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Bestuursverslag 
 
 
1. Missie, visie, kernwaarden, beleid en structuur 

1.1 Algemeen 
Stichting Katholiek Basisonderwijs (KBO) Haarlem-Schoten is het bevoegd gezag van onderstaande 
vier katholieke basisscholen in Haarlem-Schoten: 
 

● Sint Bavoschool, locatie Eem 
● Sint Bavoschool, locatie Revius 
● Liduinaschool, locatie Juno 
● Liduinaschool, locatie Timor 

 
Met ca. 86 medewerkers (01.01.2021) verzorgt de organisatie het onderwijs aan 929 leerlingen 
(1 oktober 2020). Elke school heeft een eigen schooldirecteur. 
 

1.2 Missie 
 
De missie van KBO Haarlem-Schoten laat zich als volgt verwoorden. Stichting KBO Haarlem-Schoten 
biedt: 
 

● modern en kwalitatief goed onderwijs; 

● met een eigentijdse invulling van de katholieke en levensbeschouwelijke uitgangspunten; 

● dat leerlingen voorbereidt op de toekomst; 

● met passende arrangementen voor zorg en opvang; 

● op veilige scholen; 

● scholen die voortdurend in ontwikkeling zijn. 

 
1.3 Visie 
Op onze scholen ontwikkelen de leerlingen zich cognitief, sociaal en creatief. Onze leerkrachten 
hebben positieve en ambitieuze verwachtingen van onze leerlingen en vinden goede resultaten 
belangrijk. Wij streven bij alle cognitieve vakken naar resultaten, die minimaal op het landelijk 
gemiddelde liggen. Op onze scholen worden de leerlingen voorbereid op de toekomst. Om nu in het 
klein en straks in het groot een actieve en positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze multiculturele 
samenleving, leren we de leerlingen respect te hebben voor elkaar en op een positieve wijze om te 
gaan met verschillen in uiterlijk, ras, religie, opvattingen, sekse en competenties. Een belangrijke 
vraag is: wat moeten onze leerlingen daarnaast leren om goed voorbereid te zijn op de toekomst? 
Welke kennis en vaardigheden hebben zij nodig om goed te kunnen functioneren in en een actieve 
bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving van de toekomst? 
 
Omdat onze samenleving voortdurend verandert laat die toekomst zich niet gedetailleerd uittekenen, 
maar we kunnen er wel een schets van geven. De technologie heeft de manier waarop we samen 
werken en leven enorm veranderd. Deze ontwikkelingen zetten zich in de nabije toekomst nog sterker 
door. Van onze leerlingen zal 80% later een baan hebben die we nu nog niet eens kennen! Welke 
kennis, vaardigheden en attitudes ze voor die toekomstige banen nodig hebben, is dan ook moeilijk in 
te schatten. Wereldwijd houden vele wetenschappers zich met dit vraagstuk bezig. Inmiddels bestaat 
er grote overeenstemming over de richting voor het onderwijs. Het gaat hierbij niet alleen om ICT-
vaardigheden en media-wijsheid. Het gaat om een nieuwe manier van leren, leven en werken, waarbij 
21e eeuwse vaardigheden’ een belangrijke rol spelen. 
 
Deze nieuwe manier van leren, leven en werken vraagt ook om een herijking van onze relatie met de 
ouders van onze leerlingen. Ouderparticipatie wordt nog meer dan voorheen een van de 
succesfactoren van onze scholen. 
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1.4 Kernwaarden 
Aan onze missie en visie liggen een vijftal kernwaarden ten grondslag: 
 
Lerende organisatie 
Wij willen een lerende organisatie zijn. Een lerende organisatie kenmerkt zich door duidelijke en 
gedragen doelstellingen. Dit vraagt van de leidinggevenden (school-, cluster- en bouwleiders) dat zij in 
staat zijn onze visie te vertalen naar concrete doelstellingen op verschillende niveaus in de 
organisatie. Daarnaast kenmerkt de lerende organisatie zich door een open en platte 
organisatiestructuur. De leidinggevenden hebben hierin een faciliterende rol. Zij doen hun best om 
ervoor te zorgen dat de leerkrachten hun werk zo optimaal mogelijk kunnen doen, want de leerkracht 
doet er toe. De ontwikkeling van iedereen die werkt in een lerende organisatie is gebaat bij weinig 
schakels en de verantwoordelijkheden belegd in het hart van de organisatie. Daarbij staat een open 
en een lerende houding van alle medewerkers centraal. 
 
Ontwikkeling 
De kern van onze  leergemeenschap bestaat uit ‘ontwikkeling’. Alles wat wij doen heeft direct of 
indirect betrekking op leren en ontwikkelen. In iedere laag binnen de schoolorganisatie is er ruimte 
voor ontwikkeling. 
 
Duurzaamheid 
Veranderen hoort bij ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk te weten waarom en waartoe wij 
veranderen. Wij vinden dat veranderingen een duurzame verbetering van het onderwijs moeten 
opleveren. En dat verbeteringen goed geborgd moeten worden. 
 
Creativiteit 
We willen creatief omgaan met wat er op ons af komt. We denken graag out of the box. Dat motiveert 
ons. Creatief kun je zijn in alles wat je doet en denkt. Dat zien wij ook graag terug in de dagelijkse 
onderwijspraktijk op onze scholen. Creativiteit is wat wij de kinderen op onze scholen mee willen 
geven. Creativiteit en ontwikkeling gaan hand in hand. 
 
Identiteit 
Onze identiteit vormt een belangrijke inspiratiebron voor de waarden en normen die wij willen 
uitdragen: respect voor mensen die verschillen in aanleg en achtergrond, in gevoel en overtuiging; 
aandacht voor iedereen en meer voor wie dat het meest nodig heeft. 
De populatie van onze scholen bestaat uit kinderen van allerlei levensbeschouwelijke richtingen. Wij 
doen dan  ook recht te doen aan de verscheidenheid van religieuze opvattingen die voorkomen 
binnen de samenleving als geheel en onze eigen scholen in het bijzonder. 
 
Wij verwachten van alle medewerkers in de organisatie dat zij vanuit deze kernwaarden handelen en 
elkaar hierop aanspreken. Wij verwachten van de ouders dat zij deze kernwaarden respecteren en er 
hun schoolkeuze mede op baseren. 
 
1.5 Organisatiebeleid 
Het strategisch beleidsplan 2018 – 2022 biedt de mogelijkheid om op basis van aanwezige 
kengetallen en de meerjarenbegroting, de voortgang te monitoren en verantwoording af te leggen aan 
de stakeholders.  
De leerlingen in het primair onderwijs van nu, zijn de burgers die straks de samenleving vorm geven. 
Hoe de samenleving er over een aantal decennia uitziet, kan niemand helemaal voorspellen. Wel 
weten we dat de huidige trends zullen leiden tot een informatie- en netwerkmaatschappij waar we 
onze leerlingen op moeten voorbereiden. 
Onze scholen: 
 

● stellen de leerlingen centraal en bieden voor alle leerlingen een doorgaande leer- en 
ontwikkelingslijn; 

● zorgen voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de talenten en 
leerbehoeften van de individuele leerling; 

● bieden onderwijs van hoge kwaliteit. Dit begint met de basisvaardigheden die alle leerlingen in 
alle tijden nodig hebben. Ook is er aandacht voor een brede persoonlijke en maatschappelijke 
vorming. Leidraad vormen daarbij de ‘21st Century Skills’. 
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Op onze scholen werken teams van leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en 
schooldirecteuren die zich individueel en als collectief in hun professionaliteit ontwikkelen. 
 

1.6 Juridische structuur 
De rechtspersoon is een stichting met de naam: Stichting KBO Haarlem-Schoten. 
De stichting is opgericht in 1973 en is gevestigd te Haarlem. De stichting is ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 41222886. De stichting wordt vertegenwoordigd door een 
toezichthoudend bestuur (TB). Daarnaast heeft de bovenschools directeur een gelimiteerde 
vertegenwoordigingsbevoegdheid.  
 
1.7 Organisatiestructuur 
Het organogram van de organisatie ziet er als volgt uit:  
 

 

 
In de bestuurlijke organisatie is de school de lokale eenheid. Het accent van de stichting ligt op de 
school. Elke school heeft een schooldirecteur, een deelraad (DMR) en een ouderraad (OR). De DMR 
heeft advies- en instemmingsrecht over een aantal voorgenomen besluiten. De rechten van de DMR 
staan vermeld in een reglement dat is gebaseerd op de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). 
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1.7.1 Toezichthoudend Bestuur 
Het Toezichthoudend Bestuur (TB) van de Stichting KBO Haarlem-Schoten bestaat uit vijf personen, 
die in 2020 deel hebben uitgemaakt van dit bestuur: 
 

Rol  naam (neven)functies portefeuille 

Voorzitter Dhr. T.M. Aarts MBA Manager NSDSK Renumeratie 

Kwaliteit 

Personeel/HR 

Bestuurslid Mw. E. van Overbeeke  Geen  Kwaliteit 

Personeel/HR 

Bestuurslid Mw. mr A.E. Bolhoeve  Legal Consultant Klachten  

Financiën  

Bestuurslid Mw. M.T. van der Wart MA Clustermanager Kenter 

Jeugdhulp 

Kwaliteit 

Huisvesting 

Bestuurslid 

vanaf mei 

2020 

Dhr. H. Elzerman   

Bestuurslid 

Tot mei 

2020 

Dhr. drs. C.P.J.M. van Amelsfoort Financial consultant ICT 

Financiën  

 
Het TB werd in 2020 secretarieel ondersteund door mw. Y. Smorenburg. 
 
Het TB houdt toezicht op hoofdlijnen en heeft op basis van de statuten en het managementstatuut de 
bovenschools directeur van de stichting gemandateerd voor uitvoerende taken. 
Het TB komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen. 
De samenstelling, taken, bevoegdheden en de werkzaamheden van het TB, de bovenschools directeur 
en de schooldirecteuren zijn vastgelegd in: 

● de Statuten; 
● het uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel; 
● het Managementstatuut van de Stichting KBO Haarlem-Schoten. 

 
De “Code Goed Bestuur Primair Onderwijs” van de PO-Raad dient als basis/leidraad voor het 
bestuurlijk handelen en bij keuzes voor inrichting en gedrag binnen KBO Haarlem-Schoten. De code 
beschrijft wat de PO-Raad verstaat onder goed bestuur. Schoolbesturen toetsen de bestuurlijke 
inrichting en bestuurlijk functioneren aan de principes van de code.  
 
Het TB heeft een aantal portefeuilles verdeeld onder de leden van het bestuur. Dat zijn: 
● Onderwijskwaliteit 
● Personeel/HR 
● Financiën 
● ICT 
● Huisvesting 
● Remuneratie 
● Klachten 
 
Binnen deze commissies wordt bekeken hoe het TB het beste toezicht kan houden op de 
verschillende onderdelen. Voorstellen vanuit deze commissies worden gedaan in TB 
vergaderingen en besproken met het MT.  
Naast de vergaderingen van het TB heeft de bovenschools directeur tussentijds 
afstemming met de voorzitter van het TB. Daarnaast voorziet de bovenschools directeur 
de commissies van informatie, meestal tijdens aparte bijeenkomsten. 
Daarnaast heeft het TB twee keer per jaar een overleg met de GMR.  
 
Managementrapportages 
De managementrapportages en andere informatielijnen tussen bovenschools directeur van de 
stichting en het TB vormen het toetsingskader voor de beoordeling op het goed functioneren van de 
bovenschools directeur. Daarnaast wordt het TB geïnformeerd over lopende zaken die van belang 
kunnen zijn om de taak van toezichthoudend lid goed te kunnen uitvoeren. 
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Tweejaarlijks, tijdens het zogenaamd Voorjaars- en Najaarsoverleg, overlegt het TB met de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van beide scholen. 
 
Vergoedingen Toezichthoudend Bestuur 
De leden van het TB zijn onbezoldigd.  
 
1.7.2 Managementteam (MT) 
De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de bovenschools directeur en de 
schooldirecteuren, tezamen vormend het MT Haarlem-Schoten (MT). 
Het MT van de stichting bestond in 2020 uit vier schooldirecteuren (één per locatie): 
 

Bovenschools directeur Mw. M.P.M. Harlaar 

Schooldirecteur Mw. G. Baars 

Schooldirecteur Dhr. A. Karelse 

Schooldirecteur Mw. S. Homan 

Schooldirecteur Dhr. A.H.G. van der Peet (tot 1 november 2020) 

Mw. M.P.M. Harlaar (waarnemend directeur t/m 31 december 2020) 

 
De schooldirecteuren vormen onder andere het aanspreekpunt voor de ouders, het team en de 
medezeggenschapsraden. De bovenschools directeur is onder andere het aanspreekpunt voor de 
schooldirecteuren, het TB en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).  
 

1.7.3 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
Er wordt gewerkt met een deelraad per school, een medezeggenschapsraad per BRIN-nummer en de 
GMR. 
 
Medezeggenschapsstatuut stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten 
Hierin wordt de invulling van de medezeggenschap binnen de twee scholen en vier locaties van de 
stichting Haarlem-Schoten vastgelegd. Uit het statuut volgt welke verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden en taken er bij iedere geleding van de medezeggenschap liggen. 

Medezeggenschapsreglement GMR 
Hierin zijn de taken en bevoegdheden van de GMR vastgelegd en toegelicht naast zaken als de 
omvang, zittingsduur en verkiezingen van GMR-leden. 

Huishoudelijk reglement GMR 
Hierin staat de praktische werkwijze van de GMR zoals het aantal vergaderingen per jaar, de 
communicatie van agenda en (jaar)verslagen en het rooster van aftreden van de leden 

Over schooloverstijgende zaken voert de bovenschools directeur, conform het vastgestelde reglement 
gebaseerd op de Wms, overleg met de GMR, die bestaat uit vertegenwoordigers van de vier 
deelraden. 
De bovenschools directeur draagt zorg voor een adequate informatievoorziening en is een deel van 
elke GMR-vergadering aanwezig om toelichting te geven en om informatie te verschaffen. De 
bovenschool directeur en de schooldirecteuren dragen er zorg voor dat de beleidsstukken, die 
instemming dan wel een advies behoeven, tijdig aan de GMR worden voorgelegd. Daarnaast 
informeren zij de GMR over komende beleidsontwikkelingen en stellen de leden zo in de gelegenheid 
om een inbreng te hebben in de nader uit te werken beleidszaken.  
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2. Onderwijs en kwaliteit 
 
2.1 Leerlingaantallen 
 

 Per 1 oktober 2020 2019 2018 2017 

Brin      

19 RK 00 Sint Bavoschool, locatie Eem 209 211 226 239 

19 RK 01 Sint Bavoschool, locatie Revius 214 221 247 252 

 Totaal Sint Bavoschool 423 432 473 491 

19 UF Liduinaschool 506 486 500 505 

Totaal Stichting KBO Haarlem-Schoten 929 918 973 996 

 
De opheffingsnorm van de gemeente is 198 leerlingen (per school). Het leerlingaantal van 
de Sint Bavoschool is gedaald van 432 leerlingen in 2019 naar 423 leerlingen in 2020. Het 
leerlingaantal van de Liduinaschool is in de genoemde jaren gestegen van 486 leerlingen 
naar 506 leerlingen. Het geografisch werkgebied van de scholen betreft Haarlem-Noord, 
vanaf het station in Haarlem tot de grens met Santpoort/Velserbroek. 
 

2.2 Onderwijsprestaties 
 
Elk jaar worden door het MT de opbrengsten in kaart gebracht. Er wordt gerapporteerd over de 
opbrengsten van de scholen. Ook worden analyses gemaakt van de doorstroom van leerlingen binnen 
de 8 jaar basisonderwijs en de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.  
 
Deze uitslagen van de tussen- en eindtoetsen worden door de bovenschools directeur met de 
schooldirecteuren doorgesproken en vormen het startpunt voor mogelijke aanpassingen aan het 
onderwijs en de leerlingenzorg op de betreffende school. Het is hiermee zowel horizontaal als 
verticaal een plannings- en verantwoordingsinstrument dat gericht is op kwaliteitsverbetering van de 
school.  
Doel van KBO Haarlem-Schoten is, om gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap over de 
opbrengsten te genereren, zowel op bovenschools niveau als op schoolniveau. 
 
Schooljaar 2019-2020 is geen eindtoets afgenomen vanwege de coronacrisis. 
 
KBO Haarlem-Schoten streeft naar het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het streven naar 
maximale leeropbrengsten. Bij opbrengsten gaat het dan om: 

● cognitieve resultaten van leerlingen; 
● sociaal-emotionele resultaten van leerlingen; 
● het ontwikkelen van creatieve talenten van leerlingen; 
● het ontwikkelen van eigenaarschap bij de leerlingen; 
● tevredenheid, betrokkenheid en participatie van leerlingen, ouders, medewerkers en 

vervolgonderwijs. 
 
Borging kwaliteitszorg. 
 
Naast bovengenoemde terugkoppeling wordt in de vergaderingen van het Managementteam 
(directeuren en bovenschools directeur) gerapporteerd over de stand van zaken op de scholen 
aangaande kwaliteit van het onderwijs. De bovenschools directeur rapporteert op hoofdlijnen aan het 
Toezichthoudend Bestuur.  
Daarnaast zijn op de vier scholen in 2019 kwaliteitsaudits uitgevoerd waaruit actieplannen zijn 
opgesteld. 
De Onderwijsinspectie heeft in het voorjaar van 2020 een vierjaarlijks onderzoek “Bestuur en scholen” 
uitgevoerd. Mede door de Coronacrisis is daarvan in dit jaar maar van één school de schriftelijke 
rapportage ontvangen. Ook de bestuursrapportage wordt begin 2021 verwacht. 
Uit de mondelinge rapportage van de onderwijsinspectie bleek dat zij niet tevreden waren over de 
opvolging van de actieplannen die voortkwamen uit de audits. Met name omdat er veel aandacht is 
uitgegaan naar de gevolgen van de coronacrisis is hebben de teams van de scholen ook in de rest 
van het jaar daar onvoldoende aandacht aan hebben kunnen geven.  
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Wel is op basis van de mondelinge terugkoppeling (waaruit bleek dat twee van de vier scholen 
mogelijk een beoordeling “zeer zwak” zouden krijgen) de Vliegende Brigade van de PO raad ingezet 
om de scholen te ondersteunen in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.  
 
