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Voorwoord  
 
Ook het jaar 2021 stond voor het grootste gedeelte in het teken van de coronacrisis. Binnen onze 
kindcentra hebben we hier direct de consequenties van ondervonden. Het jaar begon en eindigde 
met een lockdown, en tussentijds hebben we veel hinder ondervonden door beperkende 
maatregelen. Ontmoetingen met elkaar en met ouders waren lastig vorm te geven en er was veel 
uitval door ziekte en quarantaine. Het personeelstekort werd zowel in de opvang als het onderwijs 
daardoor extra goed voelbaar. Het bieden van continuïteit binnen de kindcentra is een grote 
uitdaging gebleken. Meerdere keren hebben we groepen moeten sluiten, en nog vaker is het gelukt 
om dankzij de inzet van al onze medewerkers opvang en onderwijs wél door te laten gaan.  
 
Als er iets is dat 2021 ons gebracht heeft, is het wel dat we mochten ervaren dat de inzet en 
flexibiliteit van iedereen binnen onze organisatie onvoorstelbaar groot is. Hierdoor konden de 
meeste ontwikkelingen op gebied van verdere professionalisering en integratie van onze 
bedrijfsvoering doorgang krijgen, waarover in dit jaarverslag meer te lezen is. Inspiratie voor onze 
ontwikkeling hebben we vastgelegd in ons Strategisch Koersplan, met als hoofdthema's: 
 
I Ononderbroken ontwikkellijn 
II Kindcentra van de toekomst 
III Samen leren en innoveren 
 
Van het bouwen aan goede structuren en systemen, maken we nu de stap naar het bouwen aan 
goede processen, communicatie en cultuur. We hebben goede hoop dat 2022 ons meer ruimte gaat 
bieden voor ontmoeting en verbinding, zodat we deze volgende stap in onze ontwikkeling kunnen 
gaan maken.  
 
Tjerk Deuzeman 
Directeur-Bestuurder  
April 2022 
  

https://praatplaat.visueleverbinders.nl/praatplaten/pcogv-koersplan
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Hoofdstuk 1. Bestuur & organisatie  
 
Stichting PCO voor Onderwijs en Opvang Gelderse Vallei bestuurt 13 protestant-christelijke 
kindcentra (15 locaties) verdeeld over de gemeenten Barneveld, Nijkerk en Woudenberg, formeel 
bestaande uit twee stichtingen St. PCO Gelderse Vallei Onderwijs en St. Kindcentra PCO Gelderse 
Vallei). PCO Gelderse Vallei kent een one-tier model met een Raad van Beheer. De stichting wordt 
geleid door een Raad van Beheer, ondersteund door een stafbureau. De Raad van Beheer is 
bestuurlijk verantwoordelijk en houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken. De 
Raad van Beheer bestaat uit de volgende leden: 
 
Bestuurlijk/toezichthoudend: 
 
Voorzitter:   dhr. A.C. van der Horst  

(1e termijn, herkiesbaar per 1-8-22)  
Vicevoorzitter:  mw. J.M.J. Raijmakers - Schonenberg  

(4e termijn i.v.m. bijzondere omstandigheden, aftredend per 1-8-24)  
Penningmeester:  dhr. B. Kuiper  

(1e termijn, herkiesbaar per 1-8-2023)  
Lid:    dhr. R. Bakker  

(2e termijn, aftredend per 1-8-22)  
Lid:  dhr. J.W. Nuis  

(1e termijn, verkorte periode i.v.m. vacature, herkiesbaar per 1-8-22)    
 
Uitvoerend:  
Directeur-Bestuurder:  dhr. A.T. Deuzeman  

(benoemd, per 1-11-2018)  
 
N.B.: De nevenfuncties staan vermeld in bijlage 2.  
 
Het jaarverslag volgens de governance code  
 
De grondslag voor de Governance code is vastgelegd in de Wet ‘Goed onderwijs en Goed bestuur 
PO/VO’. In 2021 is een nieuwe code in werking getreden. De directeur-bestuurder legt 
verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer aan de Raad van Beheer.  
 
Het hanteren van deze code ten aanzien van het jaarverslag zorgt voor de volgende verplichtingen:  

• Vermelding dat deze code wordt gehanteerd.  

• Het stichtingsbestuur en het intern toezichtorgaan leggen verantwoording af over de wijze 
waarop invulling wordt gegeven aan de interne verantwoording en horizontale dialoog.  

 
In het jaarverslag wordt gemeld:  
-hoe de functies van het bestuur en intern toezicht worden uitgeoefend, welke organen daartoe zijn 
ingesteld, wie welke taken heeft en wat de werkwijze is;   
-in hoeverre de instelling voldoet aan de bepalingen uit deze code en de uitleg voor eventuele   
afwijkingen;  
-welke resultaten op organisatie- en schoolniveau zijn behaald.   
 
Het intern toezichtorgaan is belast met vaststelling dan wel goedkeuring van de begroting, het 
jaarverslag (inclusief het bestuursverslag) en de jaarrekening. De naleving van de Code Goed Bestuur 
in het primair onderwijs is onderwerp van gesprek tussen de directeur-bestuurder en de leden van 
de Raad van Beheer.  
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Meer over de governance code en de Raad van Beheer (incl. bestuursverslag) staat verderop in dit 
jaarverslag beschreven.  
 
Organisatiestructuur  
 
De locaties van PCO Gelderse Vallei zijn georganiseerd binnen twee stichtingen. Een stichting 
Onderwijs en een stichting Kinderopvang. Fysiek worden de activiteiten van beide stichtingen niet 
gescheiden uitgevoerd en hebben beide stichtingen als een van de doelstellingen om kinderopvang 
en onderwijs te integreren en zo een doorgaande lijn te creëren van 0-13 jaar. De dagelijkse leiding 
van elk kindcentrum is in handen van de locatiedirecteur, verantwoordelijk voor de aansturing van 
het totale team voor kinderopvang en onderwijs. Samen met 2 of 3 andere locaties wordt een cluster 
gevormd, dat wordt aangestuurd door een clusterdirecteur. De nieuwe clusterstructuur is officieel 
per 1 augustus 2020 in werking getreden. 
 
De organisatiestructuur is als volgt:  
  

 
Organisatieprofiel en -ontwikkeling  
 
PCO Gelderse Vallei is een middelgrote onderwijsorganisatie die naast onderwijs ook kinderopvang 
verzorgt. We werken met ruim 400 medewerkers op 15 locaties en we verzorgen opvang en 
onderwijs aan meer dan 4000 kinderen. Sinds januari 2012 is de start gemaakt met de ontwikkeling 
van kindcentra bij de scholen van Stichting PCO Gelderse Vallei.  
 
  

 aad van  e eer

  c  ng P O
Gelderse Vallei

  c  ng 
 indcentra P O 
Gelderse Vallei

Directeur bestuurder

 lusterdirecteur  lusterdirecteur  lusterdirecteur  lusterdirecteur

 oc
dir
  

 oc
dir
  

 oc
dir
  

 oc
dir
  

 oc
dir
  

 oc
dir
  

 oc
dir
  

 oc
dir
  

 oc
dir
  

 oc
dir
  

 oc
dir
  

 oc
dir
  

                                                  

 ta ureau



6 
Jaarverslag Onderwijs 2021 Stichting PCO Gelderse Vallei 

 

 

Vanuit onze visie en doelstellingen streven wij ernaar om binnen de muren van een kindcentrum 
zowel opvang als onderwijs aan te bieden. De meerwaarde daarvan is dat daadwerkelijk gewerkt kan 
worden aan een doorgaande pedagogische lijn. Ook is er -op een voor iedereen toegankelijke plek- 
een aanbod voor educatie en opvang voor kinderen van 0-13 jaar. Binnen onze kindcentra worden 
kinderen gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Door de aanwezigheid van een 
multidisciplinair team kan de ontwikkeling van kinderen, in al hun verscheidenheid, worden 
bevorderd. 
 
Op veel van onze locaties wordt tenminste één vorm van kinderopvang geboden. Waar haalbaar 
omvat ons aanbod zowel buitenschoolse opvang (BSO) voor 4-13 jarigen als ook kinderdagopvang 
voor 0-4 jarigen. In de gemeente Nijkerk bieden we ook Peuteropvang met Voor- en Vroegschoolse 
Educatie voor kinderen van 2-4 jaar.  
 
Ons aanbod ziet er als volgt uit: kinderdagopvang (KDV 0-4 jaar), peuteropvang (PO 2-4 jaar) en/of 
buitenschoolse opvang (BSO 4-13 jaar): 
  

• Kindcentrum De Spreng in Barneveld: KDV en BSO; 
• Kindcentrum De Branding-Veller in Barneveld:  KDV en BSO;  
• Kindcentrum De Branding Norschoten in Barneveld: alleen onderwijs 
• Kindcentrum De Fontein – Lijsterhof in Barneveld: alleen onderwijs 
• Kindcentrum De Fontein – Burgthof in Barneveld: alleen onderwijs 
• Kindcentrum Van den Bergh in Voorthuizen: BSO; 
• Kindcentrum De Spreng in Hoevelaken: KDV, Peuteropvang en BSO; 
• Kindcentrum De Koningslinde in Nijkerk: KDV, Peuteropvang (VVE) en BSO; 
• Kindcentrum Prins Willem Alexander in Nijkerk: BSO; 
• Kindcentrum Holk-Galjoen in Nijkerk: Peuteropvang (VVE) en BSO; 
• Kindcentrum Holk-Doornsteeg in Nijkerk: KDV, Peuteropvang (VVE) en BSO;  
• Kindcentrum Oranje-Nassau in Nijkerk: Peuteropvang (VVE) en BSO; 
• Kindcentrum De Vlindertuin (voorheen de Hoeksteen) in Voorthuizen: KDV en BSO; 
• Kindcentrum Koningin Juliana in Woudenberg: KDV en BSO. 
• Kindcentrum Het Anker in Zwartebroek; alleen onderwijs 

 
In 2020 zijn we gestart met het onderzoeken van het vraagstuk of we een doorgaande lijn kunnen 
bieden op locaties waar niet alle vormen van kinderopvang worden geboden. Daar waar rendabel 
kunnen we dit zelf organiseren, en op andere plekken zoeken we de samenwerking binnen (en soms 
ook) buiten onze stichting. We stappen daarmee af van onze ambitie om op alle locaties het 
totaalpakket aan kinderopvang te bieden. Op de locaties waar alleen onderwijs wordt geboden, 
wordt gewerkt aan onderscheidende en bruisende onderwijsconcepten.  
 
Missie 

 
Vanuit onze Christelijke overtuiging verzorgen wij kwalitatief goede opvang en onderwijs gericht op 
het volgen, stimuleren en begeleiden van kinderen (van 0 tot 13 jaar) in hun ontwikkeling tot 
zelfstandig denkende en handelende mensen met besef van normen en waarden.  
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Visie 
 
Wij willen de wezenlijke verschillen in talenten van kinderen en medewerkers ontdekken en 
waarderen. Met een breed opvang- en onderwijsaanbod, gericht op de ontwikkelbehoeften en 
talenten van elk kind, streven we ernaar, om samen met ouders en partners in de omgeving van onze 
locaties, opvang en passend onderwijs te verzorgen. Het kind is daarin medeverantwoordelijk voor 
de eigen ontwikkeling. Onze medewerkers zijn de professionals die kinderen daarbij uitdagen en 
inspireren, volgen en (bege)leiden. Als professionals ontmoeten we elkaar in een door waarden 
gedreven leergemeenschap om te onderzoeken, kennis te delen, te inspireren en geïnspireerd te 
worden. Wij streven naar zelfwaardering, zelfrespect en plezier in leren door aan te sluiten bij wat 
kinderen, ouders en medewerkers kunnen. Goed werkgeverschap stimuleert medewerkers zich te 
ontwikkelen. Op deze wijze willen wij een vertrouwde en betrouwbare partner zijn voor ouder en 
kind in opvoeding en ontwikkeling.    

 
Waarden 

 
De missie, visie en identiteit van onze locaties hebben geleid tot waarden die richtinggevend zijn voor 
het handelen van alle medewerkers binnen de stichting PCO Gelderse Vallei. Vanuit onze waarden 
zijn wij ontvankelijk en geïnspireerd door de wereld van God en leven wij uit liefde en bezieling. We 
tonen respect aan mensen die anders denken, geloven en leven. We geven elkaar en anderen 
vertrouwen, geborgenheid en verantwoordelijkheid. We hebben zorg voor elkaar en wij ontwikkelen 
samen perspectief voor de toekomst en we werken samen aan groei, ontwikkeling en nieuwe 
inzichten.  

 
Identiteit 
 
PCOGV is een christelijke organisatie met kindcentra op protestants-christelijke grondslag. Dit 
betekent dat wij in ons handelen ons laten leiden door kernbegrippen uit de Bijbel, als naastenliefde, 
talent en respect. Op onze locaties wordt vanuit de eigen christelijke identiteit passend bij de cultuur, 
inhoud gegeven aan tradities en aandacht besteed aan burgerschap, rechtvaardigheid en 
omgangsvormen, talent en naastenliefde. Vanuit onze christelijke waarden begeleiden wij onze 
kinderen bij hun socialisering en persoonsvorming. Van onze medewerkers verwachten wij dat zij de 
levensbeschouwelijke identiteit van onze stichting onderschrijven. Kinderen en ouders die onze 
christelijke waarden en normen respecteren zijn welkom op onze kindcentra.   

 
Strategie 

 
De strategische beleidsuitspraken van PCO Gelderse Vallei zijn kaderstellend geformuleerd en geven 
de locaties ruimte voor een eigen vertaling en invulling passend bij hun omgeving. De strategische 
beleidsuitspraken zijn in alle locatieplannen en verantwoordingsdocumenten terug te vinden. In de 
locatieplannen zijn de strategische doelstellingen van de stichting steeds verder geconcretiseerd. 
Borging hiervan vindt plaats in de kwaliteitscyclus met viermaands gesprekken waarin ook 
gerapporteerd wordt over de inhoudelijke ontwikkeling op de locaties en de behaalde resultaten.  
 
Bij PCO Gelderse Vallei streven wij inhoudelijke afstemming en samenwerking tussen onderwijs en 
opvang na, in de vorm van gezamenlijk pedagogisch beleid (realisatie van de doorgaande lijn). Naast 
inhoudelijke en kwalitatieve motieven is dit ook een strategische keuze. Door het gecombineerde 
aanbod van opvang en onderwijs beoogt de stichting haar aantrekkingskracht voor ouders en hun 
lokale positie te versterken. Op deze manier verwachten we de algemene krimp in 
leerlingenpotentieel voor hun eigen basisscholen het hoofd te kunnen bieden.  
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Onze kindcentra bieden het voordeel van opvangvoorzieningen en onderwijs onder één dak waarbij 
niet alleen de openings- en sluitingstijden op elkaar aansluiten, maar waarbij we ook een plek bieden 
waar de ontwikkelingskansen voor de kinderen worden geoptimaliseerd vanuit een eenduidige 
pedagogische visie met een doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs. Ouders en kinderen kunnen 
rekenen op een veilige en samenhangende rijke omgeving waarin medewerkers kinderen begeleiden 
en stimuleren in hun ontwikkeling op basis van een doorgaande pedagogische lijn. Ouders worden 
ondersteund in hun opvoedtaak. Tevens is er laagdrempelige en bijzondere ondersteuning aan 
ouders en/of kinderen met extra hulpvragen waarbij vroegtijdige signalering de inzet is. 
 
De stichting streeft ernaar haar doelstelling te bereiken door het bieden van: 
 

• Een doorgaande lijn van 0-13 jaar; 

• Een gecombineerd totaal en kwalitatief goed en eenduidig aanbod van onderwijs en opvang 
onder één dak; 

• Een aansprekend aanbod van dag arrangementen van 07.30 uur tot 18.00 uur; 

• Een divers/gevarieerd aanbod voor optimale ontwikkeling van kinderen begeleid door een 
multidisciplinair team waarin de ontwikkeling van diverse talenten van kinderen wordt 
bevorderd; 

• Een verhoogde aantrekkingskracht op en binding met de wijk. 
 
Partners 
 
Ons doel is om onze strategische positie te versterken door verschil te maken in de samenleving. Met 
stakeholdersmanagement wil PCOGV toegevoegde waarde creëren. Wij willen belangen van onszelf 
en van anderen analyseren en doorgronden, relaties onderhouden en vooral: wederzijds voordeel 
creëren.  
 
Wij willen in gesprek gaan met onze stakeholders en gaan daarbij uit van gelijkwaardige 
gesprekspartners. In dialoog delen wij kennis, behoeften en verwachtingen. We willen onze 
stakeholders actief betrekken bij het samenstellen van beleid en het maken van strategische keuzes. 
Het gesprek is gericht op samenwerking, constructief en er wordt gezocht naar wat ons bindt. Door 
de horizontale dialoog willen wij feedback, zodat we ons kunnen blijven ontwikkelen, draagvlak 
creëren voor strategisch beleid en verantwoording afleggen voor de strategie en doelbereiking.  
 
Stakeholdersmanagement vraagt voortdurend onze aandacht. Op alle niveaus zijn alle medewerkers 
continu verantwoordelijk voor betrokkenheid bij hun stakeholders. Wij willen niet alleen het gesprek 
aangaan wanneer er onvrede is, maar ook mensen meenemen bij het ontwikkelen en evalueren van 
beleid, bedenken van oplossingen en het vormgeven van onze opvang en ons onderwijs. 
 
Stakeholders zijn degenen die een belang  ebben in de organisatie oftewel “elke 
identificeerbare groep of individu die het behalen van de organisatorische 
doelstellingen kan beïnvloeden of die beïnvloed wordt door het behalen van de 
organisatorisc e doelstellingen.” Er worden diverse activiteiten ondernomen om met deze 
stakeholders in contact te staan, w.o. ouder- en leerlinggesprekken, leerlingenraden en 
inspiratiedagen.  
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1. Prioritaire stakeholders: al onze kinderen en hun ouders 
2. Interne stakeholders: alle medewerkers, het management van de locaties, leden 

van de raad van beheer, medezeggenschapsraden, ondernemersraad en 
ouderraden. 

3. Externe stakeholders: gemeenten, provincie, samenwerkingsverbanden, collega 
besturen, media, CJG, dienstverleners, sectororganisaties, vakbonden en 
overheid. 

 
Gemeenten zijn als het om peuters gaat in de kinderopvang in hun rol van toezichthouder met name 
verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit van de opvang. Samen met de LEA-partners (onderwijs, 
opvang, zorg en welzijn) worden er projecten opgezet om die kwaliteit te verbeteren. Voor- en 
vroegschoolse educatie, de transitie jeugdzorg en de totstandkoming van de sociale 
basisinfrastructuur zijn samen met Passend onderwijs en doorlopende ontwikkelingslijnen de 
t ema’s die op de  EA agenda geplaatst worden. 
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Hoofdstuk 2. Actuele ontwikkelingen  
 

Corona 
Ook het jaar 2021 stond voor het grootste gedeelte in het teken van de coronacrisis. Binnen onze 
kindcentra hebben we hier direct de consequenties van ondervonden. Het jaar begon en eindigde 
met een lockdown, en tussentijds hebben we veel hinder ondervonden door beperkende 
maatregelen. Ontmoetingen met elkaar en met ouders waren lastig vorm te geven en er was veel 
uitval door ziekte en quarantaine. Het personeelstekort werd zowel in de opvang als het onderwijs 
daardoor extra goed voelbaar. Het bieden van continuïteit binnen de kindcentra is een grote 
uitdaging gebleken. Meerdere keren hebben we groepen moeten sluiten, en nog vaker is het gelukt 
om dankzij de inzet van al onze medewerkers opvang en onderwijs wél door te laten gaan. De 
middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs door deze discontinuïteit niet altijd (effectief) 
ingezet worden. Hierover elders in het jaarverslag (en –rekening) meer.  

 
Kindcentrumontwikkeling (onderwijskundig en programmatisch) 
Vanuit de ambities die we onszelf gesteld hebben in het Strategisch Koersplan (zie hieronder), zijn 
alle locaties bezig met: 
 

• Doorgaande lijn 0-13 en verdere integratie opvang en onderwijs 

• Didactisch sterk aanbod en effectieve instructie 

• Innovatieve kindcentrumconcepten 

• Samen leren en innoveren 
 

De meeste locaties werken in dit kader aan meerdere van onderstaande onderwerpen: 
 

• Team- en visieontwikkeling (professionele cultuur) 
• Kwaliteit van instructie, didactiek en differentiëren (EDI) 
• Gesprekkencyclus 
• Zicht op kwaliteit door juist toepassen van kwaliteitsinstrumenten, analyse en reflectie  
• HGW en Passend Onderwijs en de groeiende vraag naar ondersteuning (opvoeding en 

ontwikkeling) 
• Implementatie nieuwe methodes (m.n. spelling en rekenen) en concepten 
• Versterken van leerlijnen jonge kind 
• ICT-vaardigheden in het kader van afgestemd aanbod 
• Pedagogisch klimaat (PBS, Kanjertraining, Rots en Water, etc.) 

 
Op alle locaties zijn stappen gezet op meerdere van bovenstaande t ema’s, soms met ondersteuning 
van stichtingsbrede trainingen (Parnassys, Schoolrapportage, Onderwijsresultatenmodel, 
Gesprekkencyclus, Expeditietraject). Sommige trajecten zijn vertraagd of later gestart, door 
bijvoorbeeld wisselingen in (cluster)directie of de onderbrekingen door lockdowns, weinig fysieke 
ontmoetingsmomenten en personeelstekort.  
 
Strategisch koersplan 2021-2025  
 
Begin 2020 is de stichting gestart met het verzamelen van input voor het Strategische Koersplan 
2021-2025. Met een groep van circa 60-80 leerkrachten, pedagogisch medewerkers, directieleden, 
staf, ouders en toezichthouders van verschillende locaties binnen de stichting, hielden we een grote 
bijeenkomst, een Wereldcafé, dat door de coronacrisis een digitale vertaling heeft gekregen. Voor de 
komende koersplanperiode hebben we drie grote ontwikkelt ema’s op de agenda gezet: 
  



11 
Jaarverslag Onderwijs 2021 Stichting PCO Gelderse Vallei 

 

 

I Ononderbroken ontwikkellijn 
II Kindcentra van de toekomst 
III Samen leren en innoveren 
 
Door te focussen op deze t ema’s, willen we uitvoering geven aan onze beloftes: 
 

• Wij creëren een inspirerende, uitdagende en innovatieve opvang en onderwijs van hoge 
kwaliteit. 

• Wij creëren gelijke kansen en passend aanbod voor álle kinderen. 
• Wij creëren met elkaar een inspirerende en aantrekkelijke (professionele) leer- en 

werkomgeving. 
• Wij vergroten de ontwikkelkansen van kinderen door een actieve en verbindende rol te 

spelen in de gemeenschap rondom het kind. 
• Wij creëren een krachtige, duurzame en gezonde organisatie, gericht op samenwerking en 

synergie 
 
Het nieuwe koersplan wordt is in 2021 vertaald naar locatieplannen, die een plek krijgen in de 
kwaliteits- en bestuurscyclus (PDCA). Het koersplan en de locatieplannen zijn in werking getreden per  
1 augustus 2021.  
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Hoofdstuk 3. Kwaliteit 
 
Kenmerken leerlingpopulatie  
 
Omvang per 1 oktober 2021 

In onderstaande tabel worden de geprognosticeerde en gerealiseerde leerlingaantallen weergegeven. 

Deze meerjarenleerlingprognose wordt jaarlijks geüpdatet. Het feitelijke leerlingaantal per 1 oktober 

2021 komt uit op 2.984 leerlingen. Ten opzichte van 2020 betreft dit een groei van 54 leerlingen. 

 

Leerlingaantallen  
Per 01-10-2021 met status 'Volgt onderwijs' 

  

School 

  

4 t/m 7 
jaar 

8 jaar 
en 

ouder Totaal 
  04TN KC Het Anker   51 42 93 

  08WO KC De Vlindertuin   75 55 130 

  09BK KC DE fontein Lijsterhof   104 105 209 

  09UN KC Van den Bergh   121 115 236 

  09YB KC De Spreng Barneveld   109 131 240 

  09YN KC  De Spreng Hoevelaken   108 85 193 

  10RI KC Koningin Juliana   145 110 255 

  11CG KC Oranje Nassau   148 161 309 

  12AC KC De Koningslinde   115 88 203 

  12JK KC  Holk   162 127 289 

  12RV KC Prins Willem Alexander   78 131 209 

  24RM KC De Branding   179 144 323 

  30VD KC De Fontein Burgthof   149 146 295 

Totalen   
1544 1440 2984 

 
De leerlingenontwikkeling voor de Stichting wordt jaarlijks geprognosticeerd. Deze prognose is door 

en in overleg met de locatie- en clusterdirecteuren vastgesteld. Daarbij is de beschikbare kennis over 

de positie van de school, de bestaande leerlingpopulatie, de wijk, de buurt en alle andere bekend zijnde 

omgevingsfactoren betrokken.   

  

Leerlingenaantallen   

De inkomsten worden voornamelijk bepaald door de leerlingenaantallen. De teldatum gaat 

veranderen per 1 januari 2023; vooralsnog zijn de leerlingen uitgevraagd per 1 oktober. In 2022 

worden de leerlingen per 1 februari uitgevraagd.  
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1-10-2020        1-10-2021     1-10-2022**    1-10-2023**  1-10-2024**  
Telling  2.928 2.984  3.083  3.124 3183  

Verschil t.o.v. voorgaand jaar    +56  + 99           +41  +59  

  

** o.b.v. prognose directeur, waarbij per 1/10 2021 uitgegaan is van de huidige inschrijving in BRON  

*** inclusief de te verwachten leerlingen op nieuwbouw Holk Doornsteeg Nijkerk  

  
De Stichting heeft te maken met op stichtingsniveau een stijging per 1 oktober 2021; daarna volgen 

naar verwachting jaren met een stijging van het aantal leerlingen m.n. door de geopende locaties in 

Veller en Doornsteeg.   

 

Kenmerken leerlingpopulatie 

Een aantal kindcentra beschrijft hun populatie als zijnde in ontwikkeling; en afhankelijk van de ligging 

is er sprake van krimp, danwel groei. In het algemeen -uitzonderingen daargelaten- kan gesteld worden 

dat de populatie steeds complexer wordt, met meer uiteenlopende hulpvragen op gebied van 

onderwijs, maar ook opvoeding. Er is sprake van een toename van VVE-kinderen en kinderen met een 

complexe zorgvraag (ook in de opvang). Zowel interne als externe hulp wordt hiervoor ingezet. De 

kenmerken van de leerlingpopulatie zijn onderdeel van  et stellen van de ‘sc oolnorm’ in  et kader 

van het onderwijsresultatenmodel (referentieniveaus); zodat inzichtelijk wordt hoe het onderwijs 

afgestemd kan worden op de leerlingbehoeften.  
 
Kwaliteitszorg 
 
In 2019 is een nieuwe kwaliteitscyclus ontwikkeld. Kenmerken daarvan zijn dat er 
managementrapportages worden opgeleverd waarbij de inhoudelijke ontwikkeling en de 
bedrijfsvoering met elkaar in verbinding worden gebracht. Door de coronamaatregelen, zoals de 
schoolsluiting en het niet fysiek bij elkaar kunnen komen van professionals, heeft het cyclisch werken 
minder goed vorm gekregen dan gewild. Desondanks zijn er verschillende trainingen geweest over 
het onderwijsresultatenmodel, referentieniveaus, schoolrapportage en analyse van opbrengsten. 
Ook hebben de audits (soms na meerdere keren verzetten) plaatsgevonden. In 2022 wordt ingezet 
op verdere implementatie en borging van de instrumenten als onderdeel van het integraal 
kwaliteitsdenken en het verhogen van kwaliteitsbewustzijn.  
 
Onderwijsinspectie  
 
De inspectie heeft in 2021 op één locatie een themaonderzoek uitgevoerd, te weten De Spreng 
Hoevelaken. In dit themaonderzoek zijn meerdere groepsbezoeken gedaan en is er gekeken naar 
instructiekwaliteit en afstemming op leerlingen. In het nagesprek zijn mooie ontwikkelpunten voor 
de locatie benoemd, die een plek krijgen in het locatieontwikkelplan. De themaonderzoeken van de 
inspectie kennen geen beoordelend karakter. Er wordt ook geen verslag opgemaakt. De inspectie 
gebruikt in input uit deze onderzoeken om de jaarlijkse “staat van  et onderwijs” op te maken. 
 
