ‘oude’ samenstelling van de GMR, waarbij de
eerste ervaringen met de nieuwe bestuurder zijn besproken, evenals de vacature die in 2022 binnen
de RvT vrijkomt. De contacten met de GMR zijn goed en informeel. Gezien de maatregelen rondom
corona en wisselingen bij de GMR is er in samenspraak met de voorzitter voor gekozen het
eerstvolgende overleg begin volgend kalenderjaar plaats te laten vinden.
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• Scholing bestuurder-RvT
Op zaterdag 24 april 2021 heeft voor de bestuurder van CBO-NWF en de RvT een beleidsdag c.q.
scholingsochtend plaatsgevonden onder leiding van Sam Terpstra. Thema van deze bijeenkomst was
de reflectie op toezichthouden en besturen.
• Commissies binnen de RvT
Zoals in het jaarverslag van 2020 is benoemd, blijven onderwijskwaliteit en kinderopvang belangrijke
aandachtsvelden voor de RvT, ook met het oog op verdere doorontwikkeling van de IKC’s. De RvT is
content met de aanstelling van een beleidsmedewerker onderwijskwaliteit en een
beleidsmedewerker passend onderwijs, die na de zomer zijn gestart om hier verder vorm en invulling
aan te geven.
Om toezicht te houden op dit belangrijke onderdeel, is binnen de RvT vanaf september een
onderwijskwaliteitscommissie ingesteld, bestaande uit Henriette Niehof en Agnes Brinks. Zij zullen in
het schooljaar 2021/2022 verder vorm en inhoud geven aan het reglement dat aan deze commissie
ten grondslag ligt. Het reglement zal uiteraard binnen de voltallige RvT besproken en goedgekeurd
worden.
De remuneratiecommissie heeft conform de afspraken twee keer per jaar overleg gehad met de
bestuurder. Zij heeft daarnaast haar reglement in 2021 geüpdatet en de voltallige Rvt heeft hiermee
ingestemd.
• Mutaties binnen de RvT
In 2021 zijn er een aantal mutaties geweest in de RvT. Theo de Jager heeft voor de zomervakantie
officieel afscheid genomen en in zijn plaats is Jan Haakma benoemd. Hij neemt zitting in de
auditcommissie. Daarnaast is Agnes Brinks toegetreden tot de RvT en zij neemt samen met Henriette
Niehof zitting in de onderwijskwaliteitscommissie, zoals eerder genoemd. Vanaf september 2021
neemt Piet Stehouwer deel aan de remuneratiecommissie, het voorzitterschap van de RvT is
overgedragen aan Sarah Walburg. Verder worden de vergaderingen vanaf april 2021 structureel
genotuleerd door Ria Algra (als opvolgster van Nieske Coster).
• Scholing RvT
Door de vele mutaties binnen de RvT in de afgelopen twee jaar is in 2021 actief gezocht naar
trainingen. Het voornemen was om in 2021 met de voltallige RvT een reguliere training te volgen en
de voorzitter een separate training gericht op het voorzitterschap te laten volgen. Helaas gooide
corona roet in het eten, waardoor beide trainingen niet zijn doorgegaan. De RvT gaat ervan uit dat de
trainingen in 2022 kunnen worden gevolgd.
• Onkostenvergoeding RvT
De onkostenvergoedingen voor de RvT zijn ongewijzigd, € 1.700,‐ voor de voorzitter,
€ 1.500,‐ voor de leden van de remuneratiecommissie, de onderwijskwaliteitscommissie en de
auditcommissie. De RvT is nu zo ingericht dat, behalve de voorzitter, alle leden in een commissie
zitten. De vergoedingen worden verstrekt in de vorm van een vrijwilligersvergoeding.
Piet Stehouwer, voorzitter RvT tot en met september 2021
Sarah Walburg, voorzitter RvT vanaf september 2021
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1.4

De (gemeenschappelijke) medezeggenschap

Aan elke locatie is een medezeggenschapsraad/IKC-raad verbonden. Deze raden verantwoorden zich
aan de locatiegemeenschap via de eigen website en het ouderportaal. Op organisatieniveau is een
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ingesteld met veertien leden. Er is bewust voor gekozen
dat niet alle locaties in deze raad zijn vertegenwoordigd. De verslagen worden via de
stichtingswebsite verspreid. Er is voor de kinderopvang nog geen ondernemingsraad of
personeelsvertegenwoordiging ingesteld. Het komende jaar worden hiertoe de mogelijkheden
onderzocht.
1.4.1 Jaarverslag gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Dit jaar is er vergaderd over allerhande zaken ten behoeve van de stichting en alles wat daarbij
hoort. Het afgelopen jaar stonden er negen vergaderingen op de agenda. In verband met corona is
de vergadering van 25 januari komen te vervallen en de vergadering van 11 maart verschoven naar
25 maart. Net als voorgaande jaren werd ook dit jaar de agenda opgesteld door de voorzitter van de
GMR, in samenspraak met het bestuur. In 2021 is er één keer vergaderd in combinatie met de RvT,
en wel op 27 mei. Op 7 december is door het CNV een cursus MR-compact gegeven. Deze cursus,
georganiseerd door de GMR, heeft online plaatsgevonden en werd bijgewoond door 23 leden van
verschillende MR’en en IKC-raden binnen de stichting. Hierover verderop in dit verslag meer.
Bezetting
Aan de start van 2021 hadden de volgende de volgende ouders/personeelsleden zitting in de
GMR:
IKC De Fûgelsang, Berltsum
Sijtze Sijens (O) voorzitter
IKC It Anker, Dronryp
Matzen Rinsma (P) Gerlinde van der Meij (O)
IKC De Korendrager, Franeker
Klara Bosch (O)
IKC Prins Johan Friso, Harlingen
Rixt Sprietsma- Brijder (P) secretaris, Roxanne Feikema (P)
IKC It iepen finster, Achlum
Nynke Adema (P)
IKC Toermalijn Franeker
Tietsje Werkhoven (P), Susan van der Werf (O)
IKC Eben Haezer, Menaam
Nynke Vogel (O)
IKC De Slotschool, Sint Annaparochie
Jan Stok (O)
IKC De Syl, Oudebildtzijl
Sylvia Stoelinga (P)
IKC De Skeakel, Sexbierum
Willy Boschma (O)
IKC het bAken, Harlingen
Marijke Bloembergen (P)
In september zwaaiden een aantal leden van de GMR af: Sijtze Sijens (O), voorzitter, Tietsje
Werkhoven (P) en Klara Bosch (O). Wij danken hen voor hun inzet de afgelopen jaren. De volgende
personen zijn daarvoor in de plaats gekomen en maken nu deel uit van de GMR: Tineke Hansen (P),
werkzaam op SWS De Swirrel in Britsum, Jochem Jan Zijlstra (O), ouder op IKC It Anker in Dronryp,
en Judith de Bock (O), ouder op IKC Mooitaki in Bitgummole. Gerlinde van der Meij (O) heeft het
voorzitterschap overgenomen van Sijtze Sijens en we hebben Ria Algra bereid gevonden onze vaste
notulist te worden. We hebben in de afgelopen maanden al een mooie samenwerking gehad en
kijken uit naar de toekomst.
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Sinds enige tijd zijn alle locaties van de stichting aangemerkt als IKC. Dit betekent dat niet alleen
leerkrachten en ouders van kinderen in het onderwijs betrokken zijn bij de stichting, maar ook
pedagogische medewerkers en ouders van kinderen in de verschillende facetten van de opvang. Dit
heeft als gevolg dat op meerdere locaties de MR’en zijn vervangen door IKC-raden (IKC het bAken
en IKC PJF). In de toekomst zal dit realiteit worden op alle locaties die opvang aanbieden. Dat heeft
ook gevolgen voor de samenstelling van de GMR. De GMR heeft het voornemen een zo breed
mogelijke verspreiding over alle facetten van CBO-NWF te hebben. Daarom zal ook gekeken worden
naar invulling van vacatures door pedagogische medewerkers en ouders verbonden aan de
kinderopvang.
Communicatie
CBO-NWF telt sinds 2018 zeventien locaties voor onderwijs en opvang. Niet alle locaties zijn
vertegenwoordigd binnen de GMR. Alle leden van de GMR hebben locaties toegewezen gekregen
voor wie zij het aanspreekpunt zijn.
De verdeling van GMR-leden over de kindcentra is als volgt:
IKC It Anker
IKC It iepen finster
IKC De Korendrager
IKC Mooitaki
IKC De Flambou
IKC De Fûgelsang
IKC Staetlânsskoalle
IKC Eben Haëzer
IKC De Skeakel
IKC De Toermalijn
IKC Prins Johan Friso
IKC het bAken
IKC De Syl
IKC De Noordster
IKC De Slotschool
IKC De Twirre
IKC De Swirrel

Matzen Rinsma
Nynke Adema
Rixt Sprietsma- Brijder
Judith de Bock
Willy Boschma
Marijke Bloembergen
Jochem Jan Zijlstra
Nienke Vogel
Willy Boschma
Susan van der Werf
Rixt Sprietsma- Brijder
Marijke Bloembergen
Sylvia Stoelinga
Roxanne Feikema
Jan Stok
Gerlinde van der Meij
Tineke Hansen

De GMR verwacht van alle MR’en en IKC-raden van de verschillende locaties een actieve houding
ten aanzien van het verkrijgen van informatie en ook dat zij zelf het voortouw nemen om eventuele
punten op de agenda van de GMR te plaatsen. Elk verantwoordelijk GMR-lid heeft zich kenbaar
gemaakt op de aangewezen locatie. Ook zorgt de GMR ervoor dat de actuele notulen van
vergaderingen doorgestuurd worden naar de MR’en van de toegewezen locaties en dat deze te
vinden zijn op de website van de stichting.
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SharePoint
Vanaf dit jaar krijgt de GMR de vergaderstukken niet langer toegestuurd via de mail, maar worden
deze geplaatst in een veilige omgeving op SharePoint. Alle leden hebben inmiddels toegang tot de
beveiligde omgeving en kunnen hier terecht voor actuele vergaderstukken, notulen, adressenlijsten,
informatie van het CNV en vergaderstukken en notulen uit het verleden.
Actueel
Corona
Het afgelopen jaar hebben wij wederom te maken gehad met de wereldwijde pandemie en de
gevolgen voor het onderwijs en de opvang. Vanaf begin januari tot half februari is door alle locaties
van de stichting wederom thuisonderwijs en noodopvang gefaciliteerd. Op de locaties wordt onder
strenge voorwaarden gewerkt, met het ‘snotneuzenbeleid’ en de mondkapjesplicht. Vanwege veel
besmettingen onder kinderen, hebben alle locaties te maken gehad met klassen en collega’s in
thuisquarantaine. Halverwege december is door het kabinet besloten de kerstvakantie een week te
vervroegen, waardoor locaties wederom noodopvang moesten verzorgen.
Het college van bestuur heeft de GMR goed op de hoogte gehouden over alle zaken rondom corona,
waarvoor de GMR haar dank uitspreekt. Ook heeft de GMR zeer veel bewondering voor de flexibele,
oplossingsgerichte houding van de werknemers van de stichting. Dankzij hen weten de locaties zich
zo goed mogelijk staande te houden in deze uitzonderlijke situatie.
Personeel CBO-NWF
Formatie 2021-2022
Nu het werkverdelingsplan, dat goedgekeurd moet worden door de verschillende MR’en en IKCraden op locatie, is ingesteld, ligt er geen rol meer voor de GMR op dit gebied. Het formatieplan dat
is besproken, is informerend voor de GMR. Adviesrecht heeft de GMR wel, daar is bij het
formatieplan 2021-2022 geen gebruik van gemaakt.
Nationaal Plan Onderwijs (NPO)
Voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023 heeft het ministerie geld beschikbaar
gesteld om achterstanden opgedaan door corona, weg te kunnen werken. Per schoolgaand kind is
een bedrag van plusminus €700,- beschikbaar gesteld. De locaties konden aan de hand van een
keuzemenu kiezen welke interventie zij gingen inzetten. De inzet van de NPO-middelen is door de
locaties aangegeven in de schoolscan. In het formatieplan is een mooi overzicht te vinden van de
middelen die door de verschillende locaties gebruikt worden. Een veel gemaakte keuze van de
locaties is het realiseren van kleinere klassen. Probleem hierbij is het tekort aan personeel.
Vooralsnog zijn wel alle vacante vacatures ingevuld.
Nieuw personeel en Intensief StageTraject (IST)
Het IST-traject is een praktische manier om onderwijsassistenten in spe alvast te binden aan de
stichting. Samen met ROC De Friese Poort geeft de stichting daaraan handen en voeten door middel
van onderwijs op de werkvloer. Tweedejaars studenten niveau 4 krijgen één dag per week les op
locatie, de rest van de week lopen ze stage op de locaties IKC De Toermalijn en IKC De Korendrager.
Op dit moment is er één opleidingslocatie binnen de stichting, IKC De Toermalijn. De insteek is dat
de samenwerking ook wordt uitgerold naar NHL Stenden (pabo) en verdergaat dan alleen Franeker
als opleidingslocatie. Op deze manier hoopt de stichting toekomstige medewerkers aan zich te
binden en zichzelf als goede opleidingsschool te profileren. In de zomer van dit jaar is besloten een
aantal jonge medewerkers die goed functioneren een vaste aanstelling aan te bieden. Hier is goed
gebruik van gemaakt. De GMR adviseert de lijntjes met NHL Stenden, alsook met de mboopleidingen kort te houden en gebruik te maken van de contacten die de GMR-leden hebben met
deze instellingen.
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Functiehuis
In de maak is een nieuwe invulling van het functiehuis. CBO-NWF houdt hierbij de functieomschrijvingen aan zoals die opgesteld zijn in het CAO-akkoord. De GMR adviseert om een
inventarisatie te doen van de kennis en expertise die de stichting in huis heeft, om daar optimaal
gebruik van te kunnen maken.
Financiën
Bestuursverslag/jaarrekening 2020
Het bestuursverslag van 2020 is goedgekeurd door de accountant en de RvT. Vanuit de GMR de
complimenten van de voorzitter voor de het keurige geheel en het duidelijke verslag. Het rapport gaf
voor de GMR verder geen aanleiding tot vragen.
Begroting 2022-2025
De stichting is een gezonde organisatie. Er wordt streng doch rechtvaardig naar de inkomsten en
uitgaven gekeken en waar nodig worden aanpassingen gemaakt. De GMR houdt dit nauwlettend in
de gaten en dit heeft in het verleden geresulteerd in zowel adviezen als instemmingen van
begrotingen en beleidsplannen ten aanzien van goed financieel management.
De GMR is positief ten aanzien van de financiële situatie en de toelichting hierop door het college
van bestuur en de desbetreffende stafmedewerker, en kan zich vinden in de instemming door de
RvT. Voor de GMR lag in dit gedeelte geen instemmings-, enkel adviesrecht.
Parkeersituatie Harlingen
Sinds enkele jaren is het parkeren in de gehele gemeente Harlingen betaald. De IKC-raad van IKC
Prins Johan Friso heeft via de GMR een brief gestuurd aan het college van bestuur met het verzoek
de benodigde parkeerkosten van de werknemers op IKC Prins Johan Friso en IKC het bAken te
vergoeden. Dit heeft het college van bestuur toegezegd. De betrokken locaties hebben deze
toezegging inmiddels via de GMR gekregen en een handleiding ontvangen hoe zij de parkeerkosten
kunnen declareren.
Strategisch beleidsplan
In januari 2021 is gestart met het vormen van een nieuw strategisch beleidsplan. Onder alle
medewerkers van de stichting is een monitor uitgezet waarin zij op verschillende punten de situatie
nu en de ambitie voor de toekomst aan konden geven. De resultaten uit de monitor vormden de input
voor het nieuwe plan. Het strategisch beleidsplan zal zich richten op negen thema’s: Samenwerking en
verbinding, Identiteit en pluriformiteit, Onderwijsaanbod en talentontwikkeling, Duurzaamheid,
Passend onderwijs, Burgerschap, IKC-vorming, Kwaliteitszorg, HR beleid.
Rondom de thema’s zijn werkgroepen ingericht die zich bezighouden met het ontwikkelen van een
duidelijke koers omtrent het betreffende thema. Vanuit de GMR zijn meerdere leden gevraagd deel
te nemen aan de ontwikkeling van het strategisch beleidsplan. Daarnaast is het plan een
terugkerend onderwerp op de agenda van de GMR. De GMR kijkt met interesse uit naar de
rapportage van het plan in het voorjaar van 2022.