Relevante politieke en maatschappelijke gebeurtenissen  
 
De Corona-pandemie die de wereld in zijn greep hield heeft vanzelfsprekend ook op onze organisatie 
een behoorlijke impact gehad.  
De lockdown en het (deels) omschakelen naar onderwijs op afstand vroeg veel van het 
aanpassingsvermogen van de schoolteams en directeuren.  
Hierbij heeft het voorkomen van onderwijsachterstanden altijd veel aandacht gehad. Op veel scholen 
vroeg echter vooral het in contact blijven met de meer kwetsbare kinderen het uiterste van de teams.   
Thuiswerken werd de norm en in de loop van de weken werd steeds voelbaarder wat het effect 
hiervan is op een goede samenwerking en teamvorming. Het is een compliment aan iedereen binnen 
de organisatie dat het desondanks gelukt is om op zo korte termijn één organisatie te worden.   
We hebben wel veel geleerd van thuiswerken, onderwijs op afstand en overleggen via ‘teams’ en de 
goede dingen hieruit zullen we zeker meenemen naar de toekomst. Maar zodra het weer mogelijk is 
zullen we de onderlinge samenwerking en verbinding weer verder verstevigen door middel van fysieke 
bijeenkomsten en overleg.  
 

2.3 Strategisch- en operationeel beleid 
 
Het strategisch beleidsplan 2018-2022 geeft richting aan de schoolplannen van de scholen. 
In het schoolplan beschrijven de scholen de gewenste onderwijskundige ontwikkelingen van de eigen 
school over een periode van vier jaar. Hierin wordt aangegeven wat de scholen willen bereiken, hoe 
ze dat willen doen en wat daarvoor aan personele en materiële investeringen nodig zijn. 
Jaarlijks worden in augustus per locatie jaarplannen opgesteld, voorzien van concrete doelen. Er 
wordt gekeken naar wat is behaald en wat nog verder, al dan niet gewijzigd, ontwikkeld moet worden. 
Deze wijzigingen kunnen mede een gevolg zijn van de gerealiseerde opbrengsten. In september 
worden deze jaarplannen goedgekeurd door de DMR. De schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor 
het uitvoeren van vastgesteld beleid en het creëren van draagvlak binnen de school. Zij leggen 
daarover verantwoording af aan de bovenschools directeur. De schooldirecteuren hebben 
tweewekelijks overleg, dat voorgezeten wordt door de bovenschools directeur. Het MT is betrokken bij 
de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en evaluatie.  
 
Buitenschoolse Activiteiten 
Onderwijs zoals dat verzorgd wordt aan leerlingen van de scholen van Stichting KBO Haarlem-
Schoten beperkt zich niet tot het verzorgen van lessen binnen een gebouw en/of het speelterrein. 
Soms worden lessen buiten het schoolterrein verzorgd. Verder kent het onderwijs activiteiten buiten 
school, die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerling. 

Aangezien buitenschoolse activiteiten ook risico's met zich mee kunnen brengen, vinden we het 
belangrijk dat de voorwaarden, afspraken en regels bij iedereen duidelijk zijn. Ouders die hun kind aan 
school toevertrouwen, moeten er vanuit kunnen gaan dat buitenschoolse activiteiten op een goede en 
verantwoorde manier plaatsvinden. Leerkrachten moeten weten wat ze moeten doen en laten, 
leerlingen moeten weten welke regels en afspraken gelden bij buitenschoolse activiteiten. Met het 
Protocol Buitenschoolse Activiteiten willen we bijdragen aan deze duidelijkheid en daarmee aan de 
veiligheid. 
 
Veiligheidsbeleid 
Het veiligheidsbeleid van de scholen binnen Haarlem-Schoten, staat beschreven in het 
Veiligheidsplan. Het Veiligheidsplan is een korte en bondige wegwijzer naar verschillende 
documenten die met veiligheid te maken hebben. Hiermee bedoelen we niet alleen fysieke veiligheid-, 
maar ook sociale veiligheid op onze scholen.  

2.4 Interne beheersing en toezicht (governance ontwikkelingen) 
Zowel het TB als het MT opereren vanuit een vastgestelde Code Goed Bestuur, zoals die is opgesteld 
door de PO Raad (bijgewerkte versie uit augustus 2017).  
In 2018 is een Managementstatuut vastgesteld, waarin de bevoegdheden van het Managementteam, 
de bovenschools directeur en het Toezichthoudend Bestuur beschreven staan. 
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2.5 Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland 
De Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid Kennemerland, is een samenwerking 
van 23 schoolbesturen, waaronder de Stichting KBO Haarlem-Schoten. In totaal telt dit verband 75 
scholen voor basisonderwijs, 5 scholen voor speciaal basisonderwijs en 7 scholen voor speciaal 
onderwijs. De scholen die deelnemen aan het SWV tellen in totaal ongeveer 21.000 leerlingen.  
Voor de meerbegaafde leerlingen in onze stichting wordt sinds 2015 de mogelijkheid geboden om 
deel te nemen aan het BavoLab of het Liduina lab, verrijkingsklassen voor leerlingen uit de groepen 4 
t/m 8. 
Voor de verantwoording middelen passend onderwijs 2020, zie bijlage 2. 
 
2.6 Onderwijsachterstanden 
KBO Haarlem-Schoten participeert in een VVE-traject, deze participatie vindt plaats vanuit de 
Bavoschool/locatie Eemstraat. 
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2.7 Adviezen schoolverlaters groep 8 naar het VO 
 
 
Adviezen schoolverlaters groep 8 (aantallen), schooljaar 2019-2020 
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nr School         

19U

F00 Liduinaschool/Timor 0 3 3 1 4 6 7 24 

19U

F00 Liduinaschool/Juno 0 0 4 3 4 10 5 26 

19R

K00 Bavoschool/Eem 

0 4 7 4 5 1 4 25 

19R

K01 Bavoschool/Revius 0 8 7 4 8 1 3 31 

  Totaal 0 15 21 12 21 18 19 106 

 
Dit overzicht geeft de adviezen die op de scholen van KBO Haarlem-Schoten zijn gegeven, weer. In 
totaal werden 106 adviezen verstrekt. 
Hierna worden de percentages weergegeven per school: 
 
Adviezen schoolverlaters groep 8 in %, schooljaar 2019-2020 
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19U

F00 Liduinaschool//Timor 0 12,5 12,5 4 17 25 29 

100

% 

19U

F00 Liduinaschool/Juno 0 0 15 12 15 39 19 

100

% 

19R

K00 Bavoschool/Eem 0 16 28 16 20 4 16 

100

% 

19R

K01 Bavoschool/Revius 0 26 22 13 26 3 10 

100

% 

 

2.8 Externe contacten 
KBO Haarlem-Schoten is aangesloten bij Verus en de PO-Raad. 
 
PO-Raad 
De PO-Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs. 
Van alle nieuwe ontwikkelingen, besprekingen en onderhandelingen houdt de PO-Raad de besturen 
met behulp van nieuwsbrieven en andere publicaties nauwgezet op de hoogte. Rond de invoering van 
Passend Onderwijs biedt de PO-Raad besturen de helpende hand. De PO-Raad vertegenwoordigt de 
besturen in het overleg met de regering. (onder andere de CAO-besprekingen). 
 
Verus 
Op het terrein van dienstverlening en informatie heeft Verus aan KBO Haarlem-Schoten veel te 
bieden: per telefoon antwoord en informatie op vragen, het juridisch toetsen van beleidsstukken, 
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adviezen omtrent personeelsproblematiek; met allerlei denkbare zaken kunnen besturen en directies 
bij Verus terecht. Regelmatig wordt door onze stichting gebruik gemaakt van de dienstverlening van 
Verus. 
 
De bovenschools directeur vertegenwoordigt de stichting bij de BOPOH/BOVOH vergaderingen en in 
het Regionaal Bestuurlijk Overleg Zuid-Kennemerland, een platform van PO-besturen en VO-besturen 
om te komen tot gemeenschappelijk beleid binnen de regio. 
 
Belanghebbenden 
De basisschool is de centrale schakel in een keten van voorzieningen voor alle ouders met kinderen 
van 0 tot 12 jaar. Het is daarom van belang dat Haarlem-Schoten goed blijft communiceren met 
leerlingen, ouders, medewerkers, stakeholders en andere organisaties. Het doel moet zijn om de 
ontwikkelingskansen van kinderen van nul tot twaalf jaar te vergroten en achterstanden, uitval, leer- en 
gedragsmoeilijkheden te voorkomen. Met de afzonderlijke belanghebbenden wordt op hoofdlijnen op 
de volgende wijze gecommuniceerd: 
 
Leerlingen en ouders 
De ontwikkeling en ontplooiing van de leerling krijgen optimale aandacht. Daarbij wordt er vanuit 
gegaan dat ieder kind uniek is. Verschillen tussen kinderen worden als een vanzelfsprekend 
uitgangspunt beschouwd. De leerlingen en ouders/verzorgers worden actief betrokken bij het 
ontwikkelingsproces van hun kind. Dit betekent in de praktijk: 

✔ De pedagogische en didactische visie van de school staat omschreven in het schoolplan en 

de schoolgids. 

✔ De school verzorgt (digitale) nieuwsbrieven. 

✔ De school informeert de ouders over praktische zaken binnen de school. 

✔ De school verzorgt een aantal contactavonden per jaar om de ontwikkeling van de leerling te 

bespreken. 

✔ De directie verstrekt informatie over het te voeren beleid aan de medezeggenschapsraad 

overeenkomstig de wet op de medezeggenschap. 

✔ Ouders hebben inspraak op schoolniveau via de MR en op bestuurlijk niveau via de GMR; 

✔ De school verzorgt actuele informatie via de website van de school. 

✔ De school houdt periodiek een enquête met betrekking tot ouder- en leerling tevredenheid. 

✔ De school organiseert open dagen. 

✔ Ouders en leerlingen worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het schoolbeleid. 

 
Medewerkers 
Goed personeelsbeleid is belangrijk voor het welzijn van de medewerkers en bevordert de kwaliteit 
van het onderwijs en het succes van Haarlem-Schoten. De directeuren spelen een belangrijke rol in 
het personeelsbeleid. De medewerkers worden actief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen 
in onze organisatie. Dit betekent in de praktijk: 

✔ De medewerkers hebben inspraak op schoolniveau via de MR en op bestuurlijk niveau via de 

GMR. 

✔ Voorgenomen beleid wordt op bovenschools niveau met de directeuren ontwikkeld, 

besproken, uitgevoerd en geëvalueerd. 

✔ Professionele leergemeenschappen bestaande uit verschillende medewerkers maken deel uit 

voor onze lerende organisatie. 

✔ De directeur informeert het schoolteam over het bovenschools beleid en creëert draagvlak 

voor de uitvoering; 

✔ De directeur voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers; 

✔ De school houdt periodiek een enquête met netrekking tot medewerkerstevredenheid; 

 
Stakeholders   
Haarlem-Schoten profileert zich als een organisatie die onderwijskwaliteit aan de kinderen binnen de 
scholen levert. Aan de stakeholders van onze organisatie wordt naar hun mening gevraagd over onze 
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organisatie. Door deze input is onze organisatie in staat zich te verbeteren en te ontwikkelen. De 
stakeholders van onze organisatie zijn: 

✔ Ouders  

✔ Directeuren 

✔ Leden van de GMR 

✔ Medewerkers administratiekantoor en huisvestingmedewerkers 

✔ Vertegenwoordigers van de gemeenten Haarlem  

✔ Collega bestuurders en vertegenwoordigers van kinderopvang en 

peuterspeelzaalorganisaties; 

✔ Collega schoolbesturen po en vo 

✔ Extern betrokken medewerkers in het kader van Passend Onderwijs 

✔ Externe adviseurs 

✔ Medewerkers van toeleverende relaties 

 
Andere organisaties 
De uitvoering van de door de het Rijk aan onderwijsinstellingen opgelegde taken maakt het 
noodzakelijk de dialoog aan te gaan met andere organisaties. Met onder andere de volgende partijen 
wordt regelmatig overleg gevoerd: 

✔ Ministerie van OC&W 

✔ Onderwijsinspectie 

✔ PO-raad 

✔ Verus 

✔ Vervangingsfonds/participatiefonds 

✔ Bedrijfsarts 

✔ Jeugdzorginstellingen 

✔ Samenwerkingsverband PO  

✔ Accountant 

✔ Belastingdienst 

2.9 Afhandeling van klachten 
De Klachtenregeling is vastgesteld door het Toezichthoudend Bestuur Haarlem-Schoten met 
instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De regeling is bedoeld voor die 
gevallen, waarbij reguliere gesprekken met een leerkracht, schoolleiding of directie geen oplossing 
hebben geboden. 
De afhandeling van klachten is voor de stichting beschreven in de klachtenregeling Haarlem-Schoten 
(versie januari 2020). In 2020 zijn geen klachten ingediend. 
 
Vertrouwenspersoon 
De scholen van onze stichting beschikken over een onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon. 
Deze kijkt met name of bemiddeling een oplossing is. De vertrouwenspersoon kan desgewenst ook 
adviseren over andere mogelijkheden op grond van de klachtenregeling. 
 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs 
Ouders, leerlingen, leerkrachten, directies, besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de 
vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school 
(ernstige) problemen voordoen op het gebied van: 

● seksuele intimidatie en seksueel misbruik 
● psychisch en fysiek geweld 
● discriminatie en radicalisering 
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3. Personeelsbeleid 
 
3.1 Verzuim 
 
Verzuimoverzicht periode 01.01.2020-31.12.2020 
 

School Verzuim% Gemiddelde 

verzuimduur 

St.Bavo/Revius 10,39 16,00 

St.Bavo/Eem 10,67 43,00 

Liduine/Juno 10,96 69,00 

Liduina/Timor 5,87 22,00 

 
 
Deelname aan Plan V van het Vervangingsfonds 
In 2019/2020 heeft KBO Haarlem-Schoten deelgenomen aan Plan V van het Vervangingsfonds. In 
vervolg hierop is in 2020 ingezet op preventie. Tevens hebben de schooldirecteuren 
gesprekstechnieken aangeleerd voor de communicatie met de medewerker over (dreigend) verzuim. 
Het verzuimprotocol is geëvalueerd en aangepast.  
 
Eigen risicodragerschap 
Het Vervangingsfonds biedt verschillende varianten om het verzuim van medewerkers te vergoeden. 
Tot 2020 was KBO Haarlem-Schoten volledig verzekerd bij het Vervangingsfonds. Hierbij wordt 
ziektevervanging van leerkrachten volledig vergoed vanaf de eerste ziektedag tot het moment van 
herstel. Hier staat echter een hoge premie tegenover. Het Vervangingsfonds heeft verschillende 
berekeningen opgesteld voor de verschillende varianten. Hierbij is rekening gehouden met meerdere 
scenario’s voor wat betreft de verzuimpercentages. Voor KBO Haarlem-Schoten was de variant met 
een eigen risico van 6 weken de meest gunstige variant. Sinds 2020 is deze variant van toepassing. 
Dit houdt in dat de kosten voor ziektevervanging de eerste 6 weken voor het risico van de werkgever 
zijn. Duurt het verzuim langer dan 6 weken, dan worden de vervangingskosten vergoed door het 
Vervangingsfonds. Jaarlijks kan er opnieuw een keuze gemaakt worden voor een andere variant.  
 
3.2 Formatie 
Voor de formatie wordt gewerkt met een stappenplan dat leidt tot een bestuursformatieplan.  
Evenals voorgaande jaren hanteert Haarlem-Schoten in 2020 het allocatiemodel voor de toekenning 
van de formatie aan de scholen. Het allocatiemodel is gebaseerd op solidariteit. In het vaststellen van 
het budget voor de formatie per school wordt rekening gehouden met de gemiddelde personeelslast 
op bestuursniveau. De formatie wordt vervolgens uitgerekend in het aantal fte’s dat voor elke school 
beschikbaar is. Directeuren hoeven bij de inzet van personeel geen rekening te houden met de leeftijd 
van het personeel, kosten van duurzaamheids-inzetbaarheidsverlof, ouderschapsverlof, et cetera. 
Haarlem-Schoten hanteert een vast allocatie systeem waarbij de reguliere personele bekostiging de 
basis vormt voor het aan de scholen toe te kennen formatiebudget. Op basis van schoolspecifieke 
kenmerken kan op de basisverdeling een individuele formatieve toeslag worden verstrekt. 
Het budget voor personeel- en arbeidsmarktbeleid wordt voor circa 50% ingezet in formatie en voor 
50% in bovenschools-/personeelsgerelateerde posten  
Prestatieboxmiddelen worden voor een deel bovenschools benut voor professionaliseringsdoeleinden 
en voor een ander deel aan de scholen toegekend ten behoeve van de doelstellingen in het 
schoolplan, team-, methode-, en conceptscholing en cultuuronderwijs. 
De middelen bestemd voor de vermindering van de werkdruk worden – conform de doelstelling 
daarvan - volledig beschikbaar gesteld aan de scholen. De scholen wijzen de beschikbare 
werkdrukmiddelen toe aan de bestedingsdoelen in overleg met het team en de MR. 
Specifieke middelen vanuit het samenwerkingsverband of middelen ter bestrijding van 
onderwijsachterstanden, lerarenbeurzen et cetera worden omgerekend naar formatie en toegekend 
aan de desbetreffende scholen. 
Een onderdeel van de lumpsumgelden betreft de vergoeding voor materiële instandhouding. Een deel 
van deze vergoeding is aangewend voor het onderhoud van de gebouwen (schoonmaak, regulier 
onderhoud etc.).  
Daarnaast worden deze middelen aangewend voor reguliere organisatiekosten. 
Ook voor deze middelen hanteert Haarlem-Schoten een vast allocatiesysteem; de vergoedingen 
worden op basis van het leerlingaantal verdeeld over de vier scholen. 
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Functiedifferentiatie 
De CAO-partijen zijn overeengekomen dat de functiebeschrijvingen voor OOP (onderwijs 
ondersteunend personeel) verouderd waren. Bureau Leeuwendaal heeft deze functies in opdracht van 
de CAO-partijen opnieuw beschreven en gewaardeerd. De nieuwe functiebeschrijvingen maken als 
voorbeeldfuncties deel uit van de CAO-PO.  
 
In 2020 zijn de bestaande functies van KBO Haarlem-Schoten d.m.v. functievergelijking vervangen 
door de nieuwe functiebeschrijvingen. Tevens zijn nieuwe functiebeschrijvingen toegevoegd aan het 
functieboek. Voor een aantal medewerker had dit tot gevolg dat er een hogere salarisschaal toegepast 
moest worden. Vanaf 1 augustus 2020 zijn alle OOP-medewerkers hierover geïnformeerd en waar 
nodig opnieuw ingeschaald. 
 
Als gevolg van de nieuwe functiebeschrijvingen in het functieboek zijn er meer mogelijkheden om 
medewerkers op verschillende functieniveaus aan te stellen of te laten doorstromen. 
 
