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1. Woord vooraf
Hierbij presenteren wij u het bestuursverslag van de onderwijsorganisatie de Lowys Porquinstichting
over het jaar 2020.
COVID-19
Het jaar 2020 zal de boeken in gaan als het jaar van Covid-19, het Coronajaar. We hebben twee
lockdowns meegemaakt waarvan de eerste begon op maandag 16 maart en de tweede in de laatste
week voor de kerstvakantie. Tussen de lockdowns in hebben we min of meer op een “gewone” manier
les kunnen geven aan onze leerlingen. Maar eigenlijk was dat helemaal niet gewoon. Ouders waren
niet welkom in de school, allerlei activiteiten zoals schoolreizen en schoolkampen gingen niet door. De
musical voor groep 8 moest via een livestream gevolgd worden en groepen kinderen moesten soms om
de beurt naar school om het niet te druk te laten worden.
Wat de Coronaperiode ons in ieder geval heeft geleerd is dat onderwijs interactief van aard moet zijn.
Instructie middels een beeldscherm is vaak te beperkt in mogelijkheden. Daarnaast is het werken in
groepen (zowel klein als groot) een belangrijke component van leren met en van elkaar. Het is gebleken
dat leerlingen (en leraren) graag naar school gaan. De inhoudelijke organisatie van het onderwijs is
daarin niet eens bepalend.
Toch moet op deze plaats een groot compliment aan leraren gegeven worden. Onze medewerkers
hebben veel geleerd van de eerste lockdown en dat is goed te zien in de tweede. De inrichting van het
afstandsonderwijs is in heel veel gevallen van hoge kwaliteit. Ook de noodopvang in de tweede
lockdown is goed ingericht. We hebben diverse scholenclusters gemaakt zodat scholen samen kunnen
werken in de opvang van kinderen die hier op aangewezen waren.
Het is een goed besluit gebleken om rond de zomervakantie over te gaan tot de aanschaf van ongeveer
1000 devices (voornamelijk laptops). Op deze wijze zorgden we ervoor dat alle leraren konden
beschikken over goed materiaal waarmee afstandsonderwijs gegeven kon worden. Daarnaast hebben
we voorzien in devices voor leerlingen die van huis uit niet konden beschikken over de noodzakelijke
instrumenten om het onderwijs te volgen.
ORGANISATIE
Zoals hierboven gesteld heeft het verslagjaar 2020 in het teken van Covid-19 gestaan. De focus van
het College van Bestuur was voornamelijk gericht op het welzijn en welbevinden van medewerkers en
kinderen. We zijn relatief sturend en directief geweest in het besturen van de organisatie. In de
wekelijkse bijeenkomsten van het crisisteam bestond de agenda voor het overgrote deel uit punten die
corona gerelateerd waren. Vanuit het crisisteam hebben we een eenduidige communicatiestrategie
gehanteerd, d.w.z. communicatie in brieven aan medewerkers en ouders tegelijk zodat alle betrokkenen
konden beschikken over dezelfde informatie.
Naast de aandacht voor Corona heeft de Lowys Porquinstichting zich in het verslagjaar 2020
doorontwikkeld. Een van de speerpunten was ook in 2020 de herinrichting van de administratieve
organisatie. Er is veel aandacht geweest voor de aanstaande outsourcing van de salarisadministratie.
Er is per 01-01-2021 afscheid genomen van Dyade als administratiekantoor. De salarisadministratie is
nu belegd bij Van Oers uit Breda. De personele en financiële administratie is ingevoerd in AFAS. Dit
vroeg om extra veel aandacht voor de inrichting van werkprocessen en dergelijke.
In de externe context heeft huisvesting veel aandacht opgeëist. Een aantal gemeenten waarin de
scholen van de Lowys Porquinstichting zich bevinden hebben de integrale huisvestingsplannen (IHP)
in 2020 geformaliseerd. Een vervolg hierop is de discussie over al dan niet doordecentraliseren en de
wijze waarop. In dit proces laat het CvB zich bijstaan door extern deskundigen.
ONDERWIJS
2020 is voor de hele stichting een bijzonder jaar geweest. In maart van het jaar werden we
geconfronteerd met Covid-19, waarbij een fysieke sluiting van de locaties onvermijdelijk was. De
scholen zijn overgeschakeld naar het inrichten van afstandsonderwijs en leerkrachten en directies
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hebben gedurende de weken die volgden zo goed mogelijk geprobeerd alle leerlingen goed te bedienen
en te volgen. In de periode mei – december is binnen elke school het onderwijs opnieuw opgepakt en
is steeds rekening gehouden met een tweede lockdown. Nu waren de scholen beter voorbereid en kon
de overschakeling naar afstandsonderwijs veel sneller en effectiever ingezet worden.
Een voortdurend aandachtspunt is de kwaliteitsverbetering c.q. -borging van de onderwijsinhoudelijke
resultaten bij de scholen. Dat geldt zeer zeker voor het afgelopen jaar. Met genoegen wordt
geconstateerd dat bij de afsluiting van 2020, op een school na, alle scholen het basisarrangement van
de onderwijsinspectie toegewezen hebben gekregen. Hiervoor en voor de wijze waarop in afgelopen
jaar het onderwijs vaak vanaf afstand moest worden georganiseerd, verdienen de medewerkers van de
Lowys Porquinstichting een groot compliment.
Overigens zijn we van mening dat het werken vanuit bezieling, met goede faciliteiten, moderne
hulpmiddelen en specialistische kennis zoals hulp bij leerproblemen en mogelijkheden voor
talentontplooiing, zeker ook in belangrijke mate bijdragen aan het samen sterk staan én samen meer in
huis hebben!
JAARREKENING
De jaarrekening 2020 van de Lowys Porquinstichting is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het
College van Bestuur, in samenwerking met Dyade. Deze jaarrekening is gecontroleerd door
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
De jaarrekening van 2020 heeft een negatief resultaat van € 622.226.
Van grote invloed op dit negatieve resultaat is dat, gedurende 2020, een nieuwe cao voor PO en VO is
ingegaan die voortvloeit uit het onderwijsakkoord. De nieuwe cao is op 1 januari 2020 in het PO en op
1 maart 2020 in het VO ingegaan. Deze nieuwe cao was in de begroting 2020, vanwege de op dat
moment onzekerheid over de toekenning en het effect in geld, niet opgenomen.