Interne audits  
 
Dit jaar heeft een vijftal audits plaats gevonden. Begin 2020 zijn vier interne auditteams getraind om 
op onze locaties audits uit te kunnen voeren. Een intern auditteam gaat samen met een externe een 
dag de school in en doet observaties en voert gesprekken. Aan het einde van de dag ontvangt het 
team een terugkoppeling van het auditteam. Er volgt een rapportage waar de school zijn 
ontwikkeling op voort kan bouwen.  
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Door Corona konden helaas de laatste audits in het najaar niet doorgaan. Deze zijn gepland voor het 
voorjaar van 2022. De belangrijkste aanbevelingen uit de audits hebben betrekking op het didactisch 
handelen en het versterken van de zorgstructuur. Deze thema’s waren reeds aangemerkt als de grote 
ontwikkelt ema’s in ons nieuwe  trategisc   oersplan en de aanbevelingen uit de interne audits 
krijgen een plek in de locatiejaarplannen. 
 
Tevredenheidsonderzoek 
 
Het laatste tevredenheidsonderzoek dateert van 2020. De uitkomsten zijn verwerkt als 
aandachtspunten in de locatieplannen. In november 2022 staat de volgende ronde op de planning.  
 

Rapportcijfer 
Aan de ouders, personeelsleden en de leerlingen is gevraagd een rapportcijfer te geven aan hun 
kindcentrum. Deze cijfers geven een indicatie van hoe zijde kindcentra van PCO Gelderse Vallei 
waarderen.  

De waardering van de leerlingen, het personeel en de ouders ligt boven het landelijk gemiddelde. 
Leerlingen, personeel en ouders waarderen de kindcentra ook beter dan in 2017. 

Algemene tevredenheid leerlingen 
Uit de leerlingenpeiling blijkt een hoge mate van tevredenheid. Alleen bij rekenen en taal geven de 
leerlingen van alle kindcentra aan niet erg tevreden te zijn. Overigens is dit vergelijkbaar met hoe 
leerlingen landelijk aankijken tegen rekenen en taal. Gemiddeld genomen doet PCO Gelderse Vallei 
het wel beter dan in 2017. Een ander opvallend punt is dat een aantal kindcentra minder goed uit de 
bus komen als het gaat om de tevredenheid over welbevinden.  

Algemene tevredenheid personeel 
De tevredenheid van het personeel is sinds 2017 gegroeid en stijgt uit boven het landelijk 
gemiddelde. Met name de tevredenheid over het werkklimaat is de afgelopen jaren flink 
toegenomen. Het meest tevreden is het personeel over het schoolklimaat en het pedagogisch 
klimaat. Ook qua communicatie en management doet PCO Gelderse Vallei het in de ogen van het 
personeel gemiddeld genomen goed. Op management en interne communicatie komen twee 
locaties wat minder goed uit de bus. Qua arbeidsvoorwaarden doet PCO Gelderse Vallei het niet 
slecht, maar vergeleken met de andere indicatoren zou hier mogelijk nog winst te behalen zijn. Zoals 
verwacht is de tevredenheid over een aantal gebouwen laag; dit zijn de gebouwen dit op de rol staan 
voor vervanging of renovatie. Wanneer deze locaties buiten beschouwing worden gelaten is de 
tevredenheid over de gebouwen behoorlijk hoog.    

Algemene tevredenheid ouders 
De tevredenheid onder ouders ligt vrijwel overal rond of boven het landelijk gemiddelde. De 
tevredenheid over de leerkracht springt er echt uit. Ten opzichte van de vorige peiling is de 
tevredenheid over de leerkracht flink toegenomen. Ook op het gebied van schoolregels, rust en orde 
is de oudertevredenheid toegenomen, net als de tevredenheid over de begeleiding en de sfeer. De 
tevredenheid over de schooltijden is verdeeld. De locaties die een continu- of vijfgelijke dagen 
rooster hanteren, kunnen op meer tevredenheid rekenen van ouders, dan locaties die (nog) een 
traditioneel lesrooster hebben.  
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Landelijk ligt de tevredenheid over de omgeving van de kindcentra wat lager, zo ook bij een aantal 
locaties van PCO Gelderse Vallei. De tevredenheid hierover is echter wel toegenomen sinds 2017. De 
aanbevelingen uit het tevredenheidsonderzoek krijgen een plek in de locatiejaarplannen.    
 
NPO  

Er is een vliegende start gemaakt met de NPO-plannen. Voor de zomervakantie had iedere locatie 
een conceptplan liggen voor dit schooljaar. Er zijn weloverwogen keuzes gemaakt, met als doel onze 
leerlingen en leerkrachten dit schooljaar alle mogelijkheden te bieden zichzelf verder te ontwikkelen. 
De NPO projectleider en de bovenschools IB-er gaan regelmatig op bezoek bij alle locaties, om de 
voortgang te monitoren en te ondersteunen en faciliteren waar nodig/mogelijk. Deze bezoeken 
worden als prettig ervaren. Administratieve last wordt zo veel mogelijk weggehouden van locaties.   
 
De gekozen interventies zijn divers, maar over het algemeen vooral gericht op duurzame 
kwaliteitsontwikkeling en ondersteuning van (individuele/groepjes) leerlingen. We zien op diverse 
locaties dat het personeel wat ingezet zou worden op NPO nu moet worden ingezet om de gaten in 
de basisformatie te vullen. Dit zorgt ervoor dat we niet alle interventies (volledig) kunnen uitvoeren. 
In februari 2022 zullen we dit evalueren. Dit heeft ook gevolgen voor de begroting. Zoals het er nu 
naar uitziet, krijgen we het budget bij lange na niet ingezet.  
 

Inzet 
achterstanden 

Inzet overige 
middelen    

Nog niet 
begroot 

 
Duurzame 
schoolontw 

Inzet 
projectgroep-
leden 

Innovatieplan/Pro
fessionalisering 

Dekking 
onvoorzien risico  

      

57 14 5 2 8 14 
(Tabel; overzicht percentages van diverse categorieën interventies) 
 
Begrotingen zijn allemaal compleet. We zien naast locaties die de begroting rond hebben, ook een 
aantal locaties die nog grote openstaande budgetten hebben. Dit heeft vaak relatie met wisseling 
van directeuren (en het opnieuw bepalen van koers) en/of tekort aan personeel. Er is in iedere 
begroting 2% ingehouden t.b.v. professionalisering. Insteek hiervan was een stichtingsbreed 
sc olingsaanbod, passend bij de doelen die in sc oolprogramma’s waren gesteld. Uit dit budget 
wordt het EDI traject met de externe beeldcoach bekostigd. We zien dat de huidige werkdruk en 
andere locatiespecifieke keuzes het ingewikkeld maken een goed centraal aanbod te doen, passend 
bij ieders ontwikkelfase. Dit is een evaluatiepunt voor schooljaar 2022-2023. 
 
De projectgroep is waardevol gebleken. Administratieve afhandeling ligt bij de projectgroep, 
waardoor de werkdruk voor locaties niet hoger wordt. Daarnaast wordt er proactief gehandeld, door 
te zorgen voor duidelijke documenten, presentaties etc. We zien dat op IB-gebied meer inhoudelijke 
ondersteuning gegeven wordt. Organisatorisch gaat de inzet voornamelijk om de ijkpunten 
(evaluaties etc.). Door multidisciplinaire inzet van projectgroepleden wordt er regelmatig verbinding 
gemaakt tussen de diverse strategische doelen, die ook samenhangen met NPO (Passend Onderwijs, 
Medewerkerstekort). 
 
Medio februari 2022 is er weer een evaluatiemoment. Aandachtspunten zijn dan:  
• Betrekken van personeel en MR (hier zal ook specifieke uitvraag op zijn).   
• Monitoring begroting  
• Verdere (creatieve) invulling van openstaande budgetten personeel/professionalisering 
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Opbrengsten 
 
In schooljaar 2020-2021 zijn we druk bezig geweest met het maken van plannen:  
•  et strategisc e koersplan met duidelijke stic tingsbrede ambities voor alle kindcentra 
• locatieplannen waarin de lokale uitwerking van deze ambities zijn vastgelegd 
 
ParnasSys, MijnSchoolplan en Ultimview bieden samen eindeloze mogelijkheden om kwaliteit te 
monitoren en de voortgang op de strategische ambities en de onderwijsresultaten met elkaar in 
verband te brengen. Om deze verbindingen goed te leggen, en betekenisvolle data en 
sturingsinformatie te krijgen die helpen bij het in kaart brengen en verbeteren van de kwaliteit, 
bieden we de centrale vervolg-scholing aan voor locatiedirecteuren, clusterdirecteuren en intern 
begeleiders. Samen met de komst van AFAS en de directeur bedrijfsvoering hopen we kwalitatieve 
verbeterslagen te maken in de monitoring. 
 
De Inspectie hanteert een nieuw model om cognitieve opbrengsten te duiden, namelijk het 
Onderwijsresultatenmodel, dat uitgaat van referentieniveaus. Er is nog veel verschil in de mate 
waarin intern begeleiders hier mee uit de voeten kunnen. Tijdens de tweedaagse is er een 
verdiepende training voor IB aangeboden om de basiskennis rondom het werken met 
Referentieniveaus voor een ieder gelijk te trekken en dit te gaan implementeren binnen elke school, 
zoals ook al genoemd bij  et kopje “werken aan kwaliteit”. Doel is om eind 2021-2022 per school een 
beredeneerd aanbod te hebben, in ieder geval voor Rekenen en Begrijpend Lezen, gebaseerd op de 
referentieniveaus en passende norm van de school.  
 
We zien dat alle scholen boven de minimale signaleringswaarde scoren, maar nog niet altijd conform 
de norm die passend is bij de populatie. Teams moeten worden meegenomen en er moeten keuzes 
gemaakt worden vanaf groep 6. Er is om die reden een menukaart aangeboden / gefaciliteerd waar 
scholen gebruik van kunnen maken om op maat begeleid te worden in het vervolg. Er zijn al scholen 
die dat hebben opgepakt en gebruik maken van dit aanbod. In de clusters wordt dit onderwerp ook 
opgepakt, zodat het traject naar passend aanbod met elkaar gelopen kan worden. 
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Tenslotte verwijzen we naar de kengetallen op www.scholenopdekaart.nl voor de  
onderwijsopbrengsten per school (en eventuele reflecties daarop).  
 
Invoering ParnasSys 
 
Parnassys is op alle kindcentra succesvol ingevoerd. Er zijn gebruikerstrainingen georganiseerd voor 
Intern Begeleiders, Locatiedirecteuren en teams. In de stuurgroep is een visie verwoord hoe we 
ermee willen gaan werken. Er is een implementatieplan opgesteld voor jaar 1 en voor jaar 2 liggen er 
voorstellen voor vervolg. De stuurgroep monitort de ontwikkelingen en stuurt op de inhoud van 
basisinrichting (OP, MSP, Rollen en rechten, AVG, etc) en bewaakt die. In december 2021 is er een 
checklist ingevuld en hieruit blijkt dat er een goede start is gemaakt met het gebruik van Parnassys . 
Naast een brede ‘PCOGV standaard inric ting’ is voldoende ruimte om schooleigen keuzes te maken. 
Er wordt gebruik gemaakt van een klankbordgroep. Er is per cluster is een Parnassys aanspreekpunt 
aanwezig, die de verbinding vormt tussen de stuurgroep en de praktische helpdesk op elke locatie. 
 

Monitoring sociale veiligheid  
 
De monitor sociale veiligheid is voor het schooljaar 2020 – 2021 gelijktijdig afgenomen met de 
leerling-tevredenheidspeiling in november 2020, en de uitkomsten stonden beschreven in het 
jaarverslag van 2020.   
 
Passend Onderwijs 
 
Passend Onderwijs staat nadrukkelijk op de agenda. Op initiatief van de stichting is in 2019 contact 
gezocht met de andere besturen en samenwerkingsverbanden binnen de regio en is een traject 
ingezet om tot een gezamenlijke bestuurlijke werkagenda te komen waarbij gezamenlijke 
voorzieningen, intensieve samenwerking met sbo-so en samenwerking met gemeente en jeugdzorg 
verder worden uitgewerkt. Intern heeft binnen de organisatie een onderzoek plaatsgevonden om te 
komen tot eigen uitganspunten voor de stichting, waarvan het rapport begin 2020 is opgeleverd. De 
uitwerking van de aanbevelingen vond in 2020 plaats, waarbij eigen kaders ontwikkeld zijn. In 2021 
wordt het eigen stichtingsbeleid vastgesteld en operationeel. Een belangrijke doelstelling is het 
aantal verwijzingen naar het S(B)O terug te brengen.  
 
Ambities  
In ons Strategisch koersplan 21-25 beschrijven we de volgende ambitie op het gebied van Passend 
Onderwijs:   
 

‘Wij vinden dat alle kinderen recht hebben op groei en ontwikkeling die bij hen past, of het 
leren nu makkelijker of moeilijker gaat. We willen ons nog meer richten op de versterking van 
het eigenaarschap van de kinderen binnen hun mogelijkheden. Dit betekent dat de 
ondersteuning en begeleiding van alle kinderen aansluit op dat wat zij nodig hebben. We 
vinden dat leren en opgroeien altijd plaatsvindt in verbinding met anderen.  

 
Onze belofte luidt:  Wij creëren gelijke kansen en passend aanbod voor al onze kinderen.  
Met deze belofte laten we zien dat wij voor onze leerlingen de wettelijk voorgeschreven zorgplicht 
serieus nemen. Daarnaast hebben wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid om voor alle 
kinderen een passende plek te realiseren. Dit wil niet zeggen dat wij zelf voor alle kinderen een 
passend aanbod kunnen (of willen) bieden. Wij beogen om binnen de regio met onze ketenpartners 
in het speciaal (basis)onderwijs en jeugdzorg een sluitende opvang te bieden waarbij geen kinderen 
meer ‘t uis zitten’ of tussen wal en sc ip terec t komen. 
 

http://www.scholenopdekaart.nl/
https://pcogv.sharepoint.com/:b:/r/sites/PCOIB/Gedeelde%20documenten/PLG%20Zorghandboek%20PCOGV/koersplan/Strategisch%20Koersplan%202021-2025.pdf?csf=1&web=1&e=8bPAmA
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Relatie met gehele schoolontwikkeling en beleidsplan Passend onderwijs 
In maart 2021 is er beleid voor Passend Onderwijs opgesteld. De focus hierin is: kwalitatief goed 
onderwijs, zonder uitval, en heeft een aantal speerpunten:  
 

1. Het verder versterken van de didactische en pedagogische handelingsbekwaamheid van de 
leerkracht  

2. Het bieden van gespecialiseerde ondersteuning door intern begeleiders en functionarissen  
3. Het intern realiseren van een ononderbroken ontwikkeling in kinderopvang en onderwijs  
4. Het extern realiseren van een continuüm van leerlingenzorg voor alle leerlingen in de regio 

met het speciaal (basis)onderwijs door sluitende afspraken over toelatings- en 
verwijzingscriteria (dit betreft bestuurlijke afspraken op het niveau van de afzonderlijke 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs).  

5. Integrale samenwerking: één kind, één plan op basis van eigen rollen en 
verantwoordelijkheden met allereerst de ouders/verzorgers en waar relevant met 
jeugdhulp/zorg.  

 
In het beleidsplan worden deze speerpunten praktisch uitgewerkt in de volgende t ema’s: 

• Regulier waar kan, speciaal als het moet! 

• Een stevige basisondersteuning en efficiënte inzet van extra hulp 

• De pedagogisch professional doet ertoe!  

• De intern begeleider als spil in de extra ondersteuning 

• De financiële middelen op de juiste plek! 
 
Meldpunt 
Sinds augustus 2021 zijn we gestart met het opzetten van een Meldpunt Passend onderwijs. In 
september zijn alle Intern Begeleiders van alle scholen bezocht door Merie Boers (orthopedagoog) en 
Popke Hooghiemstra (bovenschools IB) met als doel om info te geven over de opzet van het 
meldpunt en de status van basisondersteuning te bespreken. Ook zijn eerste mogelijke 
aanmeldingen (leerlingen) en de procedure (via het Ontwikkelingsperspectief in Parnassys) 
doorgesproken. In hoofdlijn zijn scholen blij met het Meldpunt vanwege de duidelijkheid en het 
gevoel minder afhankelijk te zijn van externe partijen. We verwachten dat steeds duidelijker wordt 
wat onder de basisondersteuning valt en wanneer sprake is van extra ondersteuning. Door de inzet 
van NPO gelden hebben veel scholen de basis (tijdelijk) kunnen versterken. Dit voorkomt dat er veel 
directe inzet vanuit het Meldpunt is gewenst. De eerste concrete aanvragen komen inmiddels 
binnen. Er is voorlopig tweewekelijks afstemming over de aanvragen door de meldpuntleden. 
 
Expertise  
Verder zijn we gestart met het opzetten van de Expertisepool. Er is via de clusters een uitvraag 
gedaan naar specialisten binnen onze kindcentra. We willen geen mensen voor de klas weghalen, dus 
kijken we naar mensen die een stapje extra willen en kunnen zetten. We zijn met de stuurgroep 
bezig om concrete kaders te geven hiervoor. Wat vragen we en wat bieden we? In januari is het de 
bedoeling om vanuit de inventarisatie iedere specialist te spreken over de wederzijdse 
verwachtingen en inzet daarna. We verwachten dat er op korte termijn nog steeds wel gebruik 
gemaakt moet gaan worden van beschikbare externe deskundigheid. 
 
In het kader van de uitvoering Passend Onderwijs, werken we met een Professionele 
Leergemeenschap (plg) Ontwikkelingsperspectief. Er is in juni 2021 een training geweest voor deze 
PLG door een specialist van Parnassys. Wens was namelijk om het OP vanuit Parnassys te gaan 
gebruiken binnen de scholen, maar ook als tool voor het aanvragen van extra ondersteuning voor het 
Meldpunt. Tijdens de training zijn de kaders geschetst om er mee te gaan werken. De PLG heeft na 
de zomer het OP beleid praktisch uitgewerkt en elke school via een online consult op weg geholpen. 

https://pcogv.sharepoint.com/:b:/r/sites/PCOIB/Gedeelde%20documenten/PLG%20Zorghandboek%20PCOGV/beleid%20passend%20onderwijs%202021/Beleid%20Passend%20Onderwijs%20pcogv.pdf?csf=1&web=1&e=UL42gC
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Het OP is per 1-11 op elke school in Parnassys ingericht volgens een eenduidig sjabloon. 
 
Ook is een PLG Handelingsgericht werken ingesteld. Om goede basisondersteuning te kunnen bieden 
is een heldere, planmatige werkwijze nodig. Dit was niet voor iedere school altijd concreet 
uitgewerkt. De PLG heeft een lijn uitgezet voor de scholen: dit is wat we allemaal doen op het gebied 
van HGW (leerlingbespreking, groepsplanbesprekingen, werken vanuit onderwijsbehoeften etc.). Dit 
document is per 1-11 afgerond en wordt onderdeel van het zorghandboek als leidraad van de 
scholen. 
 
Een derde PLG houdt zich bezig met het Zorghandboek. Deze PLG omvat een grote opdracht. Doel: 
beschrijven; hoe ziet de basisondersteuning er uit binnen onze scholen? Wat is standaard en 
minimaal (ook qua kwaliteit) en op welke onderdelen mag een school qua uitvoering variëren? Voor 
de zomervakantie is een eerste basis gelegd. Er was reeds een basisdocument PCOGV: een compacte 
opsomming, zonder universele bijlages. De PLG heeft in juli een inhoudsopgave gemaakt met 
onderwerpen waarover wat beschreven zou moeten worden. De eerste hoofstukken zijn inmiddels 
beschreven; dit zal verder uitgewerkt en weerlegd moeten worden en streven is om per januari 2022 
een concept versie te hebben en die voor te leggen aan het IB netwerk van PCOGV. 
 
Tenslotte is er in de PLG Doorgaande lijn jonge Kind 0-4 jaar beleid beschreven over hoe te 
observeren, gesprekken met ouders te voeren en te rapporteren over de ontwikkeling van het kind. 
Op een aantal locaties van PCOGV is gestart met de volglijnen binnen Konnect. De PM-ers en Intern 
Begeleiders van deze locaties hebben onlangs een scholing gevolgd. Na de Kerstvakantie volgt een 
tweede scholingsmoment. 
 
Inclusiever onderwijs als doel  
Binnen PCOGV zijn we voortdurend op zoek naar vormen waarbij we tegemoet komen aan de 
diversiteit aan behoeften van alle lerenden. We weten dat we op dit moment nog niet alle 
mogelijkheden hiervoor benutten: we verwijzen nog (te) vaak kinderen naar het S(B)O. Door de 
basisondersteuning verder op orde te brengen, de extra ondersteuning uit te breiden en daarmee 
een stichtingsbreed zo dekkend mogelijk aanbod te creëren, willen we een volgende stap zetten in 
het inclusiever maken van ons aanbod, met als doel meer kinderen thuisnabij onderwijs te bieden in 
een reguliere setting en daarmee het beperken van uitstroom naar het S(B)O. We richten ons in 
eerste instantie op het volmaken van integratie en het passender maken van het aanbod van opvang 
en onderwijs. Als het gaat om Inclusiever Onderwijs bestaat bij bestuurders in Barneveld de wens om 
te kijken of we intensiever kunnen samenwerken en het schot tussen jeugdzorg en onderwijs kunnen 
doorbreken.  
 
Toelatingsbeleid 
 
Op al onze locaties zijn alle kinderen van alle gezindten van harte welkom. De voorwaarde die we 
stellen is dat de ouders onze protestant christelijke grondslag respecteren. Veel kinderen stromen al 
in op de kinderdagopvang of de peuteropvang en stromen daarna met een ‘warme’ overdrac t door 
naar de basisschool. Bij aanmelding voor de opvang en/of het onderwijs is ruime aandacht voor een 
intakegesprek met rondleiding. Daarbij wordt een informatiepakket uitgereikt met de informatiegids, 
de jaarkalender en een inschrijfformulier. Ook wordt gewezen op de website en krijgen de ouders bij 
start van de opvang of het onderwijs de beschikking over de communicatie app Konnect. 
 

• Instroomgroepen groeien door tot maximaal 32 leerlingen.  

• Plaatsing van leerlingen gebeurt altijd in overleg met locatiedirecteur en I ’er.  

• Leerlingen die jarig zijn in de periode van 1 juli t/m 1 september mogen na de zomervakantie, 
volledig starten. Zij zullen voor de zomervakantie worden uitgenodigd voor een wenochtend 
medio juli voorafgaand aan de start.    
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• Leerlingen die jarig zijn in de periode van half november t/m begin januari starten direct na 
de kerstvakantie. Zij ontvangen een uitnodiging voor een wenoc tend in november.   

• Bij leerlingen die in juni 4 worden, wordt contact gezocht met ouders om te overleggen of 
deze leerling nog instroomt. (dit i.v.m. korte periode tot zomer) 

• Bij zij-instroom van oudere leerlingen wordt haalbaarheid van plaatsing in het kader van de 
zorgplicht passend onderwijs onderzocht.  

 
Samenwerkingsverbanden 
 
De scholen van St. PCO Gelderse Vallei participeren in het kader van Passend onderwijs in drie 
samenwerkingsverbanden. Deze zijn: 
 

• SWV Zeeluwe, voorheen Onderwijs Zorgkoepel Noord-Veluwe (KC De Spreng Hoevelaken, KC 
Oranje  Nassau, KC Prins Willem-Alexander, KC De Koningslinde en KC Holk); 

• SWV Rijn & Gelderse Vallei (KC Het Anker, KC De Vlindertuin, KC De Fontein - Lijsterhof, KC 
De Fontein - Burgthof, KC Van den Bergh, KC De Spreng Barneveld en KC De Branding); 

• SWV de Eem (KC Koningin Juliana). 
 
P OGV is actief binnen alle samenwerkingsverbanden. Over  et algemeen worden de A V’s van de 
drie samenwerkingsverband bijgewoond en zijn clusterdirecteuren, locatiedirecteuren en intern 
begeleiders actief binnen de verschillende netwerken. 
 
Zeeluwe: het samenwerkingsverband waarin de locaties vanuit Nijkerk en Hoevelaken in anticiperen 
draait stabiel. Afgelopen jaar heeft een er belangrijk governance vraagstuk plaatsgevonden en zijn is 
er een traject geweest om tot een meer onafhankelijke toezicht te komen. Dit traject is bijna 
afgerond. Daarnaast is er een belangrijke beweging gemaakt naar de lokale tafel. Samen met de 
andere bestuurders/besturen in Nijkerk is er een gezamenlijke ontwikkelagenda opgesteld die onder 
leiding van een externe projectleider wordt aangestuurd en uitgewerkt. Hierbij is er ook 
betrokkenheid gerealiseerd van de gemeente Nijkerk. 
 
Rijn en Gelderse Vallei: het samenwerkingsverband waarin de locaties uit Barneveld, Voorthuizen en 
Zwartebroek deel vanuit maken draait niet zo stabiel. Er is onrust binnen het 
samenwerkingsverband. Er is een waarschuwing afgegeven over het bedrag per leerling in de 
toekomst. Er is veel gesproken over hoe nu verder en het standpunt ‘geld volgt leerling’ is nog niet 
helemaal omarmd. De besturen in Barneveld/Scherpenzeel hebben de handen ineen geslagen en 
vormen samen een BOBS. Dit bestuurlijke overleg heeft een eigen ontwikkelagenda. Het werken met 
de lokale besturen heeft nu binnen het samenwerkingsverband verder vervolg gekregen en alle 
besturen binnen het samenwerkingsverband maken in elk geval 1x deel uit van een lokaal bestuurlijk 
overleg. In Barneveld is de gemeente erbij betrokken en staat er een samenwerkingspilot in de 
uitwerking. 
 
De Eem: dit is het samenwerkingsverband waarin onze locatie in Woudenberg deel vanuit maakt. 
Hier zijn we relatief minder actief in. Dit samenwerkingsverband draait heel stabiel en is 
hoofdzakelijk bezig met inhoudelijke onderwerpen. Op lokaal niveau zijn we aan het onderzoeken of 
we gezamenlijk een meerbegaafdheidsvoorziening kunnen opzetten. 
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Onderzoek en ontwikkelingen 
Mede als gevolg van corona hebben in 2021 geen majeure (wetenschappelijke) onderzoeken 
plaatsgevonden binnen PCOGV. Wel heeft PCOGV in samenwerking met Marnix Academie een 
Expeditietraject ontwikkeld voor 50-60 leidinggevenden en teamleden die kartrekker willen zijn van 
kindcentruminnovaties, een hybride professionaliseringstraject waarbij theorie en praktijk hand-in-
hand gaan (zie ook paragraaf professionalisering).  
 
Thuiszitters 
In 2021 hebben we geen thuiszitters gehad in het kader van passend onderwijs.  
 

Achterstandenbeleid 
In 2021 heeft de stichting middelen voor onderwijsachterstanden ontvangen. Daarnaast zijn 
coronasubsidies verstrekt om de kinderen die thuis minder goed konden ontwikkelen te 
ondersteunen. In hoofdstuk 5 staat beschreven hoe de middelen zijn verdeeld. 
 

Zomerschool 

Nijkerk 
Dit jaar heeft de zomerschool Nijkerk voor de tweede keer plaatsgevonden. Tijdens de  
zomervakantie was de zomerschool 5 weken gedurende 3 dagen in de week open. De organisatie van 
de zomerschool lag in handen van Taalhuis Nijkerk (onderdeel Bibliotheek Nijkerk) en een aantal 
medewerkers van de Hervormde Scholen Nijkerk en PCO Gelderse Vallei. De zomerschool stond open 
voor alle leerlingen van de Nijkerkse basisscholen (tegen een financiële vergoeding vanuit de eigen 
school). Er hebben dit jaar 120 kinderen van 15 verschillende basisscholen de zomerschool bezocht. 
Voor het inhoudelijke programma is middels een intakeformulier informatie opgehaald bij de 
‘moederscholen’. Op basis van deze input is een programma voor de verschillende groepen opgezet 
op het gebied van lezen, taal, spelling en rekenen. Het grootste deel van de ochtend werd aan deze 
vakken besteed en de rest van het programma bestond uit muziek, sport, crealessen en sociale 
vaardigheidstraining. In totaal zijn 50 mensen betrokken geweest, waarvan 29 vrijwilligers en 21 
onderwijsprofessionals. De zomerschool ontving een positieve evaluatie van de kinderen, ouders, 
medewerkers en alle andere betrokkenen. 
 
