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Bestuursverslag  

Admiraal van Kinsbergenschool 

2019 
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Algemeen instellingsbeleid 
 

Voorwoord  

 

Dit bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening het jaarverslag over 2019 van ons schoolbestuur.  

Hierin kan gelezen worden wat in 2019 gedaan is.  En als we zo terugkijken was het een goed jaar. 

Een jaar waarin we herdachten dat de grondlegger van onze school, Luitenant-Admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen, 

200 jaar geleden overleed. In 1819 dus. In een prachtig theaterspektakel in de open lucht werd zijn leven her-

beleefd. Minister Slob was daarbij onze gast, net zoals het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, 

het bestuur van het Van Kinsbergenfonds, het bestuur van het Schipluidenfonds en de collega-schoolbesturen in 

Elburg.  

Op onze basisschool draait alles, elke dag opnieuw, om de leerlingen. Zij staan centraal. Als professionals kijken we 

goed naar hen, zodat wij weten wat zij nodig hebben en wat wij te doen hebben. Immers, op de basisschool wordt 

het fundament gelegd voor de kwaliteit van hun leren en leven en de vorming van hun latere sociaal en 

maatschappelijk leven. Daarom willen we de kinderen op hun weg naar volwassenheid begeleiden op een manier die 

ruimte geeft aan, en rekening houdt met, de verschillen tussen kinderen. De school doet dat vanuit eigentijds OGO-

onderwijs, op zoek naar een eigen identiteit met ruimte voor een persoonlijke ontwikkeling.  Niet alleen 

kennisoverdracht staat centraal; we hopen dat we hen kunnen begeleiden naar nieuwsgierige en kritische (wereld) 

burgers. Die verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen.  Die hun steentje bijdragen aan de samenleving.    

Onze school wil een school zijn waarin een veilig, vertrouwd en gestructureerd klimaat heerst; een school waar het 

voor kinderen, ouders/verzorgers, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel goed vertoeven is.   

Ook in 2019 hebben we daar weer ons uiterste best voor gedaan. 

 

Namens het curatorium, 

 

Rudi Meulenbroek, voorzitter 
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1. Het schoolbestuur 
Onze school is een zogenaamde éénpitter. Dat betekent dat wij geen onderdeel zijn van een grote(re) organisatie en 

dat het bestuur (op onze school heet dat een curatorium) alleen onze school onder de hoede heeft. 

Onze school is een kleine organisatie; het team bestaat uit 11 personen, waarvan er 2 via payroll ingeleend worden. 

Het curatorium bestaat uit vier personen, twee in de functie van uitvoerende bestuursleden en twee in de functie 

van toezichthoudend. Overigens is er één vacature in het curatorium.  

Het toezichthoudend deel bestaat uit de voorzitter en vice-voorzitter/secretaris en het uitvoerend deel uit de 

penningmeester en een lid. 

 

Het curatorium bestuurt de 211-jarige school volgens de uitgangspunten van de code good governance en heeft het 

bieden van kwalitatief goed onderwijs als voornaamste opdracht. Om dit te bereiken worden alle wettige middelen 

ingezet en aangewend. 

Verder hecht het curatorium grote waarde aan het in stand houden van het erfgoed van de grondlegger van de 

school, de Lt. Adm. J.H. van Kinsbergen (1735-1819). 

 

 

1.1 Organisatie  
 

Contactgegevens 

 Naam schoolbestuur: Instituut voor Opvoeding ingesteld door Lt. Adm. J.H. van Kinsbergen 

 Bestuursnummer: 95395 

 Adres: Arent toe Boecoplaan 41 

 Plaats: 8081 VZ  Elburg 

 Telefoonnummer: 0525 68 12 95 

 E-mail: info@vankinsbergenschool.nl 

 Website: www.vankinsbergenschool.nl 

 

Contactpersoon  

 Naam contactpersoon: mevrouw E. Baauw 

 Functie: directeur 

 Telefoonnummer: 0525 68 12 95 

 

Overzicht scholen 

 Naam school: Admiraal van Kinsbergenschool 

 Website school: www.vankinsbergenschool.nl 

 Website scholen op de kaart: https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/12377/Instituut-Van-

Kinsbergen?woonplaats=elburg&presentatie=1&sortering=2 

 

Juridische structuur 

De juridische structuur is een Stichting. 

 

 

 

 

 

http://www.vankinsbergenschool.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/12377/Instituut-Van-Kinsbergen?woonplaats=elburg&presentatie=1&sortering=2
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/12377/Instituut-Van-Kinsbergen?woonplaats=elburg&presentatie=1&sortering=2
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Organogram van het curatorium: 

Het curatorium bestaat uit vier personen: de voorzitter heeft een aansturende en bewakende taak. Al is van 

hiërarchie geen sprake. 

De vier leden van het curatorium zijn gelijkwaardig, waarbij de voorzitter de formele leiding heeft. 

 

 

 
 

 

 

Governance 

 Op het gebied van governance zijn in 2019 geen ontwikkelingen geweest. 

 Het curatorium handhaaft de code goed bestuur in het primair onderwijs; er wordt geen andere code gebruikt. 

Op de website van de school (www.vankinsbergenschool.nl) staat onder het kopje ‘informatie’ het 

managementstatuut. 

 

Functiescheiding  

Volgens de Code Goed Bestuur zijn organisaties voor primair onderwijs verplicht om de functies van bestuur en 

intern toezicht te scheiden. Er zijn verschillende manieren om de functiescheiding uit te werken. Op onze school is 

het one-tier model van toepassing.   

 

 

 

 

 

 

 

vice-voorziter / 
secretaris

lid

voorzitter

penningmeester

http://www.vankinsbergenschool.nl/
https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
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Bestuur  

Het bestuur ofwel curatorium van de school bestaat uit: 

 
 

 

 
 

Overzicht (Neven-)functies bestuursleden: 
 

naam organisatie functie Bezoldigd of onbezoldigd 

 
Linda van der 
Meulen- van der 
Spek 

 
Nuborgh, locatie 
Oostenlicht 
 

 
Bestuurslid/penningmeester 
Stichting Vrienden van de 
Nuborgh 
 
 

 
onbezoldigd 

  
Het Baken 
 

 
Lid Lokale Cliënten Raad 

 
onbezoldigd 
 

    

Rudi 
Meulenbroek 

 
St. OOK Kampen 
 

 
Directeur bestuurder 

 
bezoldigd 

  
VOS-ABB 

 
Voorzitter 
 

 
onbezoldigd 

    

 
Roel Oost 

 
Basisschool Het Woudhuis 
Apeldoorn 
 

 
Directeur 

 
bezoldigd 

 
 

 
naam 

 
functie 

 
benoemd op: 

 
aftredend op: 

 
Linda van der Meulen-
van der Spek 
 

 
lid 

 
01.11.2013 

 
31.10.2017 
herbenoembaar 
31.10.2021 
 

 
Rudi Meulenbroek 

 
voorzitter, tevens 
toezichthouder 

 
01.11.2016 

 
01.11.2020 
herbenoembaar 
01.11.2024 
aftredend 
 

 
Roel Oost 

 
waarnemend 
penningmeester 

 
01.10.2017 

 
01.10.2021 
Herbenoembaar 
01.10.2025 

 
vacature 

 
vice voorzitter / 
secretaris , tevens 
toezichthouder 
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Bestuursverklaring inzake interne beheersing  
De interne beheersing van de processen binnen de stichting is vastgelegd in het bestuursreglement en een 
managementstatuut. Hierin staan de functiescheidingen, autorisaties en andere maatregelen en procedures 
beschreven.  
Naast de inbedding van interne beheersing vanuit de lijn vindt monitoring van het niveau van interne beheersing en 
de naleving ervan vanuit de penningmeester en de directeur plaats, ondersteund door de professionals van 
administratiekantoor Dyade. 
Hierdoor kan adequaat worden ingespeeld op mogelijke overschrijdingen van gedecentraliseerde budgetten. Het 
curatorium is van mening dat het gehele stelsel van interne beheersing bijdraagt aan het rechtmatig en doelmatig 
realiseren van de doelstellingen van de stichting.  
 

Medezeggenschap 

In het schooljaar 2019 zijn de volgende onderwerpen met de MR besproken: 

 begroting 

 jaarrekening 

 jaarverslag 

 jaarplan 

 ondersteuningsprofiel – passend onderwijs 

 formatieplan 
 
De MR was in 2019 als volgt samengesteld: 
- de heer T. Verweij, (oudergeleding), voorzitter 
- de heer Ronald Kuipers, (oudergeleding) 
- mevrouw Antoinette Ipenburg (personeelsgeleding) 
- mevrouw Loraine Hofstra (personeelsgeleding), secretaris 
 
De MR vindt het prettig om met een adviseur te werken. Deze adviseur heeft geen formele status en mag derhalve ook in 
voorkomende situaties niet stemmen, maar ondersteunt de MR-leden zo breed mogelijk. 
Mevrouw Tiziana Docter-Lampis was in 2019 de adviseur vanuit de oudergeleding. 

 

 

1.2 Profiel 
 

Missie & visie: waar staan we voor / waar gaan we voor 

De mission statement van de school is: 

Van Kinsbergen is een OGO-school, met oog voor inspirerend onderwijs. 
Met als underliner: Op onze school is elk kind een (zee)held. 
 
De visie van de school is: 
Op onze kleinschalige school willen wij kwalitatief goed onderwijs bieden, in ononderbroken leer- en ontwikkellijnen. 
Er wordt gewerkt vanuit het OGO-onderwijsconcept, waarmee we inmiddels vele jaren ervaring hebben.  
In ons onderwijs zijn twee gouden driehoeken van belang: de ene driehoek is: leerling - ouder - leerkracht en de 
andere is: kennis en vaardigheden -  socialisatie - persoonlijkheidsontwikkeling.  

 
De missie van het curatorium is:   

Wij bieden aan kinderen in Elburg, indachtig de grondlegger van de school, kwalitatief goed onderwijs, waarbij 

iedereen gelijkwaardig is. De kleinschaligheid van de school willen wij waarborgen; wij zien dat als een kracht. 

 

De visie van het curatorium is: 

Wij willen dat de kinderen die onze school bezoeken leren om te gaan met de snel veranderende wereld om hen 
heen, in relatie te staan met die wereld.  Zelfredzaamheid, eigenheid en creativiteit vinden wij daarbij onmisbaar. 
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Wij willen dat zij kunnen functioneren in een wereld waarin zij kunnen samenwerken en overleggen, waarin zij 
weten hoe ze hun talenten kunnen inzetten, waarin zij een eigen plek kunnen innemen. 
Maar ook in een duurzame wereld, zodanig dat zij op de planeet aarde kunnen voortleven. 
Kortom, wij willen dat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers. Niet alleen als cognitie, maar 
meer nog als partners. 
Vaardig, waardig en aardig. 
 
Kernactiviteiten 

Het curatorium onderkent de neiging van het onderwijs om bezig te zijn met het onderwijs van gisteren. Dat kan 

immer als vertrouwd, veilig en comfortabel aanvoelen. Het curatorium wil dat binnen de Van Kinsbergenschool een 

ieder uit de comfortzone kan treden; bezig zijn met het onderwijs van de toekomst; proberen te kunnen voorzien 

wat kinderen in 2030 nodig hebben, kansen zien en pakken, maar ook kansen creëren, onontgonnen gebieden 

verkennen, out of the box denken. 