drs. S.J. Cépèro,
voorzitter College van Bestuur

drs. E.J.M. Kooijmans-Schuurmans,
plv. voorzitter College van Bestuur
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2. Bestuurlijke kenmerken
2.1 Doelstelling van de organisatie
De stichting stelt zichzelf - zonder winstoogmerk - de bevordering van het Rooms-Katholiek en
Protestants Christelijk onderwijs ten doel in de regio West-Brabant en Tholen. ‘Eenheid in
verscheidenheid’ is de slogan die wij onszelf voor alle scholen opleggen. Deze eenheid in
verscheidenheid is vertaald in vier kernbegrippen die leidend zijn voor de (levensbeschouwelijke)
identiteit waardoor wij ons laten leiden in ons handelen: kwaliteit, betrokkenheid, ruimte en innovatie.
2.2 Kernactiviteiten
De Lowys Porquinstichting formuleert de volgende doelwaarden:
•
•
•
•
•

verstrekt goed onderwijs;
helpt de zin van het leven ontdekken;
draagt bij tot meer rechtvaardigheid;
bereidt voor op vrijheid;
heeft oog voor intermenselijke verhoudingen.

De bron voor deze na te streven doelwaarden wordt gevormd door de 10 geboden en de rechten van
de mens/van het kind. De doelwaarden worden uitgewerkt en toegelicht in verwijzende, instrumentele
waarden en beginselen. Deze collectieve ambitie is de missie en de visie van de Lowys Porquinstichting.
Bestuur en medewerk(st)ers van de scholen van de Lowys Porquinstichting zorgen er voor dat:
• de scholen in ontwikkeling zijn en blijven. Door hierin steeds te blijven groeien, wordt goed en
eigentijds onderwijs aangeboden;
• we samen met de ouders op een positieve manier de ontwikkeling en vorming van hun kind
stimuleren;
• onze leerlingen zich gelukkig voelen én zich ontwikkelen mede op basis van waarden en
normen vanuit de (levensbeschouwelijke) identiteit van de school;
• de ouders zich, bij de door hen gemaakte schoolkeuze voor een Lowys Porquinstichting-school,
prettig voelen en blijven voelen en zij ervaren dat ze een juiste schoolkeuze hebben gemaakt;
• de ouders ervaren dat er een team werkzaam is dat zich samen inspant om het beste voor hun
kind te bereiken;
• de teamleden ervaren dat hun werkzaamheden wezenlijk bijdragen aan de ontwikkeling van de
leerlingen en dat zij daarnaast met voldoening werkzaam zijn bij onze stichting;
• het scholenaanbod van de Lowys Porquinstichting een goede geografische dekking biedt.
Binnen de Lowys Porquinstichting zijn we “samen één in verscheidenheid”.
Hiertoe zijn er 4 kernwaarden benoemd die leidend zijn voor ons handelen:
Kwaliteit: Een dusdanig kwaliteitszorgsysteem dat er voor zorgt dat ingezette onderwijsontwikkelingen
structureel geborgd worden en verbeteringen garandeert.
Betrokkenheid: Een cultuur creëren waarin alle medewerkers en leerlingen op inspirerende wijze
omgaan met elkaar en werken aan gezamenlijke onderwijsontwikkeling.
Ruimte: Initiatieven kunnen nemen om te werken aan vergroten van kennis, vaardigheden en attitude.
Innovatie: Gericht op interne en externe ontwikkelingen met de intentie vernieuwing binnen de Lowys
Porquinstichting een plek te kunnen geven.
2.3 Toegankelijkheid
Schoolbesturen moeten voor ieder kind passend onderwijs kunnen leveren. Het uitgangspunt hierbij is
dat voor elk kind de kansen op de beste ontwikkeling centraal staan. Dit betekent dat daarbij zorgvuldig
gekeken dient te worden of een kind de beste kansen heeft op een reguliere school met extra aandacht
of een speciale (basis)school. Binnen onze stichting hebben we ons ten doel gesteld om voor leerlingen
een passend onderwijsaanbod te realiseren binnen onze reguliere basisscholen. Zeker ook voor
leerlingen die tot op een bepaalde hoogte extra zorg en aandacht nodig hebben vanwege leer- en/of
ontwikkelingsproblemen (ook (hoog)begaafdheid), een handicap, stoornis of een ziekte. Hierbij zorgen
we er nadrukkelijk voor dat er binnen de basisscholen voldoende deskundigheid aanwezig is om
leerlingen, die extra zorg behoeven, te kunnen begeleiden.
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Om die leerlingen op een juiste wijze te kunnen begeleiden, is het noodzakelijk dat we een