Prestatiebox 
PCOGV ontvangt naast de reguliere lumpsumbekostiging middelen in het kader van de prestatiebox. 
Deze prestatieboxmiddelen worden o.a. ingezet voor cultuureducatie, waaronder muziek, drama en 
beeldende vorming. Daarnaast wordt een gedeelte van het nascholingsbudget gefinancierd uit de 
prestatieboxmiddelen. Doelstelling hiervan is het bevorderen van opbrengstgericht werken, 
professionalisering van schoolleiders en professionalisering van leraren op het gebied van 
pedagogische vaardigheden en vakdidactiek.  
 
Verzuimbeleid leerlingen 
Het verzuimbeleid (m.b.t. leerplicht) is in 2020 opnieuw tegen het licht gehouden, naar aanleiding 
van de constatering van de Onderwijsinspectie dat er tussen locaties onderling een verschil van 
interpretatie was van de verlofregeling en dat verlofaanvragen niet altijd volgens de voorschriften 
zijn afgehandeld en/of geadministreerd. Het vernieuwde verzuimbeleid is vastgesteld en voor 
verlofaanvragen is een uniform formulier opgesteld, dat op alle locatiewebsites te downloaden is. 
Verlofaanvragen en -toekenningen worden zorgvuldig gearchiveerd in ParnasSys. 
 
Internationalisering 
In 2021 zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen geweest m.b.t. internationalisering. Er zijn ook 

geen toekomstige ontwikkelingen gepland.   
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Hoofdstuk 4. Personeel  
 

Strategisch personeelsbeleid 
 
Vanuit het Koersplan worden er keuzes gemaakt m.b.t. de instroom, doorstroom en uitstroom van 
personeel in relatie met kwaliteit en de financiële middelen. Het koersplan impliceert niet alleen te 
kijken in het hier en nu, maar ook meerdere jaren vooruit, middels Strategische Personeels Planning. 
De organisatie heeft processen en structuren ingericht om de kwaliteit en kwantiteit te monitoren. 
 
Personele inzet 
 

De Stichting PCO Gelderse Vallei onderwijs telt op 31-12-2021 307 medewerkers. De Stichting blijft 

de komende jaren inzetten op professionalisering en ontwikkeling gericht op de praktijk. 

Medewerkers worden gestimuleerd om aan hun eigen ontwikkeling te werken. De Stichting wil 

daarbij een goede werkgever zijn.  

 

AANTAL MEDEWERKERS  

Hoeveel medewerkers heeft de instelling in totaal? 307 

Wat is het totale aantal fte van PCOGV? 200 

Hoeveel fte werkt een medewerker gemiddeld? 0.65 

Hoe is de verdeling fulltimers/parttimers? 55/252 

 

 

LEEFTIJD MEDEWERKERS  

15-25 26 

25-35 79 

35-45 87 

45-55 59 

55-67 56 

  
Directie 
In 2019 en 2020 heeft een proces plaatsgevonden binnen de stichting om zowel de 
onderwijsorganisatie qua managementstructuur anders in te richten. De dagelijkse leiding van elk 
kindcentrum is in handen van de locatiedirecteur, verantwoordelijk voor de aansturing van het totale 
team voor kinderopvang en onderwijs. Samen met 2 of 3 andere locaties wordt een cluster gevormd, 
dat wordt aangestuurd door een clusterdirecteur. De nieuwe clusterstructuur is officieel per 1 
augustus 2020 in werking getreden 
 
Bureau 
Om de bedrijfsprocessen te optimaliseren is zowel in kwantiteit als in kwaliteit geïnvesteerd in het 
stafbureau. Door het aantrekken van deskundige medewerkers is het mogelijk geworden 
bedrijfsprocessen beter in te richten. De kwaliteit en kwantiteit van de medewerkers voor 
kinderopvang is gegroeid, wat ook een uitwerking heeft op de onderwijstak. Daarnaast hebben de 
inrichting van de clusterstructuur en het aantrekken van een strategisch beleidsadviseur en een 
marketingcommunicatiemedewerker een positieve invloed gehad op de professionalisering van de 
organisatieprocessen.   
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Personeelskrapte  
 
Een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling die veel impact heeft is het landelijk tekort aan 
kwalitatief personeel. Ook onze stichting heeft daar steeds meer mee te maken. Het verhoogt de 
werkdruk voor onze eigen medewerkers en sommige vacatures krijgen we niet of nauwelijks 
ingevuld. Dit geldt voor leerkrachten, intern begeleiders, locatiedirecteuren en ook voor 
medewerkers in de opvang. Uiteraard anticiperen we daarop als stichting door onderdeel uit te 
maken van het regionaal tranfercentrum, intensieve contacten te onderhouden met de Hogescholen 
en vroegtijdig studenten en leraren in opleiding aan ons te binden.  
 
Naast de structurele krapte hebben we te maken met krapte door corona(testbeleid). We zijn enorm 
geholpen dat de overheid onderwijspersoneel voorrang geeft bij het testen en dat we zelf ook testen 
hebben ingekocht, zodat de wachttijd flink wordt beperkt en mensen weer sneller op locatie kunnen 
werken. Nog meer dan anders zal een beroep gedaan worden op solidariteit en flexibiliteit. 
Medewerkers in zowel het onderwijs als in de opvang kunnen gevraagd worden om ingezet te 
worden op andere dagen, locaties en in een andere discipline.  
 
We zijn blij met de bereid eid van onze collega’s om mee te denken met oplossingen. Door middel 
van het project Deltaplan worden hoofdlijnen uitgewerkt voor (innovatieve) oplossingen voor de 
personeelskrapte, waaronder noodscenario's bij uitval, werven en opleiden van personeel, behouden 
en belonen van  uidig personeel en ‘anders organiseren'. In eerste kwartaal 2022 levert de 
projectgroep de eindrapportage op van fase 1 van het Deltaplan.  
 
Regionaal transfercentrum 
 

PCO werkt samen met 18 besturen in een regionaal transfercentrum (RTC), om gezamenlijk 

oplossingen te bedenken voor het personeelsvraagstuk. Er is een Verenigingsstructuur per 1-1-2020. 

De vereniging heeft ten doel de belangen van haar leden te behartigen op het gebied van de 

arbeidsmarkt, werkgelegenheid, arbeidsmobiliteit en voorziening in tijdelijke (vervangings-) 

vacatures ten aanzien van onderwijspersoneel, alsmede het gezamenlijk behartigen van goed 

werkgeverschap en het bevorderen en ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten onder de drie 

volgende pijlers: 

 

• Regionaal Transfercentrum-pool 

• loopbaan- annex mobiliteitscentrum 

• actuele t ema’s, alsmede het bevorderen van het gezamenlijk ontwikkelen van activiteiten. 

 

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

• het creëren en in stand houden van een flexpool van personeel in dienst van de leden, die 

ingezet kunnen worden voor vervulling van tijdelijke vacatures bij (andere) leden; 

• het oprichten en in stand houden van een vacature- annex mobiliteitscentrum, dat 

mobiliteitsdiensten als bijvoorbeeld vacaturebemiddeling, loopbaanbegeleiding, assessments 

aanbiedt dan wel doet aanbieden aan de leden en hun personeel; 

• het uitwisselen van informatie en deskundigheid tussen de leden; 

• het sluiten van afzonderlijke overeenkomsten met de leden waarbij de wederzijdse rechten en 

plichten zijn geregeld; 

• het sluiten van overeenkomsten met derden; 
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Het ministerie bevordert deze samenwerking en heeft subsidie beschikbaar gesteld. Als gevolg van 

COVID-19 zijn de voorlichtingsavonden voor zij-instromers en speeddates voor leraren niet 

doorgegaan. Wel is er een webinar/voorlichting voor zij instromers gehouden. Er is een proces in 

gang gezet voor een gezamenlijke communicatie: er zijn ook gesprekken met vier Hogescholen 

geïnitieerd om te bezien of er nieuwe leerwerkroutes gecreëerd kunnen worden. Dit heeft 

geresulteerd in de start van de route ‘aspirant-leerkrac t’:  bo-ers die aangenomen worden als 

onderwijsassistent en versneld de PABO volgen. Deze route is voor kandidaten iets rustiger in 

opbouw dan de route van zij instroom; en er is nog geen directe eindverantwoordelijkheid 
 
Zij-instroom 
 
Het oplopende lerarentekort in het PO is een groot probleem aan het worden. Zowel landelijk als 
regionaal zijn verschillende initiatieven ontwikkeld om dit tekort aan te pakken. Al dan niet in het 
kader van een gesubsidieerd traject, wordt geprobeerd om onder andere meer mensen te 
enthousiasmeren voor een baan in het PO. Met name universitair- of hbo-opgeleide en 
afgestudeerden met een warme belangstelling voor het PO worden als mogelijke kandidaten gezien 
om het lerarentekort voor een deel op te lossen. Ook bij PCO Gelderse Vallei is de verwachting van 
een toenemend lerarentekort. Eén van de oplossingen is het bevorderen van het gesubsidieerde 
traject van zij-instroom in beroep.  
Het aantrekken van deze groep is niet alleen interessant in het kader van het tegengaan van het 
lerarentekort; hun achtergrond en kennis van buiten draagt bij aan diversiteit in lerarenteams en kan 
voor vernieuwing zorgen. Zij-instroom vraagt veel van alle betrokkenen. Begeleiding op maat is 
cruciaal. De meeste kandidaten zijn binnen een half jaar inzetbaar. Bij PCO Gelderse Vallei zijn in 
september 2021 2 zij instromers gestart; het streven is om 3 á 4 zij-instromers per februari 2022 te 
laten starten.  
 
Verzuim  

 

De achtergrond van het ziekteverzuim is goed in beeld en het casemanagement is op orde. De 

bedrijfsarts onderschrijft dit. In het algemeen is er sprake van niet-werkgelateerd ziekteverzuim. Om 

de directeuren nog beter te ondersteunen in het casemanagement is per september 2018 

Verzuimmanager ingevoerd. Als gevolg van een toename van WIA aanvragen (ook landelijke 

tendens) is PCO GV een samenwerking aangegaan met Dyade om de WIA uitkeringsbeslissingen van 

de medewerker te monitoren. Indien van toepassing wordt het UWV gewezen op haar taak om niet 

alleen administratief zaken te behandelen, maar ook daadwerkelijk te beoordelen. Dit kan van 

belang zijn voor de ex-medewerker en PCOGV (i.v.m. minder afdracht van premies). 

 

 

(in dagen per 
jaar)  

VERZUIMPERCENTA
GE  

MELDINGSFREQUENTIE  VERZUIMDUUR  Nulverzuim  

2021 5,6 0,59 30 62 

2020  3,9  0,57  31  67  

2019  5,6  0,70  30  65  

2018  6,1  0,62  40  63  

2017  6,8  0,73  64  60  

Landelijk 
2020 

5,7 0,9 23 50 

 
Als we de cijfers van P O vergelijken met  et landelijk gemiddelde dan ‘scoort’ P O beter. Het 
verzuim is lager, het aantal meldingen is veel lager en degenen die zich niet ziek melden is hoger. 
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Alleen de gemiddelde verzuimduur is hoger. Bij PCO hebben de directeuren frequent contact met 
hun arbeidsongeschikte medewerkers, de dossiervorming is goed op orde en de adviezen van de 
bedrijfsarts worden opgevolgd. Na jaren van daling is er een stijging in het verzuim, mede beïnvloed 
door corona; in 2021 zijn door het UWV 2 WIA beslissingen uitgegeven, waarvan 1x WIA IVA. 

 

Arbodienstverlening 

 

PCO Gelderse Vallei heeft per 1-1-2017 met Arbo Unie een overeenkomst afgesloten voor vier jaar, 

met daarna een jaarlijkse verlenging. De Arbo Unie zet naast de bedrijfsarts ook een 

inzetbaarheidscoach in die de leidinggevenden gaat ondersteunen en coachen bij de re-

integratiegesprekken met verzuimende medewerkers. Het spreekuur van de bedrijfsarts zal in 

principe plaats vinden op het Stafbureau behalve als de omstandigheden of als de medewerker de 

voorkeur heeft voor een andere locatie. Als gevolg van COVID-19 zijn vooral telefonische spreekuren 

of videoconsults gehouden.  

 
Ontslagbeleid  

 

Het beleid van de PCO is erop gericht om ontslagprocedures zoveel mogelijk te voorkomen door 

intensief met medewerkers in gesprek te blijven en te investeren in de ontwikkeling van de 

medewerkers. In situaties waar beëindiging van de arbeidsovereenkomst onvermijdelijk is geworden, 

zal in iedere individuele situatie een weloverwogen en gedegen afweging worden gemaakt over de 

risico van een claim door het Participatiefonds over een ontslaguitkering, een en ander afhankelijk 

van de redenen voor ontslag. Tevens wordt de medewerker ondersteund in het vinden van ander 

werk. Periodiek worden de overzichten van het UWV en het Participatiefonds vergeleken in het 

kader van zogenaamde 'eigen wachtgelders'. In 2020 zijn er geen ontslaguitkeringen verhaald op de 

stichting. 

 
Verantwoording besteding werkdrukmiddelen  

 

In kalenderjaar 2021 is er in totaal € 748.689 aan werkdrukmiddelen ontvangen. De toekenning vindt 

plaats op basis van een bedrag per leerling. De P-MR geeft -aan de hand van een bestedingsplan- aan 

hoe de middelen op schoolniveau ingezet worden. Tijdens het proces rond het bestuursformatieplan  

2020/2021 behoort op schoolniveau de P-MR bestedingsplan te ondertekenen. Centraal is getoetst 

dat de feitelijke besteding, overeenkomstig zijn met het door de P-MR getekende bestedingsplan.  

 

De P-MR van de school wordt na afloop van het schooljaar 2020 - 2021 door de schoolleider/het 

schoolbestuur geïnformeerd over de besteding van de extra werkdrukmiddelen (BRIN-niveau) in het 

voorgaande schooljaar. Over de niet-bestede middelen worden door de schoolleider/het 

schoolbestuur in samenspraak met het team en de P-MR nadere bestedingsafspraken gemaakt 

conform de doelen en verwachtingen van het bestedingsplan. De meeste scholen hebben er voor 

gekozen om de middelen te besteden aan uitbreiding van de personele bezetting, vaak inzet van een 

onderwijsassistent, soms een deeltijd leerkracht en af en toe een vakleerkracht. Slechts een enkele 

school heeft de middelen geïnvesteerd in niet personele maatregelen. De middelen zijn toegevoegd 

aan het formatieplan van de locaties. 
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Professionalisering 
 
Kwaliteit en innovatie zijn de komende jaren sleutelwoorden binnen onze stichting. Vaak zien we dat 

kwaliteit onder druk komt te staan, wanneer teams uitsluitend focussen op innovatie. Bij PCOGV 

vinden we het enorm belangrijk dat de kwaliteit ten allen tijde overeind blijft staan (en daar waar 

nodig verbetert) en dat tegelijkertijd toegewerkt wordt naar bruisende kindcentra met innovatieve 

en toekomstbestendige concepten. Dit zijn stevige ambities. We weten dat deze ambities niet 

worden gerealiseerd wanneer we hier niet de volledige focus op richten. Om samen te leren en te 

ontwikkelen met als doel een hoge kwaliteit en innovatieve concepten zijn gerichte interventies en 

stevige sturing nodig. Aan de ene kant hebben we hoge verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit 

van onze professionals. We stellen hoge minimale eisen en geven maximale support in de vorm van 

ontwikkelkansen en professionalisering. Tegelijkertijd willen we de intrinsieke motivatie 

aanwakkeren om te leren, te ontwikkelen en vernieuwend bezig te zijn. PCOGV is ervan overtuigd dat 

blijvende professionalisering essentieel is.  

 

In 2021 is een professionaliseringskader beschreven, op welke gronden en op welke wijze PCOGV 

vorm wil geven aan haar strategische ambities door middel van professionalisering. Stichtingsbreed 

professionaliseringsaanbod voor 2021 omvat o.a.: 

 

-‘Zic t op kwaliteit’: trainingstraject voor leidinggevenden en intern begeleiders over onderwerpen 

als: onderwijsresultatenmodel, referentieniveaus, stellen van schoolnorm, analyse van opbrengsten 

en rapportage over de voortgang strategische doelen. 

-Expeditietraject voor 50-60 leidinggevenden en teamleden die kartrekker willen zijn van 

kindcentruminnovaties (i.s.m. Marnix) 

-Training Bardo / gesprekkencyclus i.c.m. EDI beeldcoach-traject 

-E-wise e-learning 

-etc. 

 
Functieboek 
 
P O Gelderse Vallei  eeft alle functies binnen  aar functiebouwwerk ‘opnieuw’ gedefinieerd en zo 
nodig opnieuw beschreven en gewaardeerd. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van 
voorbeeldfuncties of reeds beschreven en gewaardeerde functies. Leidende criteria bij de 
aanpassingen zijn het onderwijskundige en organisatorische kader van PCO Gelderse Vallei. Uiteraard 
hebben ook budgettaire randvoorwaarden een rol gespeeld. Door middel van een zorgvuldig proces 
met o.a. functiewaardering door een SPO specialist, personeelsvoorlichting en een 
medezeggenschapsprocedure is het functieboek door de Raad van Beheer in juni 2020 vastgesteld 
met instemming van de pGMR.  
 
Werkverdelingsplan/Taakbeleid 
 
In de cao PO 2018-2019 is bepaald dat scholen in het primair onderwijs per 1 augustus 2019 met een 
werkverdelingsplan gaan werken en dat dit de huidige werkwijze binnen taakbeleid gaat vervangen. 
In ons kaderplan taakbeleid hebben we vastgesteld dat wanneer teams geen werkverdelingsplan 
hebben dat dan het kaderplan taakbeleid geldt. PCOGV moedigt teams aan om met het 
werkverdelingsplan te werken. Per 1 augustus 2024 maken alle schoolteams van PCOGV gebruik van 
het werkverdelingsplan.  
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Het kaderplan taakbeleid stelt centraal:  
-het overleg binnen het team over de verdeling van taken/werkzaamheden;  
-het draagvlak binnen het team op het werkverdelingsplan.  
 
Beloningsbeleid 
 
Na wijzingen in de cao heeft PCO Gelderse Vallei besloten haar beloningsbeleid- en 
vergoedingsregelingen te herzien. In 2021 is dit beleid vastgesteld. De wijzigingen betreffen 
inschaling indiensttreding, het beloningsbeleid en de regelingen dienstreizen, verhuiskosten en 
attentieregeling.   
 
Kerstevent  
Juist in het vreemde jaar 2021 wilde P O Gelderse Vallei de collega’s een kerstattentie geven, die 
recht doet aan alle inspanningen en flexibiliteit die iedereen getoond heeft om goed onderwijs en 
opvang te blijven verzorgen. Ook dit jaar konden de plannen op het laatste moment niet doorgaan. 
In plaats van een gezellige bijeenkomst waarbij ontspanning en ontmoeten centraal moesten staan, 
hebben de collega's een uitnodiging ontvangen voor een online kerstconcert, met voor thuis een 
borrelpakketje en een cadeaubon te besteden bij een duurzame webwinkel.  
 

Hoofdstuk 5. Bedrijfsvoering  
 
Allocatie van middelen 
 
De wijze waarop middelen binnen de PCO GV worden gealloceerd is vastgelegd in de kaderbrief 
begroting 2021. Binnen de kaderbrief worden strategische beleidsdoelstellingen vertaald naar een 
voorstel tot allocatie van middelen ten behoeve van de realisatie van doelen zoals opgenomen in het 
strategisch meerjarenbeleidsplan en de schoolplannen. In beginsel worden de middelen toegedeeld 
naar de onder het schoolbestuur ressorterende scholen. Hierbij wordt feitelijk de bekostiging-
ssystematiek gevolgd. Begin van het schooljaar vindt overleg plaats met directie en bestuur over de 
voorgenomen allocatie. Hierbij worden de stichting brede doelstellingen inzake onderwijskwaliteit, 
onderwijszorg, passend onderwijs en de bijdragen van de scholen in de realisatie van de 
doelstellingen en daarbij behorende centraal gestuurde budgetten besproken. Het directeuren 
overleg voorgezeten door de bestuurder wordt de kaderbrief vastgesteld. Op basis van deze 
vastgestelde kaderbrief wordt de begroting opgesteld. 

 
Onderwijsachterstanden (niet corona) 
 
Vanaf schooljaar 2019-2020 worden de middelen voor onderwijsachterstanden van basisscholen 
door het Rijk op een andere manier verdeeld. Via de zogenoemde CBS-indicator heeft het Rijk beter 
in beeld op welke basisscholen de achterstandenproblematiek het grootste is. Bij PCO GV zijn de 
middelen ingezet voor extra onderwijsassistenten, zodat de achterstanden van kinderen als gevolg 
van ongunstige omgevingskenmerken zo veel mogelijk verkleind en of voorkomen worden. 
 
De middelen ten behoeve van 2021 zijn als volgt verdeeld:  
 

 
 
De verdeling heeft plaats gevonden op basis van de beschikkingen. 

Oranje Nassauschool 44.626     

De Koningslinde 51.633     

Prins Willem Alexanderschool 1.628      

Koningin Julianaschool3 12.943     

Totaal 110.830   
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Coronasubsidies 
 
In de zomervakantie is duidelijk geworden dat we een subsidie van ongeveer drie ton hebben 
binnengekregen als totale stichting. Dit bedrag is toegekend op schoolniveau. Alle scholen hebben de 
opdracht gekregen om reële plannen in te dienen bij de clusterdirecteuren. Zij monitoren samen met 
de controller de inzet en de verantwoording. Subsidie moet voor 1 juli 2021 ingezet zijn. 
Verantwoording geschiedt via de accountant.  

 
Financieel jaarverslag 2021  
 
Financiële positie op balansdatum 
 

Onderstaand treft u de geconsolideerde balans aan per 31 december 2021 in vergelijking met 31 
december 2020. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de 
balans. 
 
 
              

Activa 31-12-2021 31-12-2020 Passiva 31-12-2021 31-12-2020   

              

Materiële vaste activa  €      5.774.365   €      5.779.726  Eigen vermogen  €      7.558.634   €      6.957.459    

Financiële vaste activa  €         829.119   €      1.093.329  Voorzieningen  €      2.009.263   €      1.854.136    

Vorderingen  €      1.004.557   €      1.459.403  Langlopende schulden  €                494   €                675    

Kortlopende effecten  €         244.597   €         543.380  Kortlopende schulden  €      3.293.846   €      3.082.935    

Liquide middelen  €      5.009.598   €      3.019.367          

Totaal activa  €    12.862.237   €    11.895.205     €    12.862.237   €    11.895.205    

              

 
 
In onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen welke gebaseerd zijn op de 
geconsolideerde gegevens. Als er een signaleringswaarde is vastgesteld door de onderwijsinspectie 
dan staat deze vermeld. Indien bepaalde kengetallen erg afwijken ten opzichte van de 
signaleringswaarde, kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek naar een financieel risico door de 
onderwijsinspectie. Een signaleringswaarde is echter geen norm voor de onderwijsinspectie. 
 

Kengetal 2021 2020 
Signaleringswaarde 
onderwijsinspectie 

Huisvestingsratio 0,06  0,06  groter dan 0,10 
Liquiditeit (current ratio) 1,90  1,63  kleiner dan 0,75 
Rentabiliteit (1-jarig) 0,03  0,00  lager dan -0,10 
Solvabiliteit (incl. voorzieningen) 0,74  0,74  kleiner dan 0,30 
Solvabiliteit (excl. voorzieningen) 0,59  0,58  geen 
Weerstandsvermogen (incl. mva*) 0,32  0,32  kleiner dan 0,05 
Weerstandsvermogen (excl. mva*) 0,09  0,07  geen 
Normatieve publieke eigen vermogen** 0,71  0,62  groter dan 1,00 
Kapitalisatiefactor 0,43  0,42  geen 
* mva: materiële vaste activa      

 

**Normatief eigen vermogen  
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Vanaf 2020 hanteert de onderwijsinspectie, naast bovengenoemde kengetallen, de nieuwe 

signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen. Omdat dit een specifiek kengetal is 

voor OCenW zijn de gegevens gebaseerd op de enkelvoudige jaarrekening. Het normatief eigen 

vermogen is hoger dan het publieke deel van het eigen vermogen. Er is dus geen sprake van 

bovenmatige reserves.  

 

 

5.1 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten. 
 
TOELICHTING OP DE ACTIVAZIJDE VAN DE BALANS: 

 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa is met 5.000 afgenomen. In 2021 is er 741.000 geïnvesteerd terwijl de 
afschrijvingskosten 746.000 bedroegen. 

 

Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa is met 264.000 afgenomen. De afname betreft voor 244.000 de 
overboeking naar kortlopende effecten. Dit betreft de obligaties die in 2022 worden afgelost. 
Daarnaast is de waardering van  de obligaties met 20.000 gecorrigeerd. 

 

Vorderingen 
De vorderingen zijn met 455.000 afgenomen. Het saldo bestond eind 2020 uit een incidentele 
vordering in verband met afrekening van de nieuwbouw Veller (144.000) en een incidentele 
vordering op het UWV in verband met betaalde transitievergoedingen (158.000). Beide vorderingen 
zijn in 2021 voldaan. Het saldo bestond in 2020 verder uit een vordering op gemeenten voor 
betaalde bouwtermijnen. Eind 2021 staan geen vorderingen voor bouwtermijnen open maar is 
sprake van een omgekeerde situtatie. De termijnen voor verbouwing zijn ontvangen voordat de 
betaling plaatsvindt. 

 

Kortlopende effecten 

Dit betreft de obligaties die in 2022 zullen worden afgelost. 

 

Liquide middelen 
De liquide middelen zijn met 1.990.000 toegenomen. Een nadere toelichting op de ontwikkeling van 
de liquide middelen is te vinden in het kasstroomoverzicht. 

 
TOELICHTING OP DE PASSIVAZIJDE VAN DE BALANS: 

 

Eigen vermogen 
Het eigen vermogen is met het exploitatieresultaat van 610.000 toegenomen. Het resultaat na 
belastingen bij Opvang bedraagt 45.000 Het resultaat bij Onderwijs is 555.000 en is voornamelijk tot 
stand gekomen door incidentele baten, zoals NPO-gelden, subsidie Extra hulp in de klas en 

2021 2020

0,5 * aanschafw geb * 1,27 2.090.061       2.002.162       

boekw ov mat vaste activa 2.936.137       2.993.018       

0,05 * baten 996.962           936.088           

Normatief eigen vermogen 6.023.160       5.931.268       

Publieke deel van het eigen vermogen 4.246.741       3.682.773       
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groeimiddelen. Deze middelen zullen in 2022 en verder alsnog worden besteed, wat tegen die tijd tot 
een negatief resultaat zal leiden. 

 

Voorzieningen 
De voorzieningen zijn met 155.000 toegenomen. Deze stijging heeft voornamelijk betrekking op de 
voorziening onderhoud. 

 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden zijn met 211.000 toegenomen. De toename bestaat o.a. uit vooruitvangen 
gelden in verband met verbouwingen/renovaties (820.000). De schuld aan belastingdienst en 
pensioenfonds is met 53.000 toegenomen. Het crediteurensaldo is met 520.000 afgenomen. In 2020 
bestond een groot deel van deze post uit verschuldigde bouwtermijnen. Tot slot bestond het saldo in 
2020 uit niet bestede subsidie ivm corona (195.000). In 2021 is dit bedrag vrijgevallen. 

 

5.2 Toelichting op het geconsolideerde resultaat 
 

              

  Realisatie 2021 Begroting 2021 Verschil Realisatie 2020 Verschil   

              

Baten             

Rijksbijdragen OCenW         19.134.228          17.416.390           1.717.838         17.606.614           1.527.614    

Overige overheidsbijdragen              204.224                 14.000              190.224              148.373                55.851    

Overige baten           4.045.385            3.467.000              578.385           3.675.608              369.777    

              

Totaal baten         23.383.837          20.897.390           2.486.447         21.430.595           1.953.242    

              

Lasten             

Personele lasten         18.268.807          16.968.612          -1.300.195         17.369.363             -899.444    

Afschrijvingen              751.022               698.561               -52.462              640.728             -110.295    

Huisvestingslasten           1.176.006            1.070.570             -105.436           1.114.466               -61.540    

Overige lasten           2.544.202            2.355.425             -188.777           2.268.706             -275.496    

              

Totaal lasten         22.740.036          21.093.167          -1.646.869         21.393.263          -1.346.774    

              

Saldo baten en lasten              643.801              -195.777              839.578                37.332              606.468    

              

Financiële baten en lasten             

Financiële baten                  7.219                 32.000               -24.781                20.333               -13.114    

Financiële lasten                25.581                 19.300                 -6.281                12.932               -12.650    

              

Totaal financiële baten en lasten               -18.362                 12.700               -31.062                  7.401               -25.763    

              

Resultaat voor belastingen              625.439              -183.077              808.516                44.733              580.705    

              

Belastingen                15.056                           -                15.056                21.933                 -6.877    

              

              

Totaal resultaat              610.383              -183.077              793.460                22.800              587.582    

              

             

De begroting van 2021 laat een negatief resultaat zien van € 183.000. Uiteindelijk is over boekjaar 
2021 een positief resultaat na belastingen gerealiseerd van € 610.000, een versc il van € 793.000 
met de begroting. Het positief resultaat na belastingen over boekjaar 2020 bedroeg € 23.000. 
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Rijksbijdragen OCW 

 

Overige overheidsbijdragen 
De overheidsbijdragen zijn met 56.000 gestegen. Deze stijging betreft voornamelijk de vergoeding 
vanuit de gemeente Nijkerk ivm VVE-leerlingen in de peuteropvang. 