 
Strategisch beleidsplan 

De belangrijkste speerpunten uit het Strategisch Plan/Schoolplan zijn: 

 Wij werken vanuit het OGO-concept: wij kijken naar de totale ontwikkeling van het kind 

 Wij hebben OGO stevig verankerd in ons onderwijscurriculum (onder- en bovenbouw) en bieden daardoor 
een beredeneerd aanbod 

 Wij creëren en stimuleren eigenaarschap, zowel bij de leerlingen als bij de teamleden 

 Wij zijn ambassadeurs van onze school en het OGO-onderwijs 

 Kunst, cultuur, muziek, natuur en techniek hebben een vaste plek in ons onderwijscurriculum 

 Wij zijn ons bewust van de impact die wij,  als school, op de kinderen hebben  

 Vanaf met name groep 5 gaan wij steviger inzetten op de metacognitieve vaardigheden 

 Wij kijken naar het kind vanuit de growth-mindset  

 Wij stellen, om de leerlingen uit te dagen, verdeeld over de dag en bij alle vakken met grote regelmaat 
hogere orde denkvragen 

 Wij vinden een leerlingaantal van 100 leerlingen op de teldatum voor onze school voldoende; dan kunnen 
wij het onderwijs bieden, zoals wij dat willen bieden in een kleinschalige sfeer 

 Wij zijn financieel gezond  

 Wij willen samenwerken met de andere schoolbesturen in de gemeente Elburg op het gebied van een 
Elburg-brede visie-ontwikkeling (wat willen wij als onderwijs het kind in Elburg bieden), het organiseren van 
een dekkend netwerk, het voeren van een lokaal ib-netwerk, het hanteren van doorlopende ontwikkel- en 
leerlijnen met de voorschool en het voortgezet onderwijs en op het gebied van onderwijshuisvesting. 

 
Op de website van de school staat het schoolplan 2019-2023, onder het kopje ‘informatie’. 
  

Toegankelijkheid & toelating 

Op onze school zijn kinderen met diverse identiteiten welkom. Wij willen elke leerling zoveel als mogelijk thuis-nabij 

onderwijs bieden; regulier waar mogelijk, speciaal als dat moet. 
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1.3 Dialoog  
Verbonden partijen 

Met wie zijn wij in gesprek? 

 

Organisatie of groep Beknopte omschrijving van de vorm van de dialoog of samenwerking en de 

ontwikkelingen hierin 

Leerlingen In de leer- en ontwikkelgesprekken wordt niet alleen gesproken over de resultaten 

van de leerlingen, maar ook over de manier waarop het onderwijs op onze school 

vormgegeven wordt. De leerlingen geven daar feedback op. 

Eén keer per jaar vullen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 de veiligheidsmonitor in 

die mogelijk is vanuit Scholen op de Kaart (en daarop ook gepresenteerd wordt) en 

één keer per vier jaar een leerlingtevredenheidsonderzoek. 

Ouders/verzorgers Een aantal keren per schooljaar zijn er momenten waarop met ouders/verzorgers 

gesproken wordt over het leren en ontwikkelen van hun kinderen. Vanaf groep 3 

presenteren de kinderen drie keer per jaar hun portfolio aan hun ouders/verzorgers. 

Daarnaast zijn er ouderinformatie-avonden waarin allerlei thema’s centraal staan. 

Eén keer per vier jaar wordt een oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 

Gemeenten In de Lokale Educatieve Agenda en het Op Overeenstemming Gericht Overleg wordt 

met de gemeente aan de hand van een agenda overleg gevoerd en ervaringen 

uitgewisseld. Daarnaast is er het Brede Integrale Overleg waarin schoolbesturen en 

de gemeente de brede visie formuleren en evalueren. 

Kinderopvangorganisatie Met kinderopvangorganisatie Prokino is er veelvuldig contact over onderwerpen als 

VVE, doorlopende ontwikkellijnen, gezamenlijke themabijeenkomsten en warme 

overdrachten van kinderen. 

Voortgezet onderwijs Met de beide voortgezet onderwijsscholen in Elburg worden activiteiten ondernomen 

in het kader van gelijke kansen, doorlopende leerlijnen en warme overdracht van 

groep 8 leerlingen. 

Met onderwijsorganisatie De Nuborgh is ook in 2019 de subsidie voor Gelijke Kansen 

aangevraagd. 

CJG Met de vaste contactpersoon voor onze school van het CJG zijn regelmatig geplande 

intervisiebijeenkomsten. Ook zijn er thema-bijeenkomsten die het CJG voor de ouders 

van onze school organiseert. Met de jeugdverpleegkundige wordt gesproken over de 

vroegsignalering. 
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Samenwerkingsverbanden 

 

Samenwerkingsverband Beknopte omschrijving van de vorm van de dialoog of samenwerking en de 

ontwikkelingen hierin 

Zeeluwe Zeeluwe is een samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs waarbinnen de 

aangesloten besturen Passend Basisonderwijs organiseren. Met de aangesloten 

partijen worden gezamenlijk afspraken gemaakt om de onderwijszorg voor kinderen 

en jeugdigen van 4 t/m 20 jaar in de regio zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 

Doel is om kinderen en jeugdigen een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen 

laten volgen en voor hen Passend Onderwijs mogelijk te maken als dat nodig is. 

Lokaal dekkend netwerk Met de schoolbesturen in de gemeente Elburg wordt samengewerkt aan een lokaal 

dekkend netwerk. Daarbij is het elkaar kennen en elkaars expertise kennen van groot 

belang. 

 

 

Klachtenbehandeling 

In het verslagjaar zijn geen klachten of meldingen ontvangen. 

 

Op de website van de school is onder het kopje ‘informatie’ het beleid ten aanzien van klachten te vinden. 

 

Verantwoording beleid 
2.1 Onderwijs & kwaliteit 
 

Onderwijskwaliteit  

Het curatorium definieert onderwijskwaliteit als volgt:  

Het kwaliteitsbeleid moet niet alleen goed op papier staan, maar moet vooral ‘tussen de oren’ van een ieder zitten. 

Natuurlijk zijn de (eind)opbrengsten belangrijk, maar we doen het niet voor de inspectie. Wij willen goed onderwijs 

aan kinderen bieden. 

Het kwaliteitsbeleid is een onderdeel van het totale strategische beleid: geïntegreerd met de andere 

beleidsgebieden zoals financiën, personeelsbeleid, verzuimbeleid, pedagogisch en didactisch beleid. Kwaliteitsbeleid 

is niet op zich staand. 

 

Twee keer per jaar bespreekt de directeur van de school de opbrengsten, maar vooral de analyse van de 

opbrengsten met het curatorium. 

Eén keer per jaar ontmoet het curatorium het schoolteam om over kwaliteit in de brede zin te sparren. Het team 

presenteert dan hoe zij aan kwaliteit werken. 

In het bestuursverslag en in de schoolgids staan beschreven hoe de kwaliteit van de school is, hoe de uitstroom naar 

het voortgezet onderwijs is, hoe de eindtoetsscores zijn. 

 

Elk kwartaal houden de directeur van de school, de IB-er en een externe onderwijsspecialist een kwaliteitsberaad. 
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Doelen en resultaten 

 

   Doelstelling behaald 
 

   Doelstelling op schema 
 

            Doelstelling niet behaald / achter op schema 
  

   Doelstelling nog niet gestart 

 

 Doelen Gewenste resultaten en rapportage 2018 

 
Onderwijskundig beleid 
 
1. Goede opbrengsten 
 
 
 
 
2. Onderscheidend onderwijskundig 

vernieuwingsconcept 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwaliteitszorg 
 
1. Kwaliteitsbepaling 
 
 
 
2. Kwaliteitsbewaking 
 
 
 
3. Kwaliteitsverbetering 

 
 
 
Op onze school wordt verrassend goed onderwijs 
gegeven wat resulteert in voldoende opbrengsten en 
waarbij de sterke ambitie is om te scoren boven het 
landelijk gemiddeld volgens de inspectienorm. 
 
Onze school is een ogo-school; binnen dit 
onderwijsvernieuwingsconcept is aandacht voor: 

 Passend onderwijs voor ieder kind  

 Thematisch werken 

 Bijzonder neutrale identiteit   

 Actief burgerschap  

 Steeds groter wordende rol voor ICT  

 Eigenaarschap 

 Feedback/reflectie 

 
 
 
Wij willen zicht hebben en houden op de kwaliteit van 
het onderwijs op onze school in de breedste zin van 
het woord 
 
Wij willen ervoor zorgen dat goede kwaliteit 
behouden blijft en geborgd wordt 
 
  
Wij willen kwaliteit die niet goed genoeg is planmatig 
verbeteren 
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Financieel beleid 
 
1. Gezonde organisatie 
 
 

 
2. Onderwijskundig meerjarig investeringsplan 
 
 
 
3. Transparantie financieel beleid 
 
 
 
4. Inzicht financiële risico’s 

 

 

Onze school is een financieel gezonde organisatie met 

verantwoorde reserves. 

 

Er is een meerjarig investeringsplan dat afgestemd is 

op de onderwijskundige visie. 

 

 

Er is een transparant systeem van planning en 

controle op het financieel beleid.  

 

De financiële risico’s zijn inzichtelijk gemaakt 
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Doelen Gewenste resultaten en rapportage 2018 

 
Personeelsbeleid 
 
1. Laag verzuimpercentage 
 
 
 
 
2. Leeftijdsbewust personeelsbeleid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Invoering gesprekkencyclus 
 
 
 
4. Werving en selectieprocedure 

 
 
 

Onze school heeft een laag verzuimpercentage 

 

 

 

Door het invoeren van het duurzaam integraal 

personeelsbeleid is er aandacht voor: 

 Duurzaamheid/vitaliteit 

 Professionele leerkrachten (professionalisering via 

onder andere e-learning). 

 Benutten van talenten (loopbaan-interesse) 

 Werken met een zelfreflectie-instrument (het 

kindportret en de doorkijkwijzer) 

 
 
 
De gesprekkencyclus wordt gehanteerd er uitgevoerd 
en hebben alle medewerkers een 
bekwaamheidsdossier/portfolio.  
 
Er is een procedure voor werving en selectie van 
nieuwe personeelsleden 

 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

 
Huisvestingsbeleid 
 
1. Aantrekkelijke, goed onderhouden en veilig 

schoolgebouw 
 
 
 
 
 
 
2. Uitdagende en verzorgde buitenruimtes 
 
 
 
 
3. Goed binnenklimaat 
 
 
 
 
 
4.  Verbinding gemeentelijk Integraal    
        Huisvestingsplan 

 

 

 

Door het in gebruik nemen van het nieuwe 

schoolgebouw in het voorjaar van 2016 is onze school 

gehuisvest in een aantrekkelijk, goed onderhouden en 

veilig schoolgebouwen én een weerspiegeling van het 

geboden onderwijsconcept.  

 

 

Rond het schoolgebouw is een grote buitenruimte 

waarin veel te spelen en te ontdekken valt. 

 

 

Het frisse scholenconcept is in het schoolgebouw van 

toepassing. Dat wil zeggen een goed binnenklimaat en 

er wordt aandacht besteed aan een goede hygiëne.  

 

 

Het schoolgebouw is gebouwd aan de hand van de 

uitgangspunten van het lokale IHP, dat vastgesteld is 

door de gemeenteraad van Elburg 
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 Doelen Gewenste resultaten en rapportage 2018 

 
Marketing- en communicatiebeleid 
 
1. Imago 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PR- en Communicatiebeleid 

 
 
 
 
 

3. Actieve communicatie met ouders 
 
 
 
 
 

 
4. Horizontale dialoog met stakeholders 
 
 
 
 
 
5. Krachtig netwerk 

 
 
 
In 2019 stonden op de teldatum (1 oktober) 94 

kinderen bij onze school ingeschreven. Dit waren er 4 

minder dan in 2018.   

Zeer regelmatig verschijnen in de lokale en regionale 

bladen artikelen over de bijzondere activiteiten op 

onze school. Daarnaast bieden wij als kleine school 

voor met name kinderen die zich in een kleinere 

groep beter ontwikkelen een mooi aanbod. 

  

In 2019 bleven wij in de profilering van onze school 

zeer actief; zo was er een theatervoorstelling in de 

buitenlucht over het leven van de Admiraal Van 

Kinsbergen (de grondlegger van onze school), waarbij 

Minister Slob onze gast was. Ook bouwden de 

kinderen van groep 7/8 het schip van de Admiraal na 

waarmee hij de slag bij de Doggersbank won. Deze 

replica was het masterpiece op een 10-daags 

cultureel festival in Elburg. 

 

Wij realiseren wij ons, dat goed onderwijs bieden ons 

beste pr-instrument is.  

 

 

 

Onze school heeft een actieve communicatie met 

ouders via de scholenapp. Een snelle en directe 

manier om met de ouders/verzorgers te 

communiceren.  