gedifferentieerd onderwijsaanbod realiseren waarbij enerzijds recht wordt gedaan aan de verschillen
tussen leerlingen en anderzijds aan het groepsproces. Dit is dan ook ons uitgangspunt bij de verdere
ontwikkeling van onderwijsaanbod op de individuele scholen. Ditzelfde geldt overigens ook voor onze
speciale school voor basisonderwijs en voor onze VO-school voor praktijkonderwijs.
2.4 Juridische structuur

2.5 Organisatiestructuur en personele bezetting
De Lowys Porquinstichting is ingericht naar een toezichthoudend bestuursmodel, waarbij het CvB,
samen met de RvT, het bevoegd gezag vormt. Schoolleiders, onder eindverantwoordelijkheid van het
CvB, zijn integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit binnen de school. Innoverende initiatieven worden
gestimuleerd, beoordeeld en getoetst aan: de missie en visie van de organisatie, de financiële
haalbaarheid gericht op het budgetneutraal houden van de toegewezen middelen), wet- en
regelgevingen het borgen van de kwaliteit van onderwijs. De RvT toetst of het CvB bij zijn
beleidsbepaling en -uitvoering van bestuurstaken de belangen van de stichting in brede zin goed
behartigt. Het uit twee personen bestaande CvB is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, de
beleidsvorming, de uitvoering van beleid en heeft de dagelijkse leiding van de organisatie.
Aan iedere school, ressorterend onder de Lowys Porquinstichting, is een medezeggenschapsraad (MR)
verbonden. Daarnaast is in principe aan elke school van de stichting een ouderpanel verbonden.
Bovenschools is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld, bestaande uit 6
medewerkers en 6 ouders. De GMR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
Het bevoegd gezag heeft de statuten, reglementen en beleidsnotities vastgesteld, binnen de wettelijke
mogelijkheden. De verdeling van taken en bevoegdheden tussen de RvT, het CvB en de directeuren is
vastgelegd in de statuten, het reglement op het CvB en het reglement op de RvT. Ook het
Managementberaad (Breed Beraad) is in de statuten verankerd en er is een Managementstatuut
vastgesteld, waarin taken en bevoegdheden van de directeuren zijn geregeld.
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2.6 Bestuurssamenstelling
Het College van Bestuur (CvB) is primair verantwoordelijk en aansprakelijk voor de activiteiten en
ontwikkelingen van de stichting en alle daarin georganiseerde scholen.
Dit CvB bestaat uit twee personen, de heer drs. S.J. Cépèro als voorzitter en mevrouw drs. E.J.M.
Kooijmans-Schuurmans als plaatsvervangend voorzitter.
Binnen het CvB is geen strikte portefeuilleverdeling afgesproken. Er wordt gewerkt volgens collegiaal
model waarbij beide bestuurders op alle portefeuilles aanspreekbaar en verantwoordelijk zijn. Een
uitzondering vormt de portefeuille identiteit die in handen is van mevrouw Kooijmans.
De uitvoering van de diverse portefeuilles/resultaatgebieden ligt in handen van de diverse
beleidsmedewerkers. Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor alle medewerkers. De directeur
Onderwijs is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen van de stichting.
In hiërarchisch opzicht zijn de directeuren van de scholen over de twee bestuurders “verdeeld”.
Directeuren hebben zodoende een vast aanspreekpunt in het CvB.
De eindverantwoordelijkheid van alle portefeuilles/resultaatgebieden ligt bij het CvB.
Mevrouw Kooijmans heeft een nevenfunctie als toezichthouder van kinderopvangorganisatie stichting
Wasko in Papendrecht. De heer Cépèro had tot 21 september 2020 een nevenfunctie bij stichting
Kinderopvang Walcheren in Middelburg. Beide organisaties liggen niet in het voedingsgebied van de
Lowys Porquinstichting zodat er geen mogelijke belangenverstrengeling kan ontstaan. Beide
nevenfuncties zijn gemeld aan de Raad van Toezicht van de Lowys Porquinstichting.
Voor- en
achternamen
Stéphane Johannes
Cépèro
Elizabeth Julia Maria
Kooijmans –
Schuurmans