 

Overige baten 
De overige baten zijn met 370.000 gestegen. De stijging is als volgt te verklaren: 
 

Stijging omzet opvang              681.000  

Daling boekwinst vaste activa             -595.000  

RTC-subsidie Extra hulp in de klas              411.000  

Daling regresgelden               -51.000  

Daling inkomsten ivm bouwheerschap               -38.000  

Daling detacheringsinkomsten               -22.000  

Daling overig               -16.000  

  
             370.000  

 

Personele lasten 

 

 

 

Afschrijvingen 
De afschrijvingslasten zijn t.o.v. 2020 met 110.000 gestegen als gevolg van investeringen in 
gebouwen, zonnepanelen, ICT en meubilair voor de nieuwbouwlocaties. 

 

Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten zijn t.o.v. 2020 met 61.000 gestegen. Dit is deels te verklaren door extra 
huuruitgaven ivm de tijdelijke huisvesting van de Spreng Hoevelaken (20.000). Daarnaast is er 
15.000 meer uitgegeven aan water en energie 

 
  

Onderwijs:

Stijging personele lasten ivm NPO 416.000             

Stijging personele lasten Extra hulp in de klas 185.000             

Daling lonen en salarissen regulier -505.000            

Stijging kosten nascholing 99.000               

Stijging kosten uitbesteding derden 163.000             

Overige verschillen -9.000                

349.000             

De personele lasten zijn met 900.000 gestegen. De stijging is als volgt te verklaren:

Opvang:

Stijging lonen en salarissen 462.000             

Stijging kosten uitzendkrachten 46.000               

Stijging scholingskosten 12.000               

Daling overige personele lasten -28.000              

492.000             

Facilitair:

Stijging personele lasten facilitair 59.000               

Totaal 900.000             
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Overige lasten 
De overige lasten zijn met 275.000 gestegen. Deze stijging heeft vooral betrekking op de ICT-
kosten. Deze zijn met 180.000 gestegen waarvan een groot deel door de implementatie van Afas 
wordt veroorzaakt. Daarnaast zijn de PR-kosten 35.000 hoger dan in 2020. Ook aan wervingskosten 
van personeel is 34.000 meer uitgegeven. 

 

Financiële baten 
De financiële baten zijn met 13.000 gedaald. Door verkoop van obligaties zijn de rente-inkomsten 
lager. 

 

Financiële lasten 
De financiële lasten zijn met 12.000 gestegen. Dit wordt veroorzaakt door hogere rentelasten als 
gevolg van een toename van het banksaldo. 

 

Belastingen 

De vennootschapsbelasting, welke verschuldigd is voor PCOGV Opvang en PCOGV Facilitair BV is 

met 6.900 gedaald. Bij PCOGV Opvang was het resultaat voor belastingen 83.000 lager. Het 

resultaat bij PCOGV Facilitair BV is daarentegen hoger. 

 

5.3 Analyse van de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot de begroting 
 

Het gerealiseerde resultaat 2021 wijkt met € 808.516 af van  et begrootte resultaat 2021.  
De belangrijkste oorzaken van deze afwijking worden hieronder toegelicht. 

 

Rijksbijdragen OCW 
De rijksbijdragen zijn 1.718.000 hoger dan begroot. Het verschil is als volgt te verklaren: 

 
NPO-gelden              868.000  

Lumpsum              223.000  

Groeimiddelen              168.000  

SWV-gelden                99.000  

PAB              197.000  

IOP-Corona-subsidie              185.000  

Overig               -22.000  

  
          1.718.000  

 

Overige overheidsbijdragen 
De overige overheidsbijdragen zijn 190.000 hoger dan begroot. Dit betreft de VVE-bijdrage van de 
Gemeente Nijkerk. Ten tijde van het opstellen van de begroting was niet bekend hoe de verdeling 
tussen de ouderbijdrage/gemeentelijke bijdrage zou zijn. De gemeentelijke vergoeding is derhalve 
onder de overige baten begroot. 

 

Overige baten 
De overige baten zijn 578.000 hoger dan begroot. Dit betreft voor 410.000 de subsidie "Extra hulp 
in de klas". Verder zijn de ouderbijdragen vanuit de opvang 131.000 hoger begroot. De 
ouderbijdragen voor overblijven en identiteit zijn 125.000 lager dan begroot. Hier staan ook lagere 
kosten tegenover. 
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Personele lasten 
De personele lasten zijn 1.300.000 hoger dan begroot.  

Verschil Onderwijs           1.038.000  

Verschil Opvang              255.000  

Overig                  7.000  

            1.300.000  

 
Bij onderwijs zijn de personele lasten hoger door extra subsidies zoals NPO en Corona-gerelateerde 
subsidies. 
Bij opvang is meer personeel ingezet dan begroot als gevolg van extra omzet. 

 

Afschrijvingen 
De afschrijvingskosten zijn 52.000 hoger dan begroot. Deze afwijking komt vooral voor rekening 
van onderwijs waar extra is geïnvesteerd in gebouwen en ICT. 

 

Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten zijn 105.000 hoger dan begroot. Hiervan is 20.0000 ontstaan als gevolg van 
tijdelijk huur van de locatie Spreng Hoevelaken. Verder is er 34.000 besteed aan aanvullende 
wensen vanuit Opvang bij de renovatie van de locatie Spreng Hoevelaken. Tot slot is er een 
overschrijding van de kosten van tuinonderhoud (10.000), energie (10.000). 

 

Overige lasten 
De overige lasten zijn 188.000 hoger dan begroot. Deze overschrijding is ontstaan door hogere 
uitgaven voor ICT en leermiddelen (200.000). Verder is 68.000 meer besteed aan werving van 
personeel. De kosten vanuit ouderbijdragen voor overblijf en identiteit zijn 125.000 lager dan 
begroot.  

 

Financiële baten 
De financiële baten zijn 25.000 lager dan begroot. Door verkoop van effecten is de opbrengst lager. 
Daarnaast zijn de obligaties met 19.000 afgewaardeerd. Dit was niet begroot. 

 
Investeringen, investeringsbeleid en duurzaamheid 
 

5.4 Investeringen en investeringsbeleid 
 

De scholen stellen jaarlijks, voorafgaand aan de begroting, een investeringsbegroting op voor 

onderwijsleerpakket, ICT en meubilair. De investeringen worden verwerkt in de 

liquiditeitsbegroting die jaarlijks wordt opgesteld. Vanwege adequate liquiditeit worden 

investeringen uit eigen middelen voldaan. Huisvestingsinvesteringen worden gefinancierd door 

gemeenten. Parallel aan de meerjarenbegroting wordt elk jaar ook het meerjareninvesteringsplan 

bijgesteld. Daarbij is het met name van belang om terug te kijken naar het vorige boekjaar om vast 

te stellen wat er is begroot aan investering en wat er daadwerkelijk is geïnvesteerd. Hieronder zien 

we de begrote bedragen voor 2021 voor de voornaamste activagroepen, wat er gerealiseerd is in 

2021 en wat de verschillen zijn.  
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Investeringen 
2021 

Begrote 
investeringen 

2021 Verschil 
Gebouwen       138.391        695.000            -556.609  
Terreinen/terreininventaris         31.297        108.000              -76.703  
Inventaris en apparatuur       498.824        677.800            -178.976  
Overige materiële vaste 
activa         72.520        260.500            -187.980  

       741.032      1.741.300        -1.000.268  

 

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt zijn de investeringen fors lager zijn dan de begrote 

investeringen. De begrote investeringen in gebouwen en terreinen betroffen met name de 

nieuwbouwlocatie Holk-Doornsteeg. Deze investeringen waren voorzien voor 2021 maar de 

oplevering van de nieuwbouwlocatie heeft in december 2020 plaatsgevonden.  

  

5.5 Duurzaamheid  
 

Bij (vervangende)nieuwbouw en renovatie heeft duurzaamheid een hoge prioriteit. Met de 

financiële middelen die vanuit de gemeentelijke overheid beschikbaar wordt gesteld voor 

nieuwbouw, wordt gestreefd naar maximale duurzaamheid. De financiële inbreng bij nieuwbouw 

vanuit het bevoegd gezag (deze inkomsten komen vanuit de landelijke overheid) is gering, omdat 

dit gebonden is aan regelgeving. De inkomsten vanuit de gemeentelijke overheid (voor 

vervangende nieuwbouw en renovatie) en de inkomsten vanuit de landelijke overheid zijn 

gescheiden geldstromen en deze mogen niet verweven worden. 

 
Treasuryverslag 

 

5.6 Beschrijving van het beleid m.b.t. beleggingen en leningen voor zover dit publieke middelen 
betreft.  

 

Het treasurystatuut is in 2016 geactualiseerd en goedgekeurd door het bestuur in de 

bestuursvergadering van 21 september 2016. Het beleggen van de publieke financiële middelen 

voldoet hiermee aan de Regeling Beleggen, Lenen en derivaten OCW 2016. 

 

De algehele doelstelling van de treasuryfunctie van Stichting PCO Gelderse Vallei is het waarborgen 

van de financiële continuïteit van de organisatie. Stichting PCO Gelderse Vallei zal een zodanige 

omvang aan liquide middelen/kredietruimte aanhouden dat zij steeds aan haar korte 

termijnverplichtingen zal kunnen voldoen. Ter financiering van kortstondige liquiditeitsbehoefte (< 

1 jaar) zal er een totale buffer van tenminste 4% van de jaaromzet onderwijs (€ 700.000) worden 

aangehouden. Eventuele overtollige middelen worden zodanig belegd dat zij zonder al te veel 

kosten snel liquide gemaakt kunnen worden. Eventuele beleggingen, met uitzondering van het 

private eigen vermogen, zullen voldoen aan de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 

en worden in 1e instantie gedaan op basis van een openbare kredietwaardigheidsbeoordeling van 

Standard & Poors en Moody's. 
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Stichting PCO Gelderse Vallei zal voor de langere looptijden niet beleggen in een partij met een 

kredietwaardigheid beoordeling lager dan een single A-rating. Zij kiest er voor geen leningen af te 

sluiten, waardoor derivaten niet van toepassing zijn. De beleggingen voldoen vanaf 2012 aan de 

Global Compact criteria, zoals besloten in de bestuursvergadering van 14 december 2012. 

 

In 2022 zal Stichting PCO Gelderse Vallei de liquide middelen onderbrengen bij het Ministerie van 

Financiën, middels het zogenoemde 'schatkistbankieren'. De aanwezige obligaties kunnen hierbij 

worden aangehouden. Onder het regime van schatkistbankieren is er geen mogelijkheid om 

nieuwe obligaties aan te gaan.   
 

5.7  Effectenportefeuille  

 

De effectenportefeuille bestaat eind 2021 uit de volgende obligaties:  

 

OMSCHRIJVING 

Coupon- Nominale Jaar van 

rente waarde vrijval 

ABN-AMRO 2010-2022 3,50% 100.000 2022 

ABN-AMRO 2012-2022 5,00% 138.000 2022 

Nederland 2006-2023 3,75% 100.000 2023 

Bank Nederlandse Gemeenten 2014-2024 1,125% 100.000 2024 

Credit Agricole 2014-2024 2,375% 100.000 2024 

Rabobank NL 2010-2025 4,125% 271.000 2025 

Nordea Bank AB 2015-2025 1,125% 100.000 2025 

    

TOTAAL  909.000  

 
 
Ultimo 2020 bedroeg de nominale waarde van de effectenportefeuille € 1.449.000. Er zijn in de loop 
van 2021 4 obligaties afgelost met een nominale waarde van € 540.000. 
 
In 2022 worden er twee obligaties afgelost. De laatste aflossing staat gepland in 2025. De waarde van 
de aanwezige effectenportefeuille bedroeg per ultimo 2021 € 968.278. Het nettorendement komt in 
2021 uit op 2,2%. De effectenportefeuille voldoet nog steeds aan de Regeling beleggen, lenen en 
derivaten OCW 2016. 
  

5.8  Informatie over financiële instrumenten (o.a. renteswaps)  
 

Het gebruik van financiële instrumenten ter afdekking van financiële risico's kan op zichzelf een bron 

van risico's zijn. Echter in volgende paragraaf over risicomanagement hebben we niet kunnen 

vaststellen dat hier in de zin van Artikel 2:391 lid 3 BW sprake van is. Het beleid inzake afdekking van 

risico's verbonden aan alle belangrijke soorten (financiële) transacties staan beschreven in de 

kaderbrief, het financieel beleidsplan en het handboek Administratieve Organisatie. 
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Risicoparagraaf 

 

5.10 Risico’s Onderwijs  
 

In 2021 heeft een risico-inventarisatie plaatsgevonden voor PCOGV Onderwijs waarbij de uitkomsten 

worden meegenomen voor de inbedding van risicomanagement in de planning en control cyclus. Bij 

de risico-inventarisatie zijn meerdere functionarissen van PCOGV betrokken. 

 

Bij het opstellen van de risico-inventarisatie zijn er verschillende risicoafwegingen benoemd. In deze 

paragraaf worden ontwikkelingen en risico’s genoemd waarvan  et vermoeden bestaat dat die zic  

kunnen voordoen, maar waarvan de financiële omvang (nog) niet gekwantificeerd kan worden.  

 ij risico’s gaat  et om gebeurtenissen die (voor een belangrijk deel): 

 

• Niet voorzien kunnen worden; 

• Niet beheersbaar zijn. 
 
Gebeurtenissen die wel voorzien kunnen worden en wel beheersbaar zijn, en waar dus op 
geanticipeerd kan worden, vormen zo gedefinieerd dus geen risico. Risicomanagement vormt een 
onderdeel van onze beleidscyclus.  
 
Voor een gedetailleerde beschrijving van de gedefinieerde risico's en de werking van de onze 
beheersmaatregelen wordt verwezen naar de opgestelde risicoscan.  
 
Risicomanagement is een continue proces dat begint met een risico bewustzijn bij iedereen die 
binnen onze organisatie werkzaam is. Risicomanagement is ook geen momentopname maar een 
proces dat aan verandering onderhevig is omdat de op de organisatie beïnvloedende in- en externe 
factoren ook aan verandering onderhevig zijn. 
 
Samenvatting risico's PCOGV Onderwijs 
 

Onvoorzienbare en onbeheersbare leerling fluctuatie basisonderwijs 
 
Het gaat hierbij om een plotselinge, onvoorzienbare en onbeheersbare daling of stijging van 
leerlingaantallen. 
 
Interne beheersmaatregelen: 
Een belangrijke beheersmaatregel binnen PCOGV is het werken met meerjaren 
leerlingenprognoses op schoolniveau welke jaarlijks wordt geactualiseerd. De ervaring leert dat 
deze beheersmaatregel goed werkt en we tijdig een betrouwbaar beeld hebben van de verwachte 
ontwikkeling op schoolniveau.  
 
Een andere belangrijke preventieve beheersmaatregel is de permanente aandacht voor (sociale) 
veiligheid. Binnen PCOGV worden periodiek tevredenheidsmetingen gehouden onder ouders en 
leerlingen waarbij er sprake is van een goede score. Daarnaast is er een goed werkende 
klachtenprocedure en is er een vertrouwenspersoon aanwezig. 
 
Verder is er goed beleid op het aantrekken en behouden van kwalitatief goed personeel en wordt 
er ingezet om een goede en professionele PR en communicatie naar alle stakeholders.  
 
Het risico is ingesc at op mogelijk sc ade risico van € 50k- € 150k met een kans (50%) dat zich dit 
eens in de 2- 5 jaar zou kunnen voordoen. 
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Financiële gevolgen van beëindiging arbeidsrelatie ter voorkoming van een geschil of om een 
bestaand geschil op te lossen (o.a. arbeidsconflicten) 
 
Interne beheersmaatregelen: 

De aanwezigheid van een interne gesprekscyclus is belangrijk om dit risico gedeeltelijk te kunnen 
mitigeren. Daarnaast zijn dossiervorming en ontwikkeld en geformaliseerd personeelsbeleid en 
instrumentarium belangrijke elementen ter mitigeren van dit risico. Verder is de samenhang tussen 
het (strategisch) organisatiebeleid en het personeelsbeleid (bijdrage van personeelsbeleid aan het 
realiseren van organisatiedoelstellingen) essentieel. 
 
Het risico is ingeschat op mogelijk schade risico van € 50k- € 150k met een kans (50%) dat zic  dit 
eens in de 2- 5 jaar zou kunnen voordoen. 
 
 

Instabiliteit van bekostiging 

 

Interne beheersmaatregelen: 

Dit risico ligt buiten de beïnvloedingssfeer van PCOGV. Om dit risico te mitigeren zijn alleen 
repressieve beheersmaatregelen toe te passen rond het zoveel mogelijk flexibel houden van de 
kostenstructuur. PCOGV is zich wel bewust van mogelijke risico's welke samenhangen met het 
weer tijdig kunnen afbouwen van de inzet van de additionele middelen die in het kader van het 
Nationaal Onderwijs Programma in de komende 2,5 jaar beschikbaar worden gesteld en de 
mogelijke gevolgen van de vereenvoudiging van de bekostiging PO welke 1 januari 2023 wordt 
ingevoerd. Bij deze laatste gaat het met name om de waardering van de OCW vordering aan het 
einde van  et kalenderjaar. Voor P OGV bedraagt deze vordering rond de € 675k. 
 

Het risico is ingesc at op mogelijk sc ade risico van € 150k- € 300k met een kans (50%) dat zic  dit 
eens in de 2- 5 jaar zou kunnen voordoen. 
 

Onvolledige indexatie van de bekostiging 
 
Interne beheersmaatregelen: 
Als enkelvoudige schoolorganisatie kan hier in de preventieve sfeer weinig invloed op uitgeoefend 
worden. Door te streven naar kostenflexibiliteit (zie de beheersmaatregelen) kan getracht worden 
het effect zoveel mogelijk te dempen. Schade in de vorm van kostenremanentie kan echter niet 
geheel worden voorkomen. 
 
Het risico is ingesc at op mogelijk sc ade risico van € 150k- € 300k met een kans (70%) dat zic  dit 
eens in de 1 - 2 jaar zou kunnen voordoen. 
 

Hoger dan begrote lasten voor (ziekte-)vervanging 
 
PCOGV is eigenrisicodrager hetgeen betekent dat de kosten van ziektevervanging voor eigen 
rekening komen. 
 
Interne beheersmaatregelen: 
Er is sprake van een vastgesteld en geïmplementeerd verzuimbeleid. Er is sprake van voldoende 
scholingsmogelijkheden. In 2020 zijn trainingen voor het voeren van verzuimgesprekken 
aangeboden. Er vinden periodiek tevredenheidsmetingen plaats welke daar waar nodig na 
evaluatie leiden tot verbeterplannen.  
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Het risico is ingesc at op mogelijk sc ade risico van € 50k- € 150k met een kans (50%) dat zic  dit 
eens in de 2- 5 jaar zou kunnen voordoen. 
 

Arbeidsmarkt schaarste, hoger dan begrote lasten door het moeilijk kunnen vervullen van 
vacatureruimte 
 
Ook Stichting PCOGV verwacht aankomende jaren geconfronteerd te worden met een forse 
taakstelling om vacatureruimte bezet te krijgen. Door een combinatie van groei van het 
leerlingaantal en een uitstroom op basis van natuurlijk verloop. 
 
Interne beheersmaatregelen: 
Er zijn een aantal maatregelen welke door PCOGV worden ingezet. Zo werkt PCOGV samen met 
een 18-tal besturen in een RTC (Regionaal Transfer Centrum). PCOGV is een opleidingsschool en 
werkt samen met de Pabo. Inzet van LIO's, klasse assistenten en zij-instromers zijn middelen die 
PCOGV inzet. Daarnaast richten de beheersmaatregelen zich op goed werkgeversschap, goede 
arbeidsvoorwaarden en een actieve arbeidsmarktcommunicatie. 
 
Het risico is ingesc at op mogelijk sc ade risico van € 50k- € 150k met een kans (90%) dat zic  dit 
elk jaar kan voordoen. 
 

Restrisico's 
 
Naast de hiervoor vermelde risico's zijn een aantal kleinere risico's in beeld gebracht en als 
restrisico als 1 risico gewaardeerd. 
Enkele deelrisico's die uit de inventarisatie naar voren kwamen waren: 

• Lager dan begrote doorbetalingen Rijksbijdragen SWV-en; 

• Onvoorziene aanspraak op eigen vermogen door veranderingen in wet- en regelgeving; 

• Extra exploitatielasten door niet voorspelbaar en niet verzekerbaar ‘van buiten komend 
on eil’; 

• Fiscale risico's en cyberrisico's. 
 

Het risico is ingesc at op mogelijk sc ade risico van € 150k- € 300k met een kans (50%) dat zic  dit 
eens in de 2- 5 jaar zou kunnen voordoen. 
 

Uitvoeringsrisico in de bedrijfsvoering (vaste voet) 
 
De hiervoor vermelde risico's voldoen dan de criteria van onvoorzienbaarheid en 
onbeheersbaarheid. Daarnaast bestaan er uitvoeringsrisico's in de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld 
verkeerde aannames in de begroting, het weglekken van geld door fraude/ fouten, het niet tijdig 
anticiperen op wijzigingen in de inkomsten en/ov begrotingsoverschrijdingen etc. 
 
Het risico is ingesc at op mogelijk sc ade risico van € 300k- € 500k met een kans (100%) en 
daarmee een vaste voet in het risicoprofiel 
 

 
Deze risicoanalyse is in 2021 uitgevoerd en de verwachting is dat deze analyse voortaan 1 keer in de 
twee tot drie jaar zal worden herhaald. Vanuit de verschillende beleidsterreinen wordt periodiek 
stilgestaan bij nieuwe mogelijke risico's die vragen om aanpassing van de interne beheersing.  
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Nieuwe risico’s die in 2021 zijn benoemd zijn: 
 
 o o         
Vanaf  et voorjaar van 2020 is de  OVID 19 een nieuw fenomeen waarmee ook P OGV te dealen  eeft. 
In  et voorjaar zijn de sc olen een periode gesloten geweest. De organisatie rond  et onderwijs  eeft 
momenteel veel  inder van lange wac ttijden rond  et testen van zieke leerkrac ten. Doordat 
leerkrac ten in de tussenliggende periode vervangen moeten worden, ontstaat er extra druk vanwege 
 et organiseren van vervangingen. Aangezien P OGV eigenrisicodrager is komen alle 
vervangingskosten voor eigen rekening. De kosten voor ziektevervanging  en verlof namen de 
afgelopen maanden toe. Vooralsnog is er sprake van een be eersbare situatie.  
 
To   m  v   p oj          
In toenemende mate ontvangen de P OGV basissc olen incidentele projectmiddelen. Voor de 
financiële be eersbaar eid is  et belangrijk dat er voldoende inzic t blijft bestaan in de uitputting van 
de reguliere exploitatie en daarnaast de aanwending van de versc illende projectgelden.  
 
Het is positief dat er extra middelen besc ikbaar worden gesteld ter ondersteuning van  et onderwijs 
en  et in alen van opgelopen leerac terstanden. Het is belangrijk dat deze tijdelijke gelden gekoppeld 
worden aan een tijdelijke kosteninzet. Het voldoende flexibel  ouden van de kostenstructuur is 
belangrijk om  et risico te mitigeren dat sc olen meer projectkosten maken ten opzic te van de 
ontvangen middelen. Daarnaast is  et belangrijk dat sc ooldirecteuren ric ting sc oolteams en ouders 
ook kenbaar maken dat de extra middelen een tijdelijk karakter kennen. Dit voorkomt onjuiste 
verwac tingen van teamleden en ouders op de middellange termijn.  
 
   j    k 
Het afgelopen jaar zijn er diverse kosten toegenomen als gevolg van de toegenomen inflatie. In 2017 
 eeft Organisatieadviesbureau  erensc ot in opdrac t van  et ministerie van O W onderzoc t en 
aangetoond dat de  uidige materiële bekostiging onvoldoende is om de benodigde uitgaven te kunnen 
doen. Vanuit  et onderzoek kwam naar voren dat dit gegeven leidt tot extra organisatiedruk, waarbij 
personele middelen worden ingezet ter financiering van materiële uitgaven. De  uidige prijsdruk, als 
gevolg van inflatie, legt een extra druk op de financiering van de materiële uitgaven. De  uidige 
financiële positie van P OGV is gezond, attentie is ec ter vereist bij bijvoorbeeld grotere uitgaven die 
gekoppeld zijn  uisvestingsprojecten. Dit een van de redenen om  et  uidige onder oudsplan in 2022 
te  erzien. Door deze update zal er meer inzic t ontstaan in de actuele prijzen die van toepassing zijn.     

 

5.11 Risico’s Opvang CR 
 

Bedrijfsvoering 

De bedrijfsvoering/aansturing is na de reorganisatie in handen van de clusterdirecteuren en de 

directeuren van de betreffende KC. Deze expertise is nog in ontwikkeling en brengt mogelijk 

financiële risico's met zich mee, mede gelet op nog onvoldoende kennis en een nog onvoldoende 

geïntegreerd managementinformatiesysteem.  

 

Risico midden* (50.000) 

 

Personeelstekort 

Binnen de kinderopvang is in toenemende mate sprake van een formatiedruk als gevolg van te 

weinig personeelsleden. In 2021 en 2022 is dit opgelost door gebruik te maken van meer externe 

inhuur en daarnaast leerlingen niet op te vangen. Uiteindelijk leiden deze oplossingen tot extra 

financiële druk en mogelijke afbreuk van het imago. 
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Risico hoog* (75.000) 

 

Nieuwe locaties 

Voor de opbrengst van nieuwe locaties is gerekend met een bezetting van 35% gedurende het 1e 

jaar, 75% in het 2e jaar en 85% in het 3e jaar. Hier is mee gerekend in de investeringsbegroting. 

 

Risico laag* (10.000) 

 

Maatschappelijke ontwikkelingen 

De mogelijke gevolgen van de huidige pandemie op de maatschappelijke ontwikkelingen laat zich 

moeilijk voorspellen. Dat maakt dat we wel een risico onderkennen voor de ontwikkeling in de vraag. 

Tot op heden is de vraag constant gebleven en in sommige KC's is sprake van lichte groei. Vooralsnog 

gaat ook de politiek voor het openhouden en aanbieden van opvang t.b.v. het landelijke belang om 

de economie draaiend te houden. 

 

Risico midden* (laat zich niet kwantificeren) 

 

*Kans: laag=25%, midden=50% en hoog=75%. Impact in euro’s. 

 

Naast bovenstaande risico’s is  et goed om periodiek te monitoren of er eventuele nieuwe risico’s zic  

voordoen. Binnen het periodieke overleg met directeuren zal het onderwerp risicomanagement 

worden besproken. Vanuit de verschillende beleidsterreinen zal kort worden stilgestaan bij eventuele 

nieuwe potentiële risico’s die vragen om een aanpassing van bestaande interne be eersing. Zo is in 

2020 binnen PCOGV een crisisteam samengesteld om zowel voor onderwijs en kinderopvang te zorgen 

voor een tijdige en goede communicatie aan ouders van voorgenomen en genomen maatregelen 

m.b.t.. Corona-ontwikkelingen.  

 

Wanneer nieuwe risico’s uit dit overleg naar voren komen zullen deze ook opgenomen worden in onze 

bestuursrapportage met daarbij een beschrijving van de intern getroffen beheersingsmaatregelen om 

de impact van de eventuele risico’s zoveel mogelijk te mitigeren.  

 

Voor Kinderopvang blijft het moeilijk om maatschappelijke ontwikkelingen tijdig te kunnen inschatten 

en daarop de bedrijfsvoering aan te passen. Zo bestaat het risico op bijvoorbeeld werkloosheid echter 

ook daarvoor geldt dat het niet eenvoudig is je hierop vanuit de Kinderopvang voor te bereiden. Tot 

op heden zien wij geen afname van vraag naar opvang ontstaan.  
 