 

Zowel met de voorscholen als met de scholen voor 

voortgezet onderwijs, maar ook de ketenpartners zijn 

wij in gesprek over ons onderwijs. Maar ook met 

collega-scholen in Elburg 

 

 

Onze school organiseert en onderhoudt een krachtig 

netwerk, werkt aan maatschappelijk 

ondernemerschap en is wijkgericht.  
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Ontwikkelingen 

Sinds een paar jaar zijn wij fors gaan investeren in digitale leermiddelen. Zo gebruiken de groepen 5, 6, 7 en 8 

Snappet voor onder andere rekenen en taal. In ons nieuwe schoolgebouw is een uitstekende internet-infrastructuur, 

waardoor alle kinderen tegelijk op het internet kunnen. En er zijn voldoende devices in de school. (Voor de 

onderbouw ipads die we zelf aangeschaft hebben en in de bovenbouw chroombooks, die wij huren van Snappet.) 

 

Ook zijn wij in 2019 overgegaan op het IEP leerlingvolgsysteem voor de groepen 5, 6, 7 en 8. De toetsen die hierbij 

horen zijn digitaal af te nemen en worden door het systeem beoordeeld; de leerkracht analyseert. 

Wanneer het zou moeten kunnen wij redelijk eenvoudig afstandsonderwijs bieden door deze investeringen en 

manier van werken. 

 

Onderwijsresultaten 

De eindopbrengsten waren in mei 2019: 
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Meer onderwijsresultaten van onze school zijn in te zien op www.scholenopdekaart.nl. 

 

Internationalisering 

Op het gebied van internationalisering is er geen beleid omdat er geen internationaliserende activiteiten zijn. 

 

Inspectie  

In 2019 is er geen inspectiebezoek geweest. Ook is er geen visitatie geweest. 

Het laatste inspectiebezoek dateert uit 2008. Volgens de planning zal de inspectie onze school in 2020 gaan 

bezoeken. 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Passend onderwijs 

Elk jaar stuurt samenwerkingsverband Zeeluwe een monitor waarin de doelen en de bestede 
ondersteuningsmiddelen verantwoord worden. Over 2019 zag de monitor er als volgt uit: 
  
 

X Doel In hoeverre is dit doel bereikt? 

x Invoeren handelingsgericht werken 100% 

 Ondersteunen hoogbegaafdheid In ontwikkeling 

x 

Aanbieden dekkend aanbod van  
voorzieningen 

In een nauwe samenwerking met de andere schoolbesturen in Elburg 
en 
expertise daar waar nodig van buiten Elburg (bijv. Kentalis, Bartimeüs,  
De Bascule, Autismehuis, etc.) 

x Verlagen verwijzingspercentage bereikt 

x Thuisnabij onderwijs zoveel als mogelijk thuisnabij, bereikt 

 
 
Doelen bereikt met de inzet van de ondersteuningsmiddelen 
 

X Resultaat Toelichting 

x Individuele leerlingen met resultaat 
begeleid 

Een thuiszitter van een andere Elburger basisschool volgt op onze 
school onderwijs en dat gaat fantastisch. De leerling wordt 
ondersteund door een particuliere RT-praktijk en ter dekking van de 
kosten ontvangen wij een extra vergoeding van Zeeluwe. Mede 
daardoor kan hij elke dag naar school. En zoals gezegd, dat gaat goed. 

x Handelingsgericht werken ingevoerd 
of versterkt 

Is inmiddels een standaard-manier van werken voor ons. 

 Plaatsing s(b)o gerealiseerd  

x Verbreding ondersteuningsprofiel Hieraan werken wij continue. 

 Plaatsing op een andere reguliere 
basisschool 

 

x Aanvullende expertise ingezet Bij punt 1 van dit kader beschreven. 

 

Besteding van de middelen in 2019 

In 2019 heeft het curatorium in januari t/m juli 7/12e van € 290,= aan ondersteuningsmiddelen per bao-leerling van 

het samenwerkingsverband ontvangen en vanaf augustus 5/12e van € 300.  

Totaal is er in 2019 € 27.475 ontvangen plus € 6.995 uit de algemene reserve. 

Deze middelen zijn besteed aan: 

 

 

Doelen Inzet Resultaat Onderbouwing van 
de  kosten (bv uren * 
tarief) 

Kosten v.d. inzet 2019 (€) 

Terugdringen 
thuiszitters 

Een leerling van een 
andere basisschool 
in Elburg die thuis 
zat, is op onze 
school ingestroomd 
en krijgt nu, naast 
regulier onderwijs, 
extra ondersteuning 
door een rt-er-van-
buiten 

geen thuiszitters kosten voor de inzet 
van een externe rt-er:  
60 euro per uur + 
licentie L2S + Jungle 
Memory 

6.500 
(bekostigd door Zeeluwe) 
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Extra 
ondersteuning 
bieden aan alle 
leerlingen 

meer handen in de 
klas 

In alle groepen 
gedurende een 
aantal uren per 
dag extra 
ondersteuning in 
de vorm van een 
onderwijsassistent. 

Per week is er voor 
de hele school 72 uur 
aan inzet van 
onderwijsassistenten 
beschikbaar (per jaar 
2850 uur). 

64.000 
(deels bekostigd door  
Zeeluwe, deels vanuit de  
werkdrukmiddelen en  
deels vanuit de reguliere  
bekostiging) 

Leerling met 
selectief mutisme 
passend onderwijs 
bieden 

de 
onderwijsassistent 
biedt, in een nauwe 
samenwerking met 
De Bascule, deze 
leerling een aantal 
uren per week extra 
ondersteuning  

de leerling voelt 
zich uiteindelijk 
veilig genoeg om 
te kunnen spreken 
op school 

zie het kopje 
hierboven 

3.000 
(bekostigd door Zeeluwe) 

Snappet als in 
eerste instantie 
rekenmethode 

rekenmethode op 
het niveau van elk 
kind, dus als het 
ware 
gepersonaliseerd 

naast meer plezier 
in rekenen, zien 
we ook dat de 
opbrengsten 
verhogen 

een digitale 
rekenmethode 

7.150 
(deels bekostigd door  
Zeeluwe en deels vanuit  
de reguliere bekostiging 

Inhuur 
IB/Orthopedagoog 
van Centraal 
Nederland 

meer deskundigheid 
in de school op het 
gebied van dyslexie, 
emdr, 
orthopedagogie, ib-
taken 

door de extra 
deskundigheid van 
de IB-er krijgen de 
kinderen een 
passend aanbod 
en zijn er minder 
verwijzingen 

het uurtarief van de 
IB-er is 91,50 per uur 

68.437 per schooljaar 
(bekostigd uit de 
reguliere  
bekostiging) 

 

De verwachte ontwikkelingen mbt. de verwijzingen naar SBO en SO zich in 2020 ten opzichte van 2019 zijn: 

 

Graag op elke rij één kolom aankruisen. 

 We verwachten minder 
leerlingen te verwijzen naar …. 

We verwachten ongeveer evenveel 
leerlingen te verwijzen naar …. 

We verwachten méér 
leerlingen te verwijzen naar …. 

SO                                     nvt                            nvt                                    nvt 

SBO                                     nvt                            nvt                                    nvt 

 

 

2.2 Personeel & professionalisering 
 

Doelen en resultaten 

Het curatorium wil een goede en aantrekkelijke werkgever zijn. Zij doet dat onder meer door te investeren in het 

welbevingen van de medewerkers, de deskundigheidsbevordering en professionalisering zowel in teamverband als 

voor de individuele teamleden zoveel als mogelijk te stimuleren en een goede, open werksfeer te creëren. 

Een signaal voor goed werkgeverschap zou kunnen zijn dat de samenstelling van het team al jaren ongewijzigd is. Al 

is het curatorium ook een voorstander van mobiliteit. 

Op zich niet altijd een verdienste, maar al jaren lang is het ziekteverzuim laag. 
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Een overzicht van de studiedagen in 2019: 

 

wat Bijgewoond door verzorgd door  

 

landelijke studiedag over 

OGO 

 

alle 

onderwijsgevende 

teamleden 

 

OGO-academie 

 

 

studiedag over Growth 

Mindset 

 

 

alle teamleden 

 

Cedin 

 

executieve functies 

 

alle teamleden 

 

Het 

Expertisecentrum 

 

IEP LVS 

 

teamleden  

 

extern bureau 

 

literaire kring 

 

teamleden 

 

directeur 

 

vervolg-training Met 

Sprongen vooruit 

 

leerkracht 3/4 

 

Julie Menne 

Instituut 

 

 

Voor alle teamleden bestaat de mogelijkheid om e-learningmodules te volgen. De afspraak is dat er minimaal 3 

modules gevolgd worden door elk teamlid. Meer mag altijd. De gevolgde modules en het geleerde wordt besproken 

in de gesprekken tussen de medewerkers en de directeur. 

 

De doelen op het gebied van professionalisering zijn in 2019 gehaald. 

 

Ontwikkelingen 

Het curatorium gelooft in éducation permanente. Elke dag wordt er geleerd. Niet alleen door de kinderen maar ook 

door de teamleden. Formeel leren, maar zeker ook informeer leren.  

Reflectie en feedback, collegiale consultaties en externe coaching zijn daarbij belangrijke instrumenten. 

 

Uitkeringen na ontslag 

In 2019 zijn er geen medewerkers met ontslag gegaan. Dus waren er ook geen kosten voor uitkeringen. 

 

In 2021 gaat een leerkracht met pensioen. Omdat het leerlingaantal, zoals het er nu naar uitziet, dalend is zal zij niet 

vervangen worden. De groepen worden her-ingericht, waardoor er met een leerkracht minder gewerkt zal kunnen 

gaan worden. (En er geen ontslagen nodig zullen zijn. Dus ook geen kosten voor ontslag en uitkeringen.) 
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Aanpak werkdruk 

Met het team is het gesprek gevoerd over de inzet van de werkdrukmiddelen. Op basis daarvan is besloten om deze 

middelen in te zetten voor ‘meer handen in de klas’ en dus de inzet van onderwijsassistenten. 

Dit plan is ter goedkeuring voorgelegd aan de MR. De MR en dan met name de PMR heeft ermee ingestemd. 

 

Er zijn ook niet-financiële maatregelen genomen om de werkdruk te verminderen. Zo is de vergaderfrequentie 

verlaagd tot één keer per maand, zijn er afspraken gemaakt over wat wel en wat niet geadministreerd wordt in 

Parnassys en Horeb en zijn gesprekken gestart om te komen tot een groepsplanloze school. (Dit omdat het team het 

schrijven groepsplannen als een intensieve bezigheid ervaart.) 

 

 

Strategisch personeelsbeleid 

In 2015 werd met een Europese subsidie het Duurzame Integrale Personeelsbeleid ontwikkeld. Gezien de 

samenstelling van het team lag het accent op duurzame inzetbaarheid.  Waarbij de medewerkers duidelijk een 

eigenaarsrol te vervullen hadden. 

Het in gesprek zijn en blijven met elkaar, elkaar feedback geven en van elkaar feedback ontvangen, elkaar 

aanspreken, van en met elkaar leren, zijn belangrijke pijlers in het personeelsbeleid. 

Jaarlijks wordt het IPB besproken en geëvalueerd met de teamleden.  

In 2020 zal begonnen worden met het vernieuwen/her-inrichten van de gesprekkencyclys. Functionerings- en 

beoordelingsgesprekken zullen vervangen worden door waarderingsgesprekken, waarbij bereikte en nog te boeken 

progressies en de daaraan gekoppelde ontwikkelafspraken centraal staan. 

De directeur van de school heeft hierin een belangrijke taak en vervult deze werkzaamheden. Zij informeert het 

curatorium over de ontwikkelingen en spreekt met hen als sparring-partners. 

 

 

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken 
In 2016 hebben wij een nieuw gebouw in gebruik genomen: Scola. 

In Scola zijn een andere basisschool, twee lokalen voor een voortgezet onderwijsschool, een buitenschoolse opvang, 

een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal gehuisvest. 

De Stichting Scola van Kinsbergen is het beheerorgaan dat juridisch eigenaar van het gebouw is; de gemeente Elburg 

is economisch eigenaar.  

Per kwartaal betalen de partners in Scola de exploitatielasten. 