Geboortedatum
03-06-1965
01-09-1969

Functie
Voorzitter College
van Bestuur
Plaatsvervangend
voorzitter College
van Bestuur

Datum
benoeming
12-07-2016

Datum
aanvang
functie
01-08-2016

Werkzaam bij
organisatie
sinds
01-06-2010

12-07-2016

01-08-2016

14-08-2006

Datum einde
dienstverband
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2.7 Klachtenafhandeling/klokkenluidersregeling
Vanuit de Wet op het primair onderwijs is elk bevoegd gezag van een school verplicht te beschikken
over een klachtenregeling. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen
in eerste instantie in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Als dit niets oplevert, kan
daarna eerst overleg met de directie van de school en/of het CvB plaatsvinden. Is dit niet voldoende
naar tevredenheid afgehandeld, dan kan men een beroep doen op de klachtenregeling van de Lowys
Porquinstichting. Deze klachtenregeling is in de documentenmap opgenomen.
De enkele schriftelijke klachten die van ouders ontvangen zijn, zijn ingeboekt in het
postregistratiesysteem. De postregistratie is geheel ter inzage in de vergaderingen van de RvT
ingebracht. Al deze klachten zijn voor zover mogelijk naar tevredenheid van de klagers opgelost. Er is
in 2020 één formele klacht bij de Klachtencommissie ingediend. In deze klacht is de Lowys
Porquinstichting in het gelijk gesteld.
In het kader van de code Goed Bestuur, vastgesteld door de PO-raad, is er bij de stichting naast een
klachtenregeling een “Klokkenluidersregeling”. In het verslagjaar 2020 zijn geen meldingen in het kader
van deze regeling gedaan.
Een verwijzing naar deze beide regelingen is opgenomen in de bovenschoolse schoolgids.
2.8 Governance
Bij de invoering van de huidige organisatiestructuur is de functiescheiding tussen bestuur en intern
toezicht conform de governance-code voor het primair onderwijs door de PO-raad vastgesteld. Binnen
de Lowys Porquinstichting wordt de ‘Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs’ gehanteerd, waarvan
de herziene versie in januari 2021 is vastgesteld door de PO-Raad. De taken, verantwoording en
verantwoordelijkheden van CvB en RvT zijn in specifieke reglementen uiteengezet.
De vergoedingsregeling voor de RvT-leden is met ingang van 1 januari 2015 vastgesteld op bruto
€ 9.816 en bruto € 14.724 per jaar voor respectievelijk RvT-lid en voorzitter van de RvT. Deze
bezoldiging is conform de hiervoor uitgebrachte adviezen van PO-Raad en VTOI.
De bezoldiging van de CvB-leden is vanaf 1 januari 2013 ingeschaald conform de cao-bestuurders PO.
De cao bestuurders PO 2020 is vastgesteld en verlengd tot 1 april 2021. In deze cao is een aparte
inschaling voor bestuurders van onderwijsinstellingen in het PO opgenomen. Op 1 januari 2013 is de
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT) en de
daarop gebaseerde Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren van kracht geworden. Deze
regeling bepaalt het beloningsmaximum voor het PO. De nieuwe cao zorgt voor een heldere bovengrens
voor de salarissen van bestuurders en voor een indeling in salarisklassen al naar gelang de omvang
van de onderwijsinstelling, en blijft binnen het absolute maximum. De RvT past de bepalingen in de
betrokken cao toe.
2.9 Scholen
Onder het bevoegd gezag van de Lowys Porquinstichting, met bevoegd gezag nummer: 40517,
ressorteren de volgende scholen:
Naam school
De Driemaster
De Open Hof
Ste. Marie
Het Palet
St. Anthonius
Op Dreef
De Wegwijzer
Merijntje
De Springplank
Gummarus
Petrus en Paulus
Het Kompas
De Poorte