Strategisch personeelsbeleid 
Onze leerkrachten maken het verschil als het gaat om de resultaten van onze leerlingen. Al onze 
medewerkers zorgen voor een omgeving waar kinderen zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen 
en uitgedaagd worden. We investeren daarom in onze mensen, zodat de kwaliteit van ons onderwijs 
zo hoog mogelijk wordt. Daarbij geloven wij in zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid. Deze 
uitgangspunten van het strategisch beleid van Haarlem-Schoten vormt de basis voor het strategisch 
personeelsbeleid en zien we onder andere terug in de actieplannen die zijn opgesteld naar aanleiding 
van de inspectiebezoeken. Daarin nemen scholingsactiviteiten een belangrijke plaats in. 
Het talent gedreven onderwijs is terug te vinden in ons scholings- en professionaliseringbeleid. 
Scholing en persoonlijke ontwikkeling sluit zo veel mogelijk aan bij de talenten van onze medewerkers 
en de visie van de school. Ook zien we hier de uitgangspunten als zelfsturing en eigen 
verantwoordelijkheid terug. Haarlem-Schoten ziet leren niet alleen als een doel voor onze kinderen, 
het is een doel voor iedereen die bij ons hoort. De school is een continue leerplek voor zowel kinderen 
als de professionals die bij ons werkzaam zijn. Hierbij worden lesbezoeken, visitaties, samenwerking 
en mobiliteit aangemoedigd. We spreken onze medewerkers aan op hun talenten, vanuit daar 
investeren we in professionele ontwikkeling. We doen dit onder andere door het onderwerp ‘scholing” 
structureel terug te laten komen in de cyclus van jaargesprekken.  
Omdat we geloven dat medewerkers ook van elkaar kunnen leren organiseren we op team- en 
stichtingsniveau studiedagen waar onderwijsgerelateerde thema’s centraal staan. Er stond een grote   
studiedag gepland met alle scholen waarin als gewenste opbrengst stond geformuleerd:  de collega’s 
van de vier scholen voelen zich onderdeel voelen van dezelfde Stichting en er wordt samen 
verantwoordelijkheid  gevoeld voor de thema’s die spelen op stichtingsniveau. Deze studiedag kon  
helaas niet doorgaan vanwege Corona en wordt gehouden wanneer dat weer mogelijk is. Wel zijn op 
teamniveau (al dan niet digitaal) studiedagen gehouden, onder andere gericht op de implementatie 
van EDI en Focus PO. 
 
3.3 Besteding werkdrukmiddelen 
De werkdrukmiddelen zijn door de scholen opgenomen in de formatie en besteed aan ondersteuning 
en een vakleerkracht gym. 
De uiteindelijke inzet van de gelden is besproken met de teams van de diverse scholen. 
Aan werkdrukmiddelen was in 2020 totaal beschikbaar €  217.730 
 
Dit is alsvolgt ingezet: 
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3.4 Prestatieboxmiddelen 
De scholen ontvangen voor het stimuleren van opbrengstgericht werken, professionalisering van 
leerkrachten, schoolleiders en cultuureducatie extra middelen in de zogenaamde prestatiebox. In 2020 
werden deze middelen op de volgende wijze ingezet: 

✔ Teamscholing en coaching op het gebied van versterken van de didactische vaardigheden, 

opbrengstgericht werken , teamontwikkeling, begrijpend lezen, woordenschatontwikkeling, 

onderwijs aan meer- en hoogbegaafden, verbetering sociale veiligheid.  

✔ (Individuele) scholing van schoolleiders en leerkrachten (masteropleiding, coaching 

directieteam, schoolopleider. 

✔ Organisatie themabijeenkomsten en coördinatie. 

✔ Cultuurprogramma’s waaronder muziekimpulsen. 

Een deel van de prestatieboxmiddelen wordt ingezet ten behoeve van de stimulering van de 
onderwijsvernieuwing en de bevordering van de samenwerking. Inzet is dat zowel de didactische als 
de pedagogische en leidinggevende vaardigheden verder ontwikkeld worden ten behoeve van de 
totale schoolontwikkeling.  
 
3.5  Onderwijsachterstandsmiddelen 

Bepaalde leerlingen in de leerplichtige leeftijd hebben door een ongunstige economische, sociale 

en/of culturele achtergrond een groter risico om leerachterstanden op te lopen. Deze 

kansenongelijkheid in het onderwijs ontstaat door de inrichting van het onderwijs en door 

ontwikkelingen buiten het onderwijs zoals demografie en de thuissituatie. Ondanks dat de school 

niet al deze problemen kan oplossen, is het streven dat de school een plek is waar maximaal wordt 

bijgedragen aan kansengelijkheid.  

  

Rijk  

Sinds 2019 (Gemeenten) en schooljaar 2019-2020 (Rijk) worden de onderwijsachterstands-middelen 

op een andere manier verdeeld dan voorheen. Waar eerst het, door de scholen, ingevoerde gewicht 

van een leerling 0/0,3/1,2 en de ligging van de school bepalend waren, is dat nu een berekening van 

het CBS.   

Het kabinet heeft gekozen voor een verdeelsleutel waarmee de onderwijskansen worden vergroot 

van kinderen die dit het hardst nodig hebben. In het nieuwe systeem telt ook minder hard mee waar 

een kind woont: er wordt meer gekeken naar het risico op een achterstand dan of het kind in een 

kleine of grote gemeente woont. Er wordt eveneens niet meer alleen gekeken naar het 

opleidingsniveau van ouders om te bepalen welk kind een risico heeft op een achterstand. Ook 

weegt de verblijfsduur in Nederland mee en het herkomstland van de ouders, evenals of ouders in de 

schuldsanering zitten.   

 

 

Gemeente  

In de gemeente Haarlem kennen we een stevig onderwijsachterstandenbeleid (VVE, 

schakelklassen, kinderuniversiteit en een zomerschool).   

  

Vanwege een wijziging in de rijksbegroting van de onderwijsachterstandsmiddelen aan gemeenten, is 

met de gemeente Haarlem overleg gepleegd over de verdeling van middelen over de scholen. In 

totaal krijgt de gemeente Haarlem ongeveer € 800.000,- voor onderwijskansenbeleid. Samen met de 

gemeente Haarlem en de schoolbesturen is een verdeling gemaakt vanuit het principe dat we geen 

homeopatische verdunning van de middelen willen. Dat betekent in de praktijk dat alleen scholen 

met een schoolweging van 33 of hoger middelen ontvangen. Daarnaast weegt de schoolgrootte mee 

en is afgesproken dat scholen ervan op aan kunnen dat zij gedurende een periode van vier jaar zeker 

zijn van het ontvangen van deze middelen. Aangezien er binnen Haarlem Schoten geen scholen zijn 
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met een weging van 33 of hoger, ontvangen we vanuit de gemeente Haarlem geen  

onderwijsachterstandsmiddelen. 

 

3.6  Kosten voor uitkeringen na ontslag 

Er zijn geen kosten voor uitkeringen na ontslag in het verslagjaar. Tevens zijn er geen 
werkloosheidskosten te verwachten. 
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4. ICT, huisvesting en facilitair 
 
4.1 ICT 
Eind 2019 zijn alle scholen van de Stichting voorzien van een goed werkend hardwarepakket en 
netwerkomgeving, waarbij ontzorging het centrale uitgangspunt was. In 2020 is dit verder 
geïmplementeerd. De resultaten en ervaringen zijn positief. Ontzorging is gerealiseerd, evenals de 
versterking van de ICT in ons onderwijs.  
De vernieuwing van de websites is medio 2021 gereed. Aansluiten bij al bestaande programma’s 
enerzijds en gebruiksgemak anderzijds zijn hierbij de randvoorwaarden. 
 
4.2 Huisvesting 
Voor zaken op gebied van huisvesting wordt gewerkt met een externe deskundige vanuit OCS 
maatschappelijk vastgoed. 
De portefeuillehouder facilitair, gebouwen en ICT voert regelmatig overleg met de 
vastgoedmedewerker van OCS. In samenwerking worden de bouwbegroting, MJOP enz. opgesteld.  
Door OCS is een zgn. planner ontwikkeld die de schooldirecteuren en de bovenschools directeur 
directe inzage moet geven in de MJOP. 
Verhuur van gymzalen loopt via de Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (SRO). Tevens wordt 
er verhuurd aan Partou (Kinderopvang) en Kids2Ellen (Kinderopvang) voor TSO en NSO op de 
Liduinascholen en de Sint Bavoscholen. Van de gemeente wordt bij de Sint Bavoschool Revius 
onderwijsruimte gehuurd aan de Geusevesperstraat. 
 
4.3 Facilitair 
December 2020 is voor de vier scholen een nieuwe contract afgesloten voor de levering van elektra & 
gas door middel van deelname aan de collectieve inkoop via GeefScholenEnergie en de Onderwijs 
Inkoop Groep BV. 
Door contractuele beëindiging van het centraal afgesloten contract (alle Haarlemse PO- en VO-
besturen) rond beveiliging is er door de gezamenlijke besturen een aanbesteding uitgezet voor een 
nieuw contract. Begin 2018 is de keuze voor deze levering gemaakt.  
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5. Financieel beleid 
 
5.1 Analyse van de financiële situatie 
Sinds 2008 berust het financiële toezicht op het onderwijs bij de Inspectie. Eén van de onderdelen van 
dat financiële toezicht is het toezicht op de financiële continuïteit: de vraag of een schoolbestuur 
financieel gezond is en aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.  
 
Dit toezicht, dat deel uitmaakt van het geïntegreerd toezicht, vindt risicogericht plaats. Op grond van 
een analyse van de financiële gegevens uit de jaarrekening, de continuïteitsparagraaf uit het 
jaarverslag of eventueel signalen, bepaalt de inspectie of de positie van een instelling nader moet 
worden onderzocht. Bij de analyse gebruikt de inspectie ter detectie van de risico’s een set 
kengetallen.  
 
Deze kengetallen zijn nadrukkelijk geen normen waaraan schoolbesturen moeten voldoen. Het 
onderschrijden van een norm leidt niet automatisch tot aangepast financieel toezicht en het behalen 
van de norm leidt omgekeerd niet automatisch tot het opheffen van aangepast financieel toezicht als 
daar sprake van is. De bepaling van aangepast financieel toezicht vindt plaats in de vorm van een 
uitvoeriger onderzoek waarbij veel meer aspecten in ogenschouw worden genomen. 
 
De set kengetallen waar de inspectie gebruik van maakt, geldt voor alle schoolbesturen/instellingen. 
Niettemin zijn er, afhankelijk van de context waarin zij opereren, verschillen in het belang van de 
kengetallen en de te gebruiken grenswaarden voor de signalering. In het onderstaande overzicht 
wordt dat duidelijk gemaakt: 
 

 
 
Een kengetal of financiële ratio is een verhoudingsgetal dat veel gebruikt wordt als analyse-

instrument. Een kengetal heeft als voordeel dat organisaties op relevante onderdelen rationeel met 

elkaar vergeleken kunnen worden (externe benchmark). Binnen de eigen organisatie ontstaat er 

bovendien in de loop van de tijd een trend die een signalerende werking heeft (interne benchmark). 
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In onderstaande tabel staan de kengetallen van 2017 tot en met 2020 genoemd.

 
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van de financiële veerkracht van de organisatie. Is de 
organisatie voldoende in staat eventuele financiële tegenvallers op te vangen? Het 
weerstandsvermogen vormt daarmee een buffer voor eventuele calamiteiten. Een 
weerstandsvermogen beneden de 10% wordt in z’n algemeenheid als te laag ingeschat en brengt de 
weerbaarheid van de organisatie om risico’s op te kunnen vangen in gevaar.  
Het weerstandsvermogen van Haarlem-Schoten is ten opzichte van het voorgaande verslagjaar 
verder gedaald tot onder de hierboven genoemde 10% en bedraagt per balansdatum 8,29%. De 
daling wordt veroorzaakt doordat het eigen vermogen in 2020 met ruim 40% is gedaald, terwijl de 
baten vrijwel gelijk zijn gebleven. De stichting beschikt daardoor niet meer over voldoende 
weerstandsvermogen. Zeker met het oog op de nabije toekomst, waarin de baten in 2022 als gevolg 
van de vereenvoudiging van de bekostiging incidenteel aanzienlijk lager uit zullen komen en er ook 
structureel een iets lagere rijksbijdrage lijkt te gaan ontstaan, is dit een zorgelijke constatering. 
 
Solvabiliteit (incl. voorzieningen) 
De ratio ‘solvabiliteit’ geeft de mate aan waarin Haarlem-Schoten in staat is om op de lange termijn 
aan al haar financiële verplichtingen te voldoen. Als norm werd hierbij vaak gesteld dat deze 
verhouding op minimaal 33% diende te liggen. De ‘commissie Don’ heeft jaren geleden echter gesteld 
dat voor alle onderwijssectoren een solvabiliteit van 20% als ondergrens kan worden gehanteerd. Op 
grond van beide gegevens is de solvabiliteit – hoewel dalend – nog steeds ruim voldoende. Ook de 
door de inspectie gehanteerde signaleringsgrens van 30% wordt dus niet overschreden. 
 
Liquiditeit 
Deze ratio berust op de gedachte dat voor de vlottende activa (voor zover niet in liquide vorm 
aanwezig) op korte termijn geld wordt ontvangen (debiteuren worden geïnd), terwijl daar tegenover 
voor het kort vreemd vermogen op korte termijn geld moet worden uitgegeven. Als tegenover de 
schulden maar voldoende vlottende activa aanwezig zijn, is de liquiditeit "in orde". In beginsel dient dit 
verhoudingsgetal dus minimaal 1 te bedragen. In principe is dit - zeker in het primair onderwijs in het 
algemeen en bij Haarlem-Schoten in het bijzonder waar op de balans geen voorraden worden 
gewaardeerd – voldoende.  
 
Rentabiliteit 
Veelal wordt bij dit kengetal gesproken over een 'maat voor het begrotingsoverschot' Als norm voor dit 
kengetal kan worden genoemd een percentage van 0% tot 3%. Bij een negatief jaarrekeningresultaat 
ontstaat er dus een negatief percentage. Bij een percentage van 0% is er daarbij bovendien geen 
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sprake van 'koopkrachthandhaving´. Dit percentage is in 2020 als gevolg van het negatieve 
rekeningresultaat wederom negatief. Dit betekent dat er inmiddels 3 jaar op rij een negatief 
percentage wordt gepresenteerd. Dat impliceert daardoor ook dat de signaleringswaarde van de 
inspectie (drie jaar op rij negatief) wordt overschreden. 
 
Huisvestingsratio 
Tot het jaar dat de po-besturen zelf verantwoordelijk werden voor het buitenonderhoud van de 
gebouwen (2015) lagen de lasten gerelateerd aan huisvesting in het primair onderwijs in het 
algemeen op circa 7% procent van de totale lasten. Vanaf 2015 zijn de lasten voor huisvesting (met 
inbegrip van afschrijvingen op gebouwen) relatief wat meer gestegen dan de totale lasten, waardoor 
de huisvestingsratio in het primair onderwijs hoger is komen te liggen (circa 8%). Voor Haarlem-
Schoten bedraagt de huisvestingsratio 8,8%. Daarmee zit Haarlem-Schoten binnen de 
signaleringswaarde die de inspectie hieraan stelde (10%), maar ten opzichte van landelijke cijfers is 
het percentage wel onverminderd hoog te noemen. 
 
Normatief eigen vermogen 
De inspectie heeft een formule ontwikkeld om te berekenen wat een bestuur redelijkerwijs aan eigen 
vermogen nodig heeft om bezittingen te financieren en risico's op te vangen. Dit bedrag is het 
'normatieve eigen vermogen' (NEV). Hierbij moet wel worden vermeld dat het hierbij uitdrukkelijk gaat 
om publieke middelen en dat eventuele private middelen (die overigens voor KBO Haarlem-Schoten 
minimaal van toepassing zijn) buiten beschouwing worden gelaten. De hoogte van het NEV is een 
signaleringswaarde die de inspectie hanteert ingaande het verslagjaar 2020. Deze nieuw ontwikkelde 
norm kan echter ook worden gehanteerd als een soort referentiewaarde waaraan de eigen reserves 
kunnen worden gespiegeld.  
 
Het normatief eigen vermogen dient als volgt te worden berekend: 
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Het normatief eigen vermogen voor KBO Haarlem-Schoten kan als volgt worden berekend:

 
 
Het werkelijk eigen vermogen ligt dus beduidend onder het normatief eigen vermogen. Gezien het 
risicoprofiel van de stichting is dit zorgelijk. Temeer daar de toekomstige vereenvoudigde bekostiging 
op dit moment laat zien dat de rijksbijdragen structureel iets lager zullen gaan worden en er in 2022 
als gevolg van de invoering wellicht een incidenteel lagere rijksbijdrage van circa € 250.000 moet 
worden opgevangen. Deze incidentele lagere rijksbijdrage is nog niet verwerkt in het 
meerjarenperspectief (continuïteitsparagraaf), omdat de formele besluitvorming bij OCW hierover nog 
moet plaatsvinden. 
 
 
5.2 Vergelijking met de balansposten van het vorig jaar 
De boekwaarde van de materiële vaste activa is ultimo 2020 met € 76.000 gedaald ten opzichte van 
eind 2019. Op de aanwezige activa is € 150.000 afgeschreven. Hiertegenover stonden nieuwe 
investeringen voor een totaalbedrag van € 74.000.  De vorderingen zijn ten opzichte van ultimo 2019 
gedaald met € 33.000. Eind 2019 werden vorderingen opgenomen op het vervangingsfonds voor nog 
te ontvangen uitkeringen over december en de bonusuitkering over 2019. Totaal bedroeg deze 
vordering € 40.000. Eind 2020 bedraagt de vordering op het vervangingsfonds voor nog te ontvangen 
uitkeringen en bonus 2020 in totaal € 9.700. 
Hiertegenover staan licentiekosten welke eind 2020 werden betaald, maar betrekking hebben op het 
volgende boekjaar 
Eind 2018 is rekening gehouden met bij het participatiefonds te claimen compensatie inzake een in 
2016 betaalde transitievergoeding ad € 10.974. In 2020 is duidelijk geworden dat deze compensatie 
niet ontvangen zal worden. De vordering is daarom afgeboekt 
 
De stand van de liquide middelen is ultimo 2020 met € 105.000 gedaald ten opzichte van de stand van 
de liquide middelen eind 2019. Grotendeels het gevolg van het negatieve resultaat.  
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Ten opzichte van eind 2019 zijn de voorzieningen eind 2020 toegenomen met € 130.000.  
Eind 2019 werd een nieuw onderhoudsplan opgesteld. Op basis van dit plan  werd in 2020 een bedrag 
gedoteerd aan de voorziening. In 2020 werd een deel van de geplande werkzaamheden uitgevoerd. 
 
De kortlopende schulden zijn per saldo gedaald met € 16.000. Eind 2019 is geïnvesteerd in ICT. De 
betreffende rekeningen werden als kortlopende schuld opgenomen en in 2020 betaald. Mede hierdoor 
daalden de kortlopende schulden met € 83.000. 
Vanuit OCW werd in 2020 een subsidie ontvangen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Een 
deel van deze subsidie zal besteed worden in 2021 en is daarom als vooruitontvangen bedrag 
opgenomen, hetgeen zorgde voor een stijging van € 65.000. 
 