 

 

2.4 Financieel beleid 
Doelen en resultaten 

Het belangrijkste doel van het curatorium op financieel beleid is: financieel gezond blijven en verantwoorde reserves 

opbouwen/beheren.  

Met de verhuizing naar Scola (in 2016) is er voor de hele school nieuw meubilair aangeschaft. Daardoor is er in dat 

jaar relatief veel geld uitgegeven en daalde de reserves. 

In de jaren daarna zijn de reserves weer aangevuld door het voeren van een zorgvuldig, maar verantwoord financieel 

beleid. 
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Ontwikkelingen 

Naast de reguliere bekostiging door de rijksoverheid krijgen wij middelen uit de nalatenschap van de grondlegger 

van onze school en het Schipluidenfonds dat hij voor onze school heeft opgericht. 

Wij realiseren ons dat dit een zeer luxe is. 

 

Omdat verwacht wordt dat het leerlingaantal in de komende jaren zal gaan dalen (Elburg is een krimpgemeente) en 

dat invloed zal hebben op de inkomsten, wordt daarop al voorgesorteerd door het curatorium.  

Het niet-vervangen van de leerkracht die met pensioen gaat, maar ook het hebben van een flexibele schil in de 

personeelsformatie (via payroll) dragen bij tot verantwoorde keuzes en toekomstbestendigheid van de school. 

 

Treasury  

De school heeft ter dekking van mogelijke risico’s reserves opgebouwd. Deze reserves zijn in de vorm van liquide 

middelen aanwezig. In de statuten van de school is geen bepaling opgenomen met betrekking tot het voeren van 

beleid betreffende deze liquide middelen.  

De school heeft geen beleggingen, beleningen en derivaten. 

Desondanks is er een treasurybeleid; dit vindt plaats binnen de kaders van de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten 

OCW 2016’. 

 

Het treasurybeleid heeft primair als doel het beheren van financiële risico’s en secundair het reduceren van de 

financieringskosten. 

De algemene doelstellingen zijn: 

- Het kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen van de organisatie door tijdige beschikbaarheid van de 

benodigde liquide middelen tegen acceptabele condities 

- Het optimaliseren van het rendement op de overtollige liquide middelen 

- Het minimaliseren van de kosten van leningen 

- Het beheersen en bewaken van de risico’s en kosten die aan de financiële posities en de geldstromen van de 

organisatie zijn verbonden. 

 

 

 2.5 Risico’s en risicobeheersing 
Een belangrijk risico is en blijft het leerlingaantal; daarop is immers de bekostiging gebaseerd.  Daarnaast is er een 

risico dat de bekostiging niet meegroeit met de ontwikkeling van het prijsniveau van de kosten.  

  

Om de risico’s zo klein mogelijk te houden zijn de volgende maatregelen genomen:  

1. De noodzaak voor een ‘in-control’ omgeving  

2. Een sterk leiderschap dat zorg draagt voor voldoende verandervermogen om adequaat te kunnen reageren op 

zowel interne als externe ontwikkelingen  

3. Het beheersen van de financiële middelen en het behouden van voldoende liquiditeit en voldoende vermogen 

zorgt ook op langere termijn voor stabiliteit  

4. Een helder besturingsmodel met betrekking tot integraal schoolleiderschap draagt er zorg voor dat er voldoende 

eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel is  

5. Bestuurlijke informatievoorziening die up-to-date en betrouwbaar is zorgt voor een hoge mate van kwaliteit op 

het gebied van besluitvorming, zowel op bestuurlijk als op managementniveau.  

  

Binnen onze school is er sprake van een ‘in-control’ situatie. Dit blijkt onder andere uit het helder en duidelijk 

formuleren van:   
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1. Het treasurystatuut  

2. Het opstellen van de (meerjaren)begroting  

3. Het in kaart brengen van de risico’s voor de stichting  

4. Aanwezigheid van adequate financiële systemen ten behoeve van de registratie van de inkomsten en uitgaven.   

Intern risicobeheersingssysteem  

 

De interne beheersing van de processen binnen de stichting is vastgelegd in het bestuursreglement en een 

managementreglement. Hierin staan de functiescheidingen, autorisaties en andere maatregelen en procedures 

beschreven.  Naast de inbedding van interne beheersing vanuit de lijn vindt monitoring van het niveau van interne 

beheersing en de naleving ervan vanuit de penningmeester en de directeur plaats, ondersteund door de 

professionals van administratiekantoor Dyade. Hierdoor kan adequaat worden ingespeeld op mogelijke 

overschrijdingen van gedecentraliseerde budgetten.  

Het curatorium is van mening dat het gehele stelsel van interne beheersing bijdraagt aan het rechtmatig en 

doelmatig realiseren van de doelstellingen van de stichting.   

2.6  Covid-19 
Ook ons is de uitbraak van Covid-19 min of meer overkomen. Althans de snelheid waarmee het virus zich 

verspreidde. De scholensluiting die op 15 maart 2020 door het kabinet werd opgelegd, kwam niet als een totale 

verrassing. In de weken daarvoor hadden wij het risico hierop al ingeschat en onze voorbereidingen getroffen om 

zoveel als mogelijk afstandsonderwijs te gaan geven.  

Een groot voordeel hierbij was, dat wij in de afgelopen jaren daarop al de nodige ontwikkelingen/investeringen 

hadden doorgemaakt/gedaan. Zoals het werken met Snappet en het beschikbaar hebben van voldoende devices 

voor kinderen waarmee ze eventueel thuis zouden kunnen werken. 

 

Toch is als gevolg van het uitbreken van de Covid-19 crisis is een relatief onzekere situatie ontstaan. Deze 

onzekerheid wordt mede veroorzaakt door maatregelen die door de overheid worden ingesteld om de 

verspreiding van het Covid-19-virus te beperken. Het effect daarvan op onze school en de vraag of dit op termijn 

kan leiden tot continuïteitsproblemen is onduidelijk. De overheid heeft steunmaatregelen 

aangekondigd, maar de exacte uitvoering en uiteindelijke afwikkeling hiervan is ook nog onduidelijk. 

Hierdoor bestaat er een onzekerheid die naar onze inschatting niet van materieel belang is op grond 

waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden 

van onze school.  

Gezien de bijzondere situatie rondom het Covid-19-virus in combinatie met de branche 

waarin onze school zich bevindt en de steun die door de overheid is uitgesproken, verwachten wij geen 

continuïteitsissue op deze grond voor de instelling. Wij zijn dan ook van mening dat de 

waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit kunnen worden gehandhaafd. De in de onderhavige 

jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op 

de veronderstelling van continuïteit van de instelling. 

 

De conclusie is dan ook, dat hoewel onzeker zijn wij op dit moment niet van mening dat de gevolgen van het Covid-

19-virus een materieel negatief effect zullen hebben op onze financiële conditie of liquiditeit. 

 

Gebeurtenissen na de balansdatum 
De uitbraak van Covid-19 heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. Maatregelen die door diverse 

overheden zijn genomen om het virus in te perken hebben negatieve gevolgen gehad voor de 

(economische) activiteit. Wij hebben een aantal maatregelen genomen om de effecten van het Covid- 
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19-virus te bewaken en te voorkomen, zoals veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor onze 

medewerkers (zoals beperking van sociale contacten en vanuit huis werken). In dit stadium zijn de 

gevolgen voor onze activiteiten en onze resultaten beperkt. Wij zullen het beleid en het advies van de 

diverse nationale instellingen blijven volgen en zullen tegelijkertijd ons uiterste best doen om onze 

activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten zonder daarbij de gezondheid van onze 

medewerkers in gevaar te brengen. 

 

Wij verwijzen tevens naar de toelichting in de paragraaf Risico’s op pagina 20  in het bestuursverslag. 
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FINANCIEEL BELEID 
 
Onderstaand is de balans van 31 december 2019 opgenomen. Deze is vergeleken met de balans van 
31 december 2018. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de 
balans. 
  
 
Financiële positie op balansdatum 
 

 
 
 Toelichting op de balans: 
 
Activa 
 
materiële vaste activa 
In 2019 is € 10.000 geïnvesteerd in materiële vaste activa. Er is met name geïnvesteerd in ICT-
middelen, onder andere laptops, i-pads en de aanleg van wifi. Daarnaast is geïnvesteerd in 
zonwering. 
De afschrijvingslasten bedroegen € 12.000. De investeringen waren € 2.000 lager dan de 
afschrijvingen. De boekwaarde van de materiële vaste activa is met dat bedrag afgenomen. 
 
financiële vaste activa 
In 2017 zijn waarborgen betaald voor tablets van Snappet. In 2019 is zijn vier tablets ingeleverd. De 
borg van in totaal € 600 is retour ontvangen. Deze waarborgen zijn opgenomen bij de financiële vaste 
activa. In totaal is voor 57 tablets borg betaald. 
 
vorderingen 
De vorderingen zijn in totaal € 8.000 hoger dan de vorderingen op 31 december 2018.  
De hoogste vordering is de vordering op het ministerie i.v.m. het betaalritme van de personele 
bekostiging. In de periode augustus-december wordt minder dan 5/12 van de jaarsubsidie 
ontvangen, waardoor er op 31 december sprake is van een vordering. De rijksbijdragen 2019-2020 
zijn hoger dan de rijksbijdrage 2018-2019, waardoor de vordering op het ministerie hoger is. Het 
verschil is € 4.000. De vordering op het ministerie bedraagt in totaal € 35.000.   
In 2019 zijn vorderingen ontstaan van € 3.000 op onder andere het Vervangingsfonds. Op 31 
december 2018 was er geen sprake van overige vorderingen De overlopende activa zijn van geringe 
omvang en zijn € 1.000 hoger dan op 31 december 2018. 
Aan de vorderingen zijn geen risico’s verbonden, waardoor geen voorziening wegens mogelijke 
oninbaarheid is opgenomen. 
 
liquide middelen 
De omvang van de liquide middelen is met € 106.000 toegenomen. Dit is minder dan het positieve  
resultaat van 2019. De lagere toename wordt veroorzaakt door de lagere kortlopende schulden 
hogere vorderingen. Deze mutaties hebben geen invloed op het resultaat, maar wel op de omvang 
van de liquide middelen. In het kasstroomoverzicht wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van de 
liquide middelen.  

Activa 31-12-2019 31-12-2018 Passiva 31-12-2019 31-12-2018

Materiële vaste activa 89.639        91.786        Eigen vermogen 554.916      423.072      

Financiële vaste activa 8.550          9.150          Voorzieningen 7.022          9.474          

Vorderingen 41.381        33.448        Kortlopende schulden 89.816        108.256      

Liquide middelen 512.264      406.418      

Totaal activa 651.834      540.802      Totaal passiva 651.754      540.802      
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Passiva 
 
eigen vermogen 
Het positieve resultaat van € 132.000 is toegevoegd aan het eigen vermogen. Van het resultaat is 
€ 86.000 aan de algemene reserve toegevoegd. Deze reserve bedraagt op 31 december 2019 minus 
€ 35.000. 
Naast de algemene reserve publiek is er een private reserve. Deze is opgebouwd uit ontvangen 
bijdragen van het Van Kinsbergen- en het Schipluidenfonds minus de daarvan betaalde lasten. In 
2019 was de ontvangen bijdrage € 46.000 hoger dan de daarvan betaalde lasten. Bij de resultaat-
verdeling is dit bedrag aan de algemene reserve privaat toegevoegd. Deze bedraagt op 31 december 
2019 € 590.000. De private reserve dient als buffer voor de negatieve publieke reserve. 
 
voorzieningen 
De stichting beschikt alleen over een jubileumvoorziening. Er is geen onderhoudsvoorziening omdat 
het groot onderhoud door de beheerstichting Scola wordt geregeld. Via de afdracht aan stichting 
Scola worden deze lasten afgedekt. 
De jubileumvoorziening is bedoeld ter dekking van de gratificaties bij een 25- en 40-jarig 
ambtsjubileum. In 2019 is € 70 wegens uitbetaalde jubileumgratificaties  aan de voorziening 
onttrokken. De voorziening was van meer dan voldoende omvang om de toekomstige gratificaties te 
kunnen dekken. Uit de voorziening kon een bedrag van 2.000 vrijvallen. De voorziening bedraagt op 
31 december 2019 € 7.000. 
 
kortlopende schulden 
De kortlopende schulden zijn in totaal € 18.000 lager dan op 31 december 2018. Dit is met name 
veroorzaakt doordat er geen vooruitontvangen bedragen zijn. Op 31 december 2018 was er sprake 
van € 22.000 aan vooruitontvangen subsidie van het ministerie en betreffende de muziekimpuls. 
De salarisgebonden schulden zijn ongeveer gelijk gebleven. Deze schulden bestaan uit de af te 
dragen loonheffing en pensioenpremie over december en het nog te betalen vakantiegeld over de 
periode juni-december 2019. Deze schulden worden eind januari respectievelijk eind mei betaald. 
Het crediteurensaldo is sterk gedaald ten opzichte van 31 december 2018, de overige kortlopende 
schulden zijn sterk gestegen. Dit betreft facturen die pas in 2020 zijn ontvangen, maar op 2019 
betrekking hadden. De som van het crediteurensaldo en de overige kortlopende schulden is 
ongeveer gelijk gebleven. 
 