Brinnummer
02RC
03GP
03MO
03MW
03QC
03QW
03WG
03XP
04OA
04SY
04ZF
05KQ
06HN

Naam school
De Borghoek
Groen van Prinsterer
De Biezenhof
Anton van Duinkerken
De Stappen
De Toermalijn
Klim-Op
St. Maarten
De Welle
Het Kwadrant
Sancta Maria
Octopus
Marco Polo

Brinnummer
07TR
07XV
08WY
09BD
09KN
09UU
10FQ
10NS
10PF
15IS
16EB
16FL
17XI
11

De Meulenrakkers
Pius X
Maria Regina

06IH
07BP
07MX

De Grebbe
Lodijke
Bovenschools

17YE
24AE
AD29

De basisscholen Klim-Op, Open Hof, Het Palet, Octopus en Maria Regina maken deel uit van een
brede schoolvoorziening met meerdere partners.
Op 20 november 2020 is de naam van basisschool Open Hof veranderd in Delphin.
2.10 Huisvesting
Ten aanzien van huisvesting en groot onderhoud maakt de Lowys Porquinstichting nog steeds gebruik
van de tijdelijke uitzonderingsbepaling conform RJO artikel 4 lid 1c.
Met ingang van januari 2015 is er sprake van doordecentralisatie van het buitenonderhoud naar de
schoolbesturen. Het gevolg is dat het schoolbestuur niet alleen verantwoordelijk is voor het
‘binnenonderhoud’ van het schoolpand, maar ook voor het ‘buitenonderhoud’. Voor deze
onderhoudskosten is een Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. De looptijd van het huidige
MJOP is 2016-2026. In 2020 en 2021 wordt het huidige MJOP geheel vernieuwd. In deze periode zal
iedere locatie geschouwd worden. Naar aanleiding van die schouw wordt per locatie een nieuw MJOP
gemaakt.
In de materiële instandhouding is rekening gehouden met de bekostiging in het kader van de
doordecentralisatie van het buitenonderhoud per januari 2015. Op basis van het ruimtebehoeftemodel
is een bedrag toegevoegd aan deze bekostiging op schoolniveau. De basis voor de dotatie voorziening
groot onderhoud is de inschatting van de te verwachten kosten voor groot onderhoud in de komende
jaren. Met ingang van 2017 wordt ook de dotatie aan de voorziening onderhoud conform de
onderhoudscomponent buitenonderhoud zoals opgenomen in de Materiële Instandhouding
toegevoegd. Het gehele onderhoudsbudget wordt op bovenschools niveau beheerd. Het MJOP
(Meerjarenonderhoudsplan) zal worden opgenomen in het MJGP (Meerjarengebouwenplan). In dit
MJGP is niet alleen aandacht voor het meerjarenonderhoud, maar ook voor:
• uit te voeren inspecties;
• gebouwkwaliteit;
• MJIP (Meerjareninvesteringsplan) waarin de geplande investeringen voor aanpassingen van
het gebouw voor de komende jaren een plek heeft;
• financieel overzicht met exploitatielasten en inkomsten onderbouwd met leerlingenprognoses;
• benutting van de beschikbare vierkante meters.
Het MJPG biedt inzicht in de onderhoudsstaat van het gebouw en de cyclus waarin bouw- en
installatiedelen onderhouden of vervangen moeten worden en in het kwaliteitsniveau van het gebouw.
Dit speelt een belangrijke rol in de beslissing om, binnen de wettelijke grenzen, te investeren in het
gebouw. Voorbeelden van investeringen zijn binnenmilieu, de functionaliteit (zoals aansluiting op de
onderwijsvisie), de beleving (zoals uitstraling van en sfeer in het gebouw), of investeringen om te
besparen op energie-, schoonmaak- of onderhoudskosten. De verantwoordelijkheid voor nieuwbouw en
renovatie ligt bij de gemeenten.
De gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Tholen hebben ervoor gekozen een beleidsrijk
integraal huisvestingplan (IHP) op te stellen samen met de betrokken schoolbesturen. In dit beleidsplan
is vanuit een gezamenlijke visie op onderwijshuisvesting beschreven hoe de komende decennia wordt
omgegaan met de nieuwbouw of renovatie van de onderwijsgebouwen. Tevens zijn afspraken gemaakt
wie verantwoordelijk is voor wat en ook hoe om wordt gegaan met aan het onderwijs gerelateerde
partners, zoals kinderopvang, die ruimten huren in de onderwijsgebouwen.
Het IHP van de gemeente Woensdrecht is door alle partners ondertekend. In de gemeente Bergen op
Zoom is het IHP door de raad goedgekeurd en kan ondertekend worden door alle betrokkenen. Het IHP
van Tholen betreft een definitieve versie die aan de gemeenteraad voorgelegd kan worden.
De gemeente Steenbergen had het voornemen om in 2020 gesprekken te starten met alle betrokkenen
over een op te stellen IHP, maar dit proces is nog niet opgestart en ontbreekt het ook op dit moment
aan een vooruitzicht met betrekking op de opstart van deze gesprekken.
De Lowys Porquinstichting participeert in diverse Verenigingen van Eigenaren van Brede Scholen. De
gezamenlijke uitgaven zoals energie, schoonmaakkosten, onderhoud, e.d. worden onderling verdeeld
volgens een verdeelsleutel.
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2.11 Bekostigingsgrondslag
Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor deze bekostiging. In onderstaand overzicht
wordt het aantal leerlingen vergeleken tussen de jaren 2013 tot en met 2021.
Naam school
De Driemaster
Delphin
Ste. Marie