Bestuursverslag 2021

Samen gewoon bijzonder

Pagina 16 van 50

Cursus (G)MR-compact 7 december 2021
De GMR heeft een partnerlidmaatschap met het CNV. Richard Eising is de contactpersoon namens
het CNV. Op 7 december 2021 stond een cursusavond gepland op IKC Prins Johan Friso. In verband
met de aangescherpte coronamaatregelen heeft deze cursus via Teams plaatsgevonden en werd
deze door omstandigheden gegeven door Matthijs Stemmer.
We kijken terug op een interessante avond met veel deelnemers. Deelnemende MR’en en IKC-raden
kwamen dit keer van IKC De Skeakel, IKC De Fugelsang, IKC De Slotschool, SWS De Swirrel, IKC It
Anker,SWS It iepen finster, IKC Mooitaki en IKC Prins Johan Friso. Onderwerpen van deze avond
waren onder andere het advies- en instemmingsrecht van de (G)MR en de IKC-raad, het
ambitiegesprek, rechten en plichten en de MR-onderwerpen.
De informatie op deze avond gegeven door de heer Stemmer is na afloop doorgestuurd naar de
deelnemers. De GMR heeft het voornemen in het voorjaar een verdiepingscursus aan te bieden. Al
met al is dit een hele nuttige manier van werken, zeker nu er steeds meer zeggenschap komt te liggen
bij de MR en de IKC-raad. De GMR gaat MR’en en IKC-raden actief benaderen om deel te nemen
aan de aankomende cursus om deze waardevolle informatie tot zich te nemen. Daarnaast
benadrukt de GMR dat het partnerschap met het CNV ook beschikbaar is voor de MR’en en IKCraden van de verschillende locaties.
Statuten en regelementen
Dit kalenderjaar is er ingestemd met de volgende stukken:
- Financieel beleidsplan 2019-2023 (advies)
- Bestuursverslag en jaarrekening (advies)
- Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2021-2024 (advies)
- Vakantierooster 2021-2022 (instemming personeelsgeleding)
Voor de notulen van vergaderingen, de gegeven adviezen en genomen besluiten verwijst de GMR naar
de website van CBO-NWF.
Namens de GMR,
Rixt Sprietsma-Brijder,
secretaris
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1.5

Horizontale dialoog en verbonden partijen

Een horizontale dialoog is een gesprek tussen de stichting (locaties) en haar belanghebbenden,
waaronder in elk geval ouders en leerlingen. Dit gesprek wordt een ‘horizontale dialoog’ genoemd
om het verschil te markeren met het inspectietoezicht, dat meer verticaal van aard is. In een
horizontale dialoog spreken de locaties met ouders en leerlingen over bijvoorbeeld de kwaliteit van
het onderwijs, vragen locaties aan ouders en leerlingen hun mening over uiteenlopende zaken en
leggen scholen aan ouders en leerlingen verantwoording af. Ouders en leerlingen kunnen de school
vragen stellen over verschillende schoolzaken of suggesties aanreiken.
Contacten
Naast de directe belanghebbenden (ouders/verzorgers, leerlingen, medewerkers) heeft CBO-NWF en
hebben de locaties contact met gemeenten, overige instellingen voor kinderopvang, het regionale
vervolgonderwijs, lokale sport- en cultuurverenigingen, samenwerkingsverbanden voor passend
onderwijs, Jeugdzorg, etc.
Belanghebbende
organisatie of groep
Leerlingen
Ouders/verzorgers
Medewerkers
Gemeenten

Kinderopvang
Voortgezet onderwijs
Lokale verenigingen
CBO Fryslân
SWV Fryslân

Beknopte omschrijving van de samenwerking of dialoog
Leerlingenraad per locatie, locatie-aangelegenheden
Ouderbetrokkenheid, gericht op de ontwikkeling van de kinderen
Periodiek informeren via de nieuwsbrief, scholingsbijeenkomsten,
individuele gesprekken
Formeel overleg
• OOGO voor huisvesting
• LEA, o.a. VVE-beleid
• Jeugdbeleid, waaronder jeugdzorg, logopedische screening
e.d.
Informeel overleg
• Periodiek overleg met de portefeuillehouder
• Overleg met raadsleden over specifieke onderwerpen
Gesprekken gericht op het afstemmen van de doorgaande ontwikkelingslijn
en het aanbod van buitenschoolse activiteiten
Aansluiting po - vo algemeen
Opzetten van projecten met betrekking tot techniek en meertaligheid
Gebruikmaken van de expertise bij lokale sportverenigingen,
muziekverenigingen en overige culturele instellingen
Friese samenwerking van CBO-stichtingen (primair onderwijs)
Met name gericht op de bekostiging van passend onderwijs

1.5.1
Klachtenbehandeling
In 2021 zijn bij het bestuur geen schriftelijke klachten binnengekomen. Als belanghebbenden een
klacht indienen, wordt deze door onze vertrouwenspersoon met de betrokkenen besproken. Dit leidt
er vaak toe dat de klacht in goed overleg en naar ieders tevredenheid wordt opgelost. Soms lukt dat
niet. In dat geval wordt de klacht over het onderwijs conform de klachtenregeling ter kennis gebracht
van de Landelijke Klachtencommissie. Voor de kinderopvang is dat de geschillencommissie.
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1.6

Juridische structuur

De Stichting voor Christelijk Basisonderwijs in Noardwest Fryslân staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel Friesland onder nummer 59649054. De stichting Kinderopvang Noardwest Fryslân staat
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74467867.

1.6.1 Governance en governancecodes
In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs en in de Governancecode Kinderopvang 2019 zijn
basisprincipes vastgelegd omtrent de professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en
managers in het primair onderwijs en kinderopvang. Het bestuur handhaaft deze codes onverkort.
Daarnaast wordt gebruikgemaakt van een managementstatuut en een bestuursstatuut.
1.6.2 Functiescheiding
Volgens de Code Goed Bestuur zijn organisaties voor primair onderwijs verplicht om de functies van
bestuur en intern toezicht te scheiden. De functionele scheiding van bestuur en intern toezicht
bestaat, zoals aangegeven in het organogram, uit een college van bestuur (bestuur) en een raad van
toezicht (intern toezicht), die werken volgens een ‘two tier’-model.

Bestuursverslag 2021

Samen gewoon bijzonder

Pagina 19 van 50

Bestuursverslag 2021

Samen gewoon bijzonder

Pagina 20 van 50

2. Verantwoording van het beleid
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over het beleid van het bestuur. Het is opgedeeld in vier
paragrafen over de verschillende beleidsterreinen: onderwijs en kwaliteit, personeel en
professionalisering, huisvesting en 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.
Ten aanzien van het gehele bestuursverslag moet worden opgemerkt dat er voor 2021 geen concrete
doelen vanuit een nieuw strategisch plan zijn geformuleerd. De poster ‘Dit zijn wij’ en de gemaakte
film als strategisch plan voor 2019-2023 beschrijven de onderwerpen die aan de orde zijn, niet de te
behalen doelen. Het uitwerken van alle input, met een nulmeting en de situatie waar we naartoe
willen, is opgepakt in 2021. Het strategisch plan wordt gepresenteerd in maart 2022.

2.1 Onderwijs en kwaliteit
2.1.1 Onderwijskwaliteit
Onderwijskwaliteit betekent voor CBO-NWF het constant en doelgericht werken aan
kwaliteitsverbetering, met ruimte voor borging. Met behulp van adequate instrumenten (zie 2.1.2)
monitoren we de basiskwaliteit en de verdere ontwikkeling van onze locaties en ons personeel.
De onderwijskwaliteit is de kwaliteit van het onderwijs dat op een locatie gegeven wordt. Het gaat
om het onderwijsproces zelf en de leerlingresultaten, maar ook om het sociale klimaat, de
kwaliteitscultuur en de financiële verantwoording.
Aan de hand van een heldere beleidscyclus (zie afbeelding 1) wordt er systematisch en planmatig
gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van beleid binnen de locaties. Kwaliteitszorg is een
cyclisch systeem waarin samenhangend beleid, concrete doelstellingen en goed management nodig
zijn om acties en controles uit te voeren
waarmee onze locaties de gewenste kwaliteit
systematisch leveren en continu kunnen
verbeteren.
We streven kwaliteit van onderwijs na en we
borgen deze kwaliteit. Door het systematisch
monitoren en analyseren van
onderwijsresultaten krijgen we zicht op deze
kwaliteit. Op basis van deze bevindingen
stellen we hoge ambitiedoelen die de
onderwijskwaliteit verbeteren en/of borgen.
Onze kwaliteitszorg is gekoppeld aan het
personeelsbeleid. We streven ernaar dat de
leerkrachten competenties ontwikkelen die
gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die
bijdragen aan onderwijskwaliteit.

Afbeelding 1
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We beschrijven vier pijlers voor kwaliteitszorg:
- De locaties van CBO-NWF bewaken het ononderbroken ontwikkelingsproces van hun
leerlingen;
- De locaties van CBO-NWF werken doelgericht en systematisch aan kwaliteitsverbetering met
ruimte voor borging;
- De locaties van CBO-NWF evalueren systematisch de kwaliteit van hun opbrengsten en van
het onderwijs en leren;
- De stichting CBO-NWF en haar locaties leggen verantwoording af aan belanghebbenden over
de gerealiseerde onderwijskwaliteit.
In het nieuwe strategisch plan van de stichting geven we aan waar we naartoe willen en waar we
accenten leggen. De missie en visie hebben gevolgen voor het onderwijs, het personeel en de
organisatie, en voor de huisvesting.
De antwoorden op de volgende vragen vormen de basis voor onze kwaliteitszorg:
- Leren de leerlingen genoeg?
→ Gericht op opbrengsten
- Krijgen de leerlingen goed les?
→ Gericht op pedagogisch-didactisch handelen
- Zijn de kinderen veilig?
→ Gericht op sociale, fysieke en psychische veiligheid
- Doen we de goede dingen?
→ Gericht op de opdracht van de stichting
- Doen we de dingen goed?
→ Gericht op effectiviteit en efficiëntie
- Hoe weten we dat?
→ Gericht op analyse en onderbouwing
- Vinden anderen dat ook?
→ Gericht op verantwoording
- Wat doen we met die wetenschap?
→ Gericht op uitvoering (verbetercultuur)
Beleidsplan kwaliteitszorg
2.1.2 Zicht op onderwijskwaliteit en activiteiten
Het bestuur van CBO Noardwest Fryslân bevordert een kwaliteitscultuur op de locaties en zorgt voor
de randvoorwaarden voor het onderwijs. Er is zicht op de onderwijskwaliteit van de locaties en het
bestuur betrekt interne en externe belanghebbenden, zoals de RvT, GMR en andere stakeholders, in
een dialoog over de kwaliteit van het onderwijs.
Om zicht te krijgen op de kwaliteit van het onderwijs en die kwaliteit te volgen, maakt het bestuur
cyclisch en planmatig gebruik van onder andere de volgende middelen/instrumenten:
- Genormeerde toetsen, die halfjaarlijks worden afgenomen vanaf groep 3; deze worden
bovenschools gevolgd en met de directies besproken.
- Alle locaties formuleren ambities op de referentieniveaus voor de eindtoets en analyseren de
opbrengsten. Hierbij is de schoolweging vanuit het onderwijsresultatenmodel
richtinggevend.
- Het bestuur hanteert een gesprekkencyclus met de directies van drie gesprekken per jaar,
waarin de doelen, de voortgang en de (jaar)evaluatie, de agendering en de verslaglegging
worden besproken. Daarbij komen alle kwaliteitsaspecten aan de orde.
- Het instrument Schoolmonitor geeft naast allerlei beleidsdocumenten inzicht in de inhoud
van de locatie- en jaarplannen van de locaties en de voortgang daarvan gedurende de
planperiode of het schooljaar.
- Het bestuur houdt periodiek tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, hun
ouders/verzorgers en leerkrachten. Het laatste tevredenheidsonderzoek vond plaats in 2019.
- Het bestuur bespreekt met de directeuren welke initiatieven er zijn genomen voor
activiteiten op het gebied van persoonsvorming, socialisatie en burgerschap.
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2.1.3 Doelen en resultaten in 2021
Ook 2021 stond grotendeels in het teken van corona. Desondanks heeft de stichting zich binnen de
mogelijkheden ontwikkeld.
In onderstaande tabel staan de doelen en resultaten voor 2021 beschreven. Hierbij is met een kleur
aangegeven of dit doel is behaald (groen), in ontwikkeling is (blauw) of nog niet is behaald (rood). Bij
elk doel is een korte toelichting gegeven.
Doel/beleidsvoornemen

Beknopte toelichting

Resultaat

1. Op 1 januari 2022 is het
nieuwe strategisch plan van
CBO-NWF van kracht.

Door wijzigingen in het college
van bestuur en de signalen uit
de locaties is besloten het
strategisch plan te herzien,
omdat het niet paste bij de
huidige situatie.
In het strategisch plan staat
‘IKC-vorming’ als een van de
thema’s centraal. Hierbij is een
ononderbroken
ontwikkelingslijn van 0 tot 13
jaar het uitgangspunt.

Het streven het strategisch
plan op 1 januari 2022 van
start te laten gaan, is niet
gelukt. De start staat nu
gepland op 1 maart 2022.

2. Alle locaties (zeventien) van
CBO-NWF ontwikkelen zich tot
integraal kindcentrum (IKC).

3. Alle locaties voldoen aan de
basiskwaliteit.

Eind 2019 is de
onderwijsinspectie opnieuw op
bezoek geweest bij een van
onze locaties en heeft toen het
predicaat ‘zeer zwak’ omgezet
in een onvoldoende.

4. Alle locaties hebben een
coördinator excellentie.

Om alle leerlingen passend
onderwijs te kunnen bieden, is
differentiatie nodig. Ook voor
leerlingen met een
ontwikkelingsvoorsprong is het
belangrijk om aan te sluiten bij
de onderwijsbehoeften.
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Op verschillende vlakken is er
veel aandacht voor de
ontwikkeling van het IKC.
Hierbij zijn er verschillen
zichtbaar tussen de locaties,
omdat de visie nog
onvoldoende helder is. In 2022
wordt in het nieuwe
strategisch plan de focus
gelegd op IKC-vorming en de
visie op de verschillende rollen
binnen een IKC. Dit is in
ontwikkeling.
In februari 2021 heeft de
onderwijsinspectie de
betreffende locatie nogmaals
bezocht en beoordeeld met
een onvoldoende. In korte tijd
is er intensief gewerkt aan de
onderwijskwaliteit en in
december 2021 is het
herstelonderzoek met een
voldoende afgerond. Dit
betekent dat alle locaties van
CBO-NWF onder de
basiskwaliteit vallen.
Het afgelopen jaar hebben de
laatste collega’s de opleiding
tot coördinator excellentie
afgerond; elke locatie beschikt
nu over een coördinator voor
leerlingen met een
ontwikkelingsvoorsprong.
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Doel/beleidsvoornemen

Beknopte toelichting

Resultaat

5. Er is een auditteam
gevormd, door directeuren die
de opleiding tot auditor
volgen, dat regelmatig audits
afneemt op alle locaties om
zicht te houden op de
onderwijskwaliteit

Met andere besturen in
Friesland is het initiatief
genomen om gezamenlijk een
auditcommissie samen te
stellen om collegiale visitaties
en audits af te nemen binnen
en buiten de stichting.
Hierdoor krijgen we meer zicht
op de brede
onderwijsontwikkeling en
kwaliteitszorg op onze locaties.

6. Alle locaties zijn op de
hoogte van het
onderwijsresultatenmodel en
kunnen hiermee sturen op het
cyclisch werken aan
onderwijsresultaten en
-kwaliteit.

In het verleden bestond de
verantwoording over
onderwijskwaliteit
voornamelijk uit
dialoogvoering. De huidige
onderwijspraktijk vraagt een
cyclische en meer
resultaatgerichte aanpak met
heldere doelen en afspraken.

7. Om het onderwijs op de
locaties van CBO-NWF een
kwaliteitsimpuls te geven, is er
op stichtingsniveau behoefte
aan ondersteuning en
begeleiding in de vorm van
nieuwe beleidsmedewerkers.

Op stichtingsniveau worden
twee beleidsmedewerkers
aangesteld. Een
beleidsmedewerker passend
onderwijs en een
beleidsmedewerker
onderwijskwaliteit. Deze
beleidsmedewerkers kunnen
zorgen voor een betere
samenhang en samenwerking
tussen de verschillende
locaties.