In Control Statement 
 

Een ‘’In  ontrol  tatement” is een verklaring van  et bevoegd gezag dat de stic ting financieel ‘in 
control’ is. Dat betekent dat de organisatie beschikt over een normenkader en dat met dit kader 
getoetst wordt om aan te geven waar de onderwijsinstelling staat binnen dit normenkader. De opzet 
is voor iedere onderwijsinstelling verschillend. Het normenkader waaraan voldaan moet worden om 
in control te kunnen zijn, wordt opgesteld door het betreffende schoolbestuur zelf. Wij beschikken 
nog niet over zo’n normenkader. We  ebben ook nog niet bepaald welke van de onderwerpen dan in 
beeld komen en welke belangrijk en minder belangrijk zijn. Hiervoor zouden we externe financiële 
deskundigheid moeten inzetten en met name de kwaliteit moeten meten van o.a. de administratieve 
organisatie, de jaarrekening, onze risicoanalyse en onze (meerjaren)begroting.  
 
  

http://www.wijsaccountants.nl/ned/controle
http://www.wijsaccountants.nl/ned/risicoanalyse
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Het vermogen van PCO Gelderse Vallei is van dermate omvang dat de continuïteit van de organisatie 
is gewaarborgd. De omvang van het vermogen blijft onder de gestelde bandbreedte, waarbij de 
signaleringswaarde van de Onderwijsinspectie als uitgangspunt wordt genomen. De ontwikkeling van 
het netto werkkapitaal blijft komende jaren een aandachtspunt voor PCOGV. Vanuit de risicoscan die 
in 2021 is opgesteld komt een gedefinieerde ondergrens van  et netto werkkapitaal van € 1.529.000. 
Onder andere door de afboeking van de vordering op OCW neemt het netto werkkapitaal af. Per ultimo 
2025 komt  et netto werkkapitaal uit op € 1.8 miljoen. Het niveau van de investeringen neemt in 2025 
af, dit komt onder andere doordat scholen het lastig vinden een meerjaren focus te hanteren richting 
geplande investeringen. 
 

Continuïteitsparagraaf 

 
In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de Stichtingen 

PCO Gelderse Vallei en Stichting Kindcentra PCO Gelderse Vallei. Hiermee willen we een beeld geven 

over onze continuïteit. Er is geen sprake van majeure investeringen of van doorcentralisatie van de 

huisvesting. 
 

5.12 Ontwikkeling van kengetallen personeel en leerlingen  
 

ONTWIKKELINGEN PERSONEEL 
SAMENSTELLING PER FUNCTIECATEGORIE 2021 FTE 

Directie   15,2 

Onderwijzend personeel 152,2 

Onderwijsondersteunend personeel 33,3 

TOTAAL 200,7 

   

Hieronder zien we nogmaals de personele bezetting in 2020, het boekjaar 2021 en de verwachte 
bezetting tot 2024. 
 

 

REALISATIE 
2020 

REALISATIE 
2021 

BEGROOT 
2022 

BEGROOT 
2023 

BEGROOT 
2024 

Aantal leerlingen per 1/10 2.928 2.968 3.098 3.124 3.183 

      

Personele bezetting in fte      

• Directie 16,6 15,2 15,3 14,8 14,8 

• Onderwijzend personeel 159,1 152,2 154,9 147,3 150,8 

• Ondersteunend 
personeel 27,0 33,3 24,5 23,4 23,4 

TOTAAL BEZETTING 202,7 200,7 194,7 185,5 189,0 
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ONTWIKKELING LEERLINGENAANTALLEN 

 

Locatie Werkelijk Werkelijk Prognose Prognose Prognose 

  2020 2021 2022 2023 2024 
        

Het Anker               99               93             104               98             104  

De Vlindertuin            103             130             153             159             159  

De Fontein Lijsterhof            218             209             202             202             202  

De Fontein De Burgt            300             295             297             307             315  

W.vd Berghschool             241             236             246             238             234  

Spreng Barneveld            244             240             256             268             268  

Spreng Hoevelaken            188             193             201             206             210  

Oranje Nassauschool            317             309             305             305             305  

De Koningslinde             188             203             209             211             212  

Holk            253             289             309             325             356  

Prins Willem-Alexander            234             204             200             190             200  

De Branding            305             321             354             348             348  

Koningin Julianaschool            238             246             262             267             270  

          2.928          2.968          3.098          3.124          3.183  

 
In de begroting zijn de inkomsten berekend op basis van bovenstaande leerlingaantallen. De groei 
zien we ook terug in de onderbouw de komende jaren. Voor de formatie is de verwachting dat de 
toedeling op groepsgrootte (jaarlagen) onder druk kan komen door maatschappelijke ontwikkelingen 
zoals:  
 
• Passend onderwijs wat kan leiden tot veranderde vraag;  

• Verwac ting ontwikkeling en effect van  et lerarentekort (minder aanbod nieuwe leerkrac ten), de 
vergrijzing in het onderwijs;  
• Door verdere ontwikkeling van informatietechnologie en toepassen daarvan in het onderwijs kan 
invloed hebben op de wijze waarop het toekomstig onderwijs gaat worden georganiseerd door meer 
mogelijkheden tot afstemming ervan op de individuele mogelijkheden van de leerling.  

• Aanwezigheid van projectsubsidies. Momenteel is het financiële beeld voor 2022 sluitend gemaakt 
door de inzet van additionele NPO-middelen. Hierbij zijn deze NPO-middelen gekoppeld aan reeds 
aanwezige formatie. Er dient blijvende attentie te zijn voor de komende situatie na de NPO-periode. 
Dan zullen er beduidend minder projectmatige middelen overblijven die als financieel 
sturingsmechanisme kunnen dienen.  

 

OVERIGE KENGETALLEN 
 

RATIO 
REALISATIE 

2020 
REALISATIE 

2021 
BEGROOT 

2022 
BEGROOT 

2023 
BEGROOT 

2024 

Aantal leerlingen / Totaal 
personeel 14,4 14,8 15,9 16,8 16,8 

Aantal leerlingen / Onderwijzend 
personeel 18,4 19,5 20,0 21,2 21,1 

 

  



43 
Jaarverslag Onderwijs 2021 Stichting PCO Gelderse Vallei 

 

 

Toelichting op de kengetallen 

De bovenstaande gegevens hebben alleen betrekking op Stichting PCO Gelderse Vallei. De leerling 

tellingen vanaf 2022 zijn gebaseerd op prognoses van de directeuren. De prognose laat t/m 2024 een 

stijgende trend zien. 

 
Enkelvoudige meerjarenbalans meerjarenbegroting   
 

ENKELVOUDIGE MEERJARENBALANS 
 

 
 

TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS (signaleringswaarde Christiaan) 

 

Materiële vaste activa 

De prognose van de materiële vaste activa is gebaseerd op het meerjareninvesteringsplan dat jaarlijks 

door de directeuren wordt opgesteld. Deze zijn verminderd met de begrote afschrijvingskosten.  

 

Financiële vaste activa 

De financiële vaste activa bestaan uit obligaties met een looptijd van meer dan 1 jaar, een lening aan 

steunstichting Hoevelaken en een verstrekte lening richting PCO Opvang. Bij de ontwikkeling van de 

financiële vaste activa is ervan uitgegaan dat de vrijgevallen obligaties niet zullen worden herbelegd.   

 

Vorderingen 

De omvang van de vorderingen is bij het opstellen van de meerjarenbegroting gelijkgetrokken met de 

verwachte eindstand van 2021.  

 
  

Meerjaren balans

Activa realisatie realisatie begroting begroting begroting begroting

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Vaste activa

Materiële vaste activa 5.507.695€           5.443.365€           5.748.379€           5.835.796€           5.904.225€           5.571.180€           

Financiële vaste activa 1.463.576€           949.368€              1.229.014€           1.017.514€           646.514€              646.514€              

6.971.271€          6.392.733€          6.977.393€          6.853.310€          6.550.739€          6.217.694€          

Vlottende activa

Vorderingen 1.393.808€           1.079.289€           279.289€              279.289€              279.289€              279.289€              

Effecten 543.380€              244.597€              100.000€              200.000€              371.000€              -€                        

Liquide middelen 2.243.806€           4.360.716€           2.142.629€           2.202.712€           2.224.646€           3.038.595€           

4.180.994€          5.684.603€          2.521.918€          2.682.001€          2.874.935€          3.317.884€          

Totale activa 11.152.265€         12.077.336€         9.499.311€           9.535.311€           9.425.674€           9.535.578€           

Passiva realisatie realisatie begroting begroting begroting begroting

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Eigen vermogen

Algemene reserve 2.909.643€           2.693.032€           1.833.078€           956.778€              1.031.441€           1.213.545€           

Bestemmingsreserve 3.918.886€           4.689.819€           4.689.819€           4.689.819€           4.689.819€           4.689.819€           

6.828.529€          7.382.851€          6.522.897€          5.646.597€          5.721.260€          5.903.364€          

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud 1.557.636€           1.705.413€           1.948.500€           2.872.300€           2.688.000€           2.615.800€           

Personele voorziening 296.500€              303.850€              303.850€              303.850€              303.850€              303.850€              

1.854.136€          2.009.263€          2.252.350€          3.176.150€          2.991.850€          2.919.650€          

Langlopende schulden

Langlopende schulden 675€                    494€                    314€                    133€                    -€                        -€                        

675€                   494€                   314€                   133€                   -€                        -€                        

Kortlopende schulden 2.468.925€           2.684.727€           1.544.351€           712.431€              712.563€              712.563€              

Overlopende passiva

Kortlopende schulden 2.468.925€          2.684.727€          1.544.351€          712.431€             712.563€             712.563€             

Totale passiva 11.152.265€         12.077.336€         10.319.912€         9.535.311€           9.425.674€           9.535.578€           
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Kortlopende effecten 

Dit betreft de obligaties die in het jaar erop vrijvallen. De bedragen zijn gebaseerd op de nominale 

waarde van de obligaties op de vrijvalkalender. 

 

Liquide middelen 

De omvang van de liquide middelen is afhankelijk van investeringen, de stand van de voorziening en 

resultaten. Omdat het hier een momentopname betreft, is dit lastig te begroten. Bij een eventueel 

tekort van de liquide middelen kunnen deze worden aangevuld door verkoop obligaties onder de 

financiële vaste activa. De omvang van de bouwrekening heeft per ultimo 2021 een stand van  

€ 1.153.322.   

 

Eigen vermogen 

De prognose van het eigen vermogen is berekend door toevoeging/onttrekking van het begrote 

resultaat. 

 

Voorzieningen 

De hoogte van de voorziening is berekend door de begrote dotatie te verminderen met de verwachte 

uitgaven t.l.v. de voorziening.  

 

Kortlopende schulden 

De omvang van de kortlopende schulden in de meerjarenbegroting is voor de komende jaren op gelijk 

niveau gepresenteerd als de verwachte jaarcijfers van 2021. Deze verwerking is ook bij de presentatie 

van de vorderingen toegepast. 

 

ENKELVOUDIGE MEERJARENBEGROTING 

Onderstaande overzicht de enkelvoudige meerjarenbegroting voor het onderwijs welke is ontleend 

aan de definitieve meerjarenbegroting 2022-2025. 

 

 
  Stichting PCO Gelderse Vallei begroting begroting begroting begroting

2022 2023 2024 2025

Baten

Rijksbijdrage OCW 19.096.851€  18.320.485€   18.884.516€   19.325.677€   

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 14.000€         14.000€          14.000€          14.000€          

Overige baten 234.150€       234.150€        234.150€        234.150€        

19.345.001€  18.568.635€   19.132.666€   19.573.827€   

Lasten 

Personele lasten 15.781.451€  14.987.237€   15.421.637€   15.748.103€   

Afschrijvingen 694.733€       749.223€        740.891€        741.445€        

Huisvestingslasten 1.236.550€    1.085.850€     1.085.850€     1.093.050€     

Overige instellingslasten 1.707.221€    1.733.925€     1.821.425€     1.821.425€     

19.419.955€  18.556.235€   19.069.803€   19.404.023€   

Saldo baten en lasten 74.954-€         12.400€          62.863€          169.804€        

Financiële baten en lasten

Financiële baten 31.300€         26.300€          26.300€          25.300€          

Financiële lasten 16.300€         15.000€          14.500€          13.000€          

15.000€         11.300€          11.800€          12.300€          

Resultaat 59.954-€         23.700€          74.663€          182.104€        

-7495400% 2630000% 2630000% 2530001%
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

Rijksbijdragen OCW 
Bij het begroten van de rijksmiddelen is gerekend met de subsidiebedragen die momenteel beschikt 
zijn. Ten tijde van het opstellen van de begroting is de tweede circulaire voor schooljaar 2021/2022 
de meest actuele informatie. Dit is overeenkomstig het advies van de PO-Raad. In de huidige 
bekostigingssystematiek worden er drie publicaties per subsidieperiode afgegeven. De eerste 
publicatie vindt plaats in april, voorafgaand aan het schooljaar. De tweede keer in september 
gedurende het schooljaar en de derde publicatie (de definitieve subsidievaststelling) in september 
na afloop van het schooljaar.  
 
Deze situatie wordt aangepast door de komst van de vereenvoudiging van de bekostiging. Daarbij 
wordt de overstap gemaakt van drie naar twee momenten waarop bekostigingsprijzen worden 
aangepast. Uiteindelijk moet dit voor de sector meer inzicht gaan geven, waardoor het huidige 
verrassingseffect bij de derde prijzenronde, aan het einde van het betreffende schooljaar, wordt 
geëlimineerd.  
 

In de meerjarenbegroting is gerekend met een nullijn op zowel de inkomstenkant als de ontwikkeling 

van de loonkosten. De insteek hierbij is dat eventuele extra middelen zullen leiden tot een herziening 

van de CAO. De insteek van de PO-Raad is dat nieuwe cao-afspraken binnen de kaders van de 

aanwezige financiële ruimte moeten uitkomen. 

 
De bekostigingsgrondslag (het aantal leerlingen) laat komende jaren een verdere toename zien. Voor 
de berekening van de verwachte groeibekostiging wordt gebruik gemaakt van een tool die de PO-
Raad beschikbaar stelt. Het verwachte leerlingenverloop tijdens schooljaar 2021/2022 is op 
maandniveau in kaart gebrac t. Op basis van de rekentool is een bedrag opgenomen voor 2022 ad € 
175.000. Voor de jaren 2023 t/m 2025 zijn er geen groeimiddelen begroot. Door de komst van de 
vereenvoudiging bekostiging zal de huidige groeiregeling worden aangepast. Aangezien er in 2023 
en 2024 op stichtingsniveau minder groei wordt verwacht en het feit dat de drempel voor 
groeibekostiging vanaf 2023 omhooggaat zijn er voorzichtigheidshalve geen verdere groeimiddelen 
begroot.  
 

De vereenvoudiging van de bekostiging is een aspect dat vanaf 1 januari 2023 wordt doorgevoerd. 

Er is reeds beschreven welke effecten dit heeft voor PCOGV. In de meerjarenbegroting is vanaf 2023 

een subsidieverhoging doorgevoerd, waarbij de overgangsregeling is meegenomen. 

 
Overige overheidsbijdragen en subsidies  
De overige over eidsbijdragen ad € 14.000 bestaan uit middelen die vanuit de gemeente Nijkerk 
worden ontvangen als vergoeding voor de gymzaal van de Oranje-Nassauschool.  
 
Overige baten  

De overige baten bestaan grotendeels uit overblijfgelden, identiteitsgelden en ouderbijdragen. Ten 

opzic te van 2021 is  et niveau van de ouderbijdragen afgenomen van € 210.000 naar een niveau 

van € 115.000. Dit  oudt verband met  et feit dat er in 2022 geen inkomsten voor overblijven zijn 

opgenomen. In 2021 was  iervoor € 90.000 begroot. Nagenoeg alle sc olen zijn overgestapt naar 

een continurooster, daardoor valt het overblijven weg. Voor eenzelfde bedrag is tevens het niveau 

van de begrote uitgaven opgenomen. Feitelijk is deze ontwikkeling derhalve exploitatieneutraal. 
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Personeelslasten 
De personele lasten zijn qua omvang van  et aantal fte’s begroot op basis van de afspraken die in 
het bestuursformatieplan 2021/2022 zijn gemaakt. Vanuit het financiële beeld van de komende 
jaren blijkt dat het huidige normenkader passend is. De ontwikkelingen rond passend/ inclusief 
onderwijs en de afbouw van aanwezige projectgelden laten zien dat de huidige financiële 
bandbreedte van PCOGV komende jaren zal afnemen. Het is belangrijk tijdig op deze 
ontwikkelingen te anticiperen en dit mee te nemen bij de vaststelling van beleid.  
 
Het niveau van de begrote loonkosten laat ten opzichte van de begroting van 2022 een toename 
zien van ruim € 1.65 miljoen. De vergelijkbaar eid ric ting de begroting van 2021 wordt 
vertroebeld aangezien er in 2022 sprake is van formatieve inzet vanuit NPO-middelen. De omvang 
van de NPO-formatie is begroot voor de periode januari t/m juli en komt uit op een niveau van € 
640.000. Verder is er sprake van een nieuwe CAO, waarbij er een salarisaanpassing is 
overeengekomen van 2,25%. Dit percentage is meegenomen bij de begroting van de loonkosten.  
 
Het aantal fte van de functiecategorie laat een ontwikkeling zien van afgerond 152 fte in 2021 naar 
145 fte in 2022. 
 
Deze ontwikkeling is het gevolg van:  
• Aanpassing normenkader waarbij de norm is opgehoogd van 25 naar 26 leerlingen per fte OP. Op 
totaal niveau leidt dit tot een afname van 4,5 fte.  

• Vanuit  et verleden was er binnen de formatie van sc olen sprake van zogenaamde 
splinterformaties. De omvang hiervan bedroeg ca. 3 fte. Deze splinterformaties zijn bij het 
bestuursformatieplan 2021-2022 geëlimineerd. Ook deze ontwikkeling leidt tot een afname van het 
aantal 3 fte.  

• In de begroting 2021 is uiteindelijk gerekend met 5,5% verzuim. Voor de begroting 2022 is  et 
uitgangspunt bepaald op 4,5%. Dit leidt tot een afname van afgerond 2 fte.  

• Ten opzic te van 1 oktober 2021 is er sprake van een leerlingengroei. Deze groei is vertaald naar 
extra  

• formatieruimte. In totaal komt deze ontwikkeling afgerond uit op 3 fte.  

• Verder wordt opgemerkt dat scholen de formatie passend hebben gemaakt vanuit de aanwezige 
NPO-middelen. Dit is tegelijkertijd een attentiepunt richting de toekomst. De NPO-middelen 
kennen een tijdelijk karakter. De oplossingsrichting die sommige scholen voor schooljaar 2021-2022 
hebben gekozen is geen structurele oplossing.  

• In  et ‘Deltaplan Personeelsbestand op peil’ worden oplossingsric tingen en de investeringen 
daarvoor beschreven.  

 

Afschrijvingen 

Een belangrijk onderdeel binnen de begroting is de investeringsbegroting. Tijdens het 

begrotingsproces hebben de clusterdirecteuren aan kunnen geven welke investeringen komende 

vier jaar nodig zijn c.q. welke activa is afgeschreven en voor herinvestering in aanmerking komt. Op 

hoofdlijnen gezien wordt er komende jaren vooral geïnvesteerd in verdere ICT-ontwikkeling binnen 

het onderwijs, nieuwe methodes en aanvulling en vernieuwing van schoolinventaris. 
 

Huisvestingslasten  
De lasten op het gebied van huisvesting laten een vast karakter zien. Het merendeel van deze kosten 
bestaan uit kosten voor gas, water en elektra en schoonmaakkosten. PCOGV heeft een prijsafspraak 
voor de levering van gas en elektra. Om deze reden zijn er geen grote prijsaanpassingen begroot voor 
de levering van gas.  
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Onderhoudsvoorziening  
Het dotatieniveau voor de onder oudsvoorziening is gelijk ge ouden met 2021 en bedraagt € 
367.600. De huidige methode binnen de PO- en VO-sector bij het bepalen van de 
onderhoudsvoorziening is in strijd met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.  
 
Er is voor het boekjaar 2022 een tijdelijke verruiming van kracht voor het bepalen van de 
onderhoudsvoorziening. Eind 2020 is er door de RJ-werkgroep Onderwijs van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving in samenwerking met de sectorraden een advies uitgebracht over de invoering van 
de nieuwe waarderingsmethodiek. In dit advies wordt aangegeven dat de nieuwe 
waarderingsmethode een beter inzicht geeft in de werkelijke vermogenspositie van schoolbesturen. 
Het advies is om de invoering per 1 januari 2023 te laten plaatsvinden. Wanneer de nieuwe 
systematiek bij het bepalen van de onderhoudsvoorziening voor PCOGV zou worden toegepast 
betekent dat de omvang van de onderhoudsvoorziening moet worden ver oogd met circa € 900.000. 
  
De toepassing van de waardering op basis van de componentenmethodiek leidt tot een afname van 
het jaarlijkse dotatieniveau. Dit komt doordat er een inhaalslag wordt gemaakt richting de benodigde 
beginstand. Vanaf 2023 is er een dotatieniveau begroot van € 230.600. Dit betekent een afname van 
de jaarlijkse dotatie van € 137.000.  
 
Geplande investeringen 2022 - 2025  
De volgende (vervangende)nieuwbouw of renovatieprojecten staan voor de aankomende jaren 
gepland (betreffende de jaren van de meerjarenbegroting 2022-2025):  
 

• KC De Spreng Hoevelaken  
De renovatie (gestart in 2021) van KC De Spreng in Hoevelaken zal in 2022 zijn gerealiseerd.  
 

• Het Anker  
Het Anker komt in aanmerking voor nieuwbouw (samen met De Zaaier uit Terschuur).  
Naar verwachting zal in 2022 het bouwproces worden opgestart.  
 

• KC Pr. Willem-Alexander  
In 2022 zal gestart worden met de renovatie van KC Pr. Willem-Alexander.  
 

• KC De Fontein locatie Burgthof 
De noodlokalen bij KC De Fontein locatie Burgthof zullen worden gesloopt. Voorafgaand worden 
deze lokalen in permanente staat gerealiseerd aan het huidige scholencomplex.  
 

• Overige 

- De Vlindertuin in Voorthuizen laat een gestage groei van het aantal leerlingen zien en daarom 
zal naar verwachting in 2023/24 worden uitgebreid met twee lokalen.  

- In de nieuwbouwwijk Bloemendaal in Barneveld staat voor 2023/24 een nieuw kindcentrum 
voor PCOGV op de rol. Het betreft een dislocatie van De Spreng Barneveld.  
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Overige instellingslasten  
Een uitsplitsing van de overige instellingslasten is in onderstaande overzicht opgenomen:  
Ten opzic te van 2021 neemt  et begrote niveau in 2022 af met ca. € 250.000. Dit  oudt verband 
met twee ontwikkelingen:  
 
1. In 2022 zijn er geen innovatiemiddelen begroot ad € 150.000. De  uidige NPO-middelen zijn 
tevens gekoppeld aan het aspect onderwijsinnovatie. Vanaf augustus 2023 is er opnieuw een 
innovatiebudget opgenomen, aangezien het NPO-traject vooralsnog dan stopt.  

2. In 2022 vallen de kosten voor het overblijven weg, zie tevens toelichting bij de overige baten. 
Deze ontwikkeling is budgetneutraal.  
 
GECONSOLIDEERDE MEERJARENBEGROTING 
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Hoofdstuk 6. Facilitair, Huisvesting en ICT  
 
Ver- en nieuwbouw 2021 
  
Cluster 1 
De renovatie van KC Het Anker in Zwartebroek (bouwjaar 1978) is in 2015 aanleiding geweest om bij 
de gemeente Barneveld vervangende nieuwbouw voor dit KC aan te vragen. Deze aanvraag is 
gehonoreerd. Ook De Zaaier, een basisschool van de Stichting De Drieslag, in Terschuur komt in 
aanmerking voor vervangende nieuwbouw. Er is besloten dat er in “Terbroek” één gebouw met twee 
scholen wordt gerealiseerd. Beide scholen krijgen zes lokalen. Daarnaast wordt er een 
kinderdagopvang gerealiseerd en dit wordt door Chr. Kindcentrum Terbroek geëxploiteerd. De 
gemeente Barneveld heeft begin 2021 aangegeven dat er grond, gelegen tussen Zwartebroek en 
Terschuur, is aangekocht voor een nieuwbouwwijk (110 woningen/bouwperiode 2023/2028) en 
daarin wordt ook het nieuwe kindcentrum gerealiseerd. In maart 2022 wordt de plek met de twee 
dorpen gecommuniceerd en zal door de drie participanten een intentieovereenkomst worden 
getekend. in de planning is de grond in maart 2023 bouwrijp en dan kan de start van de bouw 
aanvangen. In de nabijheid zal er ook een gymzaal/sportzaal worden gerealiseerd. 
  
De Fontein locatie Burgthof. In 2020 zijn er aangaande KC De Fontein locatie Burgthof gesprekken 
gestart betreffende de vervanging van de noodlokalen (vijf lokalen en een speellokaal). Deze 
noodlokalen worden door KC De Fontein en De Amaliaschool gebruikt. Het gebouw is gedateerd en 
onderzocht wordt hoe de vervangende nieuwbouw aan het huidige hoofdgebouw kan worden 
gerealiseerd. Het voordeel hier van is dat het hoofdgebouw efficiënter in gebruik wordt en dat de 
noodlokalen tijdens de vervangende nieuwbouw in gebruik kunnen blijven. KC De Fontein krijgt drie 
nieuwe onderwijsruimtes en daarnaast wordt er een wissellokaal (met de verwachting dat dit 
permanent bezet zal worden door KC De Fontein) gerealiseerd. Voor de toekomst wordt er rekening 
mee gehouden dat er op termijn nog twee lokalen bijgebouwd kunnen worden. Naar verwachting zal 
de oplevering ultimo 2022 plaatsvinden. 
  
In de wijk Bloemendal (1.500 woningen) in Barneveld krijgt KC De Spreng Barneveld een dislocatie. 
Op moment van schrijven zijn de werkzaamheden van de grond bouwrijp maken voor fase 1 van start 
gegaan. Het nieuwe kindcentrum staat in fase 2 gepland (2024). Aandac tspunt  ier is  oe de “piek” 
in deze nieuwe wijk samen met een ander schoolbestuur in huisvesting word vertaald. 
  
Cluster 2 
De renovatie van KC PWA staat in 2023 gepland. In juni 2021 gaat er gestart worden met een 
haalbaarheidsonderzoek. Gekeken gaat worden of het beschikbare budget toereikend is om een 
adequaat/duurzaam gerenoveerd gebouw te realiseren. Dit gebouw moet voldoen aan de 
onderwijskundige visie van het KC, bouwkundig- en installatie technische eisen, voor de aankomende 
25 jaar. De kinderen zullen tijdens de renovatie in de nabijheid van KC PWA in tijdelijke huisvesting 
worden ondergebracht. Gezien de beperkte ruimte zal de renovatie mogelijk in twee fasen 
plaatsvinden. De huidige bouwmarkt maakt het realiseren van renovatie (vervangende) nieuwbouw 
projecten met een normvergoeding moeilijk.  
De normvergoeding beweegt niet synchroon mee met de marktwerking. Naast deze normvergoeding 
heeft PCOGV een subsidie van 150.000 aangevraagd en gekregen. I.v.m. deze subsidieaanvraag n het 
kader van optimale ventilatie zullen de werkzaamheden in 2022 worden opgestart (subsidie eis). 
  
Het bouwproces van KC Holk locatie Doornsteeg is volledig afgerond en in het voorjaar 2021 in 
gebruik genomen. Het kindcentrum heeft in deze groeiende wijk nog leegstand en dit wordt op dit 
moment met vier groepen door Het Baken (KPOA) ingevuld. KC Holk locatie Doorsteeg is nu nog een 
dislocatie van het KC Holk locatie De Terrassen. Onderzocht is of deze locatie (Doornsteeg) een 
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zelfstandige kindcentrum kan worden met een eigen BRIN-nummer. Dit is helaas niet gelukt. In maart 
2022 wordt dit proces opnieuw opgestart. Naast een financieel voordeel is dit ook van belang om de 
voorkomen dat de inwoning van Het Baken mogelijk structureel wordt en dat daardoor de leerlingen 
die uit Doornsteeg komen dan gehuisvest moeten worden in KC Holk De Terrassen. Op het moment 
van schrijven geeft de gemeente aan dat er gezocht wordt naar een oplossing voor de huisvesting 
van Het Baken. Verschillende strategieën worden uitgewerkt. Een aandachtspunt, omdat het KC Holk 
Doornsteeg de aankomende jaren gestaag groeit. 
  