5.3 Analyse resultaat t.o.v. vorig jaar 
Over 2020 werd een negatief resultaat behaald van € 319.600. In 2019 bedroeg het negatieve resultaat 
€ 46.300. Een nadelig verschil derhalve van € 273.300 
Dit kan als volgt verklaard worden:  
 
In 2020 waren de baten € 49.500 lager. Ten opzichte van 2019 zijn de leerlingaantallen licht gedaald, 
maar doordat de bekostigingsbedragen verhoogd zijn, zijn de rijksbijdragen in 2020 per saldo € 49.000 
hoger. 
Hiertegenover staat dat in 2019 een eenmalige uitkering in de vorm van een aanvullende bekostiging 
werd ontvangen. 
De gemeentelijke bijdragen zijn iets lager; door de corona-pandemie kon minder tijd besteed worden 
aan het project “Scholen in de Wijk”. Daarnaast waren de ouderbijdragen in 2020 lager en werd in 2019 
een hogere bonus-uitkering vanuit het vervangingsfonds ontvangen. 
 
De kosten zijn met € 224.000 gestegen. 
De hogere kosten in 2020 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere personeelskosten. In 2020 
werden twee éenmalige uitkeringen verrekend. Daarnaast werden de brutolonen verhoogd met 4,5%. 
Tevens werd extra personeel extern ingehuurd. Door het lerarentekort is het lastig om langdurend 
vervangend personeel tijdelijk in dienst te nemen.  Vandaar dat er voor gekozen is dit personeel op 
uitzendbasis in te huren. 
De afschrijvingslasten zijn € 36.800 hoger. Een deel van de investeringen in 2019 zijn eind van dat jaar 
gerealiseerd. Hierdoor werd in 2019 een deel van de (jaar)afschrijving verantwoord. In 2020 zijn voor 
deze activa de volledige jaarafschrijvingen verantwoord. 
De huisvestingslasten zijn per saldo € 3.000 hoger. De energielasten zijn € 34.000 hoger. Dit wordt met 
name veroorzaakt door een hoger gasverbruik. Hiertegenover staan lagere kosten voor het 
schoonmaken van de schoollokalen en lagere onderhoudskosten. 
De instellingslasten, ten slotte, zijn ten opzichte van 2019 € 89.000 lager. Dit is met name ontstaan 
doordat in 2019 gewisseld werd van administratiekantoor. Hiermee waren extra implementatiekosten 
gemoeid. Daarnaast is in 2019 de ICT-structuur onderzocht. Hiermee waren (éenmalig) extra kosten 
gemoeid. 
Tot slot waren de kosten voor culturele vorming lager; door de corona-pandemie gingen veel activiteiten 
niet door. 
 
5.4  Analyse resultaat 2020 t.o.v. de begroting 2020 
Het resultaat over 2020 bedraagt € 319.600 negatief tegenover een begroot positief resultaat over 2020 
ad € 8.500. Het begrote positieve resultaat over 2020 werd daarmee ruim € 328.000 overschreden. 
Hierna volgt een beknopte analyse van de afwijkingen. 
 
Per saldo hogere baten ad € 289.000. 
Door hogere bekostigingsbedragen voor het schooljaar 2020/2021 zijn de rijksbijdragen € 205.000 
hoger dan begroot. 
Daarnaast werd het bestede deel van de subsidies voor lerarenbeurs en de regeling inhaal- en 
ondersteuningsprogramma verantwoord. Beide subsidies werden niet begroot 
Door de Corona-pandemie werd minder tijd besteed aan het project “Scholen in de Wijk”, hierdoor 
ontstond een nadelig verschil van € 16.000. Hiertegenover stond een niet begrote subsidie 
“Onderwijskansen” ad € 3.000, waardoor per saldo de gemeentelijke bijdragen € 13.000 lager waren 
dan begroot. 
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Op de overige baten, ten slotte, is een voordelig verschil ontstaan van € 38.000. Voornamelijk door een 
niet begrote bonus-uitkering vanuit het vervangingsfonds. Daarnaast heeft dit fonds de premie over april 
niet te innen. Dit omdat door de Corona-pandemie er minder vervangingskosten werden geclaimd. 
 
Per saldo waren de kosten € 616.000 hoger dan begroot. 
De hogere personeelskosten ad € 585.600 zijn ontstaan door twee niet begrote éenmalige uitkeringen. 
Daarnaast zijn de brutolonen verhoogd met 4,5% terwijl in de begroting rekening is gehouden met een 
stijging van 2,2%. 
Voor het vervangen van afwezig personeel werd meer extern personeel ingehuurd dan was voorzien. 
Hetgeen een nadelig verschil opleverde van € 167.000.  
Hiertegenover stond een voordelig verschil op uitkeringen ad € 110.000. Vanuit het vervangingsfonds 
en het UWV werden meer kosten vergoed dan begroot. 
Een deel van de geplande investeringen werden niet, danwel later gerealiseerd, hetgeen leidde tot 
lagere afschrijvingslasten. 
De huisvestingslasten zijn per saldo € 38.000 hoger dan begroot. Voornamelijk het gevolg van hogere 
energielasten en een hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening. 
De hogere overige instellingslasten ad per saldo € 10.000 zijn ontstaan door kosten voor extra 
ondersteuning vanuit het administratiekantoor. Daarnaast is met het accountantskantoor een hogere 
vergoeding afgesproken. Hiertegenover staan lagere kosten voor de aanschaf van leermiddelen. Met 
name de kosten van licenties werden te hoog ingeschat. 
 
 
5.5  Investeringsbeleid 
Vanwege de aanwezige liquiditeit worden investeringen uit eigen middelen voldaan. Het beleid is, als in 
enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt, een spreiding van aanschaffingen 
van nieuwe investeringen. De investeringen worden bewaakt op basis van de liquiditeitsbegroting en 
zijn afgestemd vanuit een in de meerjarenbegroting opgenomen financieel perspectief. 
 
5.6  Treasuryverslag en verslag van het genoemde treasurybeleid 
De definitieve versie van het treasurystatuut is op 29 oktober 2018 vastgesteld door het TB. De 

algemene doelstellingen van het treasurybeleid zijn: 

 

- het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde financiële middelen tegen 

acceptabele condities; 

- het minimaliseren van de kosten voor het verkrijgen van financiële middelen; 

- het optimaliseren van het rendement van eventueel tijdelijk overtollige liquide financiële 

middelen; 

- het beheersen van financiële risico’s die aan de financiële posities en geldstromen zijn 

verbonden; 

- het registreren van transacties in de administratie;  

- het vormen van adequate dossiers;  

- een goede interne en externe informatievoorziening over de uitvoering van het treasurybeleid; 

- het nakomen van wettelijke verplichtingen inzake bovenstaande. 

 
De uitvoering van het treasurybeleid is de verantwoordelijkheid van de bovenschools directeur. De 
bevoegdheid tot het aangaan van externe verplichtingen op het gebied van treasury is, conform het 
reglement van het MT en het TB, voorbehouden aan de bovenschools directeur. Wanneer het 
aangaan van verplichtingen met financiële gevolgen de begrote kosten in enig jaar met € 50.000 wordt 
overschreden, is schriftelijke toestemming nodig van het TB. 
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6. Continuïteitsparagraaf 
 
Schoolbesturen moeten in het bestuursverslag een continuïteitsparagraaf opnemen, waarin de 
financiële situatie van de instelling wordt verantwoord aan de hand van een aantal vastgestelde 
onderwerpen. Ook in toekomstige jaarverslagen is een dergelijke paragraaf verplicht. Dit past in een 
trend om in het jaarverslag niet alleen te rapporteren over het handelen in het verleden, maar ook 
aandacht te besteden aan de continuïteit van de organisatie in de toekomst. 
 
6.1 Kengetallen 
De toekomst laat ten aanzien van de ontwikkeling van het aantal leerlingen op de scholen per saldo 
een daling zien. Per 1 oktober 2025 wordt een leerlingenaantal verwacht van 906. Een afname 
derhalve ten opzichte van het huidige aantal (teldatum 1 oktober 2020: 930) van 24 leerlingen. 
Aangezien de onderwijsbekostiging voor het belangrijkste deel is gebaseerd op het aantal leerlingen, 
betekent dit dat de komende jaren in beginsel iets lagere rijksbijdragen zullen worden ontvangen.  
 
De ontwikkelingen worden nauwgezet gemonitord en er worden adequate beleidsmatige maatregelen 
getroffen. Vooralsnog wordt verwacht dat de leerlingendaling kan worden opgevangen door natuurlijke 
afvloeiing. In het meerjarenperspectief worden op dit moment dan ook geen Rddf-plaatsingen 
voorzien. 
 
Het verwachte verloop van personeel kan uitgedrukt in fte’s als volgt worden weergegeven: 
 

 
 
Sinds een aantal jaren is de krapte op de arbeidsmarkt goed te merken. De uitstroom van studenten 
van de PABO is bovendien nog steeds laag. Hierdoor is het (ook landelijk) moeilijk om vacatures goed 
in te kunnen vullen. Gezien deze situatie is het van belang om de formatiebehoefte de komende jaren 
goed te monitoren, zodat de uitstroom via natuurlijk verloop kan worden opgevangen met bekwaam 
personeel.  
 
Door de krapte op de arbeidsmarkt is het goed om flexibele medewerkers te binden aan de eigen 
organisatie. Ook is het fijn als kan worden beschikt over een vaste ‘pool’ van invalkrachten.  
 
Binnen het aantal fte’s OP en OOP worden na 1 augustus 2021 geen grote wijzigingen meer 
verwacht. Het aantal fte’s fluctueert slechts marginaal. Dit is wel afhankelijk van de ontwikkeling van 
het aantal leerlingen en eventuele aanvullende componenten in de personele bekostiging. Met name 
additionele middelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kunnen het 
bovenstaande overzicht aanzienlijk beïnvloeden.  
 
KBO Haarlem-Schoten werkt momenteel met een minimale bezetting die noodzakelijk is om op een 
professionele manier haar taken te kunnen uitvoeren. 
 
 
De leerlingenontwikkeling waarover eerder in dit bestuursverslag reeds is gerapporteerd, wordt voor 
de komende jaren als volgt geraamd: 
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6.2 Begroting 2020 en meerjarenperspectief 2021-2025 
De begroting 2021 sluit met een klein negatief saldo van € 34.348. Het meerjarenperspectief (MJP 
2022-2025) laat vervolgens positieve resultaten zien en ziet er daardoor kansrijk uit. Gezien de 
financiële situatie van KBO Haarlem-Schoten is het streven de komende jaren gericht op het herstel 
van een gezond eigen vermogen. Dit is geen sinecure, aangezien in het meerjarenperspectief de 
gevolgen van de vereenvoudigde bekostiging nog niet zijn verwerkt.. 
 

 
 
Op grond van deze geprognosticeerde exploitatieresultaten en rekening houdende met het 
meerjareninvesteringsplan inzake meubilair, leermiddelen en ICT en het meerjarenonderhoudsplan 
kunnen voor de komende jaren de volgende balansprognoses worden gepresenteerd (wederom geen 
rekening houdende met de vereenvoudigde bekostiging): 

 3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 5.676.249   5.412.752 5.550.875 5.511.030 5.511.403 5.481.131 5.456.162 

3.2 Overige overheidsbijdragen 50.168        63.459      50.788      51.395      51.395      51.395      51.395      

3.4 Werk in opdracht van derden -                 -                -                -                -                -                -                

3.5 Overige baten 70.638        32.044      40.227      38.572      38.572      38.572      38.572      

-                 -                
Totaal baten 5.797.055 5.508.255 5.641.890 5.600.997 5.601.370 5.571.098 5.546.129 

 4 Lasten

4.1 Personele lasten 5.025.528   4.452.683 4.660.797 4.456.143 4.468.840 4.492.529 4.491.934 

4.2 Afschrijvingslasten 150.377      155.922    153.258    156.819    171.808    163.262    153.823    

4.3 Huisvestingslasten 537.002      498.636    480.706    483.106    483.106    483.106    483.106    

4.4 Overige lasten 402.507      392.475    381.477    370.277    370.277    370.277    370.277    

Totaal lasten 6.115.414 5.499.716 5.676.238 5.466.345 5.494.031 5.509.174 5.499.140 

 Saldo baten en lasten -318.359   8.539        -34.348     134.652    107.339    61.924      46.989      

6 Saldo financiële baten

en lasten -1.255       -                -                -                -                -                -                

Exploitatiesaldo -319.614   8.539        -34.348     134.652    107.339    61.924      46.989      

Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Begroting
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1) Inclusief de vordering op OCW: € 256.000 

 
Een aantal verschillen bij posten op de activa-zijde van de balans (debetzijde; de bezittingen) en de 
passiva-zijde van de balans (creditzijde; hoe zijn de bezittingen gefinancierd), wordt hieronder kort 
toegelicht.  
 
De afname van de materiële vaste activa in de komende jaren wordt met name veroorzaakt doordat in 
2019 de geplande grote investeringen in ICT zijn uitgevoerd. De komende jaren zal het investeringspeil 
– met name op dat ICT-gebied – lager liggen, waardoor de afschrijvingskosten de investeringen zullen 
overstijgen; de boekwaarde van de materiële vaste activa neemt daardoor af. Direct na 2024 zal er 
waarschijnlijk sprake zijn van een stijging. 

 ACTIVA R2019 R2020 B2021 B2022 B2023 B2024

Vaste activa  

 

Immateriële activa 0 0 0 0 0 0

Materiële activa 673.141 596.780 594.000 534.000 414.000 339.000

Financiële activa 0 0 0 0 0 0

 

      

Totaal vaste activa 673.141 596.780 594.000 534.000 414.000 339.000

      

 

Vlottende activa  

 

Voorraden 0 0 0 0 0 0

Vorderingen 393.889 369.743 375.000 377.000 374.000 1) 365.000

Effecten 0 0 0 0 0 0

Liquide middelen 845.848 740.641 818.000 1.030.000 1.217.000 1.301.000

      

      

Totaal vlottende activa 1.239.737 1.110.384 1.193.000 1.407.000 1.591.000 1.666.000

      

      

      

      

 TOTAAL ACTIVA 1.912.878 1.707.164 1.787.000 1.941.000 2.005.000 2.005.000

      

 PASSIVA R2019 R2020 B2021 B2022 B2023 B2024

Vaste passiva       

      

Algemene reserve 790.784 489.589 455.000 590.000 697.000 759.000

Voorzieningen 442.740 572.652 679.000 694.000 656.000 609.000

Langlopende schulden 0 0 0 0 0 0

      

      

Totaal vaste passiva 1.233.524 1.062.241 1.134.000 1.284.000 1.353.000 1.368.000

      

 

Vlottende passiva  

 

Vlottende passiva 660.935 644.923 653.000 657.000 652.000 637.000

      

      

Totaal vlottende passiva 660.935 644.923 653.000 657.000 652.000 637.000

      

      

      

      

 TOTAAL PASSIVA 1.894.459 1.707.164 1.787.000 1.941.000 2.005.000 2.005.000
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De stijging van de liquide middelen mag met name worden toegerekend aan de verwachte voordelige 
exploitatieresultaten. Dit wordt nog versterkt doordat de komende jaren ook de afschrijvingslasten de 
investeringen overstijgen en dat de dotatie aan de onderhoudsvoorziening de komende jaren iets hoger 
zal zijn dan de onttrekking aan deze voorziening van de verwachte kosten voor het groot onderhoud. 
 
De verwachte positieve rekeningresultaten is er uiteraard ook de reden van dat het eigen vermogen van 
de stichting naar verwachting de komende jaren zal gaan stijgen.  
 
Op basis van het huidige meerjarenonderhoudsplan zijn de dotaties de eerste jaren hoger dan het 
daadwerkelijke geplande groot onderhoud. De voorziening onderhoud neemt daardoor in die jaren nog 
toe. Vanaf 2023 vindt het omgekeerde plaats en vertoont de voorziening ook een dalende tendens. 
 

6.3 Rapportage aanwezigheid en werking van het risicobeheersings- en controlesysteem
 
Het risicobeheersingssysteem kan niet los worden gezien van het weerstandsvermogen. 
 
 
 

 
 
 
 
De essentie in dezen is dat de stichting zich zelf dient af te vragen hoeveel vermogen ze nodig heeft 
om de continuïteit en efficiency van de onderwijsactiviteiten te kunnen waarborgen. Deze paragraaf 
bevat daarom onder andere een inventarisatie van de weerstandscapaciteit en van de risico's. Nadat 
de risico’s in beeld zijn gebracht, kan de weerstandscapaciteit worden berekend. De risico’s kunnen 
vervolgens aan de weerstandscapaciteit worden gerelateerd. Het weerstandsvermogen is tenslotte de 
verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s die de stichting loopt.  
 
Het vorenstaande kan modelmatig als volgt worden vormgegeven: 
 

 

 

 
Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

    

Risico’s 

Demografisch  

   (leerlingenkrimp) 
Economisch 
Politiek 
Juridisch 
Et cetera 

 

Weerstandsvermogen 

Samenloop van risico’s 

Relatie risico’s en weerstandscapaciteit 

Weerstandscapaciteit 

Reserves 
Ruimte op 

de begroting 
Langlopend

e voorzieningen 
 

Flexibiliteit 

“De omvang van het weerstandsvermogen is een maat voor de ‘robuustheid’ van de 
exploitatie van KBO Haarlem-Schoten. Dit is van belang wanneer zich er een 

financiële tegenvaller voordoet. Door aandacht voor het weerstandsvermogen kan 
worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen”. 
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Doordat onderwijsactiviteiten worden ondernomen wordt een veelheid aan risico`s gelopen. In het kader 
van bestuurlijke transparantie is het daarom verstandig, dat risico`s in kaart gebracht worden. De risico’s 
worden hier in zijn algemeenheid benoemd. Het gaat daarbij om risico’s waarvoor nog geen 
maatregelen getroffen zijn, maar die, mochten deze risico’s zich daadwerkelijk voordoen, van materiële 
betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van de stichting. Voor het dekken van deze 
risico’s is een financiële buffer noodzakelijk.  
 
In onderstaande figuur wordt een belangrijk aantal van de terreinen waarop risico’s worden gelopen in 
beeld gebracht: 
 

 
 
 
 
Ten aanzien van de schaderisico’s geldt dat het belangrijkste deel hiervan is verzekerd. Hierbij wordt 
het risico op het optreden van schade afgewenteld op de verzekeraar. Uiteraard staat hier 
premiebetaling tegenover. Voor overige risico’s van te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan 
de omvang redelijkerwijs is te schatten worden voorzieningen getroffen. Deze voorzieningen vormen 
een onderdeel van het vreemd vermogen en zijn daarom niet vrij inzetbaar 
 
De volgende risico’s kunnen worden aangemerkt als risico’s die (voor een belangrijk deel) niet 
beheersbaar zijn en niet (altijd tijdig) voorzien kunnen worden:  

 
●   Fluctuatie in leerlingenaantallen (krimp wordt vertaald in het meerjarenperspectief). 
●   Financiële gevolgen van arbeidsconflicten.  
●   Instabiliteit in de bekostiging / onvolledige indexatie van de bekostiging.  