In het schooljaar 2021-2022
zijn zes directeuren en de
beleidsmedewerker
Onderwijskwaliteit gestart met
de auditopleiding. Deze
hebben ze nog niet afgerond.
Daarnaast is de
beleidsmedewerker
onderwijskwaliteit in overleg
met andere besturen over een
eventuele samenwerking. Deze
samenwerking staat nog in de
kinderschoenen en zal komend
schooljaar meer vorm krijgen.
Het voornemen is om binnen
CBO Friesland een auditcomité
samen te stellen om bij eigen
en andere besturen audits af te
nemen.
Door het aanstellen van de
beleidsmedewerker
onderwijskwaliteit en het
inrichten van de werkgroep
kwaliteitszorg is het cyclisch
werken op verschillende lagen
van de organisatie opgepakt.
Dit is echter nog in
ontwikkeling en het gewenste
resultaat is nog niet behaald.
Op schoolniveau zijn kaders
vastgesteld om zicht te hebben
op de ontwikkeling. Op
verschillende lagen van de
organisatie wordt er aandacht
besteed aan
analyses/evaluaties en
vervolgacties.
Per 1 augustus 2021 zijn de
twee nieuwe
beleidsmedewerkers
aangesteld voor 0,8 fte per
persoon.
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2.1.4 Toekomstige ontwikkelingen
In het voorjaar van 2022 zal het nieuwe strategisch plan worden geëffectueerd. Door planmatig te
werken aan negen thema’s, zal de ontwikkeling van de stichting worden voortgezet. Alle thema’s van
het nieuwe strategisch plan, waaronder IKC-vorming en onderwijskwaliteit, grijpen in elkaar tot een
duidelijke, nieuwe koers. Vanuit deze nieuwe koers zullen ook de doelen worden gesteld voor het
jaar 2022. Zo wordt er in het strategisch plan gesteld dat de basis op elke locatie op orde is, dus
worden er per locatie ambities gesteld voor de te behalen opbrengsten.
Daarnaast worden de doelen die in 2021 nog niet behaald zijn, voortgezet in 2022. De ontwikkeling
van het IKC is één van de speerpunten van het strategisch plan en zal meer richting krijgen zodra het
strategisch plan in werking is gesteld. Daarnaast zal er meer cyclisch gewerkt worden aan de
onderwijskwaliteit. Ook zullen de betreffende directeuren de auditopleiding afronden en zal een
werkwijze worden opgezet om de audits te integreren in ons kwaliteitszorgsysteem.
2.1.5 Onderwijsresultaten
Sinds het schooljaar 2020-2021 wordt er op een nieuwe manier gekeken naar de
onderwijsresultaten. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het onderwijsresultatenmodel. In dit model
wordt gekeken naar de referentieniveaus voor rekenen, lezen en taalverzorging. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen het fundamentele niveau (1F) en het streefniveau (1S/2F).
Vanuit het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt een schoolweging berekend. Hierbij wordt
rekening gehouden met de schoolpopulatie. De schoolweging is gekoppeld aan een bepaalde norm,
uitgedrukt in percentages van de referentieniveaus 1F en 1S/2F.
De locaties van CBO-NWF hebben allemaal een redelijk vergelijkbare schoolweging (tussen de 27 en
33), rond het landelijk gemiddelde (30). De eindtoets in het basisonderwijs geeft de locatie inzicht in
de behaalde percentages voor de referentieniveaus rekenen, lezen en taalverzorging.
Over het algemeen scoren zeven van de zeventien locaties (41%) boven het landelijk gemiddelde op
het fundamentele niveau en zeven van de zeventien locaties (41%) boven het landelijk gemiddelde
op het streefniveau (1S/2F). Daarnaast scoort één van de zeventien locaties onder de
signaleringswaarden van de inspectie op het streefniveau (1S/2F). Dit is bekend en er zijn
interventies ingezet op school- en groepsniveau.
Het vakgebied rekenen behoeft aandacht binnen de stichting. Twee van de zeventien locaties (11%)
scoren gemiddeld genomen boven het landelijk gemiddelde op het fundamentele niveau (1F), één
locatie scoort onder de signaleringswaarde van de inspectie. Het is van belang om in te zetten op het
streefniveau (1S) rekenen. Tien van de zeventien scholen (59%) scoren onder de signaleringswaarde
van de inspectie. Binnen CBO-NWF hebben de ontwikkelingen in het rekenonderwijs grote aandacht
en zijn interventies ingezet om deze dalende trend te doorbreken, zoals het aanschaffen van nieuwe
methoden, klassenbezoeken door externe rekenspecialisten en het intensiveren van het
automatiseren.
Als we kijken naar de referentieniveaus van het vakgebied lezen, dan is het opvallend dat dertien van
de zeventien locaties (76%) boven het landelijk gemiddelde scoren op het fundamentele niveau (1F)
en zestien van de zeventien (94%) locaties boven het landelijk gemiddelde scoren op het
streefniveau (2F).
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Binnen het vakgebied taalverzorging scoren twaalf van de zeventien locaties (70%) boven het
landelijk gemiddelde op het fundamentele niveau (1F) en zeven van de zeventien locaties (41%)
boven het landelijk gemiddelde op het streefniveau (2F). Van de tien locaties onder het landelijk
gemiddelde streefniveau (2F) scoren vijf locaties onder de signaleringswaarde van de inspectie. Dit is
een aandachtspunt voor het komende jaar.
Voor onderwijsresultaten van de individuele locaties kunt u kijken op scholenopdekaart.nl.
2.1.6 Internationalisering
Er is geen beleid op het thema internationalisering.
2.1.7 Inspectie
Op 9 december 2021 heeft de Onderwijsinspectie de locatie die in februari 2021 als onvoldoende
beoordeeld werd, bezocht voor een herstelonderzoek. Na een periode van intensief werken aan de
missie en visie, het pedagogisch-didactisch klimaat en de onderwijskwaliteit, is deze locatie met een
voldoende beoordeeld.
De aspecten die in het rapport gecategoriseerd worden als ‘in ontwikkeling’, zijn goed in beeld en
daarop worden acties ingezet. Hierbij zal aandacht besteed worden aan het versterken van de
instructie en het effectief besteden van de onderwijstijd. Daarnaast is het werken aan kwaliteitszorg
een aandachtspunt dat stichtingsbreed opgepakt wordt. Zo is er een nieuw kader voor de
schoolanalyse gemaakt en zullen de kwaliteitsgesprekken met de locaties anders worden
vormgegeven, om zo cyclisch en planmatig te werken aan de onderwijskwaliteit.
Verder zijn er op verschillende locaties diverse themabezoeken geweest. Hiervan zijn geen verslagen
gemaakt.
Ook heeft er een bestuursgesprek plaatsgevonden om CBO-NWF te attenderen op mogelijke risico’s
en om kennis te maken met de nieuwe beleidsmedewerker onderwijskwaliteit. De signalen vanuit de
systemen van de inspectie zijn opgepakt en er wordt actie ondernomen met de vier locaties die het
betreft.
Audits en collegiale visitatie
Het bestuur is met andere schoolbesturen binnen CBO Fryslân in overleg over de mogelijkheden voor
bestuurlijke en schoolvisitaties in de vorm van audits met een zelfevaluatie. In oktober 2021 is
gestart met de auditopleiding, waarvoor zes directeuren van CBO-NWF zich hebben aangemeld. Dit
zal in 2022 een vervolg krijgen.
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2.1.8 Passend onderwijs
Over dit thema, aangewezen door de minister van OCW, moeten schoolbesturen zich op grond van
de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 nader verantwoorden.
Passend onderwijs staat voor onderwijs van voldoende kwaliteit met een eigen gezicht, met
gepassioneerde leerkrachten die zich voortdurend scholen op nieuwe thema’s. Samen met
betrokken ouders, die er trots op zijn dat hun kind onderwijs volgt op een locatie van CBO-NWF.
Iedere locatie heeft zorgplicht. In het kader van de wettelijke zorgplicht zorgen onze locaties voor
passend onderwijs voor alle kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte die op de school
worden aangemeld of al staan ingeschreven. Onze stichting maakt deel uit van het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland.
Vanuit de ondersteuningsstructuur van genoemd samenwerkingsverband én het ondersteuningsplan
dat op bestuursniveau is beschreven, heeft elke locatie zijn eigen ondersteuningsprofiel (SOP)
opgesteld, waarin staat beschreven in hoeverre de mogelijkheden van de locatie passen bij de
onderwijsbehoefte van een kind. Hieruit blijkt ook welke mate van zorg per locatie geboden kan
worden. Dit geeft houvast als beslist moet worden of een locatie een (zorg)leerling kan aannemen.
In het schooljaar 2020-2021 is het niet voorgekomen dat leerlingen niet aangenomen konden
worden.
We vinden het belangrijk dat kinderen in hun directe leefomgeving naar school kunnen gaan. Het
uitgangspunt van passend onderwijs is: een reguliere school waar het kan en speciaal onderwijs waar
het moet.
In het schooljaar 2020-2021 zijn er in totaal zestien toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) toegekend.
Schoolsoort
SBO

♂
7

♀
6

SO

2

1

6 < 8 jaar
7 ≥ 8 jaar
1 < 8 jaar
2 ≥ 8 jaar

Totaal
13
3
16

Ten opzichte van het schooljaar 2019-2020 zijn er acht minder TLV’s afgegeven voor het speciaal
basisonderwijs (SBO) en is het aantal TLV’s voor het speciaal onderwijs (SO) gelijk gebleven.
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Organisatie
Bekostigingscategorie
08PI-Skeakel, PCBS de
09XZ-Toermalijn, CBS
17XF-Slotschool
Totalen per categorie
Totalen per schoolsoort

Traject
TLV
TLV
TLV

Organisatie
Bekostigingscategorie
05LS-Mooitaki, CBS
10HA-Prins Johan Frisoschool
05LC-Korendrager, CBS de
10XU-Baken, CBS het
09XZ-Toermalijn, CBS
04IY-Syl, SWS de
06QM-Wizebeam, de
07LV-Swirrel, de
Totalen per categorie
Totalen per schoolsoort

SO
SO L
1
1
1
3

Traject
TLV
TLV
TLV
TLV
TLV
TLV
TLV
TLV

SO M
0
0
0
0

SBO
SBO R
4
2
1
1
2
1
1
1
13

SO H
0
0
0
0
SO: 3

SBO Z
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SBO 13

Alle kosten (bemensing, scholing, externe ondersteuning et cetera) in verband met passend
onderwijs zijn het afgelopen jaar gefinancierd vanuit de gelden van het samenwerkingsverband. Deze
middelen zijn toereikend gebleken. Binnen de stichting is een goede samenwerking met externe
partners, waaronder het expertisecentrum Briljant en de medewerkers van de gebiedsteams.
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2.2

Personeel en professionalisering

Bij de procedure om te komen tot scholing en begeleiding van personeel en locaties, volgen we het
vigerende beleid binnen de organisatie.
2.2.1

Doel(en) en resultaat
a. Het aantal deelnemers aan scholing vergroten. Dit o.a. door meer gericht op jaargroepen
studie of intervisie aan te bieden. Team onderwijs heeft dit in haar portefeuille.
Begeleiding op teamniveau volgt datgene wat in het locatie- en jaarplan is vastgelegd.
Individuele scholing volgt de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Met name
voor wat betreft dit laatste kon het aantal deelnemers aan scholing worden vergroot. De
inzet op online scholing is door de verschillende locaties (medewerkers) goed
geïmplementeerd. Dit heeft juist door de omstandigheden (corona) een grotere rol
gekregen binnen de organisatie. Niet alleen de externe organisatie waar de organisatie
haar online trainingen van betrekt, maar ook onze eigen CBO-academie heeft hier haar
verantwoording genomen en de medewerkers online meegenomen in verschillende
facetten van SharePoint, OneDrive en Teams. Mede door de omstandigheden heeft dit
geleid tot wederom meer deelnemers aan persoonlijke scholing en bijpassende
monitoring. Doel: gehaald, vervolg in 2022.
b. Alle medewerkers volgen jaarlijks een cursus BHV, om daarmee gecertificeerd te blijven.
In 2023 breiden we dit uit naar BHV en EHBO voor alle medewerkers. Doel: gehaald,
vervolg in 2022.
c. In het kader van professionalisering willen we in 2021-2022 het plan ‘Van elkaar leren’
opzetten. Dit gaan we doen met een zogenaamde Skill-matrix. Hierin kunnen we de
scholing en de expertises (diploma’s / certificaten verzamelen om zo de medewerkers
(organisatie breed) op de juiste wijze kunnen inzetten. Dit is nog niet gerealiseerd. Het
plan staat voor 2022-2023 in de planning. Belangrijke tool hierin is het personeels- en
salarissysteem. In december 2021 hebben we afscheid genomen van RAET (Youforce) en
de overstap gemaakt naar HRM van Visma. Dit proces loopt nog.

2.2.2 Toekomstige ontwikkelingen
a. De komende jaren zal er worden gewerkt aan versterking van de professionele cultuur.
Persoonlijk leiderschap is een thema waarop in 2022 en 2023 wordt ingezet.
b. Binnen de organisatie wordt het profiel voor de IKC-medewerker beschreven. Hieraan
worden de diverse rollen (leerkracht, pedagogisch medewerker) van de organisatie
gekoppeld. Dit staat gepland voor 2022.
2.2.3 Zaken in het afgelopen jaar met een personele betekenis
a. De middelen IOP en EHK zijn ingezet als personele middelen, met name voor extra
ondersteuning in de klas door middel van leraar ondersteuners en onderwijsassistenten.
b. De NPO-gelden zijn ingezet conform de locatiescan en de menukaart die iedere locatie
heeft ingevuld. In de meeste gevallen zijn er extra groepen geformeerd. Dit brengt als
negatief neveneffect een zeer krappe arbeidsmarkt. De gehele invalpool is in 2021
structureel ingezet.
c. Ook niet-financiële maatregelen worden ingezet, om werkdruk te verminderen. Binnen
de organisatie is er ruimte voor een adequaat te voeren taakbeleid waarin medewerkers
de ruimte krijgen. Dit, in combinatie met het jaarlijkse werkverdelingsplan, geeft de
medewerkers handvatten in het omgaan met werkdruk.
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d. Er is fors geïnvesteerd in de bevordering van ICT-ontwikkeling binnen het onderwijs,
zowel op personeels- als op materieel gebied. Er is nieuw beleid gemaakt voor de devices
van de medewerker. Om functioneler te kunnen werken met de digitale methoden
maakt CBO-NWF voor haar medewerkers de transitie van Ipad naar Laptop. Een laptop
sluit beter aan en is werkbaarder voor de medewerkers in het digitale aanbod. De uitrol
hiervan is in 2022.
e. Met onze drie plusklassen binnen de organisatie zorgen wij ervoor dat talenten worden
uitgedaagd. Ook is er en verkenning in de vorm van het project ‘Gouden Handen’ om de
meer praktijkgerichte leerling van dienst te kunnen zijn.
f. Er wordt jaarlijks een aanzienlijk bedrag geïnvesteerd in de scholing (CBO Academie) van
onze medewerkers, om de deskundigheid op diverse terreinen te bevorderen.
2.2.4 Uitkeringen na ontslag
a. Het bestuur heeft in 2021 voor € 23.942,61 aan ontslaguitkering (transitievergoeding)
uitgekeerd.
b. In het huidige klimaat qua medewerkerskrapte worden er geen berekeningen
betreffende werkloosheidskosten gemaakt.
c. De organisatie voert een deugdelijk beleid met betrekking tot verplichtingen aan
medewerkers. Niet alle werkloosheidskosten zijn te voorkomen. Sinds de invoering van
de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) zijn werkgevers verplicht om medewerkers bij het
beëindigen van het arbeidscontract een transitievergoeding mee te geven. Deze
transitievergoeding kan de scheidende medewerker gebruiken om van werk naar werk te
gaan. Als werkgever zijn we ook verplicht om transitievergoeding uit te keren bij het
eindigen van tijdelijke contracten. In 2021 is er geen sprake van hoge transitiekosten. Dit
door het kleinere aantal tijdelijke benoemingen en de meeste ontslagen in 2021 waren
op eigen verzoek.
2.2.5 Aanpak werkdruk
a. Conform de gemaakte afspraken heeft het bestuur het proces om te komen tot een
beslissing over de besteding van de werkdrukmiddelen uitgevoerd. Dat betekent dat de
locaties, na instemming van hun MR of IKC-raad, hebben aangegeven de toegekende
werkdrukmiddelen in te zetten voor uitbreiding van personeel. Dit heeft voor het jaar
2021 feitelijk geleid tot een verlenging van de al ingezette benoemingen.
b. De werkdrukmiddelen zijn in de vorm van onderwijsassistenten en leraar ondersteuners
ingezet voor groepsverkleining en extra handen in de klas. Het bestuur is blij voor de
ontstane vacatures ook de juiste mensen te hebben kunnen vinden op de krappe
arbeidsmarkt (leerkrachten, leraar ondersteuners en onderwijsassistenten).
c. Ook niet-financiële maatregelen worden ingezet om werkdruk te verminderen. Binnen
de organisatie is er ruimte voor een adequaat te voeren taakbeleid waarin medewerkers
de ruimte krijgen. Dit, in combinatie met het jaarlijkse werkverdelingsplan, welke door
medewerkers, directeur en mr wordt ingevuld, geeft de medewerkers mogelijkheden in
het omgaan met werkdruk.
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2.2.6 Strategisch personeelsbeleid
a. Medewerkers kunnen wensen aangeven met betrekking tot scholing, meer/minder
werken, pensioen, mobiliteit et cetera. Aan het begin van elk kalenderjaar wordt een
inventarisatieronde gedaan bij de locatiedirecties om de formatiewensen voor het
volgende schooljaar in beeld te brengen (aantal groepen, ondersteunende functies,
bijzondere situaties et cetera). In het voorjaar worden locatiewensen en persoonlijke
wensen bij elkaar gebracht en vormen zich een formatieplan en een vacaturelijst voor
wat betreft structurele en vervangingsvacatures. Strategisch gezien worden
leerlingprognoses gebruikt om de toekomstige personeelsbehoefte in beeld te brengen.
Op locatieniveau rolt hier het werkverdelingsplan uit waarvoor de MR/IKC-raad haar
instemming moet verlenen. Het formatieplan gaat voor advies naar de GMR.
b. Afspraken in het werkverdelingsplan en het formatieplan worden geïmplementeerd bij
de start van het nieuwe schooljaar en worden gedurende het schooljaar gevolgd en zo
nodig aangepast.
c. Het strategisch personeelsbeleid wordt binnen CBO-NWF getrapt gedeeld, vanuit het
bestuur met de directies en vanuit de directies met de locatieteams. Op bovenschools
niveau deelt het bestuur de (strategische) keuzes met de GMR.
2.2.7 Terugdringen ziekteverzuim
a. In 2021 is de overstap gemaakt van Medprevent naar zelfstandige uitvoer van Arbowetgeving en een zelfstandige bedrijfsarts, mevrouw M.P. van Aalst. Vanuit het
stafbureau is (weer) de regierol opgepakt. Er is ook een grotere rol voor de
locatiedirecties in het gehele verzuimproces. Deze rol is erg belangrijk. Door de wet- en
regelgeving is regie op het verzuimproces vanuit het stafbureau een must.
b. Binnen CBO-NWF is het langdurig verzuim gedaald in 2021. Het kortdurende verzuim lijkt
aan de hoge kant. Wel moet hier ook worden opgemerkt dat dit percentage gezien
corona niet helemaal betrouwbaar is.
Verzuimcijfers CBO-NWF
Werknemers
FTE
Kort verzuim
Lang verzuim
Verzuimmeldingen
Ziekmeldfrequentie
Verzuimpercentage