Cluster 3 
Het bouwproces van KC De Vlindertuin is afgerond. Op 30 april is het kindcentrum geopend. Het 
aantal leerlingen van De Vlindertuin laat een duidelijke groei zien. In de ontwerpfase is er rekening 
gehouden dat er twee groepsruimtes bijgebouwd kunnen woorden. O.b.v. de 1 oktober telling 2021 
heeft het KC nog geen recht op uitbreiding (1 leerling te kort), maar de nieuwe systematiek 
betreffende huisvestingsaanvragen die in 2023 aan de orde is brengt wellicht een oplossing. I.p.v. de 
1 okt telling zal er op 1 februari in de toekomst geteld gaan worden. Deze wijziging van teldatum 
wordt veroorzaakt door de nieuwe bekostigingssystematiek per 2023. Op 1 februari 2022 heeft het 
KC wel recht op uitbreiding. Overigens moet de wet aangaande deze systematiek nog wel worden  
vastgesteld. De realisatie van de uitbreiding en de gestage groei van het kindcentrum loopt wellicht 
niet optimaal synchroon. Daarom is onderzocht om ruimtes in het dorpshuis De Eng (gelegen naast 
het KC) te gaan huren en dit is voor gelukt. 
  
KC Van den Bergh ondergaat eind 2021 een forse opfris beurt. In 2022 zullen er ook nog 
onderwijskundig aanpassingen in het gebouw plaatsvinden. De plannen worden in de aankomende 
tijd verder concreet gemaakt. 
  
KC De Branding locatie Norschoten wordt geconfronteerd met het feit dat een medegebruiker in het 
Norschotencomplex het pand heeft verlaten. Het betreft De Daltonschool van het openbaar 
onderwijs (STEV). Naast de huidige leegstand in KC De Branding en door de leegstaand die ontstaat 
door het vertrek van De Daltonschool ontstaat er een situatie die kansen biedt om het gebouw 
opnieuw te gaan inrichten. Met de gemeente is overeengekomen dat medio 2021 de voormalige 
Daltonsc ool in gebruik mag worden genomen door P OGV. De “ oogbouw” (zeven lokalen) wordt 
dan medio 2022 overgedragen aan de gemeente. Het KC krijgt zo een compacter gebouw met 
leerpleinen om onderwijskundig beter onderwijs te kunnen geven.  
  
KC De Branding / Veller laat en gestage groei zien. In het schooljaar 22/23 wordt het speellokaal (9e 
onderwijsruimte) door het kindcentrum in gebruik genomen. Dit moet in overleg met De Drieslag en 
de gemeente. Op de achtergrond speelt hier ook het verkrijgen (mogelijk) van een eigen BRIN-
nummer. 
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Cluster 4 
Medio 2021 is er gestart met de renovatie van KC De Spreng in Hoevelaken. Op moment van 
schrijven zitten de leerlingen in een tijdelijke huisvesting in de nabijheid. PCOGV financiert gelijktijdig 
met de renovatie een uitbreiding met een kinderopvangruimte. In goed overleg met de gemeente is 
een investering van de Steunstichting De Spreng H. uit het verleden omgezet in huisvesting voor 
kinderopvang. Na de renovatie zijn twee permanent groepsruimtes beschikbaar voor kinderopvang 
en is deze kinderopvang wat huisvesting betreft gewaarborgd. Daarnaast wordt in de renovatie de 
voormalige teamruimte verbouwd tot een kinderopvangruimte (peuteropvang). 
In het voortraject is hier ook weer extra budget (SUVIS) aangevraagd en beschikbaar gekomen van 
een subsidie van 150.000 in het kader van optimale ventilatie. Dit budget is zeer welkom om in de 
huidige bouwmarkt met een  normvergoeding vanuit de gemeentelijke overheid de renovatie te 
kunnen bekostigen 
De oplevering van de renovatie staat in het voorjaar (15 mei)  2022 gepland. 
   
De KC Kon. Juliana heeft in de zomervakantie een opfrisbeurt gehad. In 2022 zal de eerste verdieping 
worden aangepakt. 

 
Toekomstige ontwikkelingen huisvesting 
 
In 2022:  

• Opstarten vervangende nieuwbouw KC Het Anker;  
• Afronden renovatie KC De Spreng Hoevelaken; 
•  ealiseren vervangende nieuwbouw “De  leine  urgt” (noodlokalen bij De Fontein, locatie 

De Burgthof) d.m.v. uitbreiding van het hoofdgebouw; 
• Opstarten renovatie KC Prins Willem-Alexanderschool; 
• Opstarten nieuw KC in de wijk  Bloemendal (Barneveld). .  

 
In 2023:   

• Realisatie vervangende nieuwbouw KC Het Anker en 
• Renovatie KC Prins Willem-Alexanderschool.  

 

Duurzaamheid 
 
PCO Gelderse Vallei heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Bij renovatie en (vervangende) 
nieuwbouw is duurzaamheid een aandachtspunt. Standaard wordt er een installatie-adviseur, die 
deskundig is op het gebied van duurzaamheid, aangetrokken die naast de architect de school vorm 
geeft. Waar mogelijk wordt er gebruik gemaakt, de omvang in bepalend, van warmte-koude opslag 
en standaard worden er zonnepanelen geïnstalleerd. PCO Gelderse Vallei zal er de aankomende jaren 
naar streven dat alle scholen, waar mogelijk, van zonnepanelen zijn voorzien. 
 
ICT 
 
Begin 2021 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor het starten met de implementatie van 
AFAS voor HR & Financiën per voorjaar 2021. De huidige software die gebruikt wordt binnen de 
wordt gekoppeld aan AFAS. De primaire verwerking wordt in deze programma's gerealiseerd, waarna 
de gegevens in AFAS zichtbaar zijn. Hierdoor ontstaat een optimale situatie, waarin meer en 
eenvoudiger inzicht ontstaat in gegevens die relevant zijn als sturingsinformatie voor management 
en bestuur.  
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Ventilatie 
 
Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. In de praktijk blijkt echter dat 
niet alle scholen in het land aan de huidige eisen voor ventilatie voldoen. Ook de KC van PCO 
Gelderse Vallei. In 2021 hebben alle KC voor alle onderwijsruimtes en kinderopvangruimtes een 
mobiele CO2 meters gekregen. Een aantal (de nieuwere) KC heeft reeds vaste CO2 meters. M.bv 
deze meters kan er getoetst worden of er goed wordt geventileerd. Belangrijk hierbij is dat de 
leerkrachten/PM-ers goed (soms extra) ventileren. Bij klachten wordt er gekeken of kleine 
bouwkundige (bijv. extra roosters) aanpassingen soelaas kunnen bieden. Op moment van schrijven is 
een onderzoek opgestart met een installatie advies bedrijf om de KC waar de ventilatie nog niet 
optilmaal is in beeld te brengen. Met de bevindingen wordt een plan van aanpak gemaakt. 
 

Hoofdstuk 7. Medezeggenschap 
 
GMR 
 
De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van PCO Gelderse Vallei is de formele 

vertegenwoordiger van de belangen van ouders en personeelsleden. De GMR bestaat uit 6 

personeelsleden en 6 ouders, ieder uit één van de scholen van PCO Gelderse Vallei. De GMR spart 

met het bestuur over het onderwijsbeleid en oefent zijn instemmings- en adviesbevoegdheid uit.  

Dit kalenderjaar sprak de GMR zich onder meer uit over: 

• Vakantierooster 2022/2023  

• Secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Het strategisch koersplan (voortgang) 

• Passend onderwijs  

• Deltaplan personeelsbestand op peil 

• Bestuursformatieplan  

• Begroting/bestuur rapportage financiën  

• Nationaal programma onderwijs 

 
Jaarverslag 
Het jaarverslag van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vindt u in bijlage 3.  
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Hoofdstuk 8. Governance  
 
Code Goed Bestuur 
 
In 2010 is de Code Goede Bestuur voor het eerst opgesteld en geïmplementeerd. In 2017 is de Code 
grotendeels bijgesteld en opnieuw vastgesteld en sinds november 2020 is er weer een nieuwe versie 
uit. De herziene Code Goed Bestuur besteedt meer aandacht aan de maatschappelijke opgave van 
het primair onderwijs, en de verbinding met de maatschappelijke context die deze opgave met zich 
meebrengt. Met deze code laat het primair onderwijs zien dat de sector zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid neemt en zich daarover wil verantwoorden. De code geeft invulling aan de 
principes van goed bestuur, om op die manier bij te dragen aan goed onderwijs voor alle kinderen. 
 
Principes 
Naast verplic tende ‘pas toe’ bepalingen, is de Code Goed Bestuur PO opgebouwd uit vier principes. 
 ij deze principes  oort  et beginsel ‘doen en verantwoorden’. Dit betekent dat bestuur en intern 
toezicht zichtbaar maken hoe zij de code toepassen in hun handelen. Hoe zij deze toepassen is dus 
contextafhankelijk, en daarom is het van nadrukkelijk belang dat bestuur, intern toezicht en andere 
belanghebbenden het gesprek erover voeren. Zo wordt recht gedaan aan de veelzijdigheid van 
bestuur en organisatie in het primair onderwijs, en wordt bijgedragen aan een adequaat en 
betrouwbaar beeld van de manier waarop de sector invulling geeft aan zijn maatschappelijke opgave. 
 
De Code Goed Bestuur PO is opgebouwd uit vier principes:  
1) Het bestuur zorgt voor goed onderwijs aan alle kinderen. 
2) Het bestuur werkt voortdurend in verbinding met de maatschappelijke context. 
3) Het bestuur werkt actief aan de professionaliteit van de organisatie en van zichzelf. 
4) Het bestuur werkt integer en transparant. 
 
Uitwerkingen 
Bij ieder principe is een aantal uitwerkingen beschreven. Deze zijn behulpzaam bij het invulling geven 
aan de principes en de verantwoording hierover. Sommige van deze uitwerkingen zijn direct 
toepasbaar in veel onderwijsorganisaties, terwijl andere vooral bedoeld zijn als startpunt voor het 
onderlinge gesprek. Daar waar, in een specifieke context, een eigen uitwerking beter is, stimuleert de 
code deze te formuleren, uit te voeren én zichtbaar te maken.    
 
Toezichthoudend orgaan  
 
Binnen PCO voor Onderwijs en Opvang Gelderse Vallei is gekozen voor  et “One Tier” model, waarbij 
alle (uitvoerende) werkzaamheden zijn belegd bij het Dagelijks Bestuur in de persoon van de 
directeur-bestuurder. Tezamen met (toezichthoudende) leden van de Raad van Beheer vormt hij het 
Algemeen Bestuur. Afspraken omtrent bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten en het 
bestuursreglement. De Raad van Beheer bestaat naast de directeur-bestuurder uit 5 
toezichthoudende leden, welke volgens een vastgesteld rooster aftredend en/of afredend 
herkiesbaar zijn.  
 
Taken en bevoegdheden 
De Raad van Beheer heeft als bevoegdheden het goedkeuren van het strategisch beleidsplan, de 
begroting en het jaarverslag waarvan de jaarrekening deel uitmaakt. Ook draagt de Raad van Beheer 
zorg voor de aanwijzing van de externe accountant en adviseert zij de directeur-bestuurder inzake 
het gehele beleid van de stichting en de kwaliteit van de opvang en het onderwijs. Tevens treedt de 
RvB op als werkgever van de directeur-bestuurder.  
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Commissies 
Alle leden van de Raad van Beheer maken tevens deel uit van een of meer commissies. Zo kennen we 
de remuneratiecommissie die functionerings- en beoordelingsgesprekken voert met de directeur-
bestuurder; de auditcommissie die extra toeziet op het financieel-, huisvestings,- en facilitair beleid 
en de kwaliteitcommissie die toeziet op de kwaliteit van het onderwijs en de opvang. 
 
Diversiteit in kennis en ervaring 
Er wordt bij de werving zoveel als mogelijk rekening gehouden met diversiteit in kennis en ervaring. 
Er wordt gestreefd naar kennis binnen de Raad van Beheer op in ieder geval het gebied van 
onderwijs, financiën en bedrijfskunde. Van de 5 leden hebben 3 leden een benoemde rol. Deze zijn: 
voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester. De overige leden zijn zogenaamde algemene leden. 
Behalve de voorzitter, ontvangen alle leden een jaarlijks gelijke en vaste vergoeding. De voorzitter 
ontvangt voor zijn rol een hogere vaste vergoeding. 
 
Toolkit/handboek Governance 
Eind 2020 is de Code Goed Bestuur vernieuwd. De aanpassingen worden verwerkt in een interne 
Toolkit welke als basis geldt voor het toezichthoudend orgaan. De Raad van Beheer staat garant voor 
het toezien op de rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen 
door op drie momenten in het lopende exploitatiejaar aan de hand van de toolkit de aangeleverde 
bestuursrapportage op het onderdeel financiën te checken. Daarnaast wijst zij jaarlijks de accountant 
aan die die rechtmatigheid en doelmatigheid vanuit zijn rol controleert. Ook dit jaar heeft de Raad 
van Beheer haar rol en verantwoordelijkheid als werkgever van de uitvoerende directeur-bestuurder 
ingevuld. Eenmaal per jaar besteedt de raad een volledig overleg aan de interne evaluatie volgens de 
richtlijnen die zijn opgenomen in de interne toolkit Governance.  
 
Vergoedingen 
De vergoedingsregeling voor de leden van de Raad van Beheer is vastgesteld op basis van de 
aanbevelingen van de VTOI (Vereniging voor toezichthouders in het onderwijs) en die van de PO-raad 
en wordt vermeld in de jaarrekening. Mocht er sprake zijn van betaalde dan wel onbetaalde 
nevenfuncties van de leden van de Raad van Beheer dan wordt dat eveneens in 
het bestuursverslag vermeld (bijlage 2).  
 
Jaarverslag 
Het jaarverslag van het toezichthoudend orgaan vindt u in bijlage 1.  
 
 

  



55 
Jaarverslag Onderwijs 2021 Stichting PCO Gelderse Vallei 

 

 

Hoofdstuk 9. Toekomstige ontwikkelingen  
 
Strategisch koersplan 
 
Begin 2020 zijn we gestart met het verzamelen van input voor het strategische koersplan 2021-2025.  
Eind 2020 is het plan vastgesteld en per 1 januari 2021 ingegaan. Het plan is gebaseerd op diverse 
gesprekken in diverse samenstellingen, met een groep van circa 60-80 leerkrachten, pedagogisch 
medewerkers, directieleden, staf, ouders en toezichthouders.  
 
Eén van de belangrijkste doelstellingen is het verder ontwikkelen van een ononderbroken 
ontwikkellijn voor alle kinderen van 0-13 jaar in ‘bruisende’ toekomstbestendige kindcentra. 
Kwaliteit en innovatie zijn sleutelwoorden. Effectieve instructie en een didactisch sterk aanbod is een 
peiler, alsook innovatieve kindcentrumconcepten. Daarnaast is het samen leren en innoveren -ook 
tussen opvang en onderwijs- een speerpunt.  
 
De nabije toekomst  
 
Ook in op de nieuwe koersplanperiode blijven we bewust op de toekomstbestendigheid van onze 
kinderopvang en onderwijs. De situatie op de arbeidsmarkt, de economisch-maatschappelijke 
gevolgen van de coronapandemie en de nieuwe kabinetsplannen na de verkiezingen in 2021 zullen 
daarbij een rol spelen. In de nieuwe koersplanperiode zullen de nodige beleidskeuzes moeten 
worden gemaakt, die ervoor moeten zorgen dat onze kindcentra zich verder ontwikkelen, de 
resultaten verbeteren en de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd wordt.  
 
Bij de thema's onderwijs, onderzoek, kwaliteit, personeel, investeringen, huisvesting en 
duurzaamheid in de voorgaande hoofdstukken, worden ook de toekomstige ontwikkelingen 
beschreven. 
 
Tot slot 
 
De kwaliteit van onze opvang en onderwijs krijgt de hoogste prioriteit. We blijven ons richten op de 
verbinding tussen opvang en onderwijs binnen onze locaties, met de omgeving, de ouders en vanuit 
de ondersteunende diensten.  
 
April 2022  
Tjerk Deuzeman 
Directeur-Bestuurder 
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Hoofdstuk 10. Jaarverslag Toezichthouder 2021 
 

Bijeenkomsten Raad van Beheer 
 
De Raad van Beheer is in 2021 6 keer in een reguliere vergadering bijeengeweest en 1 keer in een 
themabijeenkomst. Een aantal van deze bijeenkomsten heeft online plaatsgevonden, omdat fysiek 
bij elkaar komen door de coronamaatregelen niet mogelijk was. In iedere vergadering worden de 
actualiteiten binnen het onderwijs en de opvang en specifiek binnen de stichting besproken. Naast 
de reguliere vergadering vindt ongeveer maandelijks een overleg plaats tussen de directeur-
bestuurder en de voorzitter van de Raad van Beheer. 
 
Onderwerpen 
 
Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen in het kader van de planning en control cyclus, waarin 
we ons buigen over zaken als de kaderbrief, de meerjarenbegroting, de bestuurs- en 
managementrapportages, het bestuursformatieplan, het risicomanagement, het benoemen van de 
externe accountant, het bestuderen van de jaarlijkse benchmark van Van Ree accountants, het 
toezien op de rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen, de 
jaarverslagen en jaarrekeningen en het toezien op de naleving van wettelijke voorschriften, zijn nog 
andere opvallende onderwerpen voorbij gekomen. Hierbij noemen we: 
 

• Locatieplannen en locatiebezoeken 
• Professionalisering (Bardo, Expeditie, etc.) 
• Secundaire arbeidsvoorwaarden en beloningsregeling 
• Beleid Passend Onderwijs 
• Nationaal Programma Onderwijs 
• Deltaplan Personeelstekort 
• Communicatie 

 
Dit is een niet uitputtend overzicht van onderwerpen waar de Raad van Beheer op toeziet en 
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor heeft, de directeur-bestuurder in adviseert en een aantal 
wettelijk verplichte documenten vaststelt. Daarnaast heeft de RvB opgetreden als werkgever van het 
uitvoerend bestuur en de valuatie van het uitvoerend bestuur vormgegeven. In een speciale 
Themabijeenkomst Goed Bestuur heeft de RvB een interne zelfevaluatie gehouden.  
 
Aan- en aftreden 
 
In 2021 is geen sprake geweest van aan- of aftredende leden van de Raad van Beheer. Voor het 
overzicht van de leden en hun portefeuilles verwijzen we naar hoofdstuk 1.  
 
April 2022 
A.C. van der Horst 
Voorzitter Raad van Beheer 
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Nevenfuncties leden Raad van Beheer (betaald en onbetaald)  
 
Dhr. A.C. van der Horst:  

• Directeur-bestuurder Aaldert vd Horst Consultancy B.V., regio-directeur SO/VSO (betaald)  

• Voorzitter Raad van Beheer St. PCOGV en St Kindcentra PCOGV, Barneveld (betaald)  

• Voorzitter Stichting Choice4life, opvang tienermoeders, Ede (onbetaald)  

•  id  estuur ‘ tic ting tot  teun’, Zetten (niet betaald)  

• Lid Raad van Toezicht, Stichting Ons Bedrijf & steunstichting, Barneveld (onbetaald)  

• Lid Raad van Toezicht Centrum Jeugd & Gezin, gemeente Barneveld (onbetaald)  

• Lid Kerkenraad & Moderamen, Protestantse Gemeente, Barneveld (onbetaald)  

• Voorzitter Stichting ET10, Vereniging van vakantiehuiseigenaren, Terschelling (onbetaald)  
  
Mw. J.M.J. Raijmakers – Schonenberg:  

• Programmamanager/verandermanager Enexisgroep (betaald);  

• Vice voorzitter Raad van Beheer St. PCOGV en St Kindcentra PCOGV, Barneveld (betaald)  
 
Dhr. M.D. Bakker:  

• Conrector Havo St. PCVO Eemland (betaald)  

• Lid Raad van Beheer St. PCOGV en St Kindcentra PCOGV, Barneveld (betaald)  

• Voorzitter COV Sursum, Lunteren (onbetaald)  
 
Dhr. B. Kuiper:    

• Senior Adviseur bij BMC  (betaald) 
 
Dhr. J.W. Nuis:   

• Senior docent/onderzoeker HRM bij de Christelijke Hogeschool Ede (betaald)  

• Gemeenteraadslid Ede (raadsvergoeding)  

• Praktijkbegeleider Scouting (onbetaald)  
 
Dhr. T. Deuzeman:  

• Tot 1-11-2018 Algemeen Directeur Veluwse Onderwijsgroep, Apeldoorn (betaald)  

• Vanaf 1-11-2018 Directeur-Bestuurder St PCOGV en St Kindcentra PCOGV, Barneveld 
(betaald)  

• Directeur/Eigenaar EduScoop VOF (betaald)  
 

De vergoedingsregeling voor de leden van de Raad van Beheer is vastgesteld op basis van de 

aanbevelingen van de VTOI (Vereniging voor toezichthouders in het onderwijs) en die van de PO-raad 

en wordt vermeld in de jaarrekening.  
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Hoofdstuk 11: Jaarrekening 2021  
 

Grondslagen voor waardering van activa, passiva en resultaatbepaling 

 
Algemeen            

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

Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs 

worden Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast 

(behoudens afwijkingen aanvullingen in de Regeling voor de 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."            

Continuïteit       

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.   

Vergelijking met voorgaand jaar          

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

opzichte van voorgaand jaar.    

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.      

Consolidatie             

In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen de entiteiten die tot de groep behoren. 

Dit betreft de volgende entiteiten:         

 

- Stichting Protestants Christelijke Organisatie voor Opvang Gelderse Vallei    

- PCO Gelderse Vallei Facilitair BV         

Verbonden partijen           

"Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende 

zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook 

rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als 

verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management 

van de instelling en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.  
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Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder 

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

transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. "   

Grondslagen Balans           

 

Materiële vaste activa           

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

de 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. Onderstaand 

worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. Tevens zijn de activeringsgrenzen 

vermeld. 
   

           
                           
  Categorie 

 

afschrijvings-
termijn in 
maanden  

afschrijvings-
percentage 

per jaar 

 
activerings-
         € 

   
  

  
            

  Gebouwen  480  2,50%  500    
  Verbouwingen  120-480  2,5-10  500    
  Terreininventaris  360  3,30%  500    
  

 
             

  Kantoormeubilair en Inventaris          
  Bureau's      240  5,00%  500    
  Stoelen    

 

 240  5,00%  500    
  Kasten    

 

 360  3,30%  500    
  

 
             

  Schoolmeubilair en Inventaris          
  Docentensets  240  5,00%  500    
  Leerlingensets  240  5,00%  500    
  Schoolborden  300  4,00%  500    
  

 
             

  Onderwijskundige apparatuur en machines          
  Kopieerapparatuur  72  16,70%  500    
  Audio/video installatie  60  20,00%  500    
  Beamers  60  20,00%  500    
  

 
             

  ICT          
  Servers  60  20,00%  500    
  Netwerk-installatie  60  20,00%  500    
  Netwerkcomponenten  96  12,50%  500    
  Infrastructuur  120  10,00%  500    
  Digitaal schoolbord  48  25,00%  500    
  Computers  60  20,00%  500    
  Printers  60  20,00%  500    
  Tablets  36  33,30%  500    
  Laptop  48  25,00%  500    
  Touchscreen  72  16,70%  500    
  

 
             

  Leermiddelen 
 

        
  Methodes  96  12,50%  500    
  Spel- en sportmateriaal  180  6,70%  500    
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  Voor PCO Opvang Gelderse Vallei worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:    
  

     

         
  Terreinen/speelplein 

 
120  10,00%  500    

  Meubilair/inventaris 
 

120  10,00%  500    
  Apparatuur/installaties 

 
60  20,00%  500    

  Automatisering 
 

60  20,00%  500    
  Speelgoed 

 
60  20,00%  500    

                              

           

Gebouwen            

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor 

groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het 

geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot 

onderhoud verloopt.           

Terreinen            

Terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is sprake in het 

geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen wordt niet 

afgeschreven.            

Financiële vaste activa         

  

Effecten            
"Effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden de 

onderfinanciële vaste activa opgenomen effecten die: 

- geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille; en 

- niet tot einde looptijd worden aangehouden; 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. "        

"Waardevermeerderingen van deze effecten worden rechtstreeks verwerkt in de 

herwaarderingsreserve. Op het moment dat de desbetreffende effecten niet langer in de balans 

worden verwerkt, wordt de cumulatieve waardevermeerdering in het eigen vermogen verwerkt in de 

staat van baten en lasten. Indien van een individueel effect de reële waarde onder de 

(geamortiseerde) kostprijs komt, wordt de waardevermindering verwerkt ten laste van de staat van 

baten en lasten. Voor rentedragende financiële activa vindt verwerking van de rentebaten plaats 

tegen de effectieve-rentemethode. Effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden 

gewaardeerd tegen reële waarde. Waardeveranderingen worden rechtstreeks in de staat van baten 

en lasten verwerkt. Gekochte, rentedragende effecten die tot het einde van de looptijd worden 

aangehouden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 

Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na de eerste verwerking worden 

gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen via de staat van 

baten en lasten worden rechtstreeks in de staat van baten en lasten verwerkt. Transactiekosten die 

zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste verwerking worden gewaardeerd tegen reële waarde 

met verwerking van de waardeveranderingen via het eigen vermogen worden in de eerste 

waardering verwerkt. Bij verkoop van de effecten aan een derde of door opname in de effectieve 

rente (in geval van een rentedragend actief) worden de transactiekosten in de staat van baten en 

lasten verwerkt."          
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Overige vorderingen           

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten leningen en obligaties 

die tot het einde van de looptijd  zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel 

gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen en obligaties gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs. Transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering. 

Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en 

direct verantwoord in de staat van baten en lasten.       

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. 

Vorderingen            

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

tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde 

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.     

Waardering onderhanden projecten         

Onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde 

projectopbrengsten (bestaande uit de gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst). Indien 

van toepassing, worden de verwerkte verliezen en reeds gedeclareerde termijnen hierop in 

mindering gebracht. Onderhanden projecten waarvan de gefactureerde termijnen hoger zijn dan de 

gerealiseerde projectopbrengsten worden gepresenteerd onder de kortlopende schulden.   

Effecten            

Voor de waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen van effecten, zie toelichting effecten 

financiële vaste activa. Effecten als onderdeel van de vlottende activa hebben een looptijd korter dan 

één jaar.            

Liquide middelen           

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.           

Eigen vermogen          

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve(s) en bestemmingsreserve(s) en/of -fonds(en). 

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

bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het 

bestuur is aangebracht.  



62 
Jaarverslag Onderwijs 2021 Stichting PCO Gelderse Vallei 

 

 

 

De bestemmingsfondsen zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door 

derden is aangebracht. 

Omschrijving    Doel   Beperkingen       EUR 

- Fondsen (privaat) Bekostiging van 
activiteiten die niet uit 
publieke middelen betaald 
mogen worden 

Activiteiten betaald uit 
ouderbijdragen 

  214.892 

           

De statutaire reserve is een reserve zoals voorgeschreven in de statuten met een beperkte 

bestedingsmogelijkheid.          

Voorzieningen            

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

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

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

tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 

balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van 

de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders 

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

waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, 

dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen. Voorzieningen worden 

onderscheiden naar aard en doel. Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties 

ten laste van de staat van baten en lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van 

de betreffende voorziening."  

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

welke voor eind 2020 wordt bepaald. De berekening is als volgt: 

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

Bij een negatieve uitkomst van de rekenrente zal deze op nul worden gesteld. Voor 2020 wordt er 

gerekend met een rekenrente van 0,00%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente vastgesteld is 

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

Jubileumuitkeringen           

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

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

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

onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.    

Omschrijving Doel EUR

- Reserve personeel  677.127

- Reserve projecten overige Verwijzing SBO  209.577

- Reserve projecten overige  27.069

- Reserve nulmeting 1e waardering activa  74.234

- Reserve NPO-gelden Besteding NPO-middelen  427.003

- Reserve Extra hulp in de klas Besteding RTC-subsidie 

Extra hulp in de klas

 

138.699

 1.553.709

 

 

Cultuurcommissie

 

 

Beperkingen
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Voorziening duurzame inzetbaarheid         

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt opgenomen tegen de contante waarde van de 

gespaarde uren per einddatum verslagperiode, voor personeelsleden ouder dan 57 jaar waarbij een 

opnameplan is overeengekomen voor een looptijd van maximaal 5 jaar. Voor de berekening van de 

contante waarde van de voorziening wordt gerekend met de rekenrente welke onder het kopje 

voorzieningen is benoemd. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening 

gehouden met de opnamekans.         