 
Aan deze drie risico’s wordt een algemeen ‘restrisico’ toegevoegd. Dit restrisico omvat alle risico’s die 
niet hoog genoeg (of onvoldoende kwantificeerbaar) zijn voor het berekenen van een individueel 
risicopercentage, maar die cumulatief wel een buffer rechtvaardigen.  
 
De commissie ‘Don’ is in haar eindrapportage gekomen tot een globale kwantificering van de financiële 
buffer waarover een onderwijsinstelling zou moeten kunnen beschikken, afhankelijk van onderwijssector 
en grootteklasse (uitgedrukt in procenten van de totale jaarlijkse baten van de instelling). Voor het 
primair onderwijs komt de commissie ‘Don’, rekening houdende met de omvang, uit op een percentage 
van 10%.  
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Op basis van de genoemde berekeningssystematiek kan voor KBO Haarlem-Schoten het werkelijke 
percentage als volgt worden berekend.  
 
 
 
De berekende percentages lagen tot en met voorgaand jaar nog boven de minimale buffer die de 
commissie ‘Don’ had gesteld. Op grond daarvan was destijds de conclusie dat het weerstandsvermogen 
van KBO Haarlem-Schoten voldoende was. Inmiddels ligt het percentage duidelijk beneden de 
genoemde grens van 10% en

 
kan gesteld worden er een duidelijk druk op de exploitatie staat. Hoewel 2020 wel duidelijk is beïnvloed 
door de incidentele nabetaling van salariskosten (in februari 2020) op grond van de ‘nieuwe cao’, moet 
toch ook worden geconstateerd, dat ook zonder die nabetaling er een duidelijk verlies zou zijn 
gerealiseerd. Gezien deze ontwikkeling in relatie tot de omvang van het eigen vermogen en de omvang 
van de liquide middelen, is waakzaamheid op z’n plaats en kan een overschrijding van de begroting van 
2021 in beginsel niet worden toegestaan. 
 
Als meest risicovolle aspect wordt voor KBO Haarlem-Schoten de ontwikkeling van het aantal leerlingen 
beschouwd en de daarmee samenhangende rijksbekostiging. Aangezien een daling van het aantal 
leerlingen wordt verwacht, zal ook de rijksbekostiging dalen. Het bestuur gaat daarom de formatie in 
overeenstemming brengen met de mogelijkheden van de rijksbekostiging (die gebaseerd is op twee 
brin-nummers, terwijl er feitelijk sprake is van vier scholen). Daarnaast levert de vereenvoudiging van 
de bekostiging op dit moment ook donkere wolken aan de horizon op…. 
 
Een aantal risico’s worden nog kort gekwalificeerd:  
 

✔ Personeel 
Er is minder gekwalificeerd personeel beschikbaar binnen het PO. Aannemen van 
personeel wordt belemmerd door wetgeving. 

 

✔ Buitenonderhoud (eveneens huisvesting, maar gezien bijzondere karakter separaat 
vermeld) 

 
 
 
Verbetering risico-analyse 
Eind 2020 is duidelijk geworden dat inzicht en monitoren van risico kan worden verbeterd. Het bestuur 
heeft voor 2021 een risicoanalyse vastgesteld om de risico’s beter in kaart te brengen en te monitoren.  
 
 
Doordecentralisatie van het buitenonderhoud 
KBO Haarlem-Schoten is zelf verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. De 
gemeente blijft, ook na het overhevelen van de verantwoordelijkheid van het buitenonderhoud, 
overigens wel verantwoordelijk voor nieuwbouw en 1e inrichting. 
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Het verwachte verloop van de voorziening onderhoud kan als volgt worden weergegeven:  
 

 
 
Weerstandscapaciteit 
 
Een precies sluitende begroting zonder dat weerstandscapaciteit in welke vorm dan ook aanwezig is, 
leidt er toe dat elke tegenvaller (ongeacht de omvang), een probleem oplevert. Het onderwijskundig 
beleid staat op dat moment direct onder druk. Een buffer in de vorm van weerstandscapaciteit is daarom 
wenselijk. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die kunnen worden ingezet om optredende 
tegenvallers op te kunnen vangen: naast de reserves is dit de eventuele ruimte op de begroting. 
Wanneer de weerstandscapaciteit zich op precies het gewenste niveau bevindt, leidt een financiële 
tegenvaller uiteraard onmiddellijk tot een te lage weerstandscapaciteit.  
 
Bij nieuw optredende risico’s moet de weerstandscapaciteit worden verhoogd, bij het vervallen van 
risico’s kan de weerstandscapaciteit worden verlaagd. Er ontstaat dus een dynamisch geheel. Het 
tempo waarin het aanpassen van de weerstandscapaciteit gebeurt, is afhankelijk van de flexibiliteit van 
de stichting. Sommige kostenposten kunnen snel worden omgebogen, andere (bijvoorbeeld 
afschrijvingen) pas op langere termijn. Bij samenloop van tegenvallers kan in principe een groot deel 
van de weerstandscapaciteit in korte tijd verloren gaan. Bij elkaar snel opvolgende tegenvallers 
ontbreekt daarbij de tijd om de verloren gegane weerstandscapaciteit weer op te bouwen.  
 
Het door KBO Haarlem-Schoten gevoerde beleid ten aanzien van de weerstandscapaciteit is 
onveranderd ten opzichte van voorgaande jaren. De weerstandscapaciteit is onder te verdelen in 
incidentele en in structurele weerstand. Beide onderdelen worden toegelicht. 
 
Incidentele weerstandscapaciteit 
De incidentele weerstandscapaciteit betreft het vermogen om tegenvallers eenmalig op te vangen 
zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van onderwijstaken op het geldende niveau. Inzet van de 
incidentele middelen is alleen noodzakelijk als het bestuur hiervoor geen budget op de begroting heeft 
geautoriseerd. Dit vereist daardoor altijd een bestuursbesluit. De incidentele weerstandscapaciteit wordt 
bepaald door de stand van de algemene reserve en van de bestemmingsreserves. Van de 
bestemmingsreserves ligt de bestedingsrichting in meer of mindere mate vast. Het bestuur kan echter 
de bestedingsrichting van de bestemmingsreserves – indien noodzakelijk - wijzigen.  
 
Ook stille reserves maken onderdeel uit van de incidentele weerstandscapaciteit. Met stille reserves 
worden activa bedoeld die niet tegen de (hogere) marktwaarde op de balans worden gewaardeerd. 
Hierbij kan worden gedacht aan directeurswoningen of aan in bezit zijnde aandelen. Stille reserves 
bestaan alleen in die gevallen waarbij deze activa direct verkoopbaar zijn en dus niet noodzakelijk zijn 
voor de directe uitvoering van onderwijskundige taken. Dergelijk reserves komen bij KBO Haarlem-
Schoten op dit moment niet voor. 
 
In de volgende tabel wordt de incidentele weerstandscapaciteit in de vorm van eigen vermogen op 31 
december 2020 (inclusief het nog te verdelen resultaat van 2020) weergegeven.  
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Structurele weerstandscapaciteit 
De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die permanent ingezet kunnen worden om 
tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van 
bestaande onderwijstaken over meerdere jaren. De structurele weerstandscapaciteit zou kunnen 
bestaan in een in de begroting opgenomen bedrag voor ‘onvoorzien’. Bij KBO Haarlem-Schoten is deze 
post niet aanwezig. 
 
Weerstandsvermogen 
Bij het optimaliseren van het weerstandsvermogen spelen naast weerstandscapaciteit en risico’s als 
zodanig ook andere factoren een rol. Het gaat hierbij om het aanpassingsvermogen of de flexibiliteit van 
de organisatie en om de kans op gelijktijdigheid van tegenslagen. Op zichzelf genomen kleine risico’s 
kunnen door toeval gelijktijdig of vlak na elkaar optreden, waardoor toch een groot beroep op de 
weerstandscapaciteit noodzakelijk is. De kansen op verschillende soorten tegenvallers kunnen 
afhankelijk zijn.  
 
Door de relatie tussen risicomanagement en de weerstandsparagraaf in begroting en de jaarrekening, 
ligt de nadruk op het inschatten van de financiële gevolgen. Risicomanagement gaat echter ook voor 
een belangrijk deel om bewustwording. De kracht van een goed in de stichting beklijfd 
risicomanagement is dat de stichting zich bewust is welke onzekerheden de door het bestuur gestelde 
doelstellingen in de weg staan. En dat maatregelen hiertegen kunnen worden getroffen. 
 
De richting van de ontwikkeling van het risicomanagement is van “reactief” naar “actief”. De komende 
jaren zal hieraan verder aandacht worden geschonken.  
 
 
Conclusie 
Door de aanwezigheid van 4 scholen in relatie tot de financiering van DUO op basis van 2 brinnummers 
kent KBO Haarlem-Schoten in beginsel een bijzonder risicoprofiel. Een aantal jaren geleden is het 
leerlingenaantal gedaald. De krimp in de formatie die hier tegenover heeft gestaan heeft onvoldoende 
tred gehouden met de lagere bijdragen, waardoor de laatste jaren tekorten zijn gaan ontstaan. Dankzij 
een aantal incidentele baten bleven deze tekorten een aantal jaren relatief beperkt. Toch is het eigen 
vermogen inmiddels gezakt tot onder het half miljoen. Gezien de omvang van de stichting in relatie tot 
de wijze van financiering zou een ondergrens van € 750.000 tot € 1 miljoen redelijk zijn. Gezien de 
omvang van het huidige eigen vermogen mag gesteld worden dat de stichting op dit moment door de 
ondergrens is gezakt. De komende jaren moet aan herstel worden gewerkt. Er van uitgaande dat de 
vereenvoudiging van de bekostiging doorgang vindt, is dit een lastige opgave. 
 
In de begroting 2021 hebben we een taakstelling opgenomen om de financiële positie te verbeteren.  
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6.4 Verslag Toezichthoudend Bestuur 
Het Toezichthoudend Bestuur van de Stichting KBO Haarlem-Schoten heeft in 2020 toezicht 
gehouden op de naleving door het Management Team van het voorgenomen beleid en de activiteiten 
op de scholen. 
 
Hiervoor zijn wij periodiek in vergadering bijeengekomen, vanwege Corona vaak digitaal en daar waar 
dat mogelijk was ook fysiek.    
In deze vergaderingen zijn volgens een jaarrooster de jaarrekening en bestuursverslag 2019 
vastgesteld. In het najaar zijn begroting en meerjaren formatieplan 2021 aan de orde geweest en 
vastgesteld.   
 
Het Toezichthoudend Bestuur handhaaft de “Code Goed Bestuur in het primair onderwijs”, zoals 
opgesteld door de PO-raad, en wijkt hier niet van af. 
 
Verder ziet het Toezichthoudend Bestuur toe op de rechtmatige verwerving, en de rechtmatige en 
doelmatige besteding van de ter beschikking staande middelen. Dit doet ze door overleg met het 
(externe) administratiekantoor Confina, en door maandelijkse bijeenkomsten van de financiële 
commissie. Deze bestaat uit twee leden van het Toezichthoudend Bestuur en de portefeuillehouder 
Financiën uit het Managementteam. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het managementtool Capisci 
waarin de begroting en realisatie is opgenomen. Bij afwijkingen wordt de bovenschools directeur 
geïnformeerd en gevraagd actie te ondernemen. 
 
Het Toezichthoudend Bestuur overlegt verder periodiek met de externe accountant en treedt op als 
werkgever van de bovenschools directeur, onder meer door het voeren van het jaarlijkse 
functioneringsgesprek en regelmatig bilateraal overleg tussen directeur en voorzitter van het 
Toezichthoudend Bestuur. In dit verslagjaar zijn er wat betreft geen bijzonderheden te vermelden.  
 
Accountantskantoor Horlings Nexia is benoemd als externe accountant voor de jaarrekening 2020. 
 
Naast deze formele overlegmomenten is er tussentijds frequent contact geweest tussen de leden van 
het TB en de leden van het MT in diverse sub-commissies. 
 
Met name door het resultaat van de inspectiebezoeken en door de uitbraak van de pandemie is het 
een bewogen jaar geweest voor de stichting Haarlem-Schoten. Deze twee thema’s hebben uiteraard 
centraal gestaan in de vergaderingen van het Toezichthoudend Bestuur en in het contact met de 
bovenschools directeur en de andere leden van het MT. 
 
Kwaliteit van het onderwijs. 
De inspectie heeft alle vier de scholen in de loop van 2020 en daarnaast een onderzoek uitgevoerd 
naar het functioneren van het Bestuur.  Met het Bestuur wordt daarbij gedoeld op de combinatie van 
het dagelijks bestuur, vertegenwoordigd door de bovenschools directeur met het interne 
toezichthoudend orgaan (het toezichthoudend bestuur).  
 
Mede vanwege de corona uitbraak is in 2020 alleen de rapportage van een van de Scholen, de locatie 
Eemstraat door ons ontvangen. Het onderzoek op deze locatie heeft geleid tot de kwalificatie “zeer 
zwak”. Daarnaast heeft de inspectie al wel laten weten dat ook de locatie Timorstraat deze kwalificatie 
zou krijgen en de beide andere scholen de kwalificatie “onvoldoende” zouden krijgen. 
 
We hebben uiteraard de rapportages niet afgewacht en hebben direct na dit bericht van de inspectie 
contact gezocht met de PO raad met het verzoek om ondersteuning van de Vliegende Brigade die ook 
snel aan de slag zijn  gegaan op de scholen. De Vliegende Brigade heeft aansluiting gezocht bij  de 
acties die op de scholen waren ingezet naar aanleiding van de audits die in 2019 intern zijn 
afgenomen. 
 
De scholen zijn al eerder aan de slag gegaan met de implementatie van Focus PO (een 
softwareprogramma) wat een antwoord kan bieden op een van de belangrijkste kritiekpunten van de 
inspectie:  het zicht krijgen op de doorlopende leerlijnen van de leerlingen. Die implementatie is in 
2020 verder gegaan en wordt in het komende jaar afgerond. 
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Het resultaat van het onderzoek op met name de Eemstraat en in mindere mate op de andere scholen 
heeft ons wel overvallen. Op basis van de eerder uitgevoerde audits wisten we dat er een aantal 
verbeterpunten waren maar we hadden niet verwacht dat dat zou leiden tot een dergelijk hard oordeel 
van de inspectie. We zijn daarover uiteraard ook in gesprek gegaan met de betrokken inspecteurs. 
Voor wat betreft de Eemstraat menen we dat, naast de terecht benoemde verbeterpunten, er 
voldoende grond is om bezwaar aan te tekenen tegen het oordeel van de Inspectie. Daarom hebben 
we een bezwaarprocedure in gang gezet die in het komende jaar afgerond zal worden.  
 
Samenwerking andere besturen. 
In de loop van dit jaar heeft het Toezichthoudend Bestuur samen met de bovenschools directeur 
geconstateerd dat de stichting steeds meer te lijden heeft onder het feit dat er nauwelijks sprake is van 
een stafbureau die de directeuren kan ondersteunen bij hun omvangrijke taak. Er is één parttime 
administratief medewerker in dienst voor alle vier de scholen tezamen die fantastisch werk doet maar 
het nauwelijks kan bolwerken. Verder is er ondersteuning op afstand van het administratiekantoor en 
de systeembeheerder en is er voor enkele uren per week een HR medewerker op afroep beschikbaar. 
Door de geringe omvang van de stichting is er weinig tot geen financiële armslag voor uitbreiding van 
stafmedewerkers, terwijl er een duidelijke behoefte leeft bij de directeuren voor meer ondersteuning. 
Die behoefte komt voort uit de toegenomen complexiteit van de wereld om ons heen, op het gebied 
van financiën, onderwijskwaliteit en wet- en regelgeving op het gebied van HR.    
 
Bij de start van het nieuwe schooljaar,  in  september 2020, heeft het Toezichthoudend Bestuur   een 
bijeenkomst belegd met de bovenschools directeur  en schooldirecteuren en de voorzitter van de 
GMR. Daarin is  besproken of we op dit moment de samenwerking willen zoeken met een ander 
bestuur in deze regio en zo ja,  waar dat bestuur aan zou moeten voldoen. 
 
Het antwoord daarop was een volmondig ‘ja’!  
 
Met de informatie die is voortgekomen uit deze bijeenkomst is het Toezichthoudend Bestuur het 
gesprek aangegaan met enkele besturen in de regio. Daaruit is voortgekomen dat we met de stichting 
TWijs verder in gesprek gaan over een samenwerking, allereerst op het gebied van de 
vervangingspool en hun cursusaanbod voor de leerkrachten. Mogelijk leidt dat tot een verdere 
verkenning van de mogelijkheden tot samenwerking op andere gebieden.  
 
De Corona pandemie. 
Al het bovenstaande staat natuurlijk  in de schaduw van de pandemie die  ook onze stichting in haar 
greep houdt. Corona trekt een zware wissel op iedereen die betrokken is bij het onderwijs aan de 
leerlingen van onze scholen. Schoolsluiting, het geven van digitaal onderwijs, heropening van de 
scholen onder strikte (en soms onwerkbare) voorwaarden, het plaatsen van groepen in quarantaine, 
de angst om zelf besmet te raken met soms een kwetsbare dierbare  thuis en ga zo maar door.  
 
We hebben een enorm respect voor alle medewerkers van de stichting, die alles op alles zetten om 
het onderwijs aan hun leerlingen op kwalitatief goed niveau doorgang te laten vinden.  
 
Een diepe buiging voor hen allen! 
 
 
Haarlem, juni 2021 
 
Toezichthoudend Bestuur KBO Haarlem-Schoten 
Dhr. T.M. Aarts MBA (voorzitter) 
Mw. mr. A.E. Bolhoeve 
Mw. E. van Overbeeke 
Mw. M.T. van der Wart MA 
Dhr. H. Elzerman 
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Bijlage 1 Onze scholen 
 
 
 
Stichting KBO Haarlem-Schoten omvat vier basisscholen. 
 
Contactgegevens van de scholen 
 
Sint Bavoschool, locatie Revius 
Reviusstraat 1-3, 2026 SJ Haarlem 
Tel. 023-5376133 
Schooldirecteur : Gea Baars 
Email  : revius@sintbavoschool.nl 
Website  : www.sintbavoschool.nl 
 
Sint Bavoschool, locatie Eem 
Eemstraat 15, 2025 RD Haarlem 
Tel. 023-5378108 
Schooldirecteur : Arjen Karelse 
Email  : Eemstraat@sintbavoschool.nl 
Website  : www.sintbavoschool.nl 
 
Liduinaschool, locatie Timor 
Timorstraat 17, 2022 RA Haarlem 
Tel: 023-5256131 
Schooldirecteur : Arnold van der Peet (tot 1 november 2020). 