2020
285
167
1,84%
7,88%
212
0,74
6,88%

2021
312
180
3,63%
6,20%
176
0,57
5,24%

Bron: Verzuim management Youforce
2.2.8 Eigen wachtgelders
Een eigen wachtgelder is een ex medewerker die langer dan een jaar, onafgebroken, bij CBO-NWF
heeft gewerkt en nu een WW-uitkering ontvangt. Wanneer CBO-NWF een vacature bij een van haar
locaties heeft, wordt CBO-NWF geacht deze persoon, de eigen wachtgelder, te benoemen.
Deze bepaling geldt niet voor werknemers die zijn ontslagen, omdat ze niet goed functioneerden.
Een werknemer die tijdelijk in dienst is voor een jaar, kan nooit een wachtgelder worden.
Projectbenoemingen van meer dan een jaar tellen wel mee. In alle gevallen moet er sprake zijn van
een uitkering ten laste van de werkgever: geen uitkering dan ook geen eigen wachtgelder.
CBO-NWF heeft geen eigen wachtgelders.
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2.3

Huisvesting en facilitaire zaken

2.3.1 Doelen en resultaten
Het beleid op het gebied van huisvesting en facilitaire zaken vindt centraal plaats. Ook de uitvoering
van dit beleid wordt centraal aangestuurd. Het ICT-beleid vindt gedeeltelijk centraal en gedeeltelijk
decentraal plaats. Op locatieniveau wordt het beleid met betrekking tot de inzet van leerlingdevices
bepaald.
In onderstaande tabel staan de doelen en resultaten voor 2021 beschreven. Hierbij is met kleurcode
aangegeven of dit doel is behaald (groen), in ontwikkeling is (blauw) of nog niet is behaald (rood). Bij
elk doel is een korte toelichting geschreven.
Doel/beleidsvoornemen
Goede huisvesting voor alle
IKC’s

Leegstand voorkomen

Veilige leer- en
werkomgeving
Meerjarenonderhoud

Spreiding
onderwijsvoorzieningen

Ventilatie

Beknopte toelichting
De huisvesting van vijftien IKC’s is goed tot
uitstekend. Twee IKC’s wachten op
verbouwing dan wel nieuwbouw op korte
termijn.
Op een enkele school is sprake van
leegstand. Er is actief beleid om leegstand
in te zetten voor kinderopvang of andere
maatschappelijke partners (bijvoorbeeld
mbo).
Er is een jaarlijkse screening van het RI&Ebeleid. Actiepunten vanuit dit beleid
worden uitgevoerd.
Tweejaarlijks worden
meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s)
opgesteld. Het groot onderhoud wordt op
basis van deze MJOP’s uitgevoerd.
De gemeenten hebben een rol in de
spreiding van onderwijsvoorzieningen. De
gemeenten hebben de taak hiervoor een
integraal huisvestingsplan (IHP) op te
stellen. Op basis van het IHP worden
huisvestingsprogramma’s opgesteld. Het
IHP van de gemeente Waadhoeke is voor
onze stichting het meest van belang. Dit
IHP gaat uit van een ongewijzigd aanbod
aan onderwijsvoorzieningen in de
gemeente. Onze eigen rol in de spreiding
moet nog worden ontwikkeld.
Het belang van goede ventilatie in
onderwijsgebouwen is sinds de
coronacrisis versterkt. De gebouwen die
niet beschikken over een
ventilatiesysteem, hebben de beschikking
gekregen over een CO2-meter. Nog niet
alle gebouwen beschikken op dit moment
over een ventilatiesysteem of een goed
CO2-niveau.

resultaat
De technische kwaliteit van
de huisvesting is op orde.

In 2021 zijn twee BSO’s
gestart in leegstaande
lokalen. In 2021 zijn opnieuw
plannen voor leegstand
ontwikkeld.
Eventuele werkzaamheden
worden cyclisch uitgevoerd.
Groot onderhoud wordt
cyclisch uitgevoerd.

De IHP’s voor de gemeenten
Waadhoeke en Leeuwarden
zijn opgesteld. Bij de
ontwikkeling van het
strategisch plan voor CBONWF worden in 2022
uitgangspunten
geformuleerd.

In 2021 is een plan van
aanpak voor de verbetering
van ventilatie opgezet. De
uitvoering vindt plaats in
2022.

2.3.2 Toekomstige ontwikkelingen
Met de gemeenten worden integrale huisvestingsplannen ontwikkeld om toekomstbestendige
gebouwen te verduurzamen. Het voldoen aan de bouwtechnische duurzaamheidsnormen is daarvan
één aspect. Een aantal gebouwen is niet of tegen zeer hoge kosten te verduurzamen. Het bestuur
streeft naar gebouwen met een regionale functie en brede kindvoorzieningen.
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2.3.3 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen
Waar mogelijk maken wij gebruik van duurzame materialen en energiebesparende technieken. Doel
is deze maatregelen te combineren met de onderhoudscyclus. Bij een korte terugverdientijd kunnen
andere keuzes worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld het toepassen van LED-verlichting waar de
bestaande verlichting technisch niet aan vervanging toe is. Toekomstbestendige locaties worden in
2022 en 2023 voorzien van LED-verlichting waar die nog niet is toegekend. In 2020 heeft een
onderzoek plaatsgevonden naar de realisatie van zonnepanelen bij een aantal locaties. In 2022 gaan
wij bij twee bouwtrajecten de mogelijkheid onderzoeken of de plaatsing van zonnepanelen rendabel
en financieel haalbaar is.
De activiteiten in 2021:
• Project schoolpleinen
In 2021 zijn twee schoolpleinen opnieuw ingericht via onder andere subsidies van fondsen en
acties door ouders/verzorgers. Doel is de schoolpleinen tot uitdagender speelomgevingen te
maken, geschikter voor meer beweging. In samenwerking met de gemeente zijn de
schoolpleinen vrij toegankelijk gemaakt, waarbij ook een financiële bijdrage van de
gemeente werd verkregen. CBO-NWF stimuleert de nieuwe inrichting met een bedrag van €
7.500,00 per schoolplein. De doelen zijn behaald.

•

Vorming van IKC De Toermalijn
De locatie heeft in het verleden een aantal leslokalen uit eigen, private middelen bekostigd.
Door een herschikking van de ruimten wordt een IKC gerealiseerd met een kinderdagverblijf.
De plannen zijn in ontwikkeling om een start met het kinderdagverblijf mogelijk te maken in
augustus 2022. Daarnaast worden in het kader van IKC-vorming op De Toermalijn meerdere
functionele aanpassingen uitgevoerd. De kosten van de realisatie van het kinderdagverblijf
worden betaald uit de middelen van de kinderopvang. De overige aanpassingen uit de
middelen van het onderwijs.

•

Aanpassing IKC De Twirre
In 2021 zijn de locaties IKC De Wizebeam en OBS De Lytse Terp gefuseerd tot IKC De Twirre,
een IKC onder bestuur van CBO-NWF. Onderdeel van de fusie is een plan tot upgrading van
de locatie tot een modern IKC waarin onderwijs (zeven groepen), peuteropvang en BSO een
plaats hebben. Met de verbouw worden duurzaamheidsmaatregelen getroffen, waaronder
het aanbrengen van LED-verlichting en uitbreiding van het ventilatiesysteem. Eind 2021 is er
een overeenkomst gesloten met een private kinderopvangondernemer. Vanaf 1 januari 2022
zijn wij houder van een kinderdagverblijf in Minnertsga. Voor deze voorziening moet
huisvesting gecreëerd worden, omdat het huidige gebouw niet groot genoeg is. Uitvoering
van de vernieuwbouw is gepland in 2022. Tijdelijk wordt gebruikgemaakt van het voormalige
gebouw van De Lytse Terp, waardoor het IKC op twee locaties gehuisvest is.

•

Uitbreiding De Korendrager
De gemeente Waadhoeke heeft in 2021 goedkeuring verleend aan de permanente
uitbreiding van IKC De Korendrager met één groep. De uitvoering is gepland in 2022.

•

Laptops voor medewerkers onderwijs
In 2021 is hebben de medewerkers op kantoor en directeuren die leidinggeven aan twee
IKC’s als proef een laptop ter beschikking gekregen. De laptop komt in de plaats van een pc
of tablet. De inzet van de laptops is geslaagd, zodat besloten is om alle medewerkers met
een lesgevende of coördinerende taak van een laptop te voorzien. Doel is medewerkers een
flexibeler werkplek te bieden en thuisonderwijs beter te faciliteren.
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2.4

Financieel beleid

2.4.1 Doelen en resultaten
Het financiële beleid van onze stichting is uitgewerkt in het financieel beleidsplan 2019-2023.
Doel/beleidsvoornemen
Gezonde vermogenspositie
(kengetallen)

Het implementeren van een
administratieve organisatie

Liquiditeitspositie
verbeteren

Beknopte toelichting
Voor het bepalen van een
gezonde
vermogenspositie wordt
gekeken naar de
kengetallen in de
jaarrekening.
In het financieel
beleidsplan 2019-2023
wordt gesproken over het
vaststellen en
implementeren van een
document
‘Administratieve
organisatie’.
Door een aantal
investeringen in de
afgelopen jaren is het
liquiditeitsniveau gedaald.

resultaat
De kengetallen voor wat betreft
solvabiliteit, liquiditeit en
weerstandsvermogen, voldoen
aan de daarvoor gehanteerde
grenswaarden (zie onder
hoofdstuk 3).
Dit document is nog niet
ontwikkeld. In 2022 wordt
onderzocht of een dergelijk
document een aanvulling is/kan
zijn op bestaande documenten.

De liquiditeitspositie is volgens
plan verbeterd. Liquiditeit was
op 31-12-2020 € 592.543 en op
31-12-2021 € 1.298.9691

2.4.2 Opstellen meerjarenbegroting
De begroting is een samenspel tussen het bestuur en de stakeholders. De basis wordt gevormd door
de beleidsuitgangspunten in het strategisch meerjarenplan. Deze uitgangspunten worden ook
vertaald in de locatieplannen, de ICT-plannen en de huisvestingsplannen. Jaarlijks wordt een bedrag
begroot dat bestemd is voor de uitvoering van activiteiten vanuit het strategisch meerjarenplan die
nog niet in beleid zijn omgezet. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om gedurende het jaar beleid te
ontwikkelen en uit te voeren.
2.4.3 Toekomstige ontwikkelingen
Door krimp en de ontwikkeling van integrale kindcentra verwachten wij dat in de regio een
verschuiving gaat ontstaan in het aanbod aan voorzieningen. Deze ontwikkeling zal gevolgen hebben
voor toekomstige investeringen in gebouwen, maar heeft ook gevolgen voor personele inzet.
De gemeente Waadhoeke onderzoekt mogelijkheden om de gebouwen op een andere wijze te
financieren. Dit kan afwijken van ons huidige beleid.
2.4.4. Investeringsbeleid
Het investeringsbeleid is bij CBO-NWF op onderdelen als volgt vormgegeven:
Huisvesting:
• Investeringen op basis van MJOP (meerjarenonderhoudsplan). Tweejaarlijks wordt voor alle
gebouwen het MJOP vernieuwd. Het MJOP vormt de basis voor het gebouwonderhoud voor
de langere termijn. Jaarlijks wordt geïnventariseerd welke voorzieningen voor dat jaar
gerealiseerd gaan worden.
Afwijking van het MJOP kan plaatsvinden door onder meer:
o Toekomstige nieuw/verbouwplannen van een locatie;
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o

•

•

•

Combinatie van plannen i.v.m. duurzaamheid (bijvoorbeeld plafonds vervangen
gelijktijdig met ledverlichting);
o Onzekerheid over voortbestaan locatie;
Investeringen in het kader van energiebesparende maatregelen
o In het MJOP worden maatregelen meegenomen voor zover deze inplanbaar zijn
(zoals ledverlichting)
o Jaarlijks wordt gekeken welke andere maatregelen genomen worden zoals het
plaatsen van zonnepanelen.
Investeringen t.b.v. functionele aanpassingen
o Scholen kunnen zelf aangeven of zij problemen ervaren met het huidige gebouw om
hun onderwijskundige doelstellingen te kunnen verwezenlijken.
o Bij gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld fusie) kunnen investeringen op het
gebied van functionele aanpassingen onderdeel zijn van het fusieproces.
Investeringen schoolpleinen
o Investeringen voor hekwerken, straatwerk en zandbak worden meegenomen in het
MJOP
o Investeringen voor speeltoestellen worden door private middelen (oudergelden)
gerealiseerd. De locaties nemen in samenwerking met de MR-en het initiatief om
plannen te ontwikkelen en te realiseren.