Langdurig zieken           

De voorziening langdurig zieke werknemers wordt gevormd door de verwachte salariskosten van 

langdurig zieke werknemers die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces. 

Voorziening groot onderhoud           

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten 

gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald 

op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de 

werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. Bij de bepaling voor de voorziening groot 

onderhoud ultimo 2020 is gebruik gemaakt van de tijdelijke uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 

1c.        

Overige voorzieningen           

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling 

van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.      

Langlopende schulden           

Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Onder deze post 

valt onder meer vooruitontvangen investeringssubsidies. Deze subsidies moeten zichtbaar in 

mindering gebracht worden op de materiële vaste activa of als schuld gepresenteerd worden onder 

vooruitontvangen investeringssubsidies.        

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  et jaar waarop zij betrekking  ebben.  asten en risico’s die  un 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.  
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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. Subsidies met 

betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het 

desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en 

lasten.            

Personeelsbeloningen          

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

van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. De Stichting heeft de 

toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening verwerkt als 

verplichtingenbenadering. Voor 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 aangesloten bij het ABP. De belangrijkste kenmerken van deze regelingen zijn:    

• pensioengevende salarisgrondslag is middelloon     

• er heeft in 2021 geen indexatie plaatsgevonden      

• de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2021 100,30%     

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

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.  
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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.    

Prijsrisico            

De instelling loopt risico’s ten aanzien van de waardering van effecten, opgenomen onder financiële 

vaste activa en effecten, opgenomen onder vlottende activa. De instelling beheerst het marktrisico 

door onderscheid aan te brengen in de portefeuille, en limieten te stellen.    

Rente- en kasstroomrisico          

De Instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste 

activa, effecten en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden 

(waaronder schulden aan kredietinstellingen). Met betrekking tot vastrentende vorderingen en 

sc ulden loopt de instelling risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente. 

Kredietrisico            

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid.  
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GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

En vergelijkende cijfers 2020

€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 19.134.228  17.416.390  17.606.614  

3.2 Overheidsbijdragen en subsidies 

overige overheden 204.224        14.000          148.373        

3.5 Overige baten 4.045.385    3.467.000    3.675.608    

Totaal Baten 23.383.837 20.897.390 21.430.595 

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 18.268.807  16.968.612  17.369.363  

4.2 Afschrijvingen 751.022        698.561        640.728        

4.3 Huisvestingslasten 1.176.006    1.070.570    1.114.466    

4.4 Overige lasten 2.544.202    2.355.425    2.268.706    

Totaal lasten 22.740.036 21.093.167 21.393.263 

Saldo baten en lasten 643.801       -195.777      37.332         

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten 7.219            32.000          20.333          

6.2 Financiële lasten 25.581          19.300          12.932          

Saldo financiële baten en lasten -18.362        12.700         7.401            

Resultaat 625.439        -183.077      44.733          

7 Belastingen 15.056          -                 21.933          

Totaal resultaat 610.383        -183.077      22.800          

Bestemming van het resultaat

2021 2020

De bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

Begroting 2021
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2021

En vergelijkende cijfers 2020

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening  (saldo baten en lasten) 643.801        37.333          

Aanpassing voor aansluiting bedrijfsresultaat:

Afschrijvingen -/- 4.2 751.022        606.554        

Mutaties voorzieningen 2.2 155.127        1.854.136    

Totaal van aanpassing voor aansluiting bedrijfsresultaat 906.149        2.460.690    

Veranderingen in werkkapitaal:

Vorderingen 1.2.2 (excl. 1.2.2.14) 446.197        -537.465      

Effecten 1.2.3 298.783        -117.800      

Kortlopende schulden 2.4 (excl. 2.4.18) 207.605        -118.092      

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal 952.585        -773.357      

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.502.535    1.724.665    

Ontvangen interest 6.1.1 & 1.2.2.14 15.869          43.397          

Betaalde interest 6.2.1 & 2.4.18 -22.276         -12.897         

Betaalde winstbelasting 7 -15.056         -21.933         

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.481.072    1.733.232    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -751.960      -2.161.898   

Desinv. in materiële vaste activa 1.1.2 -10.929         -                     

Overige inv. in financiële vaste activa 1.1.3.7 & .8 264.209        -1.093.329   

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -498.680      -3.255.227   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 2.3 -182              -182              

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -182              -182              

Kasstroom uit overige balansmutaties

Overige mutaties 8.021            -49                 

Totaal kasstroom uit overige balansmutaties 8.021            -49                 

Mutatie liquide middelen 1.2.4 1.990.231    -1.522.225   

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 3.019.367    -                     

Mutatie boekjaar liquide middelen 1.990.231    3.019.367    

Stand liquide middelen per  31-12 5.009.598    3.019.367    

2021 2020

2021 2020
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TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE GECONSOLIDEERDE BALANS 

 

 

 

Gebouwen 

De door de Stichting beheerde schoolgebouwen zijn juridisch wel, doch economisch geen eigendom 

van de Stichting. Deze gebouwen zijn volledig gesubsidieerd en dienen, wanneer ze niet meer 

conform de bestemming worden gebruikt, om niet te worden overgedragen aan de Gemeente. 

Uitzondering hierop is een lokaal in Kindcentrum Oranje Nassau. Deze is gefinancierd door de 

 tic ting. De kosten van dit lokaal zijn € 112.000 en worden in 40 jaar afgesc reven. Wanneer de 

school recht heeft op deze extra m2 vergoedt de Gemeente Nijkerk de boekwaarde van dit lokaal. 

Daarnaast heeft de Stichting een lokaal in Kindcentrum Koningin Juliana. Dit lokaal is destijds door de 

Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Woudenberg (waar de 

school tot 2008 deel van uitmaakte) uit eigen private middelen gefinancierd. Verder heeft de 

Stichting in 2014 een deel van de nieuwbouw van Kindcentrum De Koningslinde uit eigen private 

middelen betaald. Dit betreft het deel dat bestemd is voor het kinderdagverblijf. Tot slot heeft de 

Stichting in 2020 een deel van de nieuwbouw van Kindcentrum Holk-Doornsteeg en van De 

Vlindertuin uit eigen private middelen gefinancierd, totaal 750.000. Ook hier betreft het het deel dat 

bestemd is voor kinderdagopvang en BSO.   

Onder de investeringen in gebouwen vallen ook de investeringen in duurzaamheid, zoals 

zonnepanelen en warmtepompen. In 2021 heeft de Stichting 138.000 geïnvesteerd in gebouwen. Dit 

betrof de aanschaf van zonnepanelen bij Holk-Doornsteeg (75.000), de aanschaf van CO2-meters 

(24.000) een airco bij de Spreng Barneveld (22.000) en CV-ketel bij de locatie Van de Bergh (17.000) 

  

       

1 Activa

1.1 Vaste Activa

1.1.2 Materiële vaste activa

1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4

Gebouwen Terreinen Inventaris en 

apparatuur

Overige 

materiële vaste 

activa

Totaal 

materiële vaste 

activa

€ € € € €

Stand per 01-01-2020

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 3.160.346            401.594               5.566.510            1.904.050            11.032.499          

Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen 639.374               95.908                 3.231.323            1.286.169            5.252.773            

Cumulatieve herw aarderingen -                           -                           -                           -                           -                           

Materiële vaste activa per 01-01-2021 2.520.972            305.686               2.335.187            617.881               5.779.726            

Verloop gedurende 2021

Investeringen 138.391               31.297                 498.824               72.520                 741.031               

Desinvesteringen -                           -                           -                           -                           -                           

Afschrijvingen 146.334               19.675                 450.472               129.912               746.392               

Mutatie gedurende 2021 -7.943                  11.622                 48.352                 -57.392                -5.361                  

Stand per 31-12-2021

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 3.298.737            432.891               6.065.333            1.976.569            11.773.531          

Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen 785.708               115.582               3.681.794            1.416.080            5.999.165            

Cumulatieve herw aarderingen -                           -                           -                           -                           -                           

Materiële vaste activa per 31-12-2021 2.513.029            317.309               2.383.539            560.489               5.774.365            
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Terreinen         

Deze post bestaat uit terreinen en terreingebonden inventaris zoals hekwerk, straatwerk en 
speelpleinen. In 2021 is 11.000 geïnvesteerd in de parkeerplaats bij de Varenkamp. Verder is 19.000 
geïnvesteerd in het speelplein bij De Branding-Veller. 
    

Inventaris en apparatuur         

Onder deze post vallen de investeringen in meubilair, ICT en apparatuur. De investeringen zijn als 

volgt te verdelen:  

 

De desinvestering betreft de inventaris van opvang van de locatie De Fontein. Hier is de opvang 

gestopt medio 2021. 

Overige materiële vaste activa         

Onder de overige materiële vaste activa vallen voornamelijk investeringen in speel-/sportmateriaal, 

lesmethoden en bij opvang speelgoed. 

 

 

Effecten 

Deze post bestaat uit obligaties met een looptijd langer dan 1 jaar. In 2021 is niet geïnvesteerd in 

nieuwe obligaties. De desinvestering betreft de overboeking naar kortlopende effecten. 

Overige vorderingen 

Dit betreft een lening aan Steunstichting Hoevelaken. In 2021 is hierop niet afgelost. 

     

 

  

Meubilair                187.000 

ICT                298.000 

Overige apparatuur                  24.000 

               509.000 

1.1.3 Financiële vaste activa Boek-

waarde Investeringen

Des-

investeringen

Waarde-
veranderingen Resultaat

Boek-

waarde

1-1-2021 2021 2021 2021 2021 31-12-2021

€ € € € € €

1.1.3.7 Effecten 981.828            -                        244.597            -19.612             -                   717.619       

1.1.3.8 Overige vorderingen 111.500            -                        -                        -                        -                   111.500       

Totaal Financiële vaste activa 1.093.329         -                        244.597            -19.612             -                   829.120       
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Vlottende activa 

 

 
 

 

Overige vorderingen          

De overige vorderingen zijn fors gedaald doordat in de eindbalans van 2020 2 grote incidentele 

vorderingen, van gezamenlijk ruim 300.000 waren opgenomen.  

 

  

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

€ € € €

1.2.2.1 Debiteuren 5.163                -                        

1.2.2.2 OCW 808.794            786.399            

1.2.2.3 Gemeenten -                        145.108            

1.2.2.6 Personeel -1.654               1.250                

1.2.2.7 Ouders, studenten, deelnemers en cursisten 31.472              47.747              

1.2.2.10 Overige vorderingen 58.865              344.656            

1.2.2.16 Voorzieningen w egens oninbare vorderingen -9.414               -21.956             

Subtotaal vorderingen 893.227            1.303.202         

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 66.326              103.286            

1.2.2.14 Te ontvangen interest 12.587              21.236              

1.2.2.15 Overige overlopende activa 32.418              31.679              

Subtotaal overlopende activa 111.331            156.201            

Totaal Vorderingen 1.004.557         1.459.403         

31-12-2021 31-12-2020
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Kortlopende effecten  

 
Obligaties           

Dit betreft de obligaties die in 2021 worden afgelost.  

 

Liquide middelen 

 

De liquide middelen zijn ondergebracht bij de Rabobank, zijn direct opeisbaar en staan ter vrije 

beschikking van de stichting. 

  

Passiva 

  

Eigen vermogen 

 

 
 

Bestemmingsreserves (publiek) 

 

 
De toelichting over de beperkte doelstelling(en) van de reserves is vermeld in de grondslagen. 

 

1.2.3 Kortlopende effecten Boek-

waarde
Investeringen

Des-

investeringen

Boek-

waarde

1-1-2021 2021 2021 31-12-2021

€ € € €

1.2.3.2 Obligaties 543.380            -                        298.783            244.597            

543.380            -                        298.783            244.597            

1.2.4 Liquide middelen

€ € € €

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 5.009.598         3.019.367         

Totaal liquide middelen 5.009.598         3.019.367         

31-12-2021 31-12-2020

2.1 Eigen vermogen

Stand per Resultaat

Overige 

mutaties Stand per Stand per Resultaat

Overige 

mutaties Stand per

1-1-2020 2020 2020 31-12-2020 1-1-2021 2021 2021 31-12-2021

€ € € € € € € €

2.1.1.1 Algemene reserve 3.080.897    -400.509      -                   2.680.388    2.680.388    12.644         -                   2.693.032    

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 1.286.159    -283.774      -                   1.002.385    1.002.385    551.324       -                   1.553.709    

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 2.318.684    726.747       -                   3.045.431    3.045.431    60.778         -9.209          3.097.000    

2.1.1.5 Bestemmingsfondsen (privaat) 248.917       -19.662        -                   229.255       229.255       -14.363        -                   214.892       

Totaal Eigen vermogen 6.934.657    22.802         -                   6.957.459    6.957.459    610.383       -9.209          7.558.634    

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

Stand per Resultaat

Overige 

mutaties Stand per Stand per Resultaat

Overige 

mutaties Stand per

1-1-2020 2020 2020 31-12-2020 1-1-2021 2021 2021 31-12-2021

€ € € € € € € €

2.1.1.2.1 Reserve personeel -                   677.127       677.127       677.127       -                   677.127       

2.1.1.2.2 Reserve bijzondere bekostiging PO 2019 287.031       -287.031      -                   -                   -                   -                   

2.1.1.2.3 Reserve NPO-gelden -                   -                   -                   -                   427.003       427.003       

2.1.1.2.4 Reserve extra hulp in de klas -                   -                   -                   -                   138.699       138.699       

2.1.1.2.9 Reserve projecten overig -                   236.646       236.646       236.646       -                   236.646       

2.1.1.2.10 Reserve nulmeting -                   88.612         88.612         88.612         -14.378        74.234         

287.031       715.354       -                   1.002.385    1.002.385    551.324       -                   1.553.709    
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Voorzieningen 

 

 
 

 
 

 
 

Langlopende schulden 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Voorzieningen

Stand per Dotatie

Ont-

trekking Vrijval Stand per Bedrag Bedrag Bedrag

1-1-2021 2021 2021 2021 31-12-2021 < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar

€ € € € € € € €

2.2.1 Personele voorzieningen 296.500       97.084         89.734         -                   303.850       89.350         17.668         1.390.760    

2.2.3 Voorzieningen voor groot onderhoud 1.557.636    368.000       220.222       -                   1.705.413    511.486       -60.832        1.254.760    

Totaal voorzieningen 1.854.136    465.084       309.956       -                   2.009.263    600.836       -43.164        2.645.520    

2.2.1 Personele voorzieningen

Stand per Dotatie

Ont-

trekking Vrijval Stand per Bedrag Bedrag Bedrag

1-1-2021 2021 2021 2021 31-12-2021 < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar

€ € € € € € € €

2.2.1.2 Verlofsparen 8.600           -                   3.750           -                   4.850           4.850           -60.832        1.254.760    

2.2.1.4 Jubileumuitkeringen 213.400       15.100         -                   -                   228.500       14.000         78.500         136.000       

2.2.1.6 Langdurig zieken 74.500         10.500         67.000         -                   18.000         18.000         -                   -                   

2.2.1.7 Overige personele voorzieningen -                   52.500         -                   -                   52.500         52.500         -                   -                   

Totaal personele voorzieningen 296.500       78.100         70.750         -                   303.850       89.350         17.668         1.390.760    

2.2.3 Voorzieningen voor groot onderhoud

Stand per Dotatie

Ont-

trekking Vrijval Stand per Bedrag Bedrag Bedrag

1-1-2021 2021 2021 2021 31-12-2021 < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar

€ € € € € € € €

2.2.3.1.1 Voorziening binnenonderhoud 1.142.549    264.900       214.680       -                   1.192.769    500.716       -226.718      918.771       

2.2.3.1.3 Voorziening buitenonderhoud 415.087       103.100       5.542           -                   512.645       10.770         165.886       335.989       

Totaal voorziening groot onderhoud 1.557.636    368.000       220.222       -                   1.705.414    511.486       -60.832        1.254.760    

2.3 Langlopende schulden

Stand per

Leningen 

aangegaan Aflossing Stand per Looptijd Looptijd

1-1-2021 2021 2021 31-12-2021 > 1 jaar > 5 jaar

€ € € € € €

2.3.7 Vooruitontvangen investeringssubsidies 675              -182             -                   494              -                   -                   

675              -182             -                   494              -                   -                   
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Kortlopende schulden 

 

 
 

 

  

2.4 Kortlopende schulden

€ € € €

2.4.6 Schulden aan gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen833.284       13.563         

2.4.8 Crediteuren 477.596       997.731       

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 675.408       644.995       

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 213.646       190.738       

2.4.12 Kortlopende overige schulden 49.377         159.163       

Subtotaal vorderingen 2.249.312    2.006.191    

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW 74.765         253.374       

2.4.15 Vooruit ontvangen investeringssubsidies 182              182              

2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen 320.990       236.159       

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 611.647       571.025       

2.4.18 Te betalen interest 3.340           34                

2.4.19 Overige overlopende passiva 33.611         15.971         

Subtotaal overlopende activa 1.044.535    1.076.744    

Totaal Kortlopende schulden 3.293.846    3.082.935    

31-12-2021 31-12-2020
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € € € €

3.1.1 Rijksbijdragen

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 17.323.223  15.922.360  15.951.530  

Totaal rijksbijdragen 17.323.223  15.922.360  15.951.530  

3.1.2 Overige subsidies

3.1.2.1 Overige subsidies OCW 1.086.167    868.295       778.373       

Totaal Overige subsidies 1.086.167    868.295       778.373       

3.1.4 Ontvangen doorbetaling rijksbijdragen SWV 724.837       625.735       876.712       

Totaal Rijksbijdragen 19.134.228  17.416.390  17.606.614  

3.1.2.1 Overige subsidies OCW

€ € € € € €

3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies OCW 259.894       199.827       29.596         

3.1.2.1.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW 826.273       668.468       748.777       

Totaal overige subsidies OCW 1.086.167    868.295       778.373       

3.2 Overheidsbijdragen overige overheden

€ € € € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen overige overheden

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en gemeenschappelijke bijdragen 204.224       14.000         148.373       

Totaal overheidsbijdragen overige overheden 204.224       14.000         148.373       

3.5 Overige baten

€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 79.667         48.500         39.552         

3.5.2 Detachering personeel -                   -                   22.158         

3.5.5 Ouderbijdragen 3.354.726    3.312.000    2.667.254    

3.5.10 Overige 610.992       106.500       946.644       

Totaal overige baten 4.045.385    3.467.000    3.675.608    

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en 

pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 12.669.251  15.968.162  12.498.805  

4.1.1.2 Sociale lasten 1.892.018    -                   1.851.701    

4.1.1.3 Premies Participatiefonds 322.776       -                   407.133       

4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds 4.447           -                   11.835         

4.1.1.5 Pensioenpremies 1.919.046    -                   1.724.005    

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 16.807.537  15.968.162  16.493.480  

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 78.100         55.000         62.121         

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 82.000         23.275         65.210         

4.1.2.3 Overige 1.457.235    936.175       953.154       

1.617.335    1.014.450    1.080.484    

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel 156.066       14.000         204.601       

Af: Ontvangen uitkeringen personeel 156.066       14.000         204.601       

Totaal personeelslasten 18.268.807  16.968.612  17.369.363  

2021 Begroot 2021 2020

4.2 Afschrijvingen

€ € € € € €

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa 751.022       698.561       640.728       

Totaal afschrijvingen 751.022       698.561       640.728       

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa

€ € € € € €

4.2.2.1 Gebouw en 146.365       133.857       97.985         

4.2.2.2 Terreinen 19.675         16.881         16.544         

4.2.2.3 Inventaris en apparatuur 583.208       546.209       524.586       

4.2.2.4 Overige materiële vaste activa 1.774           1.613           1.613           

Totaal afschrijvingen 751.022       698.561       640.728       

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

4.3 Huisvestingslasten

€ € € € € €

4.3.1 Huur 88.959         68.000         53.456         

4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 290.044       252.000       298.514       

4.3.4 Energie en w ater 291.328       246.350       276.477       

4.3.5 Schoonmaakkosten 135.866       75.320         131.531       

4.3.6 Belastingen en heffingen 40.805         38.000         36.657         

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 368.000       367.600       368.000       

4.3.8 Overige -38.996        23.300         -50.169        

Totaal huisvestingslasten 1.176.006    1.070.570    1.114.466    

2021 Begroot 2021 2020

4.4 Overige lasten

€ € € € € €

4.4.1 Administratie en beheerlasten 565.358       600.800       716.911       

4.4.2 Inventaris en apparatuur 40.253         34.650         28.027         

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 863.498       664.625       608.058       

4.4.5 Overige 1.075.093    1.055.350    915.710       

Totaal overige lasten 2.544.202    2.355.425    2.268.706    

2021 Begroot 2021 2020
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Separate specificatie kosten instellingsaccountant

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

€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 31.048         29.500         34.924         

4.4.1.1.2 Andere controlew erkzaamheden -                   -                   -                   

4.4.1.1.3 Fiscale advisering -                   10.000         6.530           

4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten -                   -                   -                   

31.048         39.500         41.454         

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verw erkt op basis van het lastenstelsel.

Alle hierboven opgesomde w erkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor.

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de w erkzaamheden 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.

2021 Begroot 2021 2020

4.4.5 Overige lasten

€ € € € € €

4.4.5.1 Wervingskosten 102.601       31.000         68.387         

4.4.5.2 Representatiekosten 11.663         13.000         13.426         

4.4.5.3 Huishoudelijke kosten 131.218       155.200       102.665       

4.4.5.4 Buitenschoolse cq bijzondere activiteiten 27.345         42.950         22.854         

4.4.5.6 Contributies 49.394         55.500         53.273         

4.4.5.7 Abonnementen 34.280         24.000         35.795         

4.4.5.8 Medezeggenschapsraad 16.119         12.800         -                   

4.4.5.9 Verzekeringen 41.111         36.000         29.706         

4.4.5.10 Reproductiekosten, drukw erk, schoolgids 140.462       125.750       145.752       

4.4.5.11 Toetsen en testen 17.988         12.200         11.402         

4.4.5.12 Culturele vorming 57.745         85.500         67.256         

4.4.5.13 Overige overige lasten 445.167       461.450       365.195       

Totaal overige lasten 1.075.093    1.055.350    915.710       

2021 Begroot 2021 2020

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 7.219           32.000         20.333         

7.219           32.000         20.333         

6.2 Financiële lasten

€ € € € € €

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten 25.581         19.300         12.932         

25.581         19.300         12.932         

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020
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BESTEMMING VAN HET GECONSOLIDEERDE RESULTAAT

€ €

2.1.1.1 Algemene reserve (publiek) 12.644             

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.1.2.3 Reserve NPO-gelden 427.003          

2.1.1.2.4 Reserve Extra hulp in de klas 138.699          

2.1.1.2.10 Reserve nulmeting -14.378           

Totaal bestemmingsreserves publiek 551.324          

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat 51.569             

Totaal bestemmingsreserves privaat 60.778             

3.1.1.4 Bestemmingsfondsen (publiek)

3.1.1.5 Bestemmingsfondsen (privaat) -14.363           

Totaal resultaat 610.383          

2021
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ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

En vergelijkende cijfers 2020. - na verwerking resultaatbestemming -

€ € € €

1 ACTIVA

1.1 Vaste Activa

1.1.1 Immateriële vaste activa -                      -                      

1.1.2 Materiële vaste activa 5.443.365        5.507.695        

1.1.3 Financiële vaste activa 949.368           1.463.576        

Totaal vaste activa 6.392.733        6.971.272        

1.2 Vlottende Activa

1.2.2 Vorderingen 1.079.289        1.393.808        

1.2.3 Effecten 244.597           543.380           

1.2.4 Liquide middelen 4.360.716        2.243.806        

Totaal vlottende Activa 5.684.603        4.180.993        

TOTAAL ACTIVA 12.077.336       11.152.265       

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 7.382.851        6.828.529        

2.2 Voorzieningen 2.009.263        1.854.136        

2.3 Langlopende schulden 494                 675                 

2.4 Kortlopende schulden 2.684.727        2.468.925        

TOTAAL PASSIVA 12.077.336       11.152.265       

31-12-2021 31-12-2020
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Bestemming van het resultaat        

De bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van 

de enkelvoudige staat van baten en lasten.        

ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

En vergelijkende cijfers 2020

€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 19.134.228  17.416.390  17.606.614  

3.2 Overheidsbijdragen en subsidies 

overige overheden 11.646          14.000          19.449          

3.5 Overige baten 793.367        347.000        1.095.693    

Totaal Baten 19.939.241 17.777.390 18.721.756 

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 15.367.087  14.329.087  15.061.692  

4.2 Afschrijvingen 654.647        601.411        577.581        

4.3 Huisvestingslasten 1.254.796    1.194.850    1.258.726    

4.4 Overige lasten 2.113.171    1.957.200    1.950.038    

Totaal lasten 19.389.701 18.082.547 18.848.037 

Saldo baten en lasten 549.539       -305.157      -126.281      

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten 27.248          45.750          34.094          

6.2 Financiële lasten 22.465          19.300          12.931          

Saldo financiële baten en lasten 4.783            26.450         21.163         

Totaal resultaat 554.323        -278.707      -105.118      

2021 2020Begroting 2021
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ENKELVOUDIG KASSTROOMOVERZICHT 2021

En vergelijkende cijfers 2020

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening  (saldo baten en lasten) 549.539        -126.281      

Aanpassing voor aansluiting bedrijfsresultaat:

Afschrijvingen -/- 4.2 702.362        606.554        

Mutaties voorzieningen 2.2 155.127        85.286          

Totaal van aanpassing voor aansluiting bedrijfsresultaat 857.489        691.840        

Veranderingen in werkkapitaal:

Vorderingen 1.2.2 (excl. 1.2.2.14) 305.869        -537.465      

Effecten 1.2.3 298.783        -117.800      

Kortlopende schulden 2.4 (excl. 2.4.18) 212.496        -118.092      

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal 817.148        -773.357      

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.224.177    -207.798      

Ontvangen interest 6.1.1 & 1.2.2.14 35.897          43.397          

Betaalde interest 6.2.1 & 2.4.18 -19.159         -12.897         

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.240.915    -177.298      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -637.046      -2.161.898   

Desinv. in materiële vaste activa 1.1.2 -986              -                     

Overige inv. in financiële vaste activa 1.1.3.7 & .8 514.209        746.469        

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -123.824      -1.415.429   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 2.3 -182              -182              

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -182              -182              

Kasstroom uit overige balansmutaties

Overige mutaties 2                    -49                 

Totaal kasstroom uit overige balansmutaties 2                    -49                 

Mutatie liquide middelen 1.2.4 2.116.911    -1.592.958   

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 2.243.806    3.836.764    

Mutatie boekjaar liquide middelen 2.116.911    -1.592.958   

Stand liquide middelen per  31-12 4.360.716    2.243.806    

2021 2020

2021 2020
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE ENKELVOUDIGE BALANS  

 

 

 

Gebouwen            

Onder de post gebouwen vallen de investeringen in gebouwen, verbouwingen en installaties zoals 

o.a. zonnepanelen en airco's. 