 
Analyse resultaat 
 
De begroting van 2019 liet een positief resultaat zien van € 117.000. Het uiteindelijke resultaat is 
€ 132.000 positief. Het resultaat is derhalve € 15.000 hoger dan begroot.  
 
Het resultaat over 2019 is vertekend doordat een deel van de in 2019 extra ontvangen rijksbijdragen 
in februari 2020 zal worden ingezet voor de betaling van twee eenmalige uitkeringen. Het gaat hierbij 
om zo’n € 23.000. Zonder deze extra ontvangsten zou het resultaat iets lager zijn dan begroot. 
 
In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de 
begroting van 2019 en de verschillen tussen de realisatie van 2019 en 2018. 
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Analyse realisatie 2019 versus realisatie 2018 en realisatie 2019 versus begroting 2019 
 
Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2019 opgenomen. De gereali-
seerde baten en lasten zijn vergeleken met de begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2019 en 
gerealiseerde baten en lasten in het kalenderjaar 2018. 
 

 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten: 
 
rijksbijdragen OCenW 
De rijksbijdragen bestaan uit de reguliere en de overige subsidies van het ministerie van OCenW en 
de vergoeding van het samenwerkingsverband. De rijksbijdragen waren € 39.000 hoger dan begroot.  
De reguliere rijksbijdragen waren € 10.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de 
vergoeding voor het onderwijsachterstandenbeleid van € 28.000 was begroot bij de reguliere 
rijksbijdragen, maar is verwerkt bij de overige subsidies OCenW. Zonder deze verschuiving zouden de 
reguliere rijksbijdragen € 18.000 hoger zijn dan begroot door de verhoging van de normbedragen. De 
normbedragen zijn met ongeveer 3% gestegen. Een deel van deze verhoging zal in februari 2020 
worden ingezet voor de eenmalige uitkering aan het personeel van 33% van het salaris van januari. 
De vergoeding voor de werkdrukverlaging is per augustus 2019 verhoogd van € 155,55 per leerling 
naar € 225 per leerling. Dat was bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. 
De overige subsidies waren € 39.000 hoger dan begroot. Dit wordt voor € 28.000 veroorzaakt door 
de vergoeding voor de onderwijsachterstanden die, zoals hiervoor is aangegeven, was begroot bij de 
reguliere rijksbijdragen. In december is een niet begrote ontvangen eenmalige subsidie van € 99,25 
per leerling ontvangen. In totaal ging het om € 10.000. Deze vergoeding is ontvangen op basis van 
het ‘Convenant extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het 
funderend onderwijs 2020-2021’. Dit convenant is op 1 november 2019 gesloten en was derhalve 
nog niet bekend bij het opstellen van de begroting. De baten waren daardoor niet begroot. Deze 

Realisatie

2019

Begroting

2019

Verschil Realisatie 

2018

Verschil

Baten      

Rijksbijdragen OCenW 745.984   707.047   38.937      654.491   91.493      

Overige baten 86.238      51.500      34.738      58.235      28.003      

Totaal baten 832.222   758.547   73.675      712.726   119.496   

Lasten      

Personele lasten 558.567   513.811   44.756      526.579   31.988      

Afschrijvingen 12.050      10.700      1.350        13.735      -1.685       

Huisvestingslasten 37.347      40.000      -2.653       37.770      -423          

Overige lasten 92.334      77.200      15.134      71.732      20.602      

Totaal lasten 700.298   641.711   58.587      649.816   50.482      

Saldo baten en lasten 131.924   116.836   15.088      62.910      69.014      

Financiële baten en lasten      

Financiële baten -                 -                 -                 80              -80            

Totaal financiële baten en lasten -                 -                 -                 80              -80            

Totaal resultaat 131.924   116.836   15.088      62.990      68.934      
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vergoeding zal in februari 2020 worden ingezet voor een eenmalige uitkering aan het personeel van 
€ 875 per fte. De subsidie prestatiebox was eveneens hoger dan begroot. 
De vergoeding van het samenwerkingsverband was € 10.000 hoger dan begroot door extra 
vergoedingen van het samenwerkingsverband, onder andere een vergoeding om de reserves van het 
samenwerkingsverband te verlagen. 
 
In 2019 werd gemiddeld 93 leerlingen bekostiging ontvangen. In 2018 werd voor gemiddeld 89 
leerlingen bekostiging ontvangen. Het hogere leerlingenaantal zorgde voor hogere rijksbijdragen. 
Daarnaast was de nieuwe vergoeding voor het achterstandenbeleid hoger dan de vergoeding op 
basis van de vorige regeling die uitging van het leerlingengewicht.  
De in december ontvangen aanvullende vergoeding, de hogere normbedragen en de vergoeding voor 
de werkdrukverlaging zorgden ook voor hogere rijksbijdragen dan in 2018. De vergoeding voor de 
werkdrukverlaging werd in 2018 maar vijf maanden ontvangen. In 2019 werd deze vergoeding het 
hele jaar ontvangen en was de vergoeding per leerling vanaf augustus hoger. 
 
overige baten 
In de begroting was rekening gehouden de bijdragen van het Van Kinsbergenfonds en het 
Schipluidenfonds en met leerlinggebonden financiering via Bartimeus. De vergoeding van de twee 
fondsen bedroeg € 48.000 en was € 3.000 hoger dan begroot. De vergoeding van Bartimeus was 
conform de begroting. Daarnaast is een bonus van het Vervangingsfonds ontvangen wegens de lage 
gedeclareerde lasten van de ziektevervanging, een subsidie voor de muziekimpuls en een vergoeding 
voor de doorgaande lijn PO-VO. In totaal waren de overige baten € 35.000 hoger dan begroot. 
De vergoedingen waren € 28.000 hoger dan in 2018 door de vergoeding door de doorgaande lijn PO-
VO en de muziekimpuls. De andere vergoedingen waren vergelijkbaar met de vergoedingen van 
2018. 
 
personele lasten 
De personele lasten bestaan uit de loonkosten en de overige personele lasten.  
In de begroting was uitgegaan van een gemiddelde formatieve inzet van 6,4 fte. De gemiddelde 
formatieve inzet excl. vervangingsbenoemingen was 5,5 fte. Door de lagere formatieve inzet  waren 
de loonkosten voor eigen rekening € 26.000 lager dan begroot. 
De lagere formatieve inzet werd veroorzaakt doordat voor een deel van de inzet gebruik moest 
worden gemaakt van de externe inleen van personeel. Deze lasten waren € 77.000 hoger dan 
begroot. Doordat de andere overige personele lasten lager waren dan begroot, waren de overige 
personele lasten in totaal maar € 71.000 hoger dan begroot.  
In totaal waren de personele lasten € 45.000 hoger dan begroot. 
 
De personele lasten waren in totaal € 32.000 hoger dan in 2018. De formatieve inzet eveneens lager 
dan in 2018. De loonkosten waren € 12.000 lager. De overige personele lasten waren € 44.000 hoger 
door de lasten van de externe inleen.  
  
afschrijvingen 
In de begroting was uitgegaan van € 5.000 aan investeringen. Er is € 10.000 geïnvesteerd. Door deze 
hogere investeringen waren de afschrijvingslasten € 1.000 hoger dan begroot. De lasten waren 
€ 2.000 lager dan in 2018. Niet alle afgeschreven ICT-middelen zijn vervangen. 
 
huisvestingslasten 
De huisvestingslasten bestaan bijna volledig uit de exploitatievergoeding voor het nieuwe school-
gebouw welke wordt afgedragen aan stichting Scola. De af te dragen vergoeding was € 2.000 lager 
dan begroot, waardoor de totale huisvestingslasten € 2.000 lager waren dan begroot. De lasten 
waren vergelijkbaar met de lasten in 2018.  
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overige lasten (incl. leermiddelen) 
De overige lasten bestaan uit administratie en beheerlasten, uit de lasten inventaris en apparatuur, 
uit de lasten leer- en hulpmiddelen en de overige lasten.  
Deze lasten waren € 15.000 hoger dan begroot door met name de inzet van de subsidie voor de 
doorgaande lijn PO-VO. Bij de andere posten waren er alleen kleine verschillen. 
De lasten waren € 21.000 hoger dan in 2018, ook met name door de inzet van de subsidie voor de 
doorgaande lijn. Daarnaast waren de lasten van bestuur- en managementondersteuning hoger dan in 
2018. 
 
financiële baten en lasten 
In de begroting was geen rekening gehouden met financiële baten. Deze zijn ook niet ontvangen. 
 
 
Investeringen en financieringsbeleid 
 
De stichting heeft als uitgangspunt dat de investeringen waarvoor geen bijdragen van derden worden 
ontvangen, zoveel mogelijk met eigen middelen worden gefinancierd. Gezien de liquide positie van 
de stichting is er ook geen reden voor het aantrekken van vreemd vermogen. De investeringen van 
2019 zijn dan ook met eigen middelen gefinancierd. 
In de meerjarenbalans is een prognose voor de ontwikkeling van de liquide middelen opgenomen. 
Hierbij is rekening gehouden met de voor de komende jaren geplande investeringen. Hieruit blijkt 
dat de omvang van de liquide middelen de komende jaren van voldoende omvang blijft om alle 
verplichtingen te voldoen en de investeringen te kunnen betalen. 
 
 
Treasuryverslag 
 
In 2016 heeft de stichting een nieuw treasurystatuut opgesteld en vastgesteld dat voldoet aan de 
nieuwe 'Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’. Het nieuwe statuut is op 1 juli 2016 van 
kracht geworden. In 2019 is conform het statuut gehandeld. De liquide middelen van de vereniging 
zijn risicomijdend ondergebracht op spaarrekeningen en rekening-couranten bij de ABN-Amro-bank. 
Deze bank voldoet aan de criteria zoals opgenomen in het statuut en de regeling. 
Er hebben in 2019 geen speciale treasury-activiteiten plaatsgevonden. 
  



  Jaarrekening 2019 

                 95395 / Stichting Instituut van Kinsbergen, te Elburg 

29 
 

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de stichting. Hiermee 
wordt een beeld gegeven van de continuïteit van de stichting. 
Er is geen sprake van majeure investeringen of volledige doordecentralisatie van de huisvesting. De 
opgenomen vooruitblik omvat hierdoor de verplichte drie jaar. Er is geen reden om de vooruitblik 
met twee jaar uit te breiden. 
 
 
Kengetallen 
 

 
 
Toelichting op de kengetallen: 
 
Elburg is een krimpgemeente; het ontgroent en vergrijst. Doordat er in 2021 een voor de school 
grote groep 8 uitgeschreven wordt, daalt het leerlingaantal sterk.  
 
In 2021 gaat de leerkracht van groep 1/2 na een dienstverband van 42 jaar met pensioen. Bij een 
ongewijzigd leerlingaantal zal deze vacature niet opgevuld worden en worden de groepen anders 
ingedeeld. Hiermee wordt de daling van de inkomsten door het lagere leerlingenaantal 
gecompenseerd. 
 