Meubilair
Al het meubilair wordt financieel in 20 jaar afgeschreven. Dit is een gemiddelde afschrijvingstermijn.
Er is een investeringsoverzicht van meubilair per locatie. Leerlingensets worden in principe ook
functioneel afgeschreven in 20 jaar. Alleen wanneer de technische staat van het meubilair binnen
deze 20 jaar onvoldoende is worden de leerlingensets eerder vervangen. Doordat scholen op een
andere manier werken dan 20 jaar geleden is er vraag naar ander meubilair voor onder meer het
inrichten van leerpleinen.
De vervanging van leerlingensets wordt op basis van afschrijvingstermijn begroot, het overige
meubilair op basis van inrichtingsplannen van scholen.
ICT en OLP (onderwijsleerpakket)
o Bovenschoolse investeringen.
o Wifi netwerken
o Digiborden
o Devices medewerkers
o Locatiegebonden investeringen
o Devices voor leerlingen
o Uitgaven voor methoden, buitenspelmateriaal etc. (investering > € 1.000).
De bovenschoolse investeringen vinden plaats op voordracht van de werkgroep ICT die het ICT beleid
binnen CBO-NWF vormgeeft. De werkgroep ICT bestaat uit de bovenschools ICT-ers, twee
directeuren en een beleidsmedewerker stafbureau. Adviezen vanuit de werkgroep ICT worden
voorgelegd aan het college van bestuur.
De locaties ontvangen in hun schoolbudget een bedrag voor de aanschaf van devices voor de
leerlingen. Vanuit het schoolbudget worden ook investeringen op het gebied van OLP bekostigd. De
scholen zijn budgetverantwoordelijk op dit onderdeel.
Investeringsoverzicht
De afschrijvingstermijnen van de diverse investeringen zijn gebaseerd op werkelijke
gebruikstermijnen.
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Het investeringsoverzicht is onderdeel van de meerjarenbegroting. Investeringen worden beoordeeld
op doelmatigheid. Daarnaast is de liquiditeitspositie van de Stichting van belang bij het
uitvoeringsjaar van de voorgenomen investeringen.
2.4.4 Treasury
Het treasury-beleid is ondergeschikt en dienend aan de primaire doelstelling van CBO-NWF: het
bieden van onderwijs. De doelstelling van het financieel beleid die hiervan kan worden afgeleid: het
borgen van de financiële continuïteit van de organisatie. Deze doelstelling valt uiteen in het
realiseren en borgen van voldoende liquiditeit:
• lage financieringskosten
• risicomijdende uitzettingen
• kosteneffectief betalingsverkeer
• het beheersen en bewaken van financiële risico’s
a. Voldoende liquiditeit
Per 31 december 2021 is de stand van de liquide middelen € 1.480.075. Dit is gelijk aan de
prognose van het liquiditeitsverloop in de begroting voor 2021.
b. Lage financieringskosten
CBO-NWF maakte in 2021 net als voorgaande jaren geen gebruik van een geldlening.
c. Risicomijdende uitzettingen
In 2021 zijn geen beleggingen aangegaan.
d. Kosteneffectief betalingsverkeer
Het betalingsverkeer is ingericht bij de Rabobank, waar een deposito loopt van € 200.000,00.
Dit deposito loopt af op 5 februari 2023. Bij de SNS-bank wordt gebruikgemaakt van een
spaarrekening, vrij opneembaar.
e. Het beheersen en bewaken van financiële risico’s
Er was in 2021 geen sprake van financiële risico’s door beleggingen of andere wijzen van
financiering. Een jaarlijks aangepaste liquiditeitsprognose beperkt het liquiditeitsrisico.
Bekijk ook het Treasury-statuut
Het grootste deel van onze liquide middelen staat op lopende rekeningen en vrij opneembare
spaarrekeningen.
De liquide middelen zijn op de volgende bankrekeningen ondergebracht:
Omschrijving
Rabobank rekening courant
Rabobank doelsparen
SNS bank spaarrekening
Bunq bank
Totaal

31-12-2020
€ 292.993
€
78
€ 286.804
€ 12.668
€ 592.543

31-12-2021
€ 780.577
€ 250.000
€ 249.498
€ 18.894
€ 1.298.969

Bij de Rabobank is een deposito afgesloten van € 200.000. Dit deposito loopt af op 5 februari 2023.
2.4.5 Nationaal Programma Onderwijs
Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een (niet-structureel) investeringsprogramma van het
kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Het NPO is er voor herstel
en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.
Voor het jaar 2021/2022 is een bedrag van € 701,16 per leerling beschikbaar gesteld.
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Voor de uitvoering van het NPO is een plan van aanpak waaraan schoolbesturen moeten voldoen:
•

Schoolscan.
Iedere school heeft een schoolscan gemaakt om de ontwikkeling van leerlingen te
monitoren. Bij een schoolscan worden eventuele leerachterstanden in beeld gebracht.

•

Menukaart interventies
Door OCW zijn effectieve, kansrijke interventies in kaart gebracht om op schoolniveau,
groepsniveau en leerniveau vertragingen aan te pakken. Dit is de zogenaamde “menukaart
interventies”. Op basis van de schoolscan hebben alle scholen een locatiespecifiek plan
gemaakt met de ingrediënten uit de menukaart.

•

Ouderbetrokkenheid
Het locatiespecifieke plan is voorgelegd aan de Medezeggenschapsraden van de scholen. Alle
scholen hebben de vereiste instemming van hun Medezeggenschapsraad ontvangen.

•

Betrokkenheid onderwijzend personeel
De inzet van medewerkers in het kader van NPO is onderdeel van het formatieplan per
school. Via het verdelingsplan zijn de leraren betrokken geweest bij de inzet van extra
medewerkers.

Wij hebben geen personeel ingezet door inhuur van personeel.
Wij hebben ervoor gekozen alle NPO middelen op schoolniveau in te zetten. Er zijn daarom geen
NPO middelen bovenschools ingezet.
De volgende interventies zijn door de scholen ingezet:
• inzet onderwijzend personeel voor klassenverkleining;
• inzet onderwijsassistenten voor extra handen in de klas;
• aanschaf materialen onderwijsleerpakket, voornamelijk rekenonderwijs;
• functionele aanpassing gebouw t.b.v. extra groepsruimte;
• scholing;
• inzet beweegcoaches.
2.4.6 Allocatie van middelen
• Uitgangspunten bij de verdeling van middelen over de locaties
Het college van bestuur voert het beleid dat de door de overheid beschikbaar gestelde
publieke middelen optimaal worden ingezet voor het primaire proces.
• Besluitvorming
De besluitvorming over de allocatie van middelen is gekoppeld aan de vaststelling van de
financiële begroting en de formatiebegroting. Bij de besluitvorming aangaande de financiële
begroting en de formatiebegroting zijn betrokken:
o Directeuren
o MR’en/IKC-raden
o GMR
o College van bestuur
o Raad van toezicht
De besluitvorming aangaande het locatiebudget is gekoppeld aan de financiële begroting, de
personele inzet per locatie is gekoppeld aan de formatiebegroting.
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•

Middelen verstrekt aan de locaties
o Locatiebudget (vergoeding voor alle materiële uitgaven die direct betrekking hebben
op de uitgaven ten behoeve van leerlingen, inclusief ICT en culturele activiteiten)
o Personeelsbudget :
▪ Rijksvergoeding personele bekostiging
▪ Rijksvergoeding onderwijsachterstandenbeleid
▪ Rijksvergoeding fusiemiddelen
▪ Rijksvergoeding werkdrukmiddelen
▪ Inzet i-coach op locatie
▪ Vergoeding passend onderwijs vanuit het samenwerkingsverband

•

Middeleninzet bovenschools
o
o
o
o
o

•

Scholing
Administratie
Communicatie
Gebouwbeheer
ICT (digiborden, wifi, beheer, software)

Kosten bestuurlijk apparaat (onderwijs)
o Administratiekantoor
€ 165.432
o Stafbureau medewerkers
€ 267.600
o Bovenschoolse ICT’ers
€ 75.322
o Gebouwbeheerder
€ 40.587
o Bestuurder
€ 155.362
2.4.7

Onderwijsachterstandsmiddelen
o De rijksbijdrage voor onderwijsachterstandsmiddelen wordt in de formatie
toegekend aan de locaties waarvoor deze middelen worden ontvangen. Met deze
middelen kunnen locaties bijvoorbeeld klassen verkleinen of extra
onderwijsassistenten inzetten.
o De middelen worden alleen ingezet voor personele kosten.

2.4.8 Prestatiebox
Gelden vanuit de prestatiebox zijn in 2021 op diverse manieren ingezet:
a. Er is fors geïnvesteerd in de bevordering van ICT-ontwikkeling binnen het onderwijs,
zowel op personeels- als op materieel gebied. Iedere locatie heeft een i-coach en er is
voor iedere leerling vanaf groep 4 een device beschikbaar. Voor leerlingen van groep 1
t/m 3 is minimaal een device voor één op de vijf kinderen beschikbaar. De bovenschoolse
ICT’ers geven medewerkers meerdere malen per jaar een cursus gericht op het
bevorderen van ICT-vaardigheid. De inzet van ICT-ontwikkeling in het onderwijs is vooral
bedoeld om het individuele kind meer gericht leerstof aan te kunnen bieden en de
ontwikkelingen te volgen.
b. Met onze drie plusklassen binnen de organisatie zorgen wij ervoor dat talenten worden
uitgedaagd.
c. Er wordt jaarlijks een aanzienlijk bedrag geïnvesteerd in de scholing van onze
medewerkers, om de deskundigheid op diverse terreinen te bevorderen.
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2.5

Continuiteitsparagraaf

2.5.1 Interne risicobeheersing
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de strategie en de
activiteiten van de organisatie, het handelen van medewerkers en de maatschappelijke positionering
van de organisatie.
Het bestuur bespreekt met de RvT één keer per jaar de risicoanalyses en de werking van de
risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede noodzakelijk geachte aanpassingen, mede in het
licht van de strategie en van de effecten van die beheersing en controle op regeldruk in de
organisatie. Voorts is er in 2021 afgesproken een externe risicoanalyse te laten uitvoeren door de
organisatie Control Group. Op basis van deze risicoanalyse (risico = kans x gevolg) wordt het
risicoprofiel voor onze organisatie bepaald. Bij de bepaling van het risicoprofiel zijn diverse
geledingen binnen onze organisatie betrokken. De uitkomst van deze risicoanalyse wordt in april
2022 verwacht.
2.5.2 Belangrijkste risico’s en onzekerheden
Schoolbesturen hebben te maken met risico’s, niet voorziene ontwikkelingen met een financieel
risico, of voorziene risico’s waarvan de financiële gevolgen niet voldoende zijn in te schatten.
Het bestuur heeft met gebruikmaking van de brochure ‘Risico’s en risicobeheersing’ een scan
gemaakt en de risico’s in beeld gebracht .
Bestuur en organisatie
Ontwikkelen strategisch beleidsplan 2019-2023
CBO-NWF had geen uitgewerkt strategisch plan, maar het plan verwerkt in een film en een poster.
Om smart aan te kunnen geven waar de stichtingen staan en naartoe willen, heeft het bestuur er in
overleg met de raad van toezicht voor gekozen om in 2021 toch een strategisch plan op te stellen,
waaruit duidelijk blijkt waar CBO-NWF met de gekozen punten voor staat en waar we naartoe willen.
Onderwijs
Kwaliteitszorg
Eind 2020 zijn we tot de conclusie gekomen dat de kwaliteitszorg verbeterd moet worden: minder
dialoog, meer resultaatgerichte afspraken, plannen smarter formuleren. Dit om het risico op meer
onvoldoende scores te vermijden. Natuurlijk, onderwijs is meer dan toetsen en resultaten alleen,
maar de basis (minimaal een voldoende, uitgaande van de geldende inspectiecriteria) moet op orde
zijn. Dit heeft geresulteerd in de benoeming van een beleidsmedewerker onderwijskwaliteit, in 2021.
Concepten en onderscheidend vermogen
In het vorige bestuursverslag werd het in beweging zetten van een traditioneel ingestelde organisatie
waar het gaat om veranderingen, doorlopende leerlijnen in de IKC’s en het onderscheidend
vermogen door onderwijsconcepten genoemd. Het afgelopen jaar zijn we op kleine schaal begonnen
dit proces in werking te zetten. Een en ander vraagt om doorzettingsvermogen en een lange adem,
en vormt eerder een risico als twee verschillende organisaties in één gebouw gehuisvest zijn.
Wellicht vraagt een dergelijke situatie om gedegen samenwerking.
Corona
Corona is op twee manieren van invloed geweest op ons onderwijs. Ten eerste hebben we veel
ervaring opgedaan met het digitaal verzorgen van lessen tijdens eerdere lockdowns. Het beschikken
over de gewenste kennis en vaardigheden vraagt aandacht binnen CBO-NWF (risico). Ten tweede
hebben we ervaren dat de kwaliteit van het geleverde online-onderwijs zich heeft vertaald in minder
meetbare resultaten. Dit gold niet alleen voor onze locaties, maar sloot aan bij het landelijke beeld.
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Los van het feit dat er niets boven fysiek onderwijs gaat, is dit wel een punt van aandacht en een
risico.
Leerlingenaantallen en prognoses
CBO-NWF zag het leerlingenaantal als gevolg van krimp ook in 2021 afnemen. Minder leerlingen
betekent minder geld en minder formatie. Dat vraagt hier en daar om creatieve ingrepen. Het risico
was gering. De prognose voor de komende jaren is een verdere daling van het aantal leerlingen. De
consequenties zijn te overzien.
Identiteit
Hoe gaan we om met de christelijke identiteit in de pluriforme samenstelling van onze stichtingen?
We hebben te maken met samenwerkings-IKC’s en christelijke IKC’s. Met de omzetting van
vereniging naar de stichting heeft CBO-NWF gekozen voor een verbreding van de toegankelijkheid
van de leerlingen.
Op een ontwikkeldag voor de directeuren, de staf en de bestuurder in augustus 2021, zijn
pluriformiteit en identiteit het onderwerp geweest. Onder leiding van Chris Hermans
(Verus/Radboud Universiteit) werden elkaars beelden en verwachtingen verkend. Mogelijk is
differentiatie en maatwerk ook als het gaat om identiteit de te bewandelen weg.
Personeel
We onderzoeken het gebruik van de strategische HR-module binnen Youforce (Visma). Op dit
moment maken we te weinig gebruik van de kennis en knowhow van de eigen medewerkers, in de
meeste gevallen omdat de opleidingen en expertises van medewerkers niet bekend zijn. Leren van
elkaar wordt een thema dat we de komende jaren willen uitwerken. We huren nu veel (dure)
expertise in, terwijl we de kennis mogelijk zelf in huis hebben (risico).
Werving en selectie
Werving en selectie is in 2021 niet altijd even gemakkelijk geweest. Door de NPO-gelden is de markt
van vakmensen in het onderwijs geheel leeg. Onze invalpoule is opgedroogd. Het vinden van invallers
was in 2021 lastiger dan voorheen. De reden hiervoor was wederom corona. Veel collega’s waren
afwezig na een test of door besmetting, waar soms geen adequate oplossing voor was. Of dat tot
imagoschade heeft geleid, weten we nog niet, maar het is wel een risico.
Directeurenoverleg
Uit het directeurenoverleg en verschillende andere gesprekken is naar voren gekomen dat de
verbinding tussen de directeuren onderling aandacht verdient. Er wordt te weinig gedeeld en te vaak
wordt het wiel meerdere keren uitgevonden. Pluriformiteit is waar we trots op zijn, maar moet niet
leiden tot aparte entiteiten. Activiteiten die verbinding konden brengen, stonden erg onder druk van
corona. Dat gold ook voor bijvoorbeeld gezamenlijke scholing.
Huisvesting, facilitaire dienstverlening
Huisvestingsbeleid
Het ontwikkelen van huisvestingsbeleid heeft nog geen hoge prioriteit. De locaties staan er qua
onderhoud goed voor. Het is van belang de toekomst van de locaties te weten, zodat in beeld
gebracht kan worden welke investeringen noodzakelijk zijn om toekomstbestendige IKC’s te
realiseren.
Duurzaamheid
Landelijke en regionale trajecten op het gebied van duurzaamheid werden ook in 2022 gevolgd.
Er werden in 2021 geen extra eigen investeringen gedaan. Stichting Schooldakrevolutie heeft
onderzocht welke daken van onze locaties eventueel in aanmerking komen voor zonnecellen. De
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uitkomst van dit onderzoek laat zien welke mogelijkheden er zijn. Dit onderzoek is het uitgangspunt
bij het eventueel toepassen van zonnepanelen op onze gebouwen.

3. Verantwoording van de financiën
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur. De eerste paragraaf
gaat in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de
staat van baten en lasten en de balans en in de laatste paragraaf komt de financiële positie van het
bestuur aan bod.

3.1

Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Leerlingen
Verslagjaar
(T)
1-10-2021

T+1

Teldatum

Vorig jaar
(T-1)
1-10-2020

Aantal leerlingen

2.176

2.134

2.107

T+2

T+3

1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024
2.100

2.102

Belangrijkste factoren die de leerling ontwikkeling beïnvloeden zijn:
• De CBO NWF is actief in krimpgemeenten. De krimp is het sterkst in de regio van de voormalige
gemeente Het Bildt. Een tweetal scholen telt minder leerlingen dan de gemeentelijke
opheffingsnorm.
Voor één daarvan, IKC De Flambou, wordt sinds 1997 ontheffing aangevraagd op grond van de
uitzonderingsbepaling ‘gemiddelde schoolgrootte’. Voor IKC De Noordster wordt sinds 2021
ontheffing aangevraagd op grond van de uitzonderingsbepaling ‘gemiddelde schoolgrootte’.
• Het bestuur heeft naast de onder haar gezag vallende scholen ook een verantwoordelijkheid
voor de spreiding van onderwijsvoorzieningen in de regio. Een mogelijk gevolg daarvan is dat er
in de toekomst kleine scholen in een dorp/stadswijk fuseren en als een informele
samenwerkingsschool (sws) verder gaan. Afhankelijk van onder wiens gezag de sws valt is er
sprake van daling of groei van het leerlingenaantal.
• Een aantal scholen is te klein voor de vorming van (Integrale) Kindcentra. Om dat te realiseren,
één van de strategische doelen, zullen scholen fuseren tot regionale (onderwijs)voorzieningen.
Dit voornemen is opgepakt door de gemeente en opgenomen in het gemeentelijk beleid.
• De verduurzaming van de schoolgebouwen is voor deze regio, gezien het groot aantal scholen,
een kostbare aangelegenheid. Sommige scholen zijn klein en een investering in de
verduurzaming onrendabel. Ook dit gegeven maakt deel uit van de regionalisering van
onderwijsvoorzieningen.
• Het huidige kabinet handhaaft de kleine scholen toeslag. Hiermee kunnen kleine scholen
financieel in stand worden gehouden. Indien deze toeslag komt te vervallen is de bekostiging van
een aantal scholen ontoereikend.
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FTE
Realisatie
2020

Realisatie
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Bestuur / management

13.9

12.33

12.15

12.15

12.15

Onderwijzend personeel

141.6

140.93

134.76

127.73

119.35

Ondersteunend personeel

22.1

27.08

30.20

30.11

29.88

Aantal FTE

•

•

•

3.2

In het algemeen is de ontwikkeling van het aantal leerlingen vooral bepalend voor de fluctuaties
in het personeelsbestand. Door de inzet van NPO gelden is in de jaren 2021 t/m 2025 een ander
beeld te zien. Ondanks de afname van het aantal leerlingen is een hogere personeelsinzet te zien
ten opzichte van 2020. De NPO gelden worden tot 1/8/2023 ontvangen en mogen worden
ingezet tot aan 1/8/2025.
Door de inzet van NPO middelen voor klassenverkleining e.d. zijn er meer leerkrachten, leraar
ondersteuners en onderwijs assistenten in de locaties nodig. Praktisch zijn er bijna geen
medewerkers te vinden voor vervangingsbenoemingen.
Ook het ziekteverzuim door Corona zet de vervanging onder druk.