  Marlies Harlaar (waarnemend directeur t/m 31 december 2020) 
  Ron van Lijf (vanaf 1 januari 2021) 

Email  : Liduina1@liduinaschool.nl 
Website  : www.liduinaschool.nl 
 
Liduinaschool, locatie Juno 
Junoplantsoen 30, 2024 RR Haarlem 
Tel. 023-5273612 
Schooldirecteur : Silvia Homan 

Email  : Liduina2@liduinaschool.nl 

Website  : www.liduinaschool.nl 
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Bijlage 2 Verantwoording passend onderwijs middelen 2020 

 

Gegevens schoolbestuur 

Naam 

schoolbestuur 

Leerlingaantal 

bao  

1-10-2020  

Ontvangen middelen SWV kalenderjaar 2020 (in te vullen door SWV) 

Haarlem 

Schoten 

929 Ondersteuningsmiddelen:                                    € 278.396 

Eenmalige extra uitkering (Covid-19) € 13.935 

TLV op BAO:                                                            € 52.958 

  

Totaal  € 345.289  

 

 

Vraag 1 

Hoe is passend onderwijs gerealiseerd met de ontvangen ondersteuningsmiddelen?   

A Hoe zijn de ontvangen ondersteuningsmiddelen 

verdeeld onder uw scholen? Middels welke 

verdelingssystematiek? Zijn er afspraken over 

solidariteit?  

De ondersteuningsmiddelen worden gelijkelijk over 

de scholen verdeeld, waarbij er sprake is van 

solidariteit. 75% wordt gereserveerd voor personele 

inzet; 25% voor materiële inzet 

B Hoe hebt u zicht op de resultaten van passend 

onderwijs op uw scholen?  

Rapportage vanuit de scholen middels 

managementrapportages, themagesprekken , 

periodiek overleg; afstemming tussen de scholen. 

C Wat is de opdracht vanuit het bestuur aan de 

scholen rondom het realiseren van passend 

onderwijs? Welke doelen zijn gesteld?  

Een antwoord geven op de specifieke 

onderwijsbehoeften van de kinderen, zowel op 

school als (indien noodzakelijk) middels het inzetten 

van specialisten dan wel middels een verwijzing. 

Doelen: Versterken van de professionele cultuur, 

inzet extra personeel, aangepaste intensieve 

arrangementen, specifiek aanbod voor 

meerbegaafden, kennis en ondersteuning op het 

gebied van taalontwikkelingsstoornissen. 

D Welke doelen op het gebied van passend 

onderwijs zijn dit jaar behaald? 

Versterken van de professionele cultuur, inzet extra 

personeel, aangepaste intensieve arrangementen, 

specifiek aanbod voor meerbegaafden, kennis en 

ondersteuning op het gebied van 

taalontwikkelingsstoornissen. 

E Wat is uw beeld van de kwaliteit van passend 

onderwijs op uw scholen op dit moment?  

De scholen realiseren een passend aanbod voor de 

kinderen met specifieke behoeften. Dit aanbod is 

dekkend voor alle vier de scholen. 

F Wat is uw beeld van de ontwikkeling van de 

kwaliteit van passend onderwijs op uw scholen 

in de afgelopen jaren?  

De scholen maken steeds meer afgewogen hun 

keuzes betreffende de inzet. Betrokkenheid en 

samenwerking van de ouders groeit nog steeds. De 

hulpvragen van de scholen worden steeds concreter 

en meer SMART geformuleerd, waardoor de 

ondersteuning gerichter ingezet kan worden. 

G Lukt het in alle gevallen om aan uw zorgplicht 

te voldoen? Graag toelichten.  

Ja 

H Overige opmerkingen Geen 
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Vraag 1B 

Hoe is/wordt de eenmalige extra uitkering in het kader van de Covid-19 maatregelen ingezet?  

A Ondersteuning aan leerlingen met 

achterstanden als gevolg van schoolsluitingen  

Personeel/materieel 

B Herstellen groepsdynamiek na terugkeer van 

leerlingen op school 

Personeel/materieel 

C Overige opmerkingen Geen 

 

Vraag 2 (indien van toepassing) 

Hoe is de inzet van expertise vanuit uw gespecialiseerd onderwijs aan reguliere basisscholen gerealiseerd?   

A Personele inzet  %  

B Materiele inzet %  

C Aan hoeveel scholen is door het 

gespecialiseerd onderwijs 

ondersteuning geboden?  

Liduina Juno: er zijn het afgelopen schooljaar (2019-2020) 2 

leerlingen verwezen naar het SBO. Tijdens deze trajecten zijn we 

ondersteund door collega’s vanuit het samenwerkingsverband bij 

het voeren van de oudergesprekken. 

Liduina Timor : afgelopen schooljaar ( 2019-2020 ) is 1 leerling 

verwezen naar het SBO en voor 1 leerling die al geplaatst was in 

het SBO is een nieuwe TLV SO afgegeven.  

Sint Bavo Eemstraat: afgelopen jaar zijn er 2 leerlingen verwezen 

naar het SBO. Voor 1 leerling is een TLV (cluster 4) afgegeven ter 

ondersteuning van het onderwijs op de basisschool. 

D Hoe tevreden zijn deze scholen 

over de geboden ondersteuning?  

Liduina Juno: voldoende 

Liduina Timorstraat : voldoende  

Sint Bavo Eemstraat: voldoende 

E Overige opmerkingen   
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Vraag 3 (indien van toepassing)  

Hoe zijn de leerlinggebonden ondersteuningsmiddelen 2020 

ingezet?  

 

School  

(in te vullen 

door SWV) 

TLV op 

BAO  

(in te 

vullen 

door SWV) 

Beschrijving inzet en betrokkenheid 

ouders  

(initialen gebruiken, geen volledige 

namen)  

 

Liduina 

(Ron?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liduina Timor  

2015-

00101 

(FG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-

00184 

1 ( S B )  

2015-00101 (FG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-00184 ( S B )  

Op locatie Junoplantsoen komt 

wekelijks een begeleidster van 

buitenaf voor 3 begeleidingsuren per 

week. 
De focus van de begeleiding zit 

voornamelijk op: spelling, begrijpend 

& technisch lezen en rekenen. Tevens 

wordt er gewerkt aan het 

ontwikkelen van een positief 

zelfbeeld en zelfvertrouwen. 
Met de ouders is er op gezette tijden 

een gezamenlijk overleg en zijn er 

regelmatig grotere overleggen 

waarbij alle betrokken mensen 

aanwezig zijn. (leerkracht, 

begeleidster, intern begeleider en 

ouders). Tijdens deze overleggen 

wordt er gesproken over de 

voortgang van het traject, de 

vorderingen en wordt het OPP 

bijgesteld/ aangepast. 
Tevens begeleidt zij de leerkracht en 

maakt cito analyses. 

 

S B krijgt ondersteuning in de groep 

en buiten de groep voor lezen , 

begrijpend lezen, rekenen , taal voor 

4 uur per week . 

De begeleiding wordt gegeven door 

een leerkracht van de Liduinaschool 

Timorstraat. De begeleidster , 

leerkracht en IB hebben overleg 

wanneer nodig. ( naast regulier 

overleg van 10 min gesprekken ) 

Zo nodig schuift  de ergotherapeute / 

fysiotherapeute bij het overleg aan.  

Bavo 

Reviusstraat 

2019-

00121 (JS) 

2019-00121, JS, TLV I, vanaf 1 

augustus 2019 

JS krijgt ondersteuning in de groep. Er 

zijn regelmatig gesprekken met 

ouders. Ondersteuning van 

schoolarts/logopedie/speltherapie. Er 

gaat dus leerkrachttijd en IB tijd in 

zitten, op dit moment niet om te 

slaan door specifieke werktijdfactor. 

Dit kan in de toekomst wijzigen, het 

betreft een kleuter. 
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Bavo 

Eemstraat 

2019-

00101 

(LSV) 

2019-0010-1 (LSV) LSV krijgt ondersteuning, ingekocht 

bij een externe partner ( 4 uur 

onderwijsondersteuning per week, op 

individuele basis). Doel is het 

ontwikkelen en bestendigen van een 

positieve leerhouding, 

gedragsregulatie en versterken van 

de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 

 

 



                                                                                                                               

Jaarrekening

2020



Jaarrekening KBO Haarlem-Schoten 

Solvabiliteit

 -Verhouding eigen vermogen/totaal vermogen

31-12-2020 31-12-2019

489.589 809.203

1.707.165 1.912.879

Liquiditeit

 -Vlottende activa/kort vreemd vermogen

31-12-2020 31-12-2019

1.110.384 1.239.737

644.923 660.936

Rentabiliteit

 -Verhouding resultaat/totale baten

31-12-2020 31-12-2019

-319.614 -46.393

5.797.054 5.846.556

Weerstandsvermogen

 -eigen vermogen - MVA / Rijksbijdragen

31-12-2020 31-12-2019

-107.191 136.062

5.676.249 5.696.395

Werkkapitaal

31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen 489.589 809.203

Voorziening 572.652 442.740

1.062.242 1.251.943

Vaste activa 596.781 673.141

Werkkapitaal 465.461 578.802

Totale baten

Veelal wordt bij dit kengetal gesproken over een "maat voor het begrotingsoverschot". Als norm voor 

dit kengetal kan worden genoemd een percentage van 0%. 

 = -1,89%  =
Eigen vermogen - MVA

Rijksbijdragen

 = -5,51%  =

2,39%

-0,79%

De solvabiliteit van een organisatie kan inzicht bieden in de mate waarin bij liquiditeit de 

verplichtingen voldaan kunnen worden. Als streefwaarde geldt 0,3.

 =
Totale vermogen

 = 1,72  =

Het weerstandsvermogen zegt iets over de reservepostitie en over de mogelijkheid om financiële 

tegenvallers te kunnen opvangen. Een weerstandsvermogen tussen 10% en 40% wordt als 

aanvaardbaar geacht.

Het werkkapitaal wordt gebruikt als maatstaf voor de liquiditeit. Het is het bedrag waarmee het 

langdurig beschikbare vermogen de vaste activa overtreft. Feitelijk geeft het aan hoeveel lang 

vermogen beschikbaar is voor de financiering van de activiteiten van de stichting.

Eigen vermogen
0,29  = 0,42

Kort vreemd vermogen

De liquiditeit geeft aan in welke mate de organisatie haar lopende betalingsverplichtingen kan 

voldoen. De verhouding moet daarom minimaal 1 zijn.

Vlottende activa
1,88

Resultaat

Financiële Kengetallen
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Jaarrekening KBO Haarlem-Schoten 

Financiële Kengetallen

Kapitalisatiefactor

De kapitalisatiefactor van de stichting wordt als volgt berekend:

31-12-2020 31-12-2019

Totale activa -BW gebouwen 1.707.165 1.912.879

Totale baten 5.797.054 5.846.556

De kapitalisatiefactor bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Financieringsfunctie

Financieringsbehoefte MVA 985.384 948.376        

Totale baten 5.797.054 5.846.556     

2. Transactieliquiditeit

Benodigde liquiditeit voor het voldoen van de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden 644.923 660.936        

Totale baten 5.797.054 5.846.556     

3. Bufferliquiditeit

Signaleringswaarde bovenmatig eigen vermogen

Totaal eigen vermogen 489.589 809.203

Privaat eigen vermogen 11.321 12.059

Feitelijk eigen vermogen 478.268 797.144

Normatief eigen vermogen 1.038.915 1.117.096

Bovenmatig eigen vermogen -                    = 0,46         -                = 0,71         

De Inspectie van het Onderwijs ontwikkelde een rekenmethode om te bepalen wat een redelijk (publiek) 

eigen vermogen is om aan te houden. Daarmee ontstaat voor elke onderwijsinstelling een eigen 

‘signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen’ 

Benodigde liquiditeit voor de financiering van materiële vaste activa, exclusief gebouwen en terreinen.

 = 29,45%  = 32,72%

Kengetal om te signaleren of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt 

benutten voor de vervulling van hun taken. Als instellingen meer kapitaal hebben dan past bij de jaarlijkse 

baten, wordt een deel van dat kapitaal kennelijk niet efficiënt benut: men zou immers dezelfde diensten 

moeten kunnen leveren met minder kapitaal. Omdat signaleringsgrenzen niet perfect zijn, zullen er 

overigens zeker instellingen zijn die boven de signaleringsgrens uitkomen en waarbij uit nader onderzoek 

blijkt dat er geen sprake is van onderbenutting van kapitaal. 

Voor schoolbesturen in PO en VO die geen gebouwen en terreinen op hun balans hebben, adviseert de 

commissie een bovengrens aan de kapitalisatiefactor van 35% voor grote instellingen.

 = 17,00%

De financieringsbehoefte MVA betreft de geschatte vervangingswaarde van de MVA als geheel. Hiervoor 

wordt 50% gehanteerd van de vervangingswaarde van de MVA, exclusief gebouwen en terreinen.

 = 16,22%

5,19%

 = 11,13%  = 11,30%

De liquiditeit die nodig is voor het opvangen van de niet-beheersbare en onvoorzienbare (rest-)risico's voor 

zover deze niet kunnen worden opgevangen met bestaande kredietfaciliteiten. Als norm wordt hiervoor 5% 

gehanteerd.

1,33%
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Jaarrekening KBO Haarlem-Schoten 

In deze samenvatting worden de belangrijkste cijfers in één oogopslag gegeven.

Exploitatie (x € 1.000) Realisatie Begroting Afwijking Kengetallen

2.019 Norm

€

Baten Solvabiliteit 28,7% 30,0%

Rijksbijdragen OCW 5.676 5.413 263 Liquiditeit 1,7 1,0

Overige overheidsbijdragen 50 63 -13 Rentabiliteit -5,5% 0,0%

Overige baten 71 32 39 Weerstandsvermogen -1,9% 10,0%

Totaal baten 5.797 5.508 289 Kapitalisatiefactor 29,4% 35,0%

Lasten    (bovengrens)

Personele lasten 5.026 4.453 -573

Afschrijvingen 150 156 6

Huisvestingslasten 537 499 -38

Overige lasten 403 392 -10

Totaal lasten 6.115 5.500 -616

Financiële baten en lasten -1 0 -1

Netto resultaat 11.911 11.008 -328

Netto resultaat -320 9 -328

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening

Samenvatting
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Jaarrekening KBO Haarlem-Schoten 

1. Algemeen

Activiteiten van het bevoegd gezag

Grondslagen voor de jaarrekening

Vergelijking met voorgaand jaar

2. Balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

De indeling in activagroepen en afschrijvingstermijnen is als volgt:

Meubilair 10 jaar

Inventaris en apparatuur 10 jaar

Computerapparatuur 5 en 8 jaar

Leermiddelen 8 jaar

Ontvangen investeringssubsidies

Eigendom

In de jaarrekening zijn de bedragen op hele euro's afgerond.

De investeringen in meubilair, ICT en onderwijsleerpakket zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde 

verminderd met de afschrijvingen. Als ondergrens van de te activeren activa wordt € 500 gehanteerd. 

De materiële vaste activa worden in het jaar van investeren naar tijdsgelang afgeschreven. 

Indien van toepassing zijn de materiële vaste activa verminderd met afboekingen door duurzame 

waardevermindering, verkoop, tenietgaan of buitengebruikstelling. 

Schoolgebouwen, waarvan het juridische eigendom berust bij de stichting en het economische 

eigendom bij de gemeente, zijn niet in de balans opgenomen. 

De activa worden gewaardeerd op basis van de netto methode. Hiermee worden de ontvangen 

investeringssubsidies in mindering gebracht op de inkoopprijs, voordat tot activering wordt 

overgegaan.

De onderstaande samenvatting van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling is bedoeld 

als een leidraad voor een juiste interpretatie van de in deze jaarrekening gepresenteerde financiële 

gegevens.

In deze jaarrekening zijn de activiteiten van de Stichting KBO Haarlem-Schoten verantwoord.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 

BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven is door de 

Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling 

Jaarverslaggeving Onderwijs. 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 

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

opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van de waardering van de voorzieningen. Hiervoor 

wordt verwezen naar de desbetreffende beschrijving.

Grondslagen voor de jaarrekening
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Jaarrekening KBO Haarlem-Schoten 

Vlottende activa

Vorderingen

Overlopende activa

De waardering van de overlopende activa geschiedt tegen de nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Financiële instrumenten

Reserves

Voorzieningen

.Er zijn in dit kader voorzieningen getroffen voor:

Voorziening onderhoud

Voorziening jubilea

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

gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorzieningen wordt 

bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud gedurende de planperiode van 

de gebouwen gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat en waarbij 

gewaarborgd is dat de voorziening groot onderhoud gedurende de planperiode niet op enig moment 

negatief wordt. Deze methode is reeds voor 2017 toegepast en in de daarop volgende jaren 

doorgezet. De instelling maakt hierbij gebruik van de overgangsregeling zoals verwoord in de RJO 

artikel 4 lid 1c.

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor oninbaarheid.

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Conform de 

jaarverslaggevingsvoorschriften van OCW, is het exploitatieresultaat over 2020 in de reserves per  

31-12-2020 verwerkt. De in de jaarrekening gepresenteerde balans is derhalve ná 

resultaatbestemming. Een nadere uiteenzetting van de reserves is opgenomen in de toelichting op 

de balans.

Reserves worden gevormd en onttrekkingen aan de reserves geschieden conform de door het 

bestuur daartoe genomen besluiten.

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 schattingen 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. De voorzieningen worden niet tegen contante 

waarde gewaardeerd, omdat het effect van de tijdswaarde niet materieel is. De rente die wordt 

gerekend over de banktegoeden is verwaarloosbaar. 

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 en baten en 

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

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en 

schulden, als financiële derivaten verstaan. Stichting KBO Haarlem-Schoten maakt uitsluitend 

gebruik van primaire financiële instrumenten.

Verplichting tot het maken van bepaalde kosten die in een volgend boekjaar zullen worden 

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de nominale waarde (disconteringsvoet 0%) van de 

verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt 

onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en blijfkans.
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Jaarrekening KBO Haarlem-Schoten 

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn tegen nominale waarde opgenomen.

3. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Opbrengsten

Rente

Pensioenen

Per december 2020 heeft de pensioensfonds een dekkingsgraad van 93,2% (2019: 97,8%). De 

pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder 

benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de 

staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende 

bedragen in het geval van een tekort bij het ABP. 

Stichting KBO Haarlem-Schoten heeft voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling. 

Hiervoor komen in aanmerking de werknemers die op de pensioensgerechtigde leeftijd recht hebben 

op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de 

werknemer pensioen heeft opgebouwd.

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de 

werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald.

Rentebaten worden tijdsevenredig verantwoord.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden als bate verantwoord zodra waarschijnlijk is dat 

de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voorzover de hiermee samenhangende 

bestedingen zijn verricht.

Voor de bepaling van het exploitatiesaldo is het baten en lastenstelsel gehanteerd. De lasten en de 

baten worden tegen de nominale waarde toegerekend aan de perioden waarop ze betrekking 

hebben. Verliezen worden genomen zodra ze bekend zijn. Winsten worden genomen zodra ze 

gerealiseerd zijn. De afschrijvingslasten zijn conform de afschrijvingstermijnen berekend. 