  

Realisatie

2018

Realisatie

2019

Prognose

2020

Prognose

2021

Prognose

2022

Aantal leerlingen 

op 1 oktober 98 94 83 67 60

Personele bezetting in fte 

op 31 december      

Bestuur / Management 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Personeel primair proces 4,70 4,30 4,30 3,30 3,30

Ondersteunend personeel 1,10 1,10 1,50 1,50 1,50

Totale personele bezetting 6,40 6,00 6,40 5,40 5,40

Realisatie

2018

Realisatie

2019

Prognose

2020

Prognose

2021

Prognose

2022

Aantal leerlingen / 

Totaal personeel 15,31 15,67 12,97 12,41 11,11 

Aantal leerlingen / 

Onderwijzend personeel 20,85 21,86 19,30 20,30 18,18 
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Balans 
 

 
 
Toelichting op de balans: 
 
De boekwaarde van de materiële vaste activa zal de komende jaren dalen. Voor alle jaren is € 5.000 
aan investeringen begroot. De afschrijvingslasten zullen hoger zijn. 
De hoogte van de vorderingen is lastig te voorspellen. De balans is een momentopname. De hoogte 
van de vorderingen op dat moment is sterk afhankelijk van wanneer de subsidies en andere ver-
goedingen worden ontvangen. De hoogste vordering, die op het ministerie, zal de komende jaren 
dalen door het lagere leerlingenaantal. Deze daling is opgenomen in de toekomstbalans. Hierbij is 
uitgegaan van de huidige normbedragen. De andere vorderingen zijn op het niveau van 31 december 
2019 gehouden. 
De wijziging van de omvang van de liquide middelen wordt bepaald door de mutaties bij de andere 
balansposten. De positieve resultaten zullen zorgen voor een toename van de liquide middelen. 
 
De begrote resultaten zijn met het eigen vermogen verrekend. Het resultaat op het private deel van 
de exploitatie zal worden verrekend met de private reserve. De rest van het resultaat met de alge-
mene publieke reserve. Deze laatste reserve zal na 2020 weer een positief saldo hebben.  
Bij de jubileumvoorziening is geen rekening gehouden met wijziging van de omvang. Daar wordt de 
omvang sterk beïnvloed door mutaties in het personeelsbestand. 

Activa Realisatie

31-12-2018

Realisatie

31-12-2019

Prognose

 31-12-2020

Prognose

31-12-2021

Prognose

31-12-2022

Activa      

Materiële vaste activa 91.786               89.639               82.289               75.139               67.989               

Financiële vaste activa 9.150                 8.550                 8.550                 8.550                 8.550                 

Totaal vaste activa 100.936             98.189               90.839               83.689               76.539               

Vorderingen 33.448               41.381               39.965               36.071               30.407               

Liquide middelen 406.418             512.264             621.866             760.992             916.411             

Totaal vlottende activa 439.866             553.645             661.831             797.063             946.818             

Totaal activa 540.802             651.834             752.670             880.752             1.023.357         

Passiva Realisatie

31-12-2018

Realisatie

31-12-2019

Prognose

 31-12-2020

Prognose

31-12-2021

Prognose

31-12-2022

Passiva      

Algemene reserve -120.829           -34.848              19.897               111.507             210.712             

Bestemmingsreserves 543.900             589.764             633.164             676.564             719.964             

Eigen vermogen 423.071             554.916             653.061             788.071             930.676             

Voorzieningen 9.474                 7.022                 7.022                 7.022                 7.022                 

Kortlopende schulden 108.256             89.816               92.587               85.659               85.659               

Totaal passiva 540.801             651.754             752.670             880.752             1.023.357         



  Jaarrekening 2019 

                 95395 / Stichting Instituut van Kinsbergen, te Elburg 

31 
 

De hoogte van de kortlopende schulden is, net zoals de hoogte van de vorderingen, lastig te voor-
spellen. Deze hoogte is sterk afhankelijk van het moment waarop de facturen worden ontvangen. De 
salarisgebonden schulden zullen in 2020 stijgen door de hogere formatieve inzet op 31 december 
2020. In 2021 zullen deze schulden weer dalen. De andere kortlopende schulden zijn op het niveau 
van 31 december 2019 gehouden. 
 

Staat van baten en lasten 
 

 
 
Onderstaande toelichting op de meerjarenbegroting is een cijfermatige toelichting. Voor de 
inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar het algemene deel van het bestuursverslag. De 
meerjarenbegroting 2020-2024 is vastgesteld na goedkeuring door het toezichthoudend bestuur. 
 
Er is niet met meerdere scenario’s gewerkt. De meest invloedrijke factor in de meerjarenbegroting is 
het leerlingenaantal. Bij een hoger dan verwacht leerlingenaantal zal de formatieve inzet mogelijk 
gelijk blijven. 
 
  

Realisatie

2018

Realisatie

2019

Prognose

2020

Prognose

2021

Prognose

2022

Aantal leerlingen

op 1 oktober                        98                        94                        83                        67                        60 

Baten      

Rijksbijdragen OCenW              654.491              745.984              742.375              699.620              640.880 

Overige baten                58.235                86.238                67.585                58.400                58.400 

Totaal baten              712.726              832.222              809.960              758.020              699.280 

Lasten                

Personeelslasten              526.579              558.567              577.865              495.210              427.625 

Afschrijvingen                13.735                12.050                12.350                12.150                12.150 

Huisvestingslasten                37.770                37.347                41.200                40.000                40.000 

Overige lasten                71.732                92.334                80.500                75.750                77.000 

Totaal lasten              649.816              700.298              711.915              623.110              556.775 

Saldo baten en lasten                62.910              131.924                98.045              134.910              142.505 

Financiële baten en lasten                

Financiële baten                        80                           -                      100                      100                      100 

Financiële lasten                           -                           -                           -                           -                           - 

Totaal financiële baten en 

lasten                        80                           -                      100                      100                      100 

Totaal resultaat                62.990              131.924                98.145              135.010              142.605 
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Toelichting op de staat van baten en lasten: 
 
De rijksbijdragen zijn gebaseerd op de bij de kengetallen opgenomen leerlingaantallen. De rijks-
bijdragen zullen de komende jaren dalen door de lagere leerlingaantallen. In 2019 zijn diverse 
eenmalige extra vergoedingen ontvangen. Deze worden voor de komende jaren niet verwacht. 
Indien deze worden ontvangen, zal dit zijn ter dekking van bijbehorende hogere lasten. 
De begrote overige baten bestaan grotendeels uit de vergoeding van het Van Kinsbergenfonds en het 
Schipluidenfonds. In 2019 zijn diverse projectvergoedingen ontvangen. Deze zijn voor de komende 
jaren niet begroot. Indien deze worden ontvangen, zullen er lasten van vergelijkbare omvang 
tegenover staan. 
 
De personele lasten zijn gebaseerd op de bij de kengetallen opgenomen formatieve inzet. De lasten 
zullen de komende jaren dalen door de lage formatieve inzet In de begroting zijn de gevolgen van de 
nieuwe cao opgenomen. Door de uitbetaling van twee eenmalige uitkeringen, zullen de personele 
lasten in 2020 hoger zijn dan in 2019. 
De afschrijvingslasten zullen de komende jaren ongeveer gelijk blijven. Hetzelfde geldt voor de 
huisvestingslasten. Er wordt geen wijziging in de huisvestingssituatie verwacht. 
De overige materiële lasten zijn eveneens grotendeels gebaseerd op de historische lasten. In 2019 
was er sprake van projectlasten. Deze zijn voor 2020 en verder niet begroot. Er zijn geen beleids-
voornemens die zullen zorgen voor een sterke wijziging van de overige materiële lasten. 
 
 
Overige rapportages 
 
Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 
 
De stichting wil verantwoord financieel beleid voeren, waarmee de financiële middelen worden 
aangewend om een zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs te genereren, zonder dat 
financiële risico's in de organisatie ontstaan. De interne beheersing van de processen binnen de 
stichting is primair een verantwoordelijkheid van de het bestuur. Het totale stelsel van functie-
scheidingen, autorisaties en andere maatrelen en procedures ondersteunt het bestuur bij het 
beheersen van de processen. De omvang van de organisatie maakt dat een functiescheiding niet 
altijd mogelijk is.  
Bij de factuurafhandeling is functiescheiding gerealiseerd. De facturen worden digitaal verwerkt. De 
administratief medewerker bereidt de verwerking voor en directeur keurt de factuur goed. De 
betaling van de facturen wordt onder een service level agreement verzorgd door een extern 
administratiekantoor. Dit geldt ook voor de betaling van de salarissen. De personele mutaties 
worden digitaal via een vastgelegde workflow doorgegeven aan het administratiekantoor. 
 
Het financiële planningsinstrumentarium bestaat uit een meerjarenbegroting en een meerjaren-
formatieplan. De meerjarenbegroting wordt normaal gesproken in het najaar opgesteld en 
vastgesteld. Deze meerjarenbegroting betreft vijf kalenderjaren. Het bestuursformatieplan wordt in 
het voorjaar opgesteld en betreft de komende vier schooljaren. Via deze planningsinstrumenten 
worden de financiële risico's in beeld gebracht. Op basis hiervan kan worden besloten of aanpassing 
van het beleid noodzakelijk is. 
Het controlinstrumentarium bestaat uit financiële tussenrapportages van het administratiekantoor 
en de jaarrekening. Op basis van de tussenrapportages kan worden bepaald of de uitgaven conform 
planning zijn en of bijsturing noodzakelijk is. 
Het financiële plannings- en controlinstrumentarium maakt onderdeel uit van het interne risico-
beheersings- en controlesysteem. Gezien de omvang van de organisatie is gekozen voor een 
beheersings- en controlesysteem van bescheiden omvang. 
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Met de inrichting van het interne risicobeheersings- en controlesysteem wordt voorkomen dat er 
onrechtmatig wordt gehandeld. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat er een goed beeld is van de 
financiële situatie. 
Het bestuur heeft geen plannen om het interne risicobeheersings- en controlesysteem te wijzigen. 
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KENGETALLEN 
 

Kengetallen 2019 2018 signaleringswaarde inspectie 

        

Solvabiliteit 2 86% 80% risico indien lager dan 30% 

Liquiditeit 6,2 4,1 risico indien lager dan 0,75 

Rentabiliteit 15,9% 8,8% risico indien lager dan - 10% 

Kapitalisatiefactor 78% 76% geen waarde vastgesteld 

Weerstandvermogen 67% 59% risico indien lager dan 5% 

Huisvestingsratio 5% 6% risico indien hoger dan 10% 

 
 
Solvabiliteit 2 
Definitie: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen. 
De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in 
de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn 
aan haar verplichtingen kan voldoen. 
De ratio van 86% geeft aan dat dan 86% van het vermogen bestaat uit eigen vermogen en 
voorzieningen en 14% uit vreemd vermogen.  
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van 30% voor de solvabiliteit (definitie 2). De 
solvabiliteit van de stichting is hoger dan de door de inspectie gestelde signaleringswaarde. 
 
Liquiditeit 
Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en 
voorraden) en de kortlopende schulden. 
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan 
voldoen.  
De liquiditeitsratio geeft aan dat 6,2 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende 
schulden, bestaande uit kortlopende verplichtingen aan crediteuren, nog te betalen posten en de 
overlopende passiva.  De stichting heeft op 31 december 2019 de beschikking over € 512.000 aan 
liquide middelen en heeft daarnaast € 41.000 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. Deze 
bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande 
schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 90.000. De liquiditeitspositie van de 
stichting is hierdoor goed te noemen. De ratio is hoger dan de door de inspectie vastgestelde 
signaleringswaarde van 0,75. 
 
Rentabiliteit 
Definitie: Resultaat  gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). 
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie 
tot de totale baten. 
De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de totale opbrengsten omgezet wordt in het 
uiteindelijke resultaat. De stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten € 832.000, een 
negatief resultaat behaald van € 132.000. Dit houdt Dit houdt in dat 16% van de ontvangen middelen 
niet is ingezet. De rentabiliteit is hoger dan de door de inspectie vastgestelde signaleringswaarde van 
- 10%. Dit betreft de signaleringswaarde voor één jaar. De signaleringswaarde voor drie jaar is 0%. 
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Kapitalisatiefactor 
Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en 
terreinen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). 
De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is, dit om te signaleren of 
onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de 
vervulling van hun taken. 
De onderwijsinspectie heeft de signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactoren laten vervallen. In 
2015 werd een bovengrens van 35% tot 60% gehanteerd (35% was de bovengrens voor grote 
besturen, 60% voor kleine besturen). De stichting behoort tot de kleine besturen. 
 