Staat van baten en lasten en balans
3.2.1

3.2.1 Staat van baten en lasten
Verschil
Verschil
verslagjaar verslagjaar
tov
tov vorig
begroting
jaar
1.297.529
726.445
7.960
-8.025
371.089
291.193

Grootboekrekening
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overheidsbijdragen
3.5 Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie Begroting Begroting Begroting
2020
2021
2021
2022
2023
2024
15.719.261 15.148.177 16.445.706 16.568.596 15.757.348 15.026.929
50.185
34.200
42.160
0
0
0
426.085
346.189
717.278
382.074
361.891
361.891

3 Opbrengsten

16.195.531 15.528.566 17.205.144 16.950.670 16.119.239 15.388.820 1.676.578

4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

13.425.484 12.544.491 13.402.183 13.376.049 12.923.812 12.394.415
789.692
741.157
719.149
721.985
619.404
568.884
978.438
788.129 1.200.829
944.050
928.050
928.050
1.461.595 1.385.789 1.528.982 1.386.337 1.386.337 1.336.337

857.692
-22.008
412.700
143.193

-23.301
-70.543
222.391
67.387

4 Kosten

16.655.209 15.459.566 16.851.143 16.428.421 15.857.603 15.227.686 1.391.577

195.934

5 Financiële baten en
lasten
Buitengewoon resultaat
1 Resultaat

6.911

6.800

3.324

-452.767

75.800

357.325

-13.200
-675.000
-165.950

1.009.613

-9.430

-10.000

-3.476

-3.587

252.206

151.134

281.524

810.091

Uitgangspunten begroting
Het strategisch beleidsplan vormt de basis van de begroting. Op dit moment zijn diverse geledingen
binnen onze stichting bezig om het strategisch beleidsplan voor de komende jaren vorm te geven. De
planning is dat begin 2022 een eerste aanzet klaar is voor het strategisch beleidsplan.
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De speerpunten vanuit het strategisch beleidsplan die uitgewerkt gaan worden zijn:
•
Missie, visie, kernwaarden en identiteit
•
Curriculum (incl. kwaliteitszorg)
•
Passend onderwijs & personaliseren
•
IKC ontwikkeling (incl. leerlingpopulatie)
•
Duurzaam (mens, milieu & maatschappij)
•
Samenwerking & Communiceren (intern, gemeenschap en stakeholders)
•
HR & Governance
De verwachting is dat met name de speerpunten duurzaamheid en Integrale Kindcentra een
financiële vertaling hebben in de begroting. Duurzaamheid in de zin van energiebesparing wordt
meegenomen in het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Ontwikkeling van Integrale Kindcentra is
onderdeel van het budget Projecten (grbknr. 44480). Voor de jaren 2022 en 2023 nemen we kosten
mee voor de scholing en ontwikkeling van locaties op het gebied van IKC vorming.
Ten behoeve van de professionalisering is een bedrag van € 175.000 (grbknr. 41231) opgenomen
voor scholing.
Realisatie 2021 vergeleken met de begroting 2021
Over 2021 is een resultaat behaald van ruim € 357.000. In de begroting was een resultaat van ruim
€ 75.000 verwacht. Dit betekent een overschrijding van de begroting met circa € 281.500. Hieronder
wordt deze overschrijding nader toegelicht.
Baten

3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overheidsbijdragen
3.5 Overige baten
3 Opbrengsten

Begroting Realisatie
2021
2021
Verschil
15.148.177 16.445.706 1.297.529
34.200
42.160
7.960
346.189
717.278
371.089
15.528.566 17.205.144 1.676.578

De totale rijksbijdragen zijn € 1.297.500 hoger dan begroot.
Jaarlijks wordt de definitieve regeling bekostiging door het ministerie van OCW geïndexeerd. Deze
indexatie wordt vaak in de zomer van het lopende boekjaar bekend gemaakt. De indexering bedroeg
in 2021 3,1%. Hierdoor is er een nabetaling ontvangen voor de reguliere bekostiging over 2020 en is
de regeling over 2021 naar boven bijgesteld (€ 435.000 over 2021).
Ook de extra gelden in verband met het wegwerken van de achterstanden die ontstaan zijn door de
coronacrisis waren nog niet bekend bij het opstellen van de begroting. Vanuit de regeling nationaal
programma onderwijs is € 672.800 ontvangen over 2021 (NPO-gelden). Ook is er vanuit de regeling
inhaal- en ondersteuningsprogramma Corona € 99.400 ontvangen.
Uit de regeling personele groei is € 51.400 ontvangen door een toename van het aantal leerlingen
met 22 op teldatum 1 april 2021 en een toename van 42 leerlingen op teldatum 1 juni 2021.
De overige baten zijn € 371.000 hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de
ontvangen gelden uit de regeling Extra Hulp voor de Klas van € 318.000.
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Lasten

4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten
4 Kosten

Begroting Realisatie
2021
2021
Verschil
12.544.491 13.402.183
857.692
741.157
719.149
-22.008
788.129 1.200.829
412.700
1.385.789 1.528.982
143.193
15.459.566 16.851.143 1.391.577

Personeelslasten
In de begroting was de inzet van 165 fte meegenomen (incl. vervanging ziekte). Door de verwachte
leerlingenkrimp werden er geen nieuwe medewerkers in vaste dienst aangenomen. Echter door de
extra beschikbaar gestelde middelen uit de regeling ‘nationaal programma onderwijs’, inhaal en
ondersteuningsprogramma corona en extra hulp voor de klas zijn er extra leerkrachten ingezet. In
2021 is hierdoor 180 fte ingezet (stijging € 940.000).
Daarnaast zijn de kosten voor inhuur passend onderwijs gedaald met € 82.000 ten opzichte van de
begroting. Hier zit onder andere een verschuiving in tussen loonkosten passend onderwijs in de
formatie en de kosten inleen personeel leerlingenzorg.
Afschrijvingen
De afschrijvingslasten zijn circa € 22.000 lager dan begroot (3%). De begrote investeringen zijn
uitgevoerd, maar door verschillende afschrijvingstermijnen in de categorieën vallen de
afschrijvingskosten lager uit.
Huisvestingskosten
De huisvestingslasten zijn € 412.700 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een
overschrijding in de onderhoudslasten van € 232.000. Hierin vallen € 111.000 eenmalige kosten voor
het onderhoud van de vloeren. Daarnaast bevat een grote post het aanbrengen van anti kras
middelen op de scholen (totaal € 30.000) en zijn er diverse kleine onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd die niet voor activering in aanmerking komen ( < € 2.000).
De lasten energie zijn gestegen met € 45.000 ten opzichte van de begroting door meer verbruik en
een extra locatie.
In 2021 zijn er extra werkzaamheden voor schoonmaak geweest en extra uitgaven voor materialen
en mondkapjes in verband met corona. Door het verkleinen van klassen i.v.m. de NPO gelden zijn
algemene ruimten (vooral speellokaal) in gebruik genomen als groepsruimte. Dit is duurder in
schoonmaak. In Minnertsga is een tweede locatie in gebruik genomen. Hierdoor zijn de
schoonmaakkosten € 128.800 hoger dan begroot.
Overige lasten
De overige lasten zijn € 143.000 hoger dan begroot. De lasten voor administratie en beheer zijn
toegenomen met € 33.000. Dit wordt veroorzaakt door de inrichting van WIS-collect (€ 11.700),
inrichting verzuimmanager (€ 8.470) en juridische dienstverlening (€ 7.800).
De ontvangen NPO-gelden zijn ook deels ingezet voor leermiddelen. In 2021 is er voor € 42.400
leermiddelen aangeschaft vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. In totaal laten de
leermiddelen een stijging van € 72.500 zien ten opzichte van de begroting. De invoering van
Parnassys (€ 21.000) zorgt voor een overschrijding van de begroting op de post overige
onderwijslasten.
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Realisatie 2021 vergeleken met boekjaar 2020
Baten

Grootboekrekening
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overheidsbijdragen
3.5 Overige baten
3 Opbrengsten

Realisatie Realisatie
2020
2021
Verschil
15.719.261 16.445.706
726.445
50.185
42.160
-8.025
426.085
717.278
291.193
16.195.531 17.205.144 1.009.613

De baten laten een stijging zien ten opzichte van voorgaand jaar van € 1.009.600. De grootste stijging
zit in de rijksbijdragen. De rijksbijdragen worden grotendeels bepaald door het aantal leerlingen. Per
1 oktober 2019 waren er 2.215 leerlingen en per 1 oktober 2020 waren er 2.176 leerlingen. Door
deze daling in het aantal leerlingen (39) daalt de rijksvergoeding. Er is toch een flinke stijging in de
rijksvergoeding ten opzichte van voorgaand jaar. Dit wordt veroorzaakt door de indexering van 3,1%.
Daarnaast is er extra geld ontvangen voor het inhalen van de onderwijsachterstanden door de
coronacrisis. Dit betreft de inhaal- en ondersteuningsprogramma corona (€ 99.400) en nationaal
programma onderwijs (€ 672.800).
Er wordt een bijzondere bekostiging wegens samenvoeging ontvangen. Voorgaand jaar werd er
€ 691.000 ontvangen, over 2021 is dit terug gelopen naar € 443.000. Een daling van € 248.000. Dit
wordt veroorzaakt doordat deze bekostiging van IKC de Swirrel is geëindigd in schooljaar 2020/2021.
De fusiebekostiging voor IKC de Twirre is gestart in schooljaar 2021/2022. Ook wordt deze
bekostiging nog ontvangen voor IKC de Skeakel.
Daarnaast is er onder de overige baten extra geld ontvangen voor het inhalen van de
onderwijsachterstanden via de subsidie Extra hulp voor de klas. Er is € 318.000 ontvangen in 2021.
Lasten

Grootboekrekening
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten
4 Kosten

Realisatie Realisatie
2020
2021
Verschil
13.425.484 13.402.183
-23.301
789.692
719.149
-70.543
978.438 1.200.829
222.391
1.461.595 1.528.982
67.387
16.655.209 16.851.143
195.934

Personeelslasten
De lonen en salarissen (incl. uitkeringen UWV) zijn nagenoeg gelijk ten opzichte van voorgaand jaar.
In 2020 was de inzet 178 fte, in 2021 is er 180 fte ingezet in de formatie. Hierdoor daalt de
gemiddelde personeelslast iets ten opzichte van voorgaand jaar. Dit wordt veroorzaakt door een
hogere inzet van ondersteunend onderwijs personeel. De overige personele lasten laten een daling
van € 21.000 zien ten opzichte van voorgaand jaar.

Bestuursverslag 2021

Samen gewoon bijzonder

Pagina 45 van 50

Afschrijvingen
De afschrijvingen liggen € 70.000 lager dan voorgaand jaar. Dit wordt veroorzaakt door lagere
investeringen in 2021 ten opzichte van 2020. In 2021 is er € 277.000 geïnvesteerd en in 2020 werd er
€ 825.000 geïnvesteerd.
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten liggen € 222.000 hoger dan voorgaand jaar. In 2021 heeft er eenmalig
vloeronderhoud/schoonmaak plaats gevonden in verband met het verwijderen van verkeerd
aangebrachte waslagen. Dit bedroeg circa € 111.000. Daarnaast is er meer regulier onderhoud
uitgevoerd (€ 50.000). De energiekosten laten een stijging van € 29.000 zien door een hoger verbruik
en een extra locatie. De schoonmaakkosten liggen € 34.000 hoger dan voorgaand jaar door extra
schoonmaakwerkzaamheden (waaronder extra locatie) en aanschaf van middelen in verband met
corona.
Overige lasten
De overige lasten liggen € 67.000 hoger dan voorgaand jaar. Op de post leermiddelen is € 95.000
meer uitgegeven dan voorgaand jaar. Hiervan zijn € 42.000 uitgegeven vanuit de NPO-middelen. Ook
zijn de leermiddelen hoger doordat de boeking verrekening OLP binnen de leermiddelen is geboekt.
Voorgaand jaar is dit op de overige administratielasten geboekt. Hierdoor is het beter inzichtelijk wat
de uitgaven voor leermiddelen zijn. De overige administratielasten dalen hierdoor met € 77.000. De
lasten voor het administratiekantoor liggen hoger (€ 22.000) door de inrichting van WIS-Collect
(innen van de ouderbijdragen) en verzuimmanager. De schoolreisjes lagen een stijging van € 29.000
zien ten opzichte van 2020 omdat in dat jaar veel schoolreisjes niet door konden gaan. De overige
onderwijslasten liggen € 46.500 hoger dan voorgaand jaar. Dit wordt onder andere veroorzaakt door
kosten voor het begeleiden van het fusieproces in Minnertsga (€ 25.300) en de invoering van
Parnassys (leerlingvolgsysteem).
3.2.2

Balans in meerjarig perspectief

Realisatie
2020
6.403.822
200.000
820.401
592.543
8.016.766

Balans
1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa
1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen
Totaal activa
2.1 Eigen Vermogen (publiek)
2.1 Eigen Vermogen (privaat)
2.2 Voorzieningen
2.4 Kortlopende schulden
Totaal passiva

3.148.732
3.271.406
174.128
1.422.500
8.016.766

Realisatie Begroting Begroting Begroting
2021
2022
2023
2024
5.961.604 6.414.143 5.998.948
5.769.121
200.000
200.000
0
0
791.546
116.546
116.546
116.546
1.432.780 1.489.291 2.356.692
2.737.653
8.385.930 8.219.980 8.472.186
8.623.320
3.519.327
3.258.138
167.085
1.441.380
8.385.930

3.372.736
3.238.779
167.085
1.441.380
8.219.980

3.644.301
3.219.420
167.085
1.441.380
8.472.186

3.814.794
3.200.061
167.085
1.441.380
8.623.320

De mutatie in de materiële vaste activa is berekend op basis van de begrote investeringen minus de
berekende afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met de volgende investeringen:
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Onderhoud
meubilair
ICT
OLP
Totaal

2022
706.169
141.355
291.500
35.500
1.174.524

2023
149.209
15.000
10.000
30.000
204.209

2024
239.057
15.000
85.000
339.057

2025
218.938
15.000
65.000
298.938

De financiële activa betreft een deposito dat vrijvalt in 2023.
De vorderingen zullen sterk dalen per 2022 doordat de vereenvoudiging van de bekostiging wordt
ingevoerd. De vordering op OCW komt hierdoor volledig te vervallen.
De liquide middelen zijn opgenomen op basis van onderstaand kasstroomoverzicht:
Werkelijk Begroting Begroting Begroting
2021
2022
2023
2024
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo Baten en Lasten

354.001

522.249

261.636

161.134

719.149
-7.043

721.985
-

619.404
-

568.884
-

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen
- Schulden
kasstroom uit bedrijfoperaties:
- Ontvangen interest
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten:

3.324
1.117.169

-13.200
1.231.034

-9.430
1.071.610

-10.000
720.018

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in MVA (-/-)
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten:

-276.931
-276.931

-1.174.524
-1.174.524

-204.209
-204.209

-339.057
-339.057

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

28.857
18.881

-

-

-

200.000
-

-

-

-

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

592.543
840.238

1.432.781
56.510

1.489.291
867.401

2.356.692
380.961

Eindstand liquide middelen

1.432.781

1.489.291

2.356.692

2.737.653

De mutatie in het eigen vermogen betreft de resultaatverdeling. In de volgende paragraaf wordt het
eigen vermogen nader toegelicht.
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3.2.3

Eigen vermogen

Hieronder wordt de mutatie in het eigen vermogen toegelicht:

Stand per
1 januari
2021

Overige
Resultaat mutaties

Stand per
31 december
2021

Algemene reserve
Bestemmingsreserves privaat
Bestemmingsfondsen publiek

3.148.732
3.156.377
115.029

370.595
-18.455
5.186

-

3.519.327
3.137.922
120.215

Eigen Vermogen

6.420.138

357.326

-

6.777.464

Normatief vermogen
De inspectie van het onderwijs heeft een signaleringswaarde ontwikkeld om bovenmatige reserves
bij onderwijsinstellingen te signaleren. Deze signaleringswaarde wordt het normatief eigen
vermogen genoemd. De aanleiding hiervoor is de conclusie van de inspectie dat de reserves in het
onderwijs geleidelijk toenemen.
Vanaf verslagjaar 2020 dient het bestuur verantwoording af te leggen over de hoogte van de
reserves. Bij CBO Noardwest Fryslân is op 31 december 2021 geen sprake van een overschrijding van
het normatief vermogen.