De door de Stichting beheerde schoolgebouwen zijn juridisch wel, doch economisch geen eigendom 

van de stichting. De gebouwen zijn volledig gesubsidieerd en dienen wanneer zij niet meer conform 

bestemming worden gebruikt, om niet te worden overgedragen aan de Gemeente. Uitzondering 

hierop is een lokaal in Kindcentrum Oranje Nassau. Deze is gefinancierd door de Stichting. De kosten 

van dit lokaal zijn 112.000 en worden in 40 jaar afgeschreven. Wanneer de school recht heeft op 

deze extra m2 vergoedt de Gemeente Nijkerk de boekwaarde van dit lokaal. Daarnaast heeft de 

Stichting een lokaal in Kindcentrum Koningin Juliana. Dit lokaal is destijds door de Vereniging tot 

Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Woudenberg (waar de school tot 2008 deel 

van uitmaakte) uit eigen private middelen gefinancierd. Verder heeft de Stichting in 2014 een deel 

van de nieuwbouw van Kindcentrum De Koningslinde uit eigen private middelen betaald. Dit betreft 

het deel dat bestemd is voor het kinderdagverblijf. Daarnaast heeft de Stichting in 2020 een deel van 

1 Activa

1.1 Vaste Activa

1.1.2 Materiële vaste activa

1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4

Gebouwen en 

installaties

Terreinen Inventaris en 

apparatuur

Overige 

materiële vaste 

activa

Totaal 

materiële vaste 

activa

€ € € € €

Stand per 01-01-2020

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 3.153.011            331.258               5.223.973            1.896.702            10.604.945          

Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen 638.334               67.456                 3.109.778            1.281.681            5.097.249            

Cumulatieve herw aarderingen -                           -                           -                           -                           -                           

Materiële vaste activa per 01-01-2021 2.514.677            263.803               2.114.195            615.021               5.507.695            

Verloop gedurende 2021

Investeringen 138.423               12.039                 425.791               61.352                 637.604               

Desinvesteringen -                           -                           -986                     -                           -986                     

Afschrijvingen 145.872               12.962                 414.506               128.594               701.934               

Afschrijvingen op desinvesteringen -                           -                           429                      -                           429                      

Bijzondere w aardeverminderingen -                           -                           31                        -                           31                        

Overige mutaties -                           -                           -527                     -                           -527                     

Mutatie gedurende 2021 -7.449                  -923                     11.284                 -67.243                -64.330                

Stand per 31-12-2021

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 3.291.434            343.297               5.650.223            1.958.054            11.243.008          

Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen 784.206               80.417                 3.524.743            1.410.275            5.799.643            

Cumulatieve herw aarderingen -                           -                           -                           -                           -                           

Materiële vaste activa per 31-12-2021 2.507.228            262.880               2.125.479            547.778               5.443.365            
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de nieuwbouw van Kindcentrum Holk-Doornsteeg en van De Vlindertuin uit eigen private middelen 

gefinancierd, totaal 750.000. Ook hier betreft dit het deel dat bestemd is voor kinderdagopvang en 

BSO. In 2021 heeft de Stichting 138.000 geïnvesteerd in gebouwen. Dit betrof de aanschaf van 

zonnepanelen bij Holk-Doornsteeg (75.000), de aanschaf van CO2-meters (24.000) een airco bij de 

Spreng Barneveld (22.000) en CV-ketel bij de locatie Van de Bergh (17.000). 

Terreinen         

Deze post bestaat uit terreinen en terreingebonden inventaris zoals hekwerk, straatwerk en 

speelpleinen. In 2021 is 11.000 geïnvesteerd in de parkeerplaats bij de Varenkamp. 

Inventaris en apparatuur         

Onder inventaris en apparatuur vallen de investeringen in meubilair, ICT en overige apparatuur. De 

investeringen in inventaris en apparatuur zijn als volgt te verdelen:  

 

Overige materiële vaste activa 

Onder de overige materiële vaste activa vallen voornamelijk investeringen in speel-/sportmateriaal 

en lesmethoden.  

 

FINANCIELE VASTE ACTIVA 

             

Overige deelnemingen           

Dit betreft de deelneming in PCO Gelderse Vallei Facilitair BV      

Effecten 

Deze post bestaat uit obligaties met een looptijd langer dan 1 jaar. In 2021 is niet geïnvesteerd in 

nieuwe obligaties. De desinvestering betreft de overboeking naar kortlopende effecten. 

Overige vorderingen 

Onder de overige vorderingen staat de lening aan de Steunstichting Hoevelaken en de lening aan St 

P O Gelderse Vallei Opvang. In 2021 is € 250.000 afgelost door P OGV Opvang. 

 

 

 

 

Meubilair                121.000 

ICT                285.000 

Overige apparatuur                  20.000 

               426.000 

1.1.3 Financiële vaste activa Boek-

waarde Investeringen

Des-

investeringen

Waarde-
veranderingen Resultaat

Boek-

waarde

1-1-2021 2021 2021 2021 2021 31-12-2021

€ € € € € €

1.1.3.2 Overige deelnemingen 18.000              -                        -                        -                        -                   18.000         

1.1.3.7 Effecten 981.828            -                        244.597            -19.612             -                   717.619       

1.1.3.8 Overige vorderingen 463.748            -                        250.000            -                        -                   213.748       

Totaal Financiële vaste activa 1.463.576         -                        494.597            -19.612             -                   949.368       
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VLOTTENDE ACTIVA 

 

 

 

Overige vorderingen 

De overige vorderingen zijn als volgt te specificeren: 

 

 

 

Dit betreft de obligaties die in 2022 worden afgelost. 

 

  

De liquide middelen zijn ondergebracht bij de Rabobank, zijn direct opeisbaar en staan ter vrije 

beschikking van de stichting. De liquide middelen zijn met € 2.117.000 toegenomen. In  et 

kasstroomoverzicht staat een toelichting op deze stijging. 

1.2.2 Vorderingen

€ € € €

1.2.2.2 OCW 808.794            786.399            

1.2.2.3 Gemeenten -                        145.107            

1.2.2.6 Personeel -4.500               -4.500               

1.2.2.10 Overige vorderingen 195.693            348.907            

Subtotaal vorderingen 999.986            1.275.913         

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 57.612              82.438              

1.2.2.14 Te ontvangen interest 12.587              21.236              

1.2.2.15 Overige overlopende activa 9.104                14.220              

Subtotaal overlopende activa 79.303              117.895            

Totaal Vorderingen 1.079.289         1.393.808         

31-12-2021 31-12-2020

Huur en medegebruik 38.262              19.887              

Rekening courant opvang 132.049            -                    

SWV - gelden december 24.340              -                    

Drieslag - Afrekening nieuw bouw  Veller -                    144.276            

UWV - Transitievergoedingen -                    158.793            

Sebto - beheer -                    9.208                

Rabofonds - bijdrage plein -                    7.500                

Overige vorderingen 1.042                9.243                

Totaal overige vorderingen 195.693            348.907            

1.2.3 Kortlopende effecten Boek-

waarde
Investeringen

Des-

investeringen

Boek-

waarde

1-1-2021 2021 2021 31-12-2021

€ € € €

1.2.3.2 Obligaties 543.380            244.597            543.380            244.597            

543.380            244.597            543.380            244.597            

1.2.4 Liquide middelen

€ € € €

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 4.360.716         2.243.806         

Totaal liquide middelen 4.360.716         2.243.806         

31-12-2021 31-12-2020
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EIGEN VERMOGEN 

 

 

 

 

 

 

VOORZIENINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Eigen vermogen

Stand per Resultaat

Overige 

mutaties Stand per Stand per Resultaat

Overige 

mutaties Stand per

1-1-2020 2020 2020 31-12-2020 1-1-2021 2021 2021 31-12-2021

€ € € € € € € €

2.1.1.1 Algemene reserve 3.080.897    -400.509      -                   2.680.388    2.680.388    12.644         -                   2.693.032    

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 1.286.159    -283.774      -                   1.002.385    1.002.385    551.324       -                   1.553.709    

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 2.317.673    598.828       -                   2.916.501    2.916.501    4.717           -                   2.921.218    

2.1.1.5 Bestemmingsfondsen (privaat) 248.917       -19.662        -                   229.255       229.255       -14.363        -                   214.892       

Totaal Eigen vermogen 6.933.646    -105.118      -                   6.828.529    6.828.529    554.323       -                   7.382.851    

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

Stand per Resultaat

Overige 

mutaties Stand per Stand per Resultaat

Overige 

mutaties Stand per

1-1-2020 2020 2020 31-12-2020 1-1-2021 2021 2021 31-12-2021

€ € € € € € € €

2.1.1.2.1 Reserve personeel 677.127       -                   -                   677.127       677.127       -                   -                   677.127       

2.1.1.2.2 Reserve bijzondere bekostiging PO 2019 287.031       -287.031      -                   -                   -                   -                   -                   -                   

2.1.1.2.3 Reserve NPO-gelden -                   -                   -                   -                   -                   427.003       -                   427.003       

2.1.1.2.4 Reserve extra hulp in de klas -                   -                   -                   -                   -                   138.699       -                   138.699       

2.1.1.2.9 Reserve projecten overig 216.646       20.000         -                   236.646       236.646       -                   -                   236.646       

2.1.1.2.10 Reserve nulmeting 105.355       -16.743        -                   88.612         88.612         -14.378        -                   74.234         

1.286.159    -283.774      -                   1.002.385    1.002.385    551.324       -                   1.553.709    

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

Stand per Resultaat

Overige 

mutaties Stand per Stand per Resultaat

Overige 

mutaties Stand per

1-1-2020 2020 2020 31-12-2020 1-1-2021 2021 2021 31-12-2021

€ € € € € € € €

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat 2.317.673    598.828       2.916.501    2.916.501    4.717           2.921.218    

Totaal bestemmingsreserves (privaat) 2.317.673    598.828       -                   2.916.501    2.916.501    4.717           -                   2.921.218    

2.2 Voorzieningen

Stand per Dotatie

Ont-

trekking Vrijval Stand per Bedrag Bedrag Bedrag

1-1-2021 2021 2021 2021 31-12-2021 < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar

€ € € € € € € €

2.2.1 Personele voorzieningen 296.500       97.084         89.734         -                   303.850       89.350         78.500         136.000       

2.2.3 Voorzieningen voor groot onderhoud 1.557.636    368.000       220.222       -                   1.705.413    511.486       -60.832        1.254.760    

Totaal voorzieningen 1.854.136    465.084       309.956       -                   2.009.263    600.836       17.668         1.390.760    

2.2.1 Personele voorzieningen

Stand per Dotatie

Ont-

trekking Vrijval Stand per Bedrag Bedrag Bedrag

1-1-2021 2021 2021 2021 31-12-2021 < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar

€ € € € € € € €

2.2.1.2 Verlofsparen 8.600           -                   3.750           -                   4.850           4.850           -                   -                   

2.2.1.4 Jubileumuitkeringen 213.400       34.084         18.984         -                   228.500       14.000         78.500         136.000       

2.2.1.6 Langdurig zieken 74.500         10.500         67.000         -                   18.000         18.000         -                   -                   

2.2.1.7 Overige personele voorzieningen -                   52.500         -                   -                   52.500         52.500         -                   -                   

Totaal personele voorzieningen 296.500       97.084         89.734         -                   303.850       89.350         78.500         136.000       

2.2.3 Voorzieningen voor groot onderhoud

Stand per Dotatie

Ont-

trekking Vrijval Stand per Bedrag Bedrag Bedrag

1-1-2021 2021 2021 2021 31-12-2021 < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar

€ € € € € € € €

2.2.3.1.1 Voorziening binnenonderhoud 1.142.549    264.900       214.680       -                   1.192.769    500.716       -226.718      918.771       

2.2.3.1.3 Voorziening buitenonderhoud 415.087       103.100       5.542           -                   512.645       10.770         165.886       335.989       

Totaal voorzieningen voor groot onderhoud 1.557.636    368.000       220.222       -                   1.705.414    511.486       -60.832        1.254.760    
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LANGLOPENDE SCHULDEN 

 

 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

 

  

2.3 Langlopende schulden

Stand per

Leningen 

aangegaan Aflossing Stand per Looptijd

1-1-2021 2021 2021 31-12-2021 > 1 jaar

€ € € € €

2.3.7 Vooruitontvangen investeringssubsidies 675              -182             -                   494              494              

675              -182             -                   494              494              

2.4 Kortlopende schulden

€ € € €

2.4.6 Schulden aan gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen 863.352       9.563           

2.4.8 Crediteuren 411.840       933.307       

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 629.505       595.482       

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 200.208       182.601       

2.4.12 Kortlopende overige schulden 35.478         37.983         

Subtotaal vorderingen 2.140.383    1.758.934    

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW 74.765         253.374       

2.4.15 Vooruit ontvangen investeringssubsidies 182              182              

2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen 1.576           564              

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 464.482       455.837       

2.4.18 Te betalen interest 3.340           34                

Subtotaal overlopende activa 544.344       709.991       

Totaal Kortlopende schulden 2.684.727    2.468.925    

31-12-2021 31-12-2020
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € € € €

3.1.1 Rijksbijdragen

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 17.323.223  15.922.360  15.951.530  

Totaal rijksbijdragen 17.323.223  15.922.360  15.951.530  

3.1.2 Overige subsidies

3.1.2.1 Overige subsidies OCW 1.086.167    868.295       778.373       

Totaal Overige subsidies 1.086.167    868.295       778.373       

3.1.4 Ontvangen doorbetaling rijksbijdragen SWV 724.837       625.735       876.712       

Totaal Rijksbijdragen 19.134.228  17.416.390  17.606.614  

3.1.2.1 Overige subsidies OCW

€ € € € € €

3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies OCW 259.894       199.827       29.596         

3.1.2.1.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW 826.273       668.468       748.777       

Totaal overige subsidies OCW 1.086.167    868.295       778.373       

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

3.2 Overheidsbijdragen overige overheden

€ € € € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen overige overheden

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en gemeenschappelijke bijdragen 11.646         14.000         19.449         

Totaal overheidsbijdragen overige overheden 11.646         14.000         19.449         

2021 Begroot 2021 2020

3.5 Overige baten

€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 79.667         48.500         39.552         

3.5.2 Detachering personeel -                   -                   22.158         

3.5.5 Ouderbijdragen 121.417       210.000       114.783       

3.5.10 Overige 592.282       88.500         919.200       

Totaal overige baten 793.367       347.000       1.095.693    

2021 Begroot 2021 2020
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Gemiddeld aantal werknemers           

Het gemiddeld aantal werknemers in FTE bedraagt 202 in 2021 (2020: 203). Hieronder is de 

onderverdeling te vinden van het gemiddeld aantal werknemers.  

 

 

 

 

 

 

 

4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en 

pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 10.772.026  13.641.912  11.038.198  

4.1.1.2 Sociale lasten 1.548.493    -                   1.568.127    

4.1.1.3 Premies Participatiefonds 322.776       -                   407.133       

4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds 4.447           -                   11.835         

4.1.1.5 Pensioenpremies 1.757.827    -                   1.606.962    

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 14.405.570  13.641.912  14.632.256  

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 78.100         55.000         62.121         

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 4.429           2.500           32.045         

4.1.2.3 Overige 1.008.096    629.675       567.532       

1.090.625    687.175       661.698       

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel 129.107       -                   204.601       

Af: Ontvangen uitkeringen personeel 129.107       -                   204.601       

Totaal personeelslasten 15.367.087  14.329.087  15.089.353  

2021 Begroot 2021 2020

Bestuur / Management 16,50 16,60

Personeel primair proces 155,30 159,10

Ondersteunend personeel 29,90 27,00

Totaal gemiddeld aantal w erknemers 202 203

2021 2020

4.2 Afschrijvingen

€ € € € € €

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa 654.647       601.411       606.554       

Totaal afschrijvingen 654.647       601.411       606.554       

2021 Begroot 2021 2020

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa

€ € € € € €

4.2.2.1 Gebouw en 145.872       133.057       97.491         

4.2.2.2 Terreinen 12.962         11.431         10.963         

4.2.2.3 Inventaris en apparatuur 541.755       501.559       496.487       

4.2.2.4 Doorbelaste afschrijvingskosten -45.941        -44.637        1.613           

Totaal afschrijvingen 654.647       601.411       606.554       

2021 Begroot 2021 2020

4.3 Huisvestingslasten

€ € € € € €

4.3.1 Huur 20.460         -                   230              

4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 255.210       252.000       298.333       

4.3.4 Energie en w ater 284.616       241.250       271.443       

4.3.5 Schoonmaakkosten 459.132       406.900       415.217       

4.3.6 Belastingen en heffingen 40.805         38.000         36.657         

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 368.000       367.600       368.000       

4.3.8 Overige -173.426      -110.900      -187.788      

Totaal huisvestingslasten 1.254.796    1.194.850    1.202.092    

2021 Begroot 2021 2020
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Separate specificatie kosten instellingsaccountant 

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

laste van het resultaat gebracht: 

 

 

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor 

Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor. 

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden 

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de Stichting zijn uitgevoerd 

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

accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting. 

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het lastenstelsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Overige lasten

€ € € € € €

4.4.1 Administratie en beheerlasten 427.307       521.150       560.206       

4.4.2 Inventaris en apparatuur 20.987         22.650         18.700         

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 835.569       634.200       586.963       

4.4.5 Overige 829.308       779.200       784.170       

Totaal overige lasten 2.113.171    1.957.200    1.950.038    

2021 Begroot 2021 2020

€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 17.910         16.500         18.575         

4.4.1.1.2 Andere controlew erkzaamheden -                   -                   -                   

4.4.1.1.3 Fiscale advisering -                   10.000         6.530           

4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten -                   -                   -                   

17.910         26.500         25.104         

2021 Begroot 2021 2020

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 27.248         45.750         34.094         

27.248         45.750         34.094         

6.2 Financiële lasten

€ € € € € €

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten 22.465         19.300         12.931         

22.465         19.300         12.931         

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020



90 
Jaarverslag Onderwijs 2021 Stichting PCO Gelderse Vallei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTEMMING VAN HET ENKELVOUDIGE RESULTAAT

€ €

2.1.1.1 Algemene reserve (publiek) 12.644             

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.1.2.3 Reserve NPO-gelden 427.003          

2.1.1.2.4 Reserve personeels- en arbeidsmarktbeleid 138.699          

2.1.1.2.10 Reserve nulmeting -14.378           

Totaal bestemmingsreserves publiek 551.324          

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat 4.717               

Totaal bestemmingsreserves privaat 4.717               

3.1.1.4 Bestemmingsfondsen (publiek)

3.1.1.5 Bestemmingsfondsen (privaat) -14.363           

Totaal resultaat 554.322          

2021
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

Rechten 

De stichting heeft met diverse organisaties verhuurovereenkomsten afgesloten voor de verhuur van 

ruimtes en voor de gymzaal van Kindcentrum Oranje-Nassau. 

Verplichtingen 

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

 

 

VERANTWOORDING SUBSIDIES 

 

 
 

Bedrag

nr. Omschrijving van t/m Looptijd per maand < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar Totaal

Mndn € € € € €

1 Riso/Lage Landen De Vlindertuin 18-06-15 17-06-22 84 586             3.516           -                    -                    3.516            

2 Riso/Lage Landen vd Bergh 20-04-15 19-04-22 84 609             2.436           -                    -                    2.436            

3 Riso/Lage Landen De Spreng B 21-01-15 20-01-22 84 749             749              -                    -                    749               

4 Riso/Lage Landen De Koningslinde 26-05-15 25-05-22 84 460             2.300           -                    -                    2.300            

5 Riso/Lage Landen Holk 01-04-15 31-03-22 84 1.191          3.573           -                    -                    3.573            

Periode
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VERBONDEN PARTIJEN 

 

 

 

WNT-VERANTWOORDING 2021    
 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen 

verantwoord dient te worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor 

overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.   

Indeling en bezoldigingsklasse     

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

drie generieke instellingscriteria te weten: 

(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar 

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

(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren. 

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

gebaseerd op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de 

complexiteit van de betreffende bestuursfunctie." Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. 

Uit de score op die schaal volgt een aantal complexiteitspunten. Het totaal van deze 

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

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

de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-

sectoren.     

     

Complexiteitspunten   

 

 
 

Afwijkende bezoldiging  

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2021.  

Verbonden partijen met een minderheidsdeelneming

Statutaire naam Juridische vorm 2021 Statutaire zetel

Code 

activiteiten

SWV Rijn en Gelderse Vallei Vereniging Ede 4

SWV Zeeluw e Stichting Harderw ijk 4

SWV De Eem Vereniging Amersfoort 4

Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2021

Gemiddelde totale baten 4

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 3

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 8

Bezoldigingsklasse C

Bezoldigingsmaximum 149.000€     
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1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond 

van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. 

 

 

1b. Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling 

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1- 

12 van de functievervulling.  

 

 

 

 

Gegevens 2021

Naam A.T. Deuzeman

Functiegegevens directeur bestuurder

Aanvang functievervulling in 2021 01-01

Einde functievervulling in 2021 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0000

Dienstbetrekking ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 113.338€               

Beloningen betaalbaar op termijn 21.684€                 

Subtotaal 131.449€               

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 149.000€               

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag -€                          

Bezoldiging 131.449€               

Het bedrag van de overschrijding -€                          

de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan 0

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling 0

Gegevens 2020

Functiegegevens directeur bestuurder

Aanvang functievervulling in 2020 01-01

Einde functievervulling in 2020 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0000

Dienstbetrekking ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 113.402€               

Beloningen betaalbaar op termijn 19.015€                 

Subtotaal 132.417€               

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum -€                          

Bezoldiging 132.417€               
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1c Toezichthoudend topfunctionaris 

 

 

Gegevens 2021

Naam

De heer A.C. 

van der Horst

Mevrouw 

J.M.J. 

Raijmakers-

Schonenberg

De heer W.G. 

Kuiper

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang functievervulling in 2021 01-01 01-01 01-01

Einde functievervulling in 2021 31-12 31-12 31-12

Bezoldiging

Bezoldiging 5.000€         4.560€         4.000€         

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 22.350€       14.900€       14.900€       

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag -€                -€                -€                

Bezoldiging 5.000€        4.560€        4.000€        

Het bedrag van de overschrijding -€                -€                -€                

Gegevens 2020

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang functievervulling in 2020 01-01 01-01 01-01

Einde functievervulling in 2020 31-12 31-12 31-12

Bezoldiging

Bezoldiging 5.000€         4.000€         4.000€         

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 21.450€       14.300€       14.300€       

Gegevens 2021

Naam

De heer 

J.W.A. Nuis

De heer M.D. 

Bakker

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang functievervulling in 2021 01-01 01-01

Einde functievervulling in 2021 31-12 31-12

Bezoldiging

Bezoldiging 4.000€         4.000€         

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 14.900€       14.900€       

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag -€                -€                

Bezoldiging 4.000€        4.000€        

Het bedrag van de overschrijding -€                -€                

Gegevens 2020

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang functievervulling in 2020 01-01 01-01

Einde functievervulling in 2020 31-12 31-12

Bezoldiging

Bezoldiging 4.000€         4.000€         

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 14.300€       14.300€       
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1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder   

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende 

topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.   

1e. De totale bezoldiging van meer dan € 1.700 voor een topfunctionaris, voor alle functies bij het 

bevoegd gezag en eventuele aan het bevoegd gezag gelieerde rechtspersonen  

Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun 

voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, met een of meerdere functies 

bij het bevoegd gezag of aan het bevoegd gezag gelieerde rechtspersonen met een totale bezoldiging 

van meer dan € 1.700.   

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatiebepaling 

van toepassing is      

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen inclusief degenen die op grond 

van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, met een totale 

bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is.  

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de 

anticumulatiebepaling van toepassing is      

Niet van toepassing,er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende 

topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 

topfunctionaris worden aangemerkt, met een bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de 

anticumulatiebepaling van toepassing is.      

Bij bovenstaande leidinggevende topfunctionarissen is er geen sprake van een overschrijding of 

onverschuldigde betaling na cumulatie van alle bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen. 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen    

Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief 

degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, 

waaraan een uitkering is verstrekt.  

3. Niet-topfunctionarissen boven de norm      

Niet van toepassing, er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een 

bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.  
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Bijlage 1. Jaarverslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 2021  

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van PCO Gelderse Vallei is de formele 

vertegenwoordiger van de belangen van ouders en personeelsleden. De GMR bestaat idealiter uit 6 

personeelsleden en 6 ouders, ieder uit één van de scholen van PCO Gelderse Vallei. De GMR spart 

met het bestuur over het onderwijsbeleid en oefent zijn instemmings- en adviesbevoegdheid uit.   

Om zijn werkzaamheden goed voor te bereiden en de expertise te bundelen, werkt de GMR met een 

aantal werkgroepen: Personeel & Organisatie, Onderwijs & Kwaliteit en Financiën. Deze 

werkgroepen bereiden standpunten van de GMR voor. Zij overleggen voorafgaand aan GMR-

vergaderingen met betrokkenen uit de stichting, stellen kritisch-opbouwende vragen en formuleren 

een concept-advies of instemmingsverklaring voor de GMR die de GMR vervolgens bespreekt en 

vaststelt. De instemmingsbrief of adviesbrief is de neerslag van een langer proces waarin de GMR 

meestal op meer momenten betrokken geweest is bij de beleidsontwikkeling. Zodoende heeft de 

GMR gelegenheid om inhoudelijk bij te dragen aan dat beleid en zo nodig kritisch-opbouwende 

vragen en aandachtspunten te formuleren. Dit draagt bij aan de effectiviteit en impact van de 

medezeggenschap. En daarmee aan de onderwijskwaliteit van PCO Gelderse Vallei. Want als 

personeelsleden en ouders weten wij vaak heel goed waar de stichting goed in is en wat we verder 

willen verbeteren.   

Dit kalenderjaar sprak de GMR zich onder meer uit over:  

• Vakantierooster 2022/2023  

• Secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Het strategisch koersplan 

• Passend onderwijs  

• Deltaplan personeelsbestand op peil 

• Bestuursformatieplan  

• Begroting/bestuur rapportage financiën  

• Nationaal programma onderwijs 

In 2021 zijn vijf bijeenkomsten van de GMR geweest (19-1, 21-4 18-5, 5-7, 13-10). Vanwege de 

coronapandemie vond een aantal bijeenkomsten digitaal plaats. De GMR realiseert zich dat sterke en 

gezonde medezeggenschap baat heeft bij een zekere continuïteit en professionaliteit. Er wordt 

daarom naar gestreefd om expertise, informatie en kennis vast te houden en overdraagbaar te 

maken. De GMR is heeft om die reden een eigen sharepointomgeving opgezet en investeert het in de 

kwaliteit van  et raadswerk, onder meer door  et aanbieden van een ‘basiscursus 

medezeggensc ap’ voor (G)M -leden.   Een herhaaldelijke uitdaging is het vinden van een GMR-

vertegenwoordiger voor iedere locatie. De GMR  is in 2021 in geen enkele periode op volle sterkte 

geweest. Dit is een belemmering voor het goed uitvoeren van de taken. Ook de posities van 

voorzitter en secretaris konden vanaf de zomervakantie slechts tijdelijk worden ingevuld. Voor de 

vacatures wordt naar opvolgers gezocht.  
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De GMR overlegt met de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur houdt zo voeling met wat er in de 

medezeggenschap leeft en de medezeggenschap heeft de gelegenheid met de Raad van Bestuur van 

gedachten te wisselen over relevante onderwerpen. Op  18-2-2021 hebben de Raad van Bestuur en 

de GMR met elkaar vergadert. Op 5-7 was de voorzitter van de RVB bij de GMR vergadering 

aanwezig.  

Namens de GMR 

Max de Kloe 

 

voorzitter 

April 2022 
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Bijlage 2: Openbaar jaarverslag klachten  
 
In dit jaarverslag staat een beknopte beschrijving van de klachtenregeling bij St. PCO Gelderse Vallei 
en welke klachten ouders in 2021 hebben ingediend en op welke wijze deze klachten zijn 
afgehandeld. De rapportage heeft betrekking op alle locaties. 
 
Beknopte beschrijving klachtenregeling 
St. PCO Gelderse Vallei geeft er de voorkeur aan om onvrede direct op te lossen tussen de 
verschillende betrokkenen. Bijvoorbeeld tussen de ouder/verzorger en de pedagogisch professional. 
Lukt dit niet, dan kan de ongewenste situatie tot een klacht leiden. Een klacht van een 
ouder/verzorger is voor de stichting een uiting van ongenoegen die de ouder/verzorger heeft over de 
dienstverlening. St. PCO Gelderse Vallei, is aangesloten bij De Geschillencommissie. Op de website 
van de locaties is na te lezen hoe ouders een klacht kunnen indienen. 
 
Interne klachtenregeling 
Indien de onenigheid niet met de direct betrokkene kan worden opgelost, wordt er in eerste 
instantie een interne procedure opgestart. De stichting verzoekt de ouder dan om de klacht 
schriftelijk (via mail of klachtenformulier) in te dienen bij de desbetreffende persoon. 
 
Externe klachtencommissie 
Indien de ouder/verzorger na het doorlopen van de interne klachtenprocedure het gevoel heeft dat 
het niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan deze besluiten om De Geschillencommissie in te 
schakelen.  
 
Interne en externe klachten 
In 2021 hebben we geen klachten ontvangen die extern in behandeling zijn genomen. De ervaring 
leert dat door bij problemen, zorgen of bezwaren (bijv. over coronamaatregelen op de locaties) tijdig 
en goed in gesprek te gaan, we officiële klachten konden voorkomen.  
 
Collectieve/preventieve activiteiten: 
  

Terugkomdag 14-04-2021 2 deelnemers Kindcentrum de Spreng Hoevelaken 

Cursus In Vertrouwde Handen 30-9-2021 en 7-
10-2021 

1 deelnemer Kindcentrum De Branding Barneveld 

 

 