Weerstandsvermogen 
Definitie: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). 
Er zijn meerdere definities van het weerstandsvermogen, bovenstaande wordt door de inspectie 
gebruikt. In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene 
gebeurtenissen benadrukt. 
Het weerstandsvermogen geeft derhalve aan of het vermogen hoog genoeg is om niet-voorziene, tot 
de reguliere bedrijfsvoering behorende risico’s op te vangen. Bij toepassing en verankering van het 
risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de planning- en controlcyclus 
blijven altijd restrisico’s achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële effecten moet het 
bestuur voldoende weerstandvermogen hebben of opbouwen. 
Het weerstandsvermogen is hoger dan de signaleringswaarde van de inspectie. 
 
Huisvestingsratio 
Definitie: De som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door 
de som van de totale lasten (inclusief de financiële lasten). 
Het kengetal huisvestingsratio geeft de verhouding aan tussen de huisvestingslasten en de totale 
lasten.  
De inspectie hanteert een signaleringswaarde van 10%. De ratio van de stichting is hoger hetgeen 
aangeeft dat het aandeel van de huisvestingslasten in de totale lasten te hoog is. Dit wordt 
veroorzaakt door de afschrijvingslasten van het gebouw, welke weer het gevolg zijn van de volledige 
decentralisatie van de huisvesting door de gemeente. 
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Algemeen

Continuïteit

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

opzichte van voorgaand jaar.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig 

dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding 

schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 

Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 

op de betreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving 

Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 

BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen 

aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in gehele 

euro's.



Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd tegen 

de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag 

is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten 

en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de 

toelichting.



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

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de 

statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe 

verwanten zijn verbonden partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 

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

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 

Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

afschrijvings-

termijn in 

maanden

afschrijvings-

percentage per 

jaar

activerings-

grens in €

Kantoormeubilair en Inventaris

Bureau's 240 5,0 500

Stoelen 120 10,0 500

Kasten 240 5,0 500

Huishoudelijke apparatuur

Schoonmaakapparatuur 60 20,0 500

Schoolmeubilair en Inventaris

Docentensets 240 5,0 500

Leerlingensets 180 6,7 500

Schoolborden 240 5,0 500

Garderobe 240 5,0 500

Onderwijskundige apparatuur en machines

Kopieerapparatuur 60 20,0 n.v.t.

Audio/video installatie 60 20,0 500

Beamer 60 20,0 500

Projectiemiddelen 60 20,0 500

ICT

Servers 48 25,0 500

Netwerk 120 10,0 500

Computers 36 33,3 500

Laptops 60 20,0 500

Printers 48 25,0 500

Telefooncentrale 120 10,0 500

Leermiddelen

Methodes 96 12,5 n.v.t.

Spel- en sportmateriaal 96 12,5 n.v.t.

Gebouwen

Financiële vaste activa

Overige vorderingen

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten waarborgsommen en worden 

initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze waarborgsommen gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs. Omdat de goederen waarvoor borg is betaald eigendom zijn voor de duur 

van het gebruik wordt er geen voorziening getroffen voor oninbaarheid.

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is 

sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen 

wordt niet afgeschreven.

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

vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang 

plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de 

bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Categorie
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Vlottende activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Hierin is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen.

Omschrijving Doel Beperkingen EUR

589.764    

Voorzieningen

- Algemene reserve privaat

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

dekking eventuele 

tekorten op het private 

alleen verwerken resultaat 

van Kinsbergenfonds

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het 

bestuur is aangebracht.

Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend met een rekenrente welke 

voor eind 2019 wordt bepaald. De berekening is als volgt:

Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).

Voor 2019 wordt er gerekend met een rekenrente van -0,70%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente 

vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 2,70% is.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 

beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 

wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat 

deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding 

als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en 

lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

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

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 

ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn 

wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en 

worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening 

gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 

vordering.
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Jubileumuitkeringen

Leasing

Operationele leasing

Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en

nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten

worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden,

rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van

baten en lasten over de looptijd van het contract.

Kortlopende schulden

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

toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden

zijn te plaatsen.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde

het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen Staat van Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die

hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door

het bestuur is/ zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de

toekenning betrekking heeft. 

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat

van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds

in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 

gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt 

gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder 

meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 
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Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis

premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft

de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.

De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde

premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een

vermindering van toekomstige betalingen.

Pensioenregeling

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.

De instelling is volgens de cao PO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste

kenmerken van deze regelingen zijn: 

·        pensioengevende salarisgrondslag is middelloon

·        er heeft in 2019 geen indexatie plaatsgevonden

·        de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2019 97,80%

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

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van

toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en

verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als

overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 

Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden

de toekomstige afschrijvingen aangepast.

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

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode

wordt het resultaat als basis genomen.

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

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen

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

geldstromen te genereren.
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En vergelijkende cijfers 2018. - na verwerking resultaatbestemming -

€ € € €

1 ACTIVA

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 89.639          91.786          

1.1.3 Financiële vaste activa 8.550            9.150            

Totaal vaste activa 98.189         100.936       

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 41.381          33.448          

1.2.4 Liquide middelen 512.264        406.418        

Totaal vlottende activa 553.645       439.866       

TOTAAL ACTIVA 651.834        540.802        

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 554.996        423.072        

2.2 Voorzieningen 7.022            9.474            

2.4 Kortlopende schulden 89.816          108.256        

TOTAAL PASSIVA 651.834        540.802        

31-12-2019 31-12-2018

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
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En vergelijkende cijfers 2018

€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 745.984        707.047        654.491        

3.5 Overige baten 86.238          51.500          58.235          

Totaal baten 832.222       758.547       712.726       

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 558.567        513.811        526.579        

4.2 Afschrijvingen 12.050          10.700          13.735          

4.3 Huisvestingslasten 37.347          40.000          37.770          

4.4 Overige lasten 92.334          77.200          71.732          

Totaal lasten 700.298       641.711       649.816       

Saldo baten en lasten 131.924       116.836       62.910         

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten -                   -                   80                 

Saldo financiële baten en lasten -                   -                   80                

Totaal resultaat 131.924        116.836        62.990          

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

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

baten en lasten.

(Voorstel) bestemming van het resultaat

2019 Begroot 2019 2018
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En vergelijkende cijfers 2018

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

(saldo baten en lasten)

131.924 62.912

Aanpassingen voor aansluiting 

bedrijfsresultaat:

- Afschrijvingen 4.2 12.050 13.735

- Mutaties voorzieningen 2.2 -2.452 1.459

Totaal van aanpassingen voor aansluiting 

met het bedrijfsresultaat 9.598 15.194

Veranderingen in werkkapitaal:

- Vorderingen 1.2.2-/-1.2.2.14 -7.933 351

- Kortlopende schulden 2.4-/-2.4.18 -18.440 54.054

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal -26.373 54.405

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 115.149 132.511

Ontvangen interest 6.1.1-/-1.2.2.14 - 336

Betaalde interest 6.2.1-/-2.4.18 - -

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 115.149 132.847

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -9.903 -2.916

Overige investeringen in financiële vaste 

activa 1.1.3 600 -450

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -9.303 -3.366

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kasstroom uit overige balansmutaties

Mutatie liquide middelen 1.2.4 105.846 129.481

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 406.418 276.937

Mutatie boekjaar liquide middelen 105.846 129.481

Stand liquide middelen per  31-12 512.264 406.418

KASSTROOMOVERZICHT 2019

2019 2018

2019 2018
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1.1.2 Materiële vaste activa 1.1.2.3 1.1.2.4

Inventaris en 

apparatuur

Overige 

materiële 

vaste activa

Totaal 

materiële 

vaste activa

€ € €

        122.443           10.054         132.497 

          34.761             5.951           40.712 

          87.682             4.103           91.785 

            9.903                  -               9.903 

          10.625             1.426           12.050 

               721-             1.426-             2.147-

        132.346           10.054         142.400 

          45.385             7.376           52.761 

          86.961             2.678           89.639 

Stand per 31-12-2019

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

per 31-12-2019

Mutatie gedurende 2019

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

Stand per 01-01-2019

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

per 01-01-2019

Verloop gedurende 2019

Investeringen

Afschrijvingen
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1.1.3 Financiële vaste activa Boek- Investe- Desinves- Waarde- Boek-

waarde ringen teringen verandering Resultaat waarde

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

€ € € € € €

1.1.3.8 Overige vorderingen 9.150 -600 - - - 8.550

Totaal Financiële vaste activa 9.150 -600 - - - 8.550

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

€ € € €

1.2.2.2 OCW 34.738 30.577

1.2.2.10 Overige vorderingen 2.760 -

Subtotaal vorderingen 37.498 30.577

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 3.883 2.791

1.2.2.14 Te ontvangen interest - 80

Overlopende activa 3.883 2.871

Totaal Vorderingen 41.381 33.448

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

1.2.2.10 Overige vorderingen

€ € € €

1.2.2.10.1 Vervangingsfonds 2.455 -

1.2.2.10.7 Overige vorderingen 305 -

Totaal Overige vorderingen 2.760 -

1.2.4 Liquide middelen

€ € € €

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 512.264 406.418

Totaal liquide middelen 512.264 406.418

31-12-2018

31-12-2019 31-12-2018

31-12-2019 31-12-2018

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

31-12-2019
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2

2.1 Eigen vermogen Stand per 

 01-01-2018

Resultaat

2018

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2018

Stand per 

 01-01-2019

Resultaat

2019

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2019

€ € € € € € € €

2.1.1 Eigen vermogen

2.1.1.1 Algemene reserve -138.569 17.740 - -120.829 -120.829 86.061 - -34.768

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 498.649 45.251 - 543.900 543.900 45.863 - 589.764

Totaal Eigen vermogen 360.080 62.991 - 423.071 423.071 131.924 - 554.996

2.1.1.3 Stand per 

 01-01-2018

Resultaat

2018

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2018

Stand per 

 01-01-2019

Resultaat

2019

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2019

€ € € € € € € €

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat 498.649 45.251 - 543.900 543.900 45.863 - 589.764

498.649 45.251 - 543.900 543.900 45.863 - 589.764

2.2 Voorzieningen Stand per 

 01-01-2019 Dotatie 2019

Onttrek-king 

2019 Vrijval 2019

Rente 

mutatie*

Stand per 

 31-12-2019

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 

5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1 Personele 

voorzieningen 9.474 - 67 2.385 - 7.022 - 4.025 2.997

Totaal Voorzieningen

9.474 - 67 2.385 - 7.022 - 4.025 2.997

* bij netto contante waarde

2.2.1 Personele 

voorzieningen
Stand per 

 01-01-2019 Dotatie 2019

Onttrek-king 

2019 Vrijval 2019

Rente 

mutatie*

Stand per 

 31-12-2019

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 

5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1.4 Jubileumuitkeringen 9.474 - 67 2.385 - 7.022 - 4.025 2.997

Totaal personele 

voorzieningen 9.474 - 67 2.385 - 7.022 - 4.025 2.997

* bij netto contante waarde

2.4 Kortlopende schulden

€ € € €

2.4.8 Crediteuren 5.184 42.259

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 21.212 22.142

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 6.281 4.963

2.4.12 Kortlopende overige schulden 43.064 3.757

Subtotaal kortlopende schulden 75.741 73.121

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW - 12.390

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 14.075 13.559

2.4.19 Overige overlopende passiva - 9.185

Overlopende passiva 14.075 35.134

Totaal Kortlopende schulden 89.816 108.255

31-12-2018

Passiva

31-12-2019

De toelichting over de beperkte doelstelling van de reserve is vermeld in de Grondslagen.