4. Reserves
Signaleringswaarde publiek eigen vermogen
Feitelijk publiek eigen vermogen
Reservepositie

2021
6.138.152
3.519.327
-2.618.825

Algemene reserve
Het niet bestemde deel van het eigen vermogen heeft betrekking op de publieke exploitatieresultaten van de scholen en zijn ondergebracht in algemene reserve. Deze reserve vormt een buffer
ter waarborging van de continuïteit van de stichting.
Het bestuur heeft bewust gekozen voor het beperken van het aantal reservepotjes.
Bestemmingsreserves privaat
Algemene reserve privaat
De algemene reserve privaat is het private vermogen van de stichting. De renteopbrengsten,
opbrengsten charitatieve doelen en contributies/ledengelden worden aan de algemene reserve
toegevoegd. Hieruit worden onder andere de kosten voor charitatieve doelen en overige private
lasten onttrokken. Ook worden de afschrijvingslasten van de nieuwbouw van de Skeakel
(kinderopvang) ten laste van deze reserve gebracht.
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Reserve schoolfonds
Het saldo van ontvangen bijdragen van de ouders voor schoolreisjes, bijzondere dagen en dergelijke
en de uitgaven die hierop betrekking hebben, wordt aan deze reserve schoolfonds toegevoegd. Deze
gelden zijn beschikbaar voor de eigen school, te besteden door de schooldirecteur. Het is niet de
bedoeling dat deze gelden worden opgepot, ze worden gebruikt voor activiteiten en materialen voor
de eigen leerlingen.
Daar waar de saldi te hoog oplopen (> € 10.000) wordt de directeur aangespoord om de gelden te
besteden. De hoogte van de reserve schoolfonds heeft geen relatie met het saldo op de eigen
schoolrekening.

3.3

Financiële positie

Kengetallen
Realisatie Realisatie
2020
2021
1. Vermogensbeheer
Solvabiliteit 2
Huisvestingsratio
2. Budgetbeheer
Rentabiliteit
Liquiditeit
3. Weerstandsvermogen
Weerstandsvermogen
4. Reserves
Signaleringswaarde publiek eigen vermogen
Feitelijk publiek eigen vermogen
Reservepositie

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

82%
7%

83%
8%

82%
7%

83%
7%

83%
8%

-2,79%
0,99

2,08%
1,54

-0,98%
1,11

1,57%
1,72

0,98%
1,98

40%

39%

39%

43%

46%

6.331.165 6.138.152 6.490.440 6.265.294 6.128.464
3.148.732 3.519.327 3.372.736 3.644.301 3.814.794
-3.182.433 -2.618.825 -3.117.704 -2.620.993 -2.313.670

5. Personeels- en leerlingkengetallen
FTE Directie
FTE OP
FTE OOP
FTE Totaal
Aantal leerlingen (t-1)

13,90
141,60
22,16
177,66

12,33
140,93
27,08
180,34

12,15
134,76
30,20
177,11

12,15
127,73
30,11
169,99

12,15
119,35
29,88
161,38

2.290

2.176

2.134

2.107

2.100

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het ‘eigen vermogen inclusief voorzieningen’ en het
‘totale vermogen’. Het geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is om te voldoen aan de totale
schulden. De norm is vooralsnog 50%. De organisatie zit ruim boven de vastgestelde norm met een
solvabiliteit van 83%. Dit geeft aan dat de organisatie ruim voldoende in staat is om haar schulden te
voldoen.
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Huisvestingsratio
De huisvestingratio is de verhouding tussen de huisvestingslasten (inclusief de afschrijvingen
gebouwen en terreinen) en de totale lasten. De huisvestingsratio geeft het aandeel van de totale
huisvestingslasten in verhouding van de totale lasten weer. Er wordt hierbij een maximum van 10%
als norm gehanteerd. De organisatie zit hier met 8% onder.
Rentabiliteit
De rentabiliteit wordt bepaald door het ‘resultaat uit gewone bedrijfsvoering’ (exploitatieresultaat)
te delen door het totaal aan baten. In non-profit organisaties wordt de rentabiliteit ook wel het
begrotingsoverschot genoemd (of het begrotingstekort bij een negatief exploitatieresultaat). De
norm is positief. In 2021 wordt voldaan aan deze norm met een rentabiliteit van 2%.
Liquiditeit
Het kengetal liquiditeit (current ratio) is de verhouding tussen de ‘vlottende activa’ (vorderingen en
liquide middelen) en de ‘vlottende passiva’ (kortlopende schulden). Het geeft aan in hoeverre de
organisatie in staat is om te voldoen aan de kortlopende schulden. De signaleringswaarde van de
inspectie bedraagt minimaal 0,75. De norm van de stichting is groter dan 1. Per 31 december 2021 is
de liquiditeit 1,54. Hiermee wordt voldaan aan de norm van de stichting. De verwachting is dat ook
de komende jaren wordt voldaan aan de norm.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen het totale eigen vermogen minus de materiële
vaste activa en het totaal van de rijksbijdragen. Het geeft een indicatie van de financiële veerkracht
en continuïteit na een calamiteit. De norm is 10 - 20%, afhankelijk van het risicoprofiel van de
organisatie. Nu de organisatie erboven zit (39% in 2021) betekent dit dat er meer dan voldoende
vermogen is opgebouwd om onvoorziene risico’s op te vangen.
Reserves
De bovengrens voor de reservepositie bedraagt groter dan 0. Door de inspectie van het onderwijs is
deze reservepositie ontwikkeld om bovenmatige reserves te signaleren. Indien de reservepositie
groter dan 0 is, kan er sprake zijn van een bovenmatig eigen vermogen. Bij de stichting blijft de
reserve positie de komende jaren onder 0. Dit betekent dat er geen te hoge reserves aangehouden
worden.
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Financiële kengetallen

Aan de hand van de jaarrekening kan een aantal kengetallen en ratio's
worden berekend die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het
gevoerde beleid over het boekjaar en waardoor het beeld uit de jaarrekening
kan worden verduidelijkt.
Kengetallen

2021

2020

Solvabiliteit

82,8%

82,3%

1,54

0,99

39,4%

39,6%

2,1%

-2,8%

8,4%

7,3%

2.176
180
€69.900
80%

2.290
178
€71.143
81%

Eigen vermogen + voorzieningen in percentage van het totale vermogen.
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar
langetermijnverplichting te voldoen. 30% a 50% wordt als goed aangemerkt.
Is de waarde hoger dan 30% dan is de stichting in staat om aan haar
langetermijnverplichtingen te voldoen.
Liquiditeit (Current ratio)

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.
Deze verhouding geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan
haar kortetermijnverplichtingen te voldoen. Een waarde
tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan
is de stichting in staat aan haar kortetermijnverplichtingen te voldoen.
Weerstandsvermogen

Verhouding tussen het totale eigen vermogen en de totale baten.
Een weerstandsvermogen tussen 10% en 40% wordt binnen de stichting als
aanvaardbaar geacht. Het weerstandsvermogen zegt iets over de
reservepositie van de stichting en over de mogelijkheden om financiële
tegenvallers te kunnen opvangen.
Rentabiliteit

Verhouding exploitatieresultaat en de totale baten.
Dit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een
positief dan wel negatief exploitatieresultaat. Daarbij wordt uitgegaan van de
gewone bedrijfsvoering. Het wordt berekend door het resultaat (het
"exploitatiesaldo") te delen door de totale baten van de bedrijfsvoering.
Huisvestingsratio

Verhouding tussen de huisvestingslasten vermeerderd met afschrijvingen
gebouwen en terreinen en de totale lasten
De huisvestingsratio geeft het aandeel van de totale huisvestingslasten in
verhouding van de totale lasten weer. Als signaleringswaarde wordt een
maximum van 10% gehanteerd.
Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1)
Aantal FTE (inclusief vervanging)
Personeelskosten per FTE
Percentage personeelskosten t.o.v. de totale lasten

51

A1 Grondslagen
1

Algemeen

Activiteiten van het bevoegd gezag
In deze jaarrekening zijn de activiteiten van de stichting CBO NoardWest Fryslân en van de onder deze
rechtspersoon vallende scholen (zie gegevens rechtspersoon) verantwoord.

Grondslagen voor de jaarrekening
Bij de inrichting van de jaarrekening is de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, RJ-richtlijn 660 en Titel 9 Boek 2
BW gehanteerd. De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's. In de balans is het
resultaatbestemmingsvoorstel reeds verwerkt. De waardering van activa en passiva vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,
worden activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Financiële instrumenten
De stichting CBO NoardWest Fryslân heeft alleen primaire financiële instrumenten, voor de grondslagen wordt
verwezen naar de behandeling per post.

2

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
Investeringen in meubilair, ICT en leermiddelen worden op de balans gewaardeerd tegen de aanschafwaarde
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven vanaf de
maand van aanschaf. Als ondergrens van de te activeren activa wordt € 1.000,- aangehouden. Investeringssubsidies
die ontvangen zijn, worden in mindering gebracht op de investering. De afschrijvingen worden gebaseerd op de
geschatte economische levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Eigendom
Schoolgebouwen, waarvan het juridisch eigendom berust bij de stichting en het economisch eigendom bij de
gemeente, zijn niet in de balans opgenomen. Eventuele bruikleenscholen zijn eveneens niet verwerkt.

Financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek
van noodzakelijk geachte voorzieningen. Financiële vaste activa met een looptijd korter dan 12 maanden worden
opgenomen onder de vorderingen.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen voor oninbaarheid. De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan
een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de balans anders is aangegeven.

Liquide middelen
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan
worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe
beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste activa.
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Algemene reserve publiek
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen gefinancierde
activiteiten. Aan de reserve worden via de resultaatbestemming overschotten in een boekjaar toegevoegd en
tekorten onttrokken.
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de stichting CBO NoardWest
Fryslân.

Bestemmingsreserves (publiek en privaat)
Hieronder opgenomen publieke en private reserves zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de
huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden. Per bestemmingsreserve is aangegeven of deze is
opgebouwd uit privaatrechtelijke dan wel publiekrechtelijke middelen.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker
maar wel betrouwbaar te schatten is.

Voorziening ambtsjubileum
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van ambtsjubilea is een voorziening gevormd. De
voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de
ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. Betaalde bedragen inzake jubileum worden
ten laste van deze voorziening gebracht.

Kortlopende schulden
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende
schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Overlopende passiva
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend
en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.

3

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Bij de bepaling van het exploitatiesaldo is uitgegaan van het baten en lastenstelsel. Dit betekent dat de
opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Kosten hoeven nog
geen uitgaven te zijn en opbrengsten nog geen inkomsten.

Rijksbijdragen
- de ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies
zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als
bate in de de staat van baten en lasten.
- geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen
verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord naar rato van de
voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn
verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.
- geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van de
baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden
verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen
worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Opbrengsten
Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de
desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voor zover de hiermee samenhangende bestedingen zijn
verricht.
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Pensioenen
De stichting CBO NoardWest Fryslân heeft een pensioenregeling. Pensioenen voor het onderwijspersoneel zijn
ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).
Per eind 2020 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 110,2%. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd
volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de
pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen
verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, anders dan het
effect van hogere premies.

Rente
Renteopbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende actiefpost.
4

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat
aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in
het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de winst en -verliesrekening waarvan de ontvangsten en
uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten.
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van gerealiseerde
bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings, en financieringsactiviteiten.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, worden niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de operationele activiteiten.
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Model A: Balans per 31 december 2021
1 Activa

(na resultaatverdeling)
31 december 2021

31 december 2020

Vaste Activa
1.1.2 Materiële vaste activa
1.1.3 Financiële vaste activa

5.961.604

6.403.822

200.000

200.000

6.161.604

Totaal vaste activa

6.603.822

Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen
1.2.4 Liquide middelen

791.546

820.401

1.432.780

592.543

Totaal vlottende activa

2.224.327

1.412.944

Totaal activa

8.385.930

8.016.766

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.4 Kortlopende schulden

Totaal passiva

31 december 2021

31 december 2020

6.777.465

6.420.138

167.085

174.128

1.441.380

1.422.500

8.385.930

8.016.766
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Model B: Staat van baten en lasten over 2021
Realisatie 2021

Begroting 2021

Realisatie 2020

16.445.706

15.148.177

15.719.261

42.160

34.200

50.185

3.5 Overige baten

717.278

346.188

426.085

Totaal baten

17.205.144

15.528.565

16.195.531

13.402.183

12.544.491

13.425.484

719.149

741.157

789.692

4.3 Huisvestingslasten

1.200.829

788.129

978.438

4.4 Overige lasten

1.528.981

1.385.789

1.461.595

Totaal lasten

16.851.142

15.459.565

16.655.209

354.002

69.000

-459.678

3.324

6.800

6.911

357.326

75.800

-452.766

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overheidsbijdragen/subsidies overige overheden

4 Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen

Saldo baten en lasten
6 Financiële baten en lasten
Resultaat
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Model C: Kasstroomoverzicht
2021

2020

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo Baten en Lasten

354.002

-459.678

719.149

789.692

-7.043

3.130

Vorderingen (-/-)

28.857

-56.665

Schulden

18.881

76.978

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

Veranderingen in vlottende middelen:

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties:
Ontvangen interest

1.113.845
3.324

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten:

353.458
6.911

3.324

6.911

1.117.169

360.369

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in MVA (-/-)

-276.931

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten:
Mutatie liquide middelen

-824.972
-276.931

-824.972

840.238

-464.603

Beginstand liquide middelen

592.543

1.057.146

Mutatie liquide middelen

840.238

-464.603

Eindstand liquide middelen

1.432.781

592.543
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Model VA: Vaste Activa
1

Activa

1.1.2

Materiele vaste activa
Mutaties 2021
Cumulatieve
Cumulatieve
Boekwaarde per
aanschafwaarde afschrijvingen tot 1 januari 2021
per 1 januari 2021
en met
1 januari 2021

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen
desinvesteringen

Afschrijvingen

Cumulatieve
Cumulatieve
Boekwaarde per
aanschafwaarde afschrijvingen tot 31 december
per 31 december
en met 31
2021
2021
december 2021

1.1.2.1 Gebouwen en terreinen

4.757.637

877.572

3.880.065

58.258

17.993

17.993

207.780

4.797.902

1.067.359

3.730.542

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur

6.746.758

4.499.845

2.246.913

166.116

200.922

200.922

434.825

6.711.952

4.733.748

1.978.203

1.1.2.4 Overige materiële vaste activa

1.808.510

1.531.666

276.844

52.558

93.354

93.354

76.544

1.767.714

1.514.856

252.858

Materiële vaste activa

13.312.905

6.909.083

6.403.822

276.931

312.269

312.269

719.149

13.277.567

7.315.963

5.961.604

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten meubilair, inventaris en ICT middelen.
Duurzame goederen worden geactiveerd bij een aanschafwaarde boven de € 1.000,-.
Onder andere vaste bedrijfsmiddelen vallen o.a. de vervoersmiddelen en onderwijsleerpakket.
De activeringsgrens voor groot onderhoud aan de gebouwen bedraagt € 2.000.