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De verplichtingen betreffen 

de binnen één jaar vervallende schulden.
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ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur 419.230           481.009     

Andere vaste bedrijfsmiddelen 177.550           192.133     

596.781          673.141      

Vlottende activa

Vorderingen

OCW 256.361           253.403     

Groepsmaatschappijen -                   -                 

Overige overheden 4.799               8.144         

Overige vorderingen 43.785             74.298       

Overlopende activa 64.798             58.045       

369.743          393.890      

Liquide middelen 740.641          845.848      

Totaal vlottende activa 1.110.384       1.239.737   

Totaal activa 1.707.165       1.912.879   

PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen

Algemene reserve 478.268           797.144     

Bestemmingsreserves 11.321             12.059       

Totaal vermogen 489.589          809.203      

Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen 57.480             58.183       

Overige voorzieningen 515.172           384.557     

572.652          442.740      

Kortlopende schulden

Crediteuren 93.030             175.585     

Overige overheden 20.599             13.481       

Belastingen en premies soci verzekeringen 216.270           207.715     

Schulden terzake van pensioenen 59.168             61.700       

Overige kortlopende schulden               14.826         24.483 

Overlopende passiva 241.029           177.971     

644.923          660.936      

Totaal passiva 1.707.165       1.912.879   

31-12-2020 31-12-2019

Balans per 31-12-2020 na resultaatbestemming
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2020 Begroting 2020 2019

Baten

Rijksbijdragen OCW 5.676.249    5.412.752      5.696.395            

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 50.168         63.459           66.613                 

Overige baten 70.638         32.043           83.547                 

Totaal baten 5.797.054    5.508.254      5.846.556            

Lasten

Personeelslasten 5.025.528    4.452.683      4.751.427            

Afschrijvingen 150.377       155.922         113.590               

Huisvestingslasten 537.002       498.636         534.426               

Overige instellingslasten 402.507       392.475         492.041               

Totaal lasten 6.115.414    5.499.716      5.891.484            

318.359-       8.538             44.928-                 

Financiële baten en lasten 1.255-           -                     1.465-                   

Resultaat 319.614-       8.538             46.393-                 

Staat van baten en lasten over 2020
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Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor ontvangen interest 318.359-      44.928-        

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 150.377      113.590      

- Mutaties voorzieningen 129.913      125.924      

280.289      239.514      

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 24.146        53.532        

- Kortlopende schulden 137.717-      65.165        

113.571-      118.697      

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 151.641-      313.283      

Ontvangen interest 1.255-          1.465-          

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.255-          1.465-          

Investeringen materiële vaste activa 47.688        181.382-      

-              -              

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 47.688        181.382-      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden -              -              

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -              -              

Mutatie liquide middelen 105.207-      130.436      

Beginstand liquide middelen 845.848      715.411      

Eindstand liquide middelen 740.641      845.848      

Mutatie liquide middelen 105.207-      130.436      

 Overige investeringen in financiële vaste 

2020 2019
Kasstroomoverzicht
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Activa

Materiële vaste activa

1.2.1 

Gebouwen en 

terreinen

1.2.2 Inventaris 

en apparatuur

1.2.3 Andere 

vaste 

bedrijfsmid-

delen

Totaal MVA

Aanschafprijs -                        1.316.186         580.566            1.896.753         

-                        835.178            388.434            1.223.611         

Boekwaarde 1 januari 2020 -                        481.009            192.133            673.141            

Investeringen 2020 -                        49.355              24.661              74.016              

Afschrijvingen 2020 -                        111.134            39.243              150.377            

Aanschafprijs -                        1.365.541         605.227            1.970.769         

-                        946.311            427.677            1.373.988         

Boekwaarde 31 december 2020 -                        419.230            177.550            596.781            

1.2.2 Inventaris en apparatuur

Meubilair ICT Apparatuur Totaal

Aanschafprijs 416.242              889.500              10.444                1.316.186         

310.702              519.060              5.415                  835.178            

Boekwaarde 1 januari 2020 105.540              370.440              5.029                  481.009            

Investeringen 2020 48.031                1.324                  -                          49.355              

Afschrijvingen 2020 22.387                87.727                1.020                  111.134            

Aanschafprijs 464.273              890.824              10.444                1.365.541            

333.089              606.787              6.435                  946.311               

Boekwaarde 31 december 2020 131.184              284.038              4.009                  419.230               

Cumulatieve afschijvingen en 

waardevermindering t/m 2020

Cumulatieve afschijvingen en 

waardevermindering t/m 2019

Cumulatieve afschijvingen en 

waardevermindering t/m 2020

Cumulatieve afschijvingen en 

waardevermindering t/m 2019

Hieronder volgt de specificatie van het activasoort Inventaris en apparatuur

Toelichting behorende bij de balans
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Vorderingen

2020 2019

OCW 256.361         253.403     

Overige overheden 4.799             8.144         

Overige vorderingen

Overige vorderingen 43.785           74.298       

Totaal overige vorderingen 43.785           74.298       

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 65.024           58.045       

Overige overlopende activa 226-                0                

Totaal overlopende activa 64.798           58.045       

Totaal vorderingen 369.743         393.890     

OCW

De berekening van de vordering op OCW omvat:

Toegekende 

subsidie 

2020/2021

Recht 2020 

(5/12e deel = 

aug t/m dec)

Ontvangen 

2020                 

(aug t/m dec)

Vordering 

OC&W

- Personele bekostiging regulier 3.515.486 1.464.786 1.214.600 250.185

- Aanvullende bekostiging oab 87.651 36.521 30.284 6.238

- Prestatiebox 186.571 77.738 77.800 -62

Totaal vordering OCW 256.361

Overige overheden

Overige vorderingen

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten

2020 2019

Licenties gebruik software 37.854           32.482       

Gemeente Haarlem, huur Geusestraat 5 11.199           11.191       

Arbodienst 904                1.673         

Inzet buurtsportcoach 9.106             8.222         

Overig 5.960             4.477         

65.024           58.045       

Liquide middelen

2020 2019

Kasmiddelen -                 -             

Tegoeden op bank- en girorekeningen 740.641         845.848     

Totaal liquide middelen 740.641         845.848     

Dit betreft o.a. nog te verrekenen kosten, de nog te ontvangen huur van lokalen en een nog te 

ontvangen extra bijdrage van het samenwerkingsverband.

Betreft nog af te wikkelen schades.

Pagina 52



Jaarrekening KBO Haarlem-Schoten 

Eigen vermogen

Saldo Bestemming Overige Saldo

31-12-2018 resultaat mutaties 31-12-2019

Algemene reserve

Algemene reserve 837.177    40.033-        -              797.144      

Bestemmingsreserve privaat

Algemene private reserve 18.419      6.360-          -              12.059        

Totaal bestem.res. privaat 18.419      6.360-          -              12.059        

Totaal bestemmingsreserves 18.419      6.360-          -              12.059        

Subtotaal 855.596 46.393-        0 809.203

Af: Minderheidsbelang derden 0 -              0

Totaal eigen vermogen 855.596    46.393-        -              809.203      

Saldo Bestemming Overige Saldo

31-12-2019 resultaat mutaties 31-12-2020

Algemene reserve

Algemene reserve 797.144    318.876-      -              478.268      

Bestemmingsreserve privaat

Algemene private reserve 12.059      738-             -              11.321        

Totaal bestem.res. privaat 12.059      738-             -              11.321        

Totaal bestemmingsreserves 12.059      738-             -              11.321        

Subtotaal 809.203 319.614-      0 489.589

Af: Minderheidsbelang derden 0 -              0

Totaal eigen vermogen 809.203    319.614-      -              489.589      

Algemene reserve

Mutaties 2019

De algemene reserve is een reserve die is opgebouwd uit in het verleden behaalde exploitatieresultaten en 

heeft als belangrijkste doel een noodzakelijke buffer te creëren voor mindere tijden. De algemene reserve 

kent, zoals de naam al aangeeft, geen specifieke bestemming. 

Mutaties 2020
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Voorzieningen

Saldo Dotaties Onttrekkingen Vrijval Saldo

31-12-19 2020 2020 2020 31-12-2020

€ € € € €

Personeelsvoorzieningen

- Jubilea 58.183      4.553          5.255          57.480        

Overige voorzieningen

- Onderhoud 384.557    169.250      38.635        515.172      

Totaal voorzieningen 442.740    173.803      43.890        -                  572.652      

<1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar

€ €

Personele voorzieningen

- Jubilea -                  19.697 37.783        

Overige voorzieningen

- Onderhoud 115.676      399.496      -                  

Totaal voorzieningen 115.676      419.193      37.783        

Jubilea

Onderhoud

De omvang van de voorziening is vastgesteld op basis van de meerjarenonderhoudsplanning en uitgesteld 

onderhoud

De omvang van de voorziening jubilea per 31-12-2020 is bepaald op basis van de indiensttijd van de 

medewerkers op die datum. Daarnaast is rekening gehouden met de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 

jaar.

Mutaties 2020

Onderverdeling saldo

Pagina 54



Jaarrekening KBO Haarlem-Schoten 

Kortlopende schulden
2020 2019

Crediteuren 93.030        175.585     

Overige overheden 20.599        13.481       

Belastingen en premies sociale verzekeringen

- Loonheffing 190.770      182.612     

- Premies Sociale Verzekeringen 25.500        25.103       

216.270      207.715     

Schulden terzake pensioenen                                                                                                                                59.168        61.700       

Overige kortlopende schulden

- Te betalen salarissen 1.718          1.745         

- Overige kortlopende schulden 13.109        22.738       

14.826        24.483       

Overlopende passiva

65.100        5.291         

- Vooruitontvangen bedragen 4.540          17.641       

- Vakantiegeld/vakantiedagen 148.056      147.179     

- Accountants en administratiekosten 9.317          4.196         

- Overige overlopende passiva

- Overige overlopende passiva 14.016        3.665         

241.029      177.971     

Totaal kortlopende schulden 644.923      660.936     

Crediteuren

Overige overheden

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Schulden terzake pensioenen

Overige kortlopende schulden

2020 2019

- Inhuur personeel 10.925       

- Afrekening energielasten 8.606          -                 

- Huur kopieerapparaat 555              -                 

- Overige kortlopende schulden 3.947          11.813       

13.109        22.738       

Deze schuld wordt gevormd door de nog te betalen loonheffing en premies vervangings- en 

participatiefonds over de maand december.

Deze schuld wordt gevormd door de nog te betalen pensioenpremies over de maand december (premie 

ABP, FPU, etc.).

Dit betreft te betalen huur Geusevesperstraat en huur lokalen tbv BSO/NSO. Beide worden in 2020 

betaald.

- Vooruitontv. subsidies OCW niet-geoormerkt

Dit betreft in 2020 openstaande crediteurensaldi, welke in 2021 worden betaald.

Dit betreft nog te ontvangen facturen voor kosten met betrekking tot kalenderjaar 2020 voor:
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Overlopende passiva

Vooruitontv. subsidies OCW niet-geoormerkt

Vooruitontvangen bedragen

Vakantiegeld

Overige overlopende passiva

Dit betreft de ontvangen en nog niet bestede subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma.

Het vakantiegeld betreft het opgebouwde recht over de periode juni 2020 tot en met december 2020.

Dit betreft nog niet bestede subsdie  in het kader van "school in de wijk" en "aanvullende 

onderwijsactiviteiten". Beide subsidies werden ontvangen van de gemeente Haarlem

In 2019 is geld ingezameld om schoolpleinen van de Sint Bavoschool aan de Reviusstraat en de 

Liduinaschool aan het Junoplein te "vergroenen".

In 2020 is dit deels gerealiseerd. 
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G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (niet-geoormerkt)

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag Ontvangen

toewijzing t/m 2020

uitgevoerd 

en afgerond

nog niet geheel 

afgerond

Subsidie voor studieverlof 1007069 9.069 9.069 x

Inhaal- en onderst.programma IOP2-47322-PO 111.600 111.600 x

Totaal 120.669 120.669

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (geoormerkt)

G2-A Aflopend per ultimo 2020

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag Saldo Ontvangen Lasten Te verrekenen

toewijzing 2019 2020 2020 2020

NVT

Terug te betalen 0 0 0 0 0

G2-B Doorlopend na 2020

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag Saldo Ontvangen Lasten Saldo

toewijzing 2019 2020 2020 2020

Nvt

Totaal 0 0 0 0 0

Totaal subsidies OCW 0 0 0 0 0

De prestatie is ultimo 2020 

conform de 

subsidiebeschikking

Model G - Doelsubsidies OCW
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Contractuele verplichtingen: Jaarbedrag

Er zijn meerjaren verplichtingen aangegaan met:

- Cloudwise netwerkbeheer 13.312

- De lage landen Vendor Lease bv, kopieerkosten 11.376

- Canon Nederland bv, kopieerkosten 11.424

- de Spiegel, schoonmaakonderhoud 111.910

- OCS vastgoedbeheer, onderhoudscoördinatie 15.000

- Confina, personele - en financiële administratie 35.944

- Perspectief, verzuimmanagement 1.673

- Parnassys, leerlingadministratie 8.736

- Renewi, afvalverwerking 8.704

Overzicht verbonden partijen

Per 31 december 2020 is de stichting verbonden aan stichting Passend Onderwijs Z-K PO te Haarlem.

Overige onderdelen
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Baten

Rijksbijdragen

2020

Begroting 

2020 2019

Rijksbijdrage OCW 5.190.515      4.985.798      5.141.497      

Overige subsidies OCW

Niet-geoormerkte OCW-subsidies 244.182         186.433         330.088         

244.182         186.433         330.088         

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 241.552         240.521         224.811         

Totaal (Rijks)bijdragen OCW 5.676.249      5.412.752      5.696.395      

Rijksbijdragen OCW

De specificatie van de Rijksbijdragen OCW luidt:

Rijksbijdragen OCW 2020

Begroting 

2020 2019

Rijksvergoeding personeel 3.649.056      3.792.669      3.661.444      

Vergoeding materiële instandhouding 688.286         661.687         690.777         

Impuls 84.920           -                 52.734           

Personeel & Arbeidsmarktbeleid 768.254         531.442         736.541         

Totaal Rijksbijdrage PO 5.190.515      4.985.798      5.141.497      

Rijksbijdragen

Rijksvergoeding personeel

Vergoeding materiële instandhouding

Ingaande 1 augustus 2006 wordt een lumpsum-vergoeding toegekend. Het wordt aan het bestuur 

overgelaten of deze middelen worden ingezet ten behoeve van de financiering van personele of 

materiële kosten. Hierdoor wordt bereikt dat er meer beleidsvrijheid wordt verkregen.

De totale vergoeding voor de materiële instandhouding is een lumpsumvergoeding bestaande uit 

verschillende onderdelen. Deze onderdelen zijn groepsafhankelijke en leerlingafhankelijke 

onderdelen en aanvullende programma's van eisen. Daarnaast is een vast bedrag per school in de 

vergoeding opgenomen en kunnen extra vergoedingen zijn toegevoegd. 

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten
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Personeels- en arbeidsmarktbeleid

- nascholing en deskundigheidsbevordering van leraren en overig onderwijspersoneel

- verbetering van de arbeidsomstandigheden

- verbetering van de arbo-zorg en van het arbeidsmarktbeleid

Niet-geoormerkte OCW-subsidies

2020

Begroting 

2020 2019

Prestatiebox 192.391         186.433         193.051         

Lerarenbeurs 5.291             -                 18.371           

Overige vergoedingen 46.500           -                 118.666         

244.182         186.433         330.088         

Prestatiebox

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV

De bekostiging voor Personeels- en Arbeidsmarktbeleid wordt per schooljaar toegekend op basis 

van het aantal leerlingen van 1 oktober van het voorgaand kalenderjaar. Deze vergoeding biedt extra 

financiële ruimte om een eigentijds personeels- en arbeidsmarktbeleid te voeren. Het geld kan 

ondere andere worden besteed aan:

Per saldo zijn de rijksbijdragen € 205.000 hoger dan begroot. 

Dit wordt onder andere veroorzaakt door een hogere vergoeding materiële instandhouding. 

Daarnaast zijn de bekostigingsbedragen voor het schooljaar 2020/2021 verhoogd.

De impulsregeling is ingevoerd om scholen in gebieden die geconfronteerd worden met een 

cumulatie aan problemen extra financiële armslag te geven. De impulsregeling komt bovenop de 

bestaande gewichtenregeling. Met ingang van 1 augustus 2019 wordt deze bekostiging vastgesteld 

volgens een nieuwe systematiek. Voorheen moesten scholen aan de hand van het opleidingsniveau 

van de ouders het risico op achterstanden van hun eigen leerlingen achterhalen. Op basis van wat zij 

doorgaven kregen zij extra bekostiging. Met ingang van schooljaar 2019/2020 wordt de bekostiging 

berekend aan de hand van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ten opzichte van 2019 zijn de leerlingaantallen licht gedaald. Desondanks zijn de rijksbijdragen 

€ 49.000 hoger. Dit komt onder andere door verhoging van de bekostigingsbedragen. Daarnaast is 

de vergoeding voor werkdrukmiddelen in 2020 verhoogd naar € 244 per leerling. Hierdoor ontstond 

een hogere vergoeding BPA ad € 31.000. 

Ten opzichte van de begroting, zijn de niet-geoormerkte subsidies € 58.000 hoger.

Het bestede deel van de vooruitontvangen subisidies voor lerarenbeurs en subsidieregeling inhaal- 

en ondersteuningsprogramma's is in de exploitatie verantwoord.

Met beide vergoedingen is in de begroting geen rekening gehouden.

Ten opzichte van het jaar 2019 zijn de niet-geoormerkte subsidies gedaald met € 86.000. 

Grotendeels het gevolg van de eenmalige extra uitkering, welke werd ontvangen in 2019.

Dit betreft een doorbetaling vanuit het samenwerkingsverband van ontvangen Rijksmiddelen voor 

lichte en zware ondersteuning.

Beginnend in 2012 is vanuit het Rijk de Prestatiebox in het leven geroepen. Dit betreft rijksmiddelen, 

te gebruiken voor het verbeteren van het taal- en rekenonderwijs, hoogbegaafden, toetsen en het 

professionaliseren van leraren en schoolleiders. In de prestatiebox zit ook geld voor wetenschap en 

techniek en de al bestaande subsidie voor cultuureducatie.

Met ingang van schooljaar 2018/19 wordt het budget Personeel en arbeidsmarktbeleid verhoogd met 

een extra bijdrage voor het verlagen van de werkdruk. Deze zgn. werkdrukmiddelen worden 

berekend aan de hand van het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorgaande jaar. De 

vergoeding is vastgesteld op € 244 per leerling. Op basis hiervan ontvangt KBO Haarlem-Schoten 

voor het schooljaar 2020/21 € 223.400 aan werkdrukmiddelen.