Bestemmingsreserves (privaat)

Totaal bestemmingsreserves 

(privaat)
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3 Baten

€ € € € € €

3.1.1 Rijksbijdragen

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 651.594 662.096 606.151

Totaal Rijksbijdrage 651.594 662.096 606.151

3.1.2 Overige subsidies

3.1.2.1 Overige subsidies OCW 56.920 17.885 17.900

Totaal Rijksbijdragen 56.920 17.885 17.900

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen 

rijksbijdrage SWV 37.470 27.067 30.441

Totaal Rijksbijdragen 745.984 707.048 654.492

€ € € € € €

3.5.10 Overige 86.238 51.500 58.235

Totaal overige baten 86.238 51.500 58.235

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

2019 Begroot 2019 2018Rijksbijdragen3.1

3.5 Overige baten Begroot 2019 20182019
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4 Lasten

€ € € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en 

pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 315.669 460.111 330.175

4.1.1.2 Sociale lasten 44.885 - 47.503

4.1.1.3 Premies Participatiefonds 11.300 - 15.074

4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds 17.657 - 16.796

4.1.1.5 Pensioenpremies 50.591 - 44.423

Totaal lonen, salarissen, sociale 

lasten en pensioenlasten 440.102 460.111 453.971

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen -2.385 500 1.459

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 113.712 37.000 58.368

4.1.2.3 Overige 12.949 16.200 20.518

Totaal overige personele lasten 124.276 53.700 80.345

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.2 Uitkeringen van het Vervangingsfonds 5.811 - 2.226

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel - - 5.511

Af: Ontvangen uitkeringen personeel 5.811 - 7.737

Totaal personele lasten 558.567 513.811 526.579

Gemiddeld aantal werknemers 

Bestuur / Management 1 1

Personeel primair proces 6 6

Ondersteunend personeel 2 2

Totaal gemiddeld aantal werknemers 9 9

€ € € € € €

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste 

activa 12.050 10.700 13.735

Totaal afschrijvingen 12.050 10.700 13.735

€ € € € € €

4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) - - 53

4.3.5 Schoonmaakkosten 305 - -

4.3.6 Belastingen en heffingen 97 - -95

4.3.8 Overige 36.945 40.000 37.811

Totaal huisvestingslasten 37.347 40.000 37.769

4.1 2019 Begroot 2019 2018Personeelslasten

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 9 in 2019 (2018: 9). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het gemiddeld 

aantal werknemers.

2019 2018

2019 Begroot 2019 2018

Afschrijvingen 2019 Begroot 2019 2018

4.3 Huisvestingslasten

4.2
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€ € € € € €

4.4.1 Administratie en beheerlasten 24.163 22.550 21.096

4.4.2 Inventaris en apparatuur 1.985 2.250 1.897

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 27.145 30.000 28.241

4.4.5 Overige 39.042 22.400 20.499

Totaal overige lasten 92.335 77.200 71.733

Separate specificatie kosten instellingsaccountant

€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 2.329 2.500 2.668

4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden - - -

4.4.1.1.3 Fiscale advisering - - -

4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten - - -

2.329 2.500 2.668

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

6 Financiële baten en lasten

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten - - 80

Totaal financiële baten - - 80

Resultaat * 131.923      116.837      62.991        

* - is negatief

20182019 Begroot 2019

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel.

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

gebracht:

2019 Begroot 2019 2018

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door 

accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). De 

kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

2019 Begroot 2019 20184.4

6.1 Financiële baten

Overige lasten

Versie: 0.1 50



Jaarrekening 2019

95395 / Stichting Instituut van Kinsbergen, te Elburg

€ €

2.1.1 Algemene reserve (publiek) 86.061

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.3.1 Algemene reserve privaat 45.863

Totaal bestemmingsreserves privaat 45.863

Totaal resultaat 131.924

Resultaat 2019

(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
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Als gevolg van het uitbreken van de Covid-19 crisis is een onzekere situatie ontstaan. Deze onzekerheid wordt 

mede veroorzaakt door maatregelen welke door de overheid worden ingesteld om de verspreiding van het Covid-

19-virus te beperken. Het effect op de instelling en de vraag of dit op termijn kan leiden tot 

continuïteitsproblemen is onduidelijk. De overheid heeft steunmaatregelen aangekondigd, echter de exacte 

uitvoering en uiteindelijke afwikkeling hiervan is ook nog onduidelijk. Hierdoor bestaat er een onzekerheid die 

naar onze inschatting niet van materieel belang is op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de 

continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de instelling. Gezien de bijzondere situatie rondom het 

Covid-19-virus in combinatie met de branche waarin de instelling zich bevindt en de steun die door de overheid 

is uitgesproken, verwachten wij geen continuïteitsissue op deze grond voor de instelling. Wij zijn dan ook van 

mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit kunnen worden gehandhaafd. De in de 

onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook 

gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de instelling.

Conclusie

Hoewel onzeker zijn wij op dit moment niet van mening dat de gevolgen van het Covid-19-virus een materieel 

negatief effect zullen hebben op onze financiële conditie of liquiditeit.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
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Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Statutaire naam

Juridische 

vorm 2019

Statutaire 

zetel

Code 

activi-

teiten

Deelname-

percentage

SWV 25-09 PO Stichting Harderwijk 4 0%

Stichting Scola Stichting Harderwijk 1; 3 0%

VERBONDEN PARTIJEN

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

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving Prestatie

Kenmerk Datum afgerond?

Doorstroomprogramma po-vo DPOVO17034 20-12-2019 Nee

Toewijzing

VERANTWOORDING SUBSIDIES
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WNT-VERANTWOORDING 2019

Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2019

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bezoldigingsklasse A

Bezoldigingsmaximum 115.000€      

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal complexiteitspunten. Het 

totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de rechtspersoon of instelling valt en welk 

bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de 

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

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie generieke 

instellingscriteria te weten:

(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar

(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en

(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.

Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris gebaseerd op 

functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de betreffende 

bestuursfunctie.

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

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking 

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

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

overschreden wordt.

Indeling en bezoldigingsklasse

Complexiteitspunten

Afwijkende bezoldiging
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3

Topfunctionaris 4 3 2 1

Aanhef De heer Mevrouw De heer

Voorletters R.A. L.E.M. R.A.

Tussenvoegsel van der 

Achternaam

Meulenbroek

Meulen-van der 

Spek Oost

Functie(s) voorzitter lid penningmeester

Leidinggevend topfunctionaris bij 

andere WNT-instelling Ja Nee Nee

Is werkzaam in dienstbetrekking 

als topfunctionaris (geen 

toezichthouder) bij de volgende 

andere WNT plichtige 

instelling(en)

Stichting Openbaar 

Onderwijs Kampen n.v.t. n.v.t.

WNT-VERANTWOORDING 2019

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

De volgende leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 

of minder zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Toelichting

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van 

alle bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.
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1

Leidinggevende topfunctionaris 4 3 2 1

Aanhef Mevrouw

Voorletters E.

Tussenvoegsel

Achternaam Baauw

Functiegegevens in verslagjaar (2019)

Functie(s) Directeur

Aanvang functie 01-01

Afloop functie 31-12

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 0,600

Dienstbetrekking Ja

Leidinggevend topfunctionaris bij 

andere WNT-instelling Nee

Is werkzaam in dienstbetrekking 

als topfunctionaris (geen 

toezichthouder) bij de volgende 

andere WNT plichtige 

instelling(en) n.v.t.

Bezoldiging in verslagjaar (2019)

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding                                                      37.593 

Beloningen betaalbaar op termijn                                                        6.271 

Subtotaal bezoldiging                    -                    -                    -                                                      43.864 

-/- Onverschuldigd betaald en 

nog niet terugontvangen bedrag                                                              -   

Bezoldiging                    -                    -                    -                                                      43.864 

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                    -                    -                    -                                                      69.000 

Afwijkend maximum vanwege 

toegekende uitzondering

Reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling
N.v.t.

WNT-VERANTWOORDING 2019

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de 

functievervulling zijn in de tabel hieronder opgenomen.

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

functievervulling
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Gegevens in vorig verslagjaar (2018)

ONWAAR ONWAAR ONWAAR WAAR

Functie(s) Directeur

Aanvang functie 01-01

Afloop functie 31-12

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 0,750

Dienstbetrekking Ja

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding                                                      46.756 

Beloningen betaalbaar op termijn                                                        7.042 

Subtotaal bezoldiging                    -                    -                    -                                                      53.798 

Bezoldiging                    -                    -                    -                                                      53.798 

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                                                      83.250 

Toelichting

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

2019 ontvangen.

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van 

alle bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.
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Rechten

Er zijn geen niet uit balans blijkende rechten die hier moeten worden toegelicht.

Verplichtingen

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Vlg

Nr. Omschrijving

Loop-

tijd

Bedrag 

per 

maand

Bedrag 

verslag-jaar

Bedrag 

< 1 jaar

Bedrag 

1 - 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

Bedrag 

totaal

Mndn € € € € € €

1 PCI Nederland (printer) 1-11-2019 30-4-2026 78 235          470             2.820          11.280           4.230       18.330     

2 Scola, huur schoolgebouw onbepaalde tijd n.v.t. 3.079       36.945        36.945        147.781         -          184.727   

3 Bibliotheek 1-1-2018 31-12-2020 n.v.t. 64            771             771             -                 -          771          

4 e-learning wizard 1-9-2019 31-8-2020 12 100          400             800             -                 -          800          

Periode van t/m

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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Naam:

Rechtsvorm:

Zetel:

KvK nummer:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Internetsite:

Contactpersoon:

Telefoon: 0525-681295

E-mailadres:

Bestuursnummer:

BRIN-nummers: 05VS Van Kinsbergen

99 bestuur

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

0525-681295

Arent toe Boecoplaan 41, 8081 VZ  Elburg

Stichting Instituut van Kinsbergen

95395

ebaauw@vankinsbergenschool.nl

www.vankinsbergenschool.nl

Stichting

41035209

Elburg

E. Baauw

ebaauw@vankinsbergenschool.nl
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Bestuurder(s)

Naam Plaats Datum Ondertekend Reden niet ondertekend

R.A. Meulenbroek

R. Oost

L.E.M. van der Meulen- van der Spek

Toezichthouder(s)

Naam Plaats Datum Ondertekend Reden niet ondertekend

0

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN RAAD VAN TOEZICHT
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OVERIGE GEGEVENS
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STATUTAIRE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Er is statutair niets geregeld inzake de bepaling van het resultaat.
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat meerdere pagina's)

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat meerdere pagina's)
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat meerdere pagina's)
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1.2.2.2 Ministerie van OCW

Beschikking Toegerekend Ontvangen Te vorderen

Bekostigings (nummer Bedrag t/m jaar t/m jaar 

Overlopende post lumpsum jaar  en datum) beschikking 2019 2019 31-12-2019

€ € € €

Personeel 

LumpSum 2019/2020 982934 430.914 179.547 148.881 30.667

PAB 2019/2020 970327 111.722 46.551 46.551 -

Prestatiebox 2019/2020 977253 19.254 8.023 8.741 -719

Aanv. Ond. Achterstandenb. 2019/2020 992028 67.304 28.043 23.253 4.790

Bijz. bek. Corr. Achterstandscores 2019/2020 1010883 2.078 866 866 -

Bijz. en aanv. Bekostiging PO 2019 1021284 9.727 9.727 9.727 -

Materiële instandhouding 2019 953189 100.089 100.089 100.089 -

741.087 372.845 338.107 34.738

Totaal OCW 741.087 372.845 338.107 34.738

OCW-BIJLAGE
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2.1

Mutaties 2019

2.1.1.1 Algemene reserve (publiek) Stand Resultaat Overige Stand

01-01-2019 mutaties 31-12-2019

€ € € €

01 Van Kinsbergen -120.829 85.981 - -34.848

Totaal Algemene reserve -120.829 85.981 - -34.848

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

Mutaties 2019

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat Stand Resultaat Overige Stand

01-01-2019 mutaties 31-12-2019

€ € € €

01 Van Kinsbergen 543.900 45.863 - 589.764

Totaal Algemene reserve (privaat) 543.900 45.863 - 589.764

RESERVES EN VOORZIENINGEN PER KOSTENPLAATS

Reserves
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2.2

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Mutaties 2019

2.2.1.4 Jubileumvoorziening Stand Dotatie Onttrekking Vrijval Stand

01-01-2019 31-12-2019

€ € € € €

01 Van Kinsbergen 9.474 - 68 2.385 7.022

Totaal Jubileumvoorziening 9.474 - 68 2.385 7.022

Voorzieningen
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