Gehanteerde afschrijvingspercentages inventaris en andere vaste bedrijfsmiddelen per categorie:
Termijn in jaren

Percentage

1.1.2.1 - gebouwen

6 tot 50

2% - 16,7%

1.1.2.3 - meubilair

15 tot 40

2% - 7,5%

- inventaris en apparatuur

10

10%

- ICT

4 tot 10

10% - 25%

8 en 10

10% - 12,5%

1.1.2.4 - Leermiddelen
1.1.3

Financiële vaste activa
Mutaties 2021
Boekwaarde per 1 Investeringen en Desinvesterinjanuari 2021
verstrekte
gen en afgeloste
leningen
leningen

1.1.3.8 Overige vorderingen
Financiële vaste activa

Resultaat
deelnemingen

Boekwaarde per
31 december
2021

200.000
200.000

200.000
-

-

-

200.000
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Model VV: Voorraden en vorderingen
1.2.2

Vorderingen
31 december 2021

31 december 2020

1.2.2.1 Debiteuren algemeen

-

44.391

1.2.2.2 Vorderingen op OCW

681.176

674.283

1.2.2.8 Overige overheden

23.343

798

1.2.2.10 Overige vorderingen

49.082

37

1.2.2.14 Te ontvangen interest

6.146

6.146

31.799

94.745

791.546

820.401

19.947

626

3.396

172

23.343

798

49.082

37

49.082

37

6.146

6.146

6.146

6.146

2.129

1.470

181

91

29.489

93.184

31.799

94.745

1.2.2.15 Overlopende activa overige
Vorderingen

Uitsplitsing

15620 - Gemeente voorzieningen huisvesting/inrichting
15621 - Rekening-courant kinderopvang
1.2.2.8 Overige overheden

15790 - Nog te ontvangen bedragen
1.2.2.10 Overige vorderingen

15885 - Te ontvangen interest
1.2.2.14 Te ontvangen interest

15820 - Voorschot lonen / vordering personeel
15822 - Rekening courant (Youforce)
15840 - Transitorische posten
1.2.2.15 Overlopende activa overige
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Model EL: Effecten en Liquide middelen

1.2.4 Liquide middelen

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen
Liquide middelen

31 december 2021

31 december 2020

1.432.780

592.543

1.432.780

592.543
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Model EV: Eigen vermogen
2.1

Eigen vermogen

Stand per
1 januari 2021

Resultaat

Stand per
31 december
2021

Overige
mutaties

2.1.1.1 Algemene reserve

3.148.732

370.595

-

3.519.327

2.1.1.3 Bestemmingsreserves privaat

3.271.406

-13.268

-

3.258.138

6.420.138

357.327

-

6.777.465

3.148.732

370.595

-

3.519.327

3.148.732

370.595

-

3.519.328

Eigen Vermogen
Uitsplitsing

21150 - Algemene reserve
2.1.1.1 Algemene reserve

21300 - Bestemmingsreserve privaat

3.156.377

-18.455

-

3.137.922

21400 - Reserve schoolfonds

115.029

5.186

-

120.216

2.1.1.3 Bestemmingsreserves privaat

3.271.406

-13.268

-

3.258.138
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Model VL: Voorzieningen en langlopende schulden
2,2

Voorzieningen
Stand per 1 Dotaties
januari
2021

2.2.1 Personele voorzieningen
Voorzieningen

Onttrekkingen

Vrijval

Rente
mutatie (bij
contante
waarde)

Stand per 31 Looptijd < Looptijd 1 Looptijd >
december
1 jaar
t/m 5 jaar
5 jaar
2021

174.128

30.024

37.067

-

-

167.085

11.723

59.259

96.103

174.128

30.024

37.067

-

-

167.085

11.723

59.259

96.103

174.128

30.024

37.067

-

-

167.085

11.723

59.259

96.103

174.128

30.024

37.067

-

-

167.085

11.723

59.259

96.103

Uitsplitsing

22100 - Voorziening jubilea
2.2.1 Personele voorzieningen
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Model KS: Kortlopende schulden
2 Kortlopende schulden
31 december 2021

31 december 2020

2.4.8 Crediteuren

207.276

253.297

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen

552.548

459.654

184.596

158.126

2.4.12 Overige kortlopende schulden

20.265

6.443

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW/EZ

16.180

136.860

2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen

42.322

10.690

418.194

397.430

1.441.380

1.422.500

24700 - Af te dragen aan Belastingdienst

552.548

459.654

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen

552.548

459.654

184.596

158.126

184.596

158.126

16.147

5.082

2.4.10 Pensioenen

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen
Kortlopende schulden

Uitsplitsing

24800 - Te betalen pensioenbijdragen
2.4.10 Pensioenen

24900 - Nog te betalen bedragen
24930 - Te betalen netto salarissen

4.118

1.361

20.265

6.443

16.180

136.860

16.180

136.860

24040 - Vooruitontvangen bedragen

28.873

10.690

24089 - Overige overlopende passiva

13.448

-

42.322

10.690

418.194

397.430

418.194

397.430

2.4.12 Overige kortlopende schulden

24020 - Nog te besteden subsidies ministerie
2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW/EZ

2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen

24050 - Aanspraken vakantiegeld
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen
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Model G: Verantwoording subsidies

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt

Omschrijving

De activiteiten zijn ultimo 2021 conform de subsidiebeschikking geheel
uitgevoerd en afgerond

Toewijzing
Kenmerk

datum

Inhaal- en ondersteuningsprogramma i.v.m. Corona

24001349404/IOP2-42656-PO

19-11-2020

J

Schoolkracht

SK20-07LV

30-4-2021

N

G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving

Toewijzing

Kenmerk

datum

Bedrag van de
toewijzing

Ontvangen
t/m 2020

Totale
subsidiabele
kosten t/m 2020

Saldo per 1
januari 2021

Ontvangen in
2021

Subsidiabele
kosten in 2021

Te verrekenen
per 31
december
2021

€

€

€

€

€

€

€

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving

Toewijzing

Kenmerk

datum

Totaal

Bedrag van de
toewijzing

Ontvangen
t/m 2020

Totale
subsidiabele
kosten t/m 2020

Saldo per 1
januari 2021

Ontvangen in
2021

Subsidiabele
kosten in 2021

Saldo per 31
december
2021

€

€

€

€

€

€

€

0

0

0

0

0

0
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Model OB: Opgave overheidsbijdragen
3.1 Rijksbijdragen
Werkelijk
2021

Begroting
2021

Werkelijk
2020

14.427.740

14.042.538

14.230.599

1.429.174

507.639

880.481

588.792

598.000

608.181

16.445.706

15.148.177

15.719.261

81100 - Personele bekostiging regulier

9.530.010

9.264.106

9.454.965

81110 - Personeel- en Arbeidsmarktbeleid

2.517.231

2.350.942

2.330.667

286.518

447.841

458.377

2.007.122

1.979.649

1.986.591

14.427.740

14.042.538

14.230.600

81200 - Personele bekostiging groei

51.416

-

-

81211 - Loonkosten subsidie OOP basisscholen

10.000

-

10.000

81219 - Aanv. bek. onderwijsachterstandenbeleid

137.050

151.798

145.553

81225 - Bijz. bekostiging wegens samenvoeging

443.127

355.841

691.142

2.733

-

3.945

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW
3.1.2.1 Overige subsidies OCW
3.1.3.1 Doorbetalingen Rijksbijdrage Samenwerkingsverbanden
Rijksbijdragen

Uitsplitsing

81111 - Prestatiebox
81114 - Regeling profess.&begeleiding starters & schoolleiders
81150 - Materiële instandhouding regulier
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW

81232 - Bijz. bekostiging ivm toename asielzoekers
81238 - Nationaal Programma Onderwijs

86.860

672.763

81284 - Inhaal en ondersteuningsprogramma Corona

99.360

-

24.840

81290 - Overige subsidies ministerie

12.725

-

5.000

1.429.174

507.639

880.481

588.792

598.000

608.181

588.792

598.000

608.181

Werkelijk
2021

Begroting
2021

Werkelijk
2020

42.160

34.200

50.185

42.160

34.200

50.185

3.1.2.1 Overige subsidies OCW

81300 - Budget lichte ondersteuning
3.1.3.1 Doorbetalingen Rijksbijdrage Samenwerkingsverbanden

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.2.3 Overige overheden
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
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Model AB: Opgave andere baten
3.5 Overige baten
Werkelijk
2021

Begroting
2021

Werkelijk
2020

3.5.1 Opbrengst verhuur

104.528

96.000

101.872

3.5.2 Detachering personeel

127.774

104.800

180.929

8.471

7.386

387

127.745

128.002

83.670

348.759

10.000

59.226

717.278

346.188

426.085

3.5.3 Schenkingen
3.5.5 Ouderbijdragen
3.5.10 Overige
Overige baten
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Model LA: Opgave van de lasten
4

Lasten

4.1

Personele lasten

4.1.1 Lonen en salarissen
4.1.2 Overige personele lasten
4.1.3 Af: Ontvangen vergoedingen
Personele lasten

Werkelijk
2021

Begroting
2021

Werkelijk
2020

12.600.873

11.671.491

12.639.951

874.404

963.000

895.574

73.094

90.000

110.041

13.402.183

12.544.491

13.425.484

Uitsplitsing

4.1.1.1

Brutolonen en salarissen

9.437.359

9.539.243

4.1.1.2

Sociale lasten

1.323.751

1.301.810

4.1.1.3

Premies Participatiefonds (PO/VO)

279.255

358.989

4.1.1.4

Premies Vervangingsfonds (PO/VO)

4.380

12.883

4.1.1.5

Pensioenpremies

1.556.128

1.427.025

Lonen en salarissen

12.600.873

11.671.491

12.639.951

30.024

28.000

19.045

4.1.2.1

dotaties voorzieningen

4.1.2.2

personeel niet in loondienst

310.190

300.000

311.536

4.1.2.3

overige

534.190

635.000

564.993

Overige personele lasten

874.404

963.000

895.574

82.739

80.000

79.881

189.829

200.000

198.352

36.665

50.000

35.282

193.230

275.000

204.719

31.727

30.000

46.658

534.190

635.000

564.893

Werkelijk
2021

Begroting
2021

Werkelijk
2020

719.149

741.157

789.692

719.149

741.157

789.692

Toelichting overige personele lasten

Arbo
Nascholing en cursussen
Activiteiten personeel
Passend onderwijs
Overige
Totaal
4.2

Afschrijvingslasten

4.2.2 Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingslasten
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4.3

Huisvestingslasten
Werkelijk
2021

Begroting
2021

Werkelijk
2020

47.993

44.500

45.380

4.3.3 Onderhoudslasten

444.519

209.800

290.227

4.3.4 Energie en water

284.631

239.339

255.256

4.3.5 Schoonmaakkosten

399.247

270.440

365.327

24.438

24.050

22.249

1.200.829

788.129

978.438

Werkelijk
2021

Begroting
2021

Werkelijk
2020

4.4.1 Administratie en beheer

253.632

232.000

312.133

4.4.2 Inventaris en apparatuur

163.564

150.000

148.448

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen

646.482

573.947

551.294

4.4.5 Overige

465.303

429.842

449.720

1.528.981

1.385.789

1.461.595

4.3.1 Huurlasten

4.3.6 Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting
Huisvestingslasten
4.4

Overige lasten

Overige lasten
Specificatie honorarium

4.4.1.1

Onderzoek jaarrekening

4.4.1.3

Fiscale adviezen
Accountantslasten

15.120
15.120

12.891
-

748
13.639
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Model FB: Financiële baten en lasten
6 Financiële baten en lasten
Werkelijk
2021

Begroting
2021

Werkelijk
2020

6.1.1 Rentebaten

6.814

6.800

6.911

6.2.1 Rentelasten (-/-)

3.490

-

-

3.324

6.800

6.911

Financiële baten en lasten
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Model E: Overzicht verbonden partijen

Naam

Juridische
vorm
2021

Statutaire zetel

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland

Stichting

Gemeente Leeuwarden

Stichting Kinderopvang NWF

Stichting

Franeker
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WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector
4.1: Vermelding bezoldiging topfunctionarissen
Vermelding topfunctionarissen
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op CBO NoardWest Fryslân.
Het voor CBO NoardWest Fryslân toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 €149.000, het WNT-maximum voor het onderwijs, klasse C.
Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:
Gemiddelde totale baten

4

Gemiddeld aantal studenten

2

Gewogen aantal onderwijssoorten

1

Totaal aantal complexiteitspunten

7

1a Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
vanaf de 13e maand van de functievervulling
Gegevens 2021
Bedragen x € 1

T. de Groot

Functiegegevens
Aanvang en einde dienstvervulling in 2021

Bestuurder
01-01 / 31-12

Deeltijdfactor in fte

1

Dienstbetrekking

nvt

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkosten vergoeding
Beloning betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

T. de Groot
117.812
21.810
139.621
149.000
139.621

Gegevens 2020

W. Reitsma

P. Sybesma

T. de Groot

Functiegegevens

Bestuurder

Bestuurder

Bestuurder

Aanvang en einde dienstvervulling in 2020

01-01 / 31-08

Deeltijdfactor 2020 in fte

1

Dienstbetrekking

01-01 / 31-08 01-08 / 31-12
1

1

Ja

Ja

ja

Beloning plus belastbare onkosten vergoeding

68.984

69.102

46.296

Beloning betaalbaar op termijn

11.937

11.937

8.418

Subtotaal

80.921

81.039

54.714

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

95.333

95.333

59.583

Totale bezoldiging 2020

80.921

81.039

54.714

1d Toezichthoudende topfunctionarissen met een totale bezoldiging van €1.700 of minder
Gegevens 2021
Naam toezichthoudende topfunctionaris

Functie

P. Stehouwer

Voorzitter (t/m 31 juli 2021),
daarna lid

S. Walburg

Voorzitter (vanaf 1 aug 2021)

H. Niehof

Lid

T. Bonnema

Lid (tot juli 2021)

T. de Jager

Lid (tot juli 2021)

G. Eisma

Lid

H. Struiksma

Lid

A. Brinks

Lid (per juli 2021)

J. Haakma

Lid (per juli 2021)

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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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Langlopende verplichtingen:
Het bestuur heeft een overeenkomst met Ricoh voor de huur van apparatuur. Deze overeenkomst loopt vanaf
1 januari 2021 en heeft een duur van 60 maanden. De kosten bedragen € 3.705 per maand.
Het bestuur heeft een overeenkomst met Effektief Groep voor schoonmaakonderhoud. Dit is een
overeenkomst voor onbepaalde tijd met ingangsdatum 29 augustus 2016. De bedragen zijn variabel.
Het bestuur heeft een dienstverleningsovereenkomst met Preadyz. De kosten bedragen € 12.300 per maand
in 2021.
Het bestuur heeft een overeenkomst met Noorderbreedte B.V. Deze overeenkomst loopt van 1 juni 2014 t/m
31 mei 2024. De huur bedraagt € 4.288,96 per maand.
Het bestuur heeft een overeenkomst met DVEP voor levering electriciteit en gas. Deze overeenkomst loopt
van 1-1-2021 t/m 31-12-2025.
Het bestuur heeft een samenwerkinsgovereeenkomst met de bibliotheek op school afgesloten per 1
september 2020 tot en met 31 augustus 2024. De kosten bedragen € 12,50 per leerling (excl. btw).
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Bestemming van het resultaat
Vanuit de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.
Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:
Resultaat 2021
370.595 wordt toegevoegd aan de algemene reserve
-13.268 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve privaat
357.327 totaal resultaatverdeling
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
- T. de Groot
- S. Walburg
- H. Struiksma
- H. Niehof
- A. Brinks
- J. Haakma
- G. Eisma
- P. Stehouwer

Datum vaststelling jaarrekening:
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Gegevens over de rechtspersoon
Algemene gegevens
Bestuursnummer

42656

Naam instelling

CBO NoardWest Fryslân

Postadres

Academiestraat 30

Postcode

8801 LJ

Plaats

Franeker

Telefoon

0517-391081

E-mailadres

info@cbo-nwf.nl

Website

www.cbo-nwf.nl

Contactpersoon

De heer Teo de Groot

Telefoon

0517 - 391081

E-mailadres

t.degroot@cbo-nwf.nl

Leerlingaantallen (t-1)
2021

2.134

2020

2.176

2019

2.290

2018

2.358

2017

1.859

2016

1.843

2015

1.947

2014

1.963
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Overige gegevens
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Controle verklaring van de onafhankelijke accountant
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Stichting voor Christelijk Basisonderwijs in Noardwest Fryslân
Postbus 180
8800 AD FRANEKER

Datum
30 mei 2022

Behandeld door
C. Elsinga RA EMA

Kenmerk
8134/CE/RvdB

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan:

de raad van toezicht en het college van bestuur van Stichting voor Christelijk
Basisonderwijs in Noardwest Fryslân

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting voor Christelijk Basisonderwijs in
Noardwest Fryslân te Franeker gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
 geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting voor Christelijk Basisonderwijs in
Noardwest Fryslân op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in
overeenstemming met Regelgeving jaarverslaggeving onderwijs;
 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties
over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen
in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het
Onderwijsaccountantprotocol OCW 2021
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantprotocol OCW 2021 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting voor Christelijk Basisonderwijs in Noardwest Fryslân
zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
AKSOS Assurance B.V. Van Elmptstraat 16-14, 9723 ZL Groningen / Postbus 1121, 9701 BC Groningen / info@aksos.nl.
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02090149. Op al onze diensten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van
toepassing AKSOS heeft vestigingen in Groningen, Leeuwarden en Zwolle

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste
toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring
daarbij.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:



met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die is vereist op grond van de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantprotocol
OCW 2021 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf
‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het
Onderwijsaccountantprotocol OCW 2021 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het
Onderwijsaccountantprotocol 2021

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van het Onderwijsaccountant
protocol OCW 2021.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van
die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fouten of fraude.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat
is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de organisatie te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces
van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons
af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons
oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantprotocol OCW 2021, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van
fouten of fraude,
o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de
balansmutaties, die van materieel belang zijn,
 het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit
te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
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aanvaardbaar is. tevens het op basis van de verkregen controle-informatie
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven.
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten
en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Groningen, 30 mei 2022
AKSOS Assurance B.V.
namens deze

w.g. C. Elsinga RA EMA
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