Pagina 60



Jaarrekening KBO Haarlem-Schoten 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

2020

Begroting 

2020 2019

Gemeentelijke bijdragen 50.168           63.459           66.613           

Overige overheidsbijdragen -                 -                 -                 

Totaal overige overheidsbijdragen 50.168           63.459           66.613           
                                                                                                                               

Gemeentelijke bijdragen

Overige baten

2020

Begroting 

2020 2019

Verhuur 37.780           21.359           35.653           

Overige baten 32.858           10.684           47.894           

Totaal overige baten 70.638           32.043           83.547           

Overige baten

Ten opzichte van de begroting zijn de overige baten € 38.000 hoger. Omdat door de corona-

pandemie er minder vervangingskosten werden geclaimd, heeft het vervangingsfonds besloten de 

premie over april niet te innen. Deze premie is als (niet begrote) bate verantwoord.

Daarnaast is met ingang van 2020 met de peuteropvang organisaties een hogere huurprijs  

afgesproken. Hiermee is bij het opstellen van de begroting geen rekening gehouden.

Het verschil ten opzichte van 2019 is grotendeels het gevolg van lagere ouderbijdragen. Daarnaast 

werd in 2019 bonusuitkering van het vervangingsfonds ontvangen. 

Van de gemeente Haarlem wordt subsidie ontvangen, te besteden voor het project "scholen in de 

wijk". Daarnaast werd subsidie ontvangen voor onderwijskansen.  Van beide subsdidies werd het 

bestede deel verantwoord. 

Ten opzichte van 2019 zijn de opbrengsten €16.000 lager. Door de Corona-pandemie werd in 2020 

minder tijd besteed aan het project "Scholen in de Wijk"dan het jaar daarvoor.
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Lasten

Personele lasten

2020

Begroting 

2020 2019

Lonen en salarissen

- Brutolonen en salarissen 3.580.693       3.224.621       3.320.077       

- Sociale lasten 834.456          751.476          789.314          

- Pensioenpremies 538.540          484.986          539.710          

4.953.689       4.461.083       4.649.101       

Overige personele lasten

- Dotatie voorzieningen 4.553              -                 2.572              

- Personeel niet in loondienst 191.913          24.000            120.346          

- Overige  personele lasten 102.875          71.500            109.187          

                                                                                                                               299.342          95.500            232.106          

Af: uitkeringen 227.503          103.900          129.780          

Totaal personele lasten 5.025.528       4.452.683       4.751.427       

Lonen en salarissen

2020 2019

Directie 4,2 4,2

Onderwijzend personeel 53,7 55,5

Onderwijs Ondersteunend personeel 5,8 6,9

63,8 66,7

Overige personele lasten

Dotatie voorzieningen

Personeel niet in loondienst

De omvang van de voorziening jubilea per 31-12-2020 is bepaald op basis van de indiensttijd van de 

medewerkers op die datum. Dit leidde tot een dotatie van € 4.500. 

Het gemiddeld aantal fte's bedroeg in 2020 63,7 fte (2019: 66,7), alsvolgt verdeeld:

Per saldo hogere personele kosten ad € 493.000

In 2020 werden twee eenmalige uitkeringen verrekend. Hiermee is bij het opstellen van de begroting 

geen rekening gehouden. Daarnaast zijn de brutolonen verhoogd met 4,5%, terwijl bij het opstellen van 

de begroting rekening is gehouden met een stijging van 2,2%

Ten opzichte van 2019 zijn de loonkosten in 2020 € 305.000 hoger. Ook dit wordt met name veroorzaakt 

door de twee eenmalige uitkeringen en de verhoging van de brutolonen.

Extern werd meer personeel ingehuurd dan voorzien (Nadeel € 168.000). Door het lerarentekort is het 

lastig om langdurend vervangend personeel tijdelijk in dienst te nemen.  Vandaar dat er voor gekozen is 

dit personeel op uitzendbasis in te huren. Een deel van de kosten die gemoeid zijn met deze inhuur is 

vergoed door het vervangingsfonds.
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Overige personele lasten

De overige personele lasten zijn als volgt samengesteld:

2020 Begroting 2020 2019

- Kosten Arbo-Unie 18.784            19.000            29.641            

- Scholing en opleidingskosten 49.649            48.000            56.422            

- Wervingskosten 11.288            -                 335                 

- Overige  personele lasten 23.155            4.500              22.789            

102.875          71.500            109.187          

Uitkeringen

Afschrijvingen

2020

Begroting 

2020 2019

Materiële vaste activa

- Inventaris en apparatuur 111.134          112.631          74.347            

- 39.243            43.291            39.243            

Totaal afschrijvingen 150.377          155.922          113.590          

Huisvestingslasten

2020

Begroting 

2020 2019

Huur 43.053            35.000            43.816            

Onderhoud 218.921          206.986          232.076          

Energie en water 128.704          94.150            94.765            

Schoonmaakkosten 128.067          142.000          144.295          

Heffingen 12.290            14.000            12.937            

Overige huisvestingslasten 5.966              6.500              6.537              

Totaal huisvestingslasten 537.002          498.636          534.426          

Bij de raming van de afschrijvingslasten is rekening gehouden met geplande investeringen in het 

verslagjaar. Een deel van deze geplande investeringen werd niet, danwel later uitgevoerd. Hetgeen leidt 

tot lagere afschrijvingslasten.

De hogere afschrijvingslasten ten opzichte van 2019 ad € 37.000 zijn het gevolg van investeringen die 

eind 2019 werden gerealiseerd. Daardoor werd in dat jaar een deel van de afschrijvingslast verantwoord 

(tijdsevenredig). In 2020 werd de volledige afschrijvingslast op deze investeringen verantwoord.

De hogere huisvestingslasten zijn ontstaan door hogere energielasten en een hogere dotatie 

onderhoudsvoorziening. De hogere huurlasten betreffen niet begrote huurlasten voor BSO/NSO.

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Per saldo zijn de overige personele lasten € 31.000 hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt 

door niet begrote wervingskosten schooldirecteur.  De hogere overige personele lasten worden 

voornamelijk veroorzaakt door een niet uitgekeerde transitievergoeding. 

De overige personele lasten zijn ten opzichte van 2019 € 6.000 gedaald. Hoofdzakelijk veroorzaakt door 

lagere nascholingskosten.

Dit betreft de ontvangsten naar aanleiding van de declarabele vervangingskosten en ontvangen UWV-

uitkeringen
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Overige instellingslasten

2020

Begroting 

2020 2019

Administratie en beheerslasten 70.218            57.096            95.287            

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 245.773          255.500          282.161          

Overige instellingslasten 86.516            79.879            114.592          

Totaal overige instellingslasten 402.507          392.475          492.041          

Administratie- en beheerslasten

De administratie- en beheerslasten zijn als volgt te specificeren

2020 Begroting 2020 2019

Administratie en beheer 46.229            37.080            60.636            

Reis- en verblijfskosten -                 800                 369                 

Accountantskosten 15.657            7.416              10.933            

Telefoon, portokosten en drukwerk 7.644              9.800              11.861            

Kantoorartikelen 687                 -                 3.330              

Juridisch advies -                 -                 375                 

Overige beheerslasten -                 2.000              7.782              

70.218            57.096            95.287            

Administratie en beheer

Accountantskosten

De specificatie van de accountantskosten is als volgt:

Accountant Overig Totaal

Controle van de jaarrekening en bekostiging 15.657            -                 10.933            

15.657            -                 10.933            

De hogere administratie en beheerlasten worden met name veroozaakt door hogere kosten vanuit het 

administratiekantoor. Naast de reguliere werkzaamheden werd extra ondersteuning ingehuurd. 

Met het accountantskantoor is een hogere vergoeding voor hun werkzaamheden afgesproken, waarmee 

deze meer in lijn is met hun verrichte werkzaamheden. 

Ten opzichte van 2019 zijn de administratie en beheerslasten € 25.000 lager. In 2019 werd gewisseld 

van administratiekantoor. Hiermee waren extra implementatiekosten gemoeid. 
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Leermiddelen

De kosten voor leermiddelen zijn als volgt te specificeren:

2020

Begroting 

2020 2019

Onderwijsleerpakket 92.204            64.000            99.767            

Bibliotheek en documentatie 1.146              -                 110                 

Kopieerkosten 37.738            36.000            37.114            

Toetsen en testen 1.415              14.000            -                 

Culturele vorming 5.280              14.000            10.677            

Leermiddelen tbv rugzakleerlingen 13.961            44.800            13.510            

ICT-kosten 94.029            76.700            112.169          

Overige onderwijskosten -                 6.000              8.814              

245.773          255.500          282.161          

Overige instellingslasten

De overige instellingslasten zijn als volgt te specificeren

2020

Begroting 

2020 2019

Representatiekosten 466                 -                 236                 

Inventaris, apparatuur 2.110              -                 -                 

Contributies 23.156            16.833            25.929            

Abonnementen 671                 1.464              1.253              

Medezeggenschap 420                 1.451              -                 

Bestuurskosten 1.468              -                 471                 

Verzekeringen 1.132              2.000              327                 

Huishoudelijke uitgaven 16.600            16.500            20.991            

Overige instellingslasten 40.493            41.631            65.386            

86.516            79.879            114.592          

Per saldo een voordelig verschil ten opzichte van de begroting ad € 9.000.

De kosten voor onderwijsleerpakket (aanschaf schrijf- en tekenmiddelen, werkboeken ed) waren 

beduidend hoger dan begroot. Hiertegenover staan lagere kosten voor toetsen en testen en lagere 

kosten voor leermiddelen tbv rugzakleerlingen. Per saldo ontsaat op deze drie posten een voordelig 

verschil van € 15.000.

De licentiekosten voor gebruik van software is € 13.000 hoger, ook deze kosten zijn bij het opstellen van 

de begroting te laag ingeschat. Tot slot werd er minder geld besteed aan culturele vorming, als gevolg 

van de corona-pandemie gingen veel activiteiten niet door.

Ten opzichte van 2019 zijn de lasten voor leermiddelen € 36.000 lager. Met name veroorzaak door 

lagere kosten ICT: in 2019 is de ICT structuur onderzocht de (eenmalige) kosten die hiermee gemoeid 

waren bedroegen € 23.000. Daarnaast waren de kosten voor culturele vorming lager in 2020, ook hier 

het gevolg van de corona-pandemie, waardoor veel activiteiten niet doorgingen.

Ten opzichte van de begroting is een nadelig verschil ontstaan van € 6.000. Voornamelijk het gevolg 

van hogere kosten mbt. contributies. Bij het opmaken van de begroting werden deze kosten te laag 

ingeschat.

Ten opzichte van 2019 zijn de overige instellingslasten in 2020 € 28.000 lager. Hoofdzakelijk 

veroorzaakt door lagere kosten leerlingzorg.
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Financiële baten en lasten

2020

Begroting 

2020 2019

Rentebaten 10              -           10            

Rentelasten 1.265        -           1.475       

Saldo financiële baten en lasten 1.255-        -           1.465-       

                                                                                                                               

Haarlem

30 juni 2020

Mevr. M. Harlaar

Directeur - Bestuurder
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bedragen x € 1 Mevr. M. Harlaar

Functiegegevens [DIRECTEUR]

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12

Deeltijdfactor (in fte) 0,50

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belaste onkostenvergoeding 46.950

Beloningen betaalbaar op termijn 7.764

Subtotaal 54.714

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 66.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag N.v.t.

Totaal bezoldiging 54.714

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan
N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling
N.v.t.

Gegevens 2019

bedragen x € 1 Mevr. M. Harlaar

Functiegegevens [DIRECTEUR]

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12

Deeltijdfactor 2019 (in fte) 0,50

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belaste onkostenvergoeding 43.013

Beloningen betaalbaar op termijn 7.419

Subtotaal 50.432

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
63.500

Totaal bezoldiging 2019 50.432

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13
e
 maand van de functievervulling 

2

WNT-VERANTWOORDING 2020 KBO Haarlem-Schoten

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 

verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op KBO Haarlem-Schoten van toepassing zijnde regelgeving:  Het WNT-

maximum voor het onderwijs, klasse B en complexiteitspunten in totaal 6, onderverdeeld: gemiddelde baten 4 , gemiddeld aantal 

leerlingen 1 en gewogen aantal onderwijssoorten 1.

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor KBO Haarlem-Schoten is € 132.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van 

het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2020 voor de eerste 12 

kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
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NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

dhr. T.M. Aarts MBA [VOORZITTER]

mevr. E. van Overbeke [LID]

mevr. Mr. A.E. Bolhoeve [LID]

mevr. M.T. van der Wart MA [LID]

Dhr. H.A. Elzerman [LID]

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder 

Pagina 68



Jaarrekening KBO Haarlem-Schoten 

Gegevens 2020 

Mevr. M. Harlaar

is werkzaam in dienstbetrekking bij de 

volgende WNT plichtige instelling(en) als 

topfunctionaris niet zijnde een 

toezichthoudende topfunctionaris

Datum aanvang 

dienstbetrekkking met 

Mevr. M. Harlaar
Naam WNT-instelling

Totale bezoldiging per 

WNT-instelling

bedragen x € 1

1/1 - 31/12 KBO Haarlem-Schoten 54.714                          

1/1 - 30/6 STOPOZ 56.100                          

Gecumuleerde totale bezoldigingen bij alle WNT-

instellingen gezamenlijk i.v.m. anticumulatie 

bepaling

110.814                        

Het algemeen bezoldigingsmaximum dan wel een 

voor één van de dienstbetrekkingen van 

toepassing zijnde hoger bezoldigingsmaximum.

132.000                        

Gegevens overschrijding en eventuele 

onverschuldigde betaling 

Onverschuldigde betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
N.V.T.

Het bedrag van de overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
N.V.T. N.V.T.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing 

is

In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700, op of na 1-1-2018 met een WNT-

instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als 

topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. 

Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a. Dit geldt in voorkomende gevallen ook 

voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale 

bezoldiging van meer dan € 1.700.

Gegevens per WNT-instelling
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Controleverklaring
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Horlings is aangesloten bij Nexia International, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren.        
 

Aan het toezichthoudend bestuur en  
de algemeen directeur van 
Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten 
Reviusstraat 1 -3  
2026 SJ  HAARLEM 
 
 
 

 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 
 

Ons goedkeurend oordeel ten aanzien van de getrouwheid 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten te Haarlem gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten op 31 december 2020 en 
van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 
 
Ons oordeel met beperking ten aanzien van de rechtmatigheid 

Naar ons oordeel zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in 
alle van materieel belang zijnde aspecten beperkt rechtmatig tot stand gekomen vanwege het belang van de 
aangelegenheid beschreven in de paragraaf "de basis voor ons oordeel" in overeenstemming met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2020.  
 
De jaarrekening bestaat uit:  
 
1. de balans per 31 december 2020;  
2. de staat van baten en lasten over 2020; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere   

toelichtingen.  
 
De basis voor ons oordeel  
Gas en elektra van de scholen is bovenschools onderhands ingekocht bij één dienstverlener. De kosten van de 
afgelopen drie jaar bedragen € 272.000 (inclusief BTW) en overschrijden de Europese Aanbestedingsgrens. Omdat er 
geen Europese Aanbestedingsprocedure is doorlopen zijn deze kosten ter hoogte van het genoemde bedrag 
onrechtmatig. 
 
Wij hebben geen materiële afwijkingen betreffende de getrouwheid van de jaarrekening.  
 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten, zoals vereist in de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.  
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd  
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 
1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris 
vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, 
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.  
 
 
  



 

 
 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:  
 

• het bestuursverslag;  

• de overige gegevens; 

• de bijlagen. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:  
 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' 
van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 is vereist.  

 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.  
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 
paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
 
De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de 
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' 
van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. 
 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 

Verantwoordelijkheden van de algemeen directeur en het toezichthoudend bestuur voor de 
jaarrekening  

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. De algemeen directeur is ook verantwoordelijk voor 
het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, 
in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in 
paragraaf '2.3.1. Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. In dit kader is de algemeen 
directeur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de algemeen directeur noodzakelijk acht 
om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de algemeen directeur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om 
haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet de algemeen 
directeur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de algemeen directeur het 
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. De algemeen directeur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de 
jaarrekening.  
 
Het toezichthoudend bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de onderwijsinstelling.  
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee voldoende 
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat 
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
 
  



 

 
 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit:  
 

• het identificeren en inschatten van de risico’s:  
- dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;  
- van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van  
 materieel belang zijn. 

• het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van 
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van 
zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
onderwijsinstelling;  

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte 
financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de algemeen 
directeur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

• het vaststellen dat de door de algemeen directeur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden 
zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. 
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-
informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en  

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen 
en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel 
belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 
Wij communiceren met het toezichthoudend bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing.  
 
 
Amsterdam, 30 juni 2021 
 
Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V. 
 
 
Was getekend 
 

 
Mevrouw C. Rabe 

Registeraccountant 



Jaarrekening KBO Haarlem-Schoten 

Het resultaat van Stichting Haarlem-Schoten  bedraagt: 319.614-          

Dit resultaat kan als volgt worden gespecificeerd: 

 - Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 319.614-    

 - Resultaat uit buitengewone bedrijfsvoering -                

319.614-    

Het resultaat wordt als volgt bestemd:

Algemene reserve 318.876-          

Bestemmingsreserves publiek

 - Reserve -                

 - Reserve -                

Totaal -                      

Bestemmingsreserves privaat

Totaal 738-                 

Totaal resultaatbestemming 319.614-          

De statuten bevatten geen specifieke voorschriften omtrent de bestemming van het resultaat. Vooruitlopend 

op de goedkeuring door het bestuur is het bovenstaand winstbestemmingsvoorstel in de jaarrekening 

verwerkt. 

Bestemming van het exploitatiesaldo
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Jaarrekening KBO Haarlem-Schoten 

Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2020 

van stichting KBO Haarlem-Schoten. Beleidsmatige effecten zijn er wel in 2021 en wellicht 

zelfs in de jaren daarna, maar of hieruit financiële gevolgen gaan ontstaan en zo ja, hoe 

groot deze financiële impact dan zal zijn, is nu nog niet met zekerheid te bepalen. De 

verwachting is echter dat deze invloed niet groot zal zijn. De risico’s worden voortdurend 

gemonitoord en de stichting loopt, gezien de wijze waarop het onderwijs in Nederland 

wordt gefinancierd, geen risico’s voor de continuïteit. De liquiditeitspositie van de stichting 

wordt daarbij voortdurend bewaakt. Er zijn adequate maatregelen genomen om de 

onderwijsinhoudelijke taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren

Gebeurtenissen na balansdatum
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Jaarrekening KBO Haarlem-Schoten 

Bestuursnummer: 47322

Naam instelling: KBO Haarlem-Schoten

Postadres: Postbus 2515

Postcode/Plaats: 2002 RA  Haarlem

Telefoon: 023-5376133

Contactpersoon:

E-mail:

Samenstelling Bestuur per 31 december 2020:

dhr. T.M. Aarts MBA Voorzitter

mevr. E. van Overbeke lid

mevr. Mr. A.E. Bolhoeve lid

mevr. M.T. van der Wart MA lid

Dhr. H.A. Elzerman lid

Brinnummers: 19RK RKB Sint Bavo

19UF RKB Sint Luduina

Gegevens over de rechtspersoon
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