1-102020
189
30
122

Het Palet

110

St. Anthonius
Op Dreef
Fatima

70

De Wegwijzer
Merijntje
De Springplank
Gummarus
Petrus en Paulus
Het Kompas
De Poorte
De Meulenrakkers
Pius X
Maria Regina
De Borghoek
Groen van Prinsterer
De Biezenhof
Anton van Duinkerken
De Stappen
De Toermalijn
Klim-Op
St. Maarten
De Welle
Het Kwadrant
Sancta Maria
Octopus
Marco Polo
De Grebbe
Lodijke
Totaal Lowys
Porquinstichting
Procentuele daling
t.o.v. 1-10-2012
Daling/stijging lln.
t.o.v. van vorig jaar
Procentuele daling /
stijging t.o.v. van
vorig jaar

119
84
122
170
370
174
90
188
286
81
341
293
182
363
233
76

1-102019
180

1-102018
174

1-102017
185

1-102016
156

1-102015
159

1-102014
169

1-102013
172

1-102012
205

34

37

42

49

54

58

62

67

118

128

126

135

151

158

175

181

108

101

102

96

103

111

128

140

77
128
-

72
141
-

66
137
-

74
144
-

76
149
-

77
148
-

86
153
28

81
162
30

91

85

77

78

88

89

93

101

123

132

139

153

166

175

183

193

180

178

174

181

175

180

187

189

377

372

364

368

374

368

367

364

167

154

147

145

155

157

146

153

87

81

82

101

129

148

160

149

193

191

201

196

204

217

208

209

288

301

311

319

318

326

334

332

81

86

74

81

82

87

87

83

346

354

370

378

395

425

440

465

306

318

322

317

337

326

320

313

183

192

201

219

216

208

203

208

355

340

305

280

244

212

201

210

226

216

220

222

223

226

246

261

90

92

94

99

98

102

115

130

327

333

356

369

370

381

380

365

328

313

313

316

300

300

302

305

105

102

104

98

112

122

131

133

64

61

67

61

66

78

77

86

196

169

150

156

154

146

150

147

287

282

296

277

273

258

256

253

106

88

80

79

83

109

105

100

231

221

210

199

181

155

157

164

218

231

237

207

194

193

190

184

624

645

662

715

731

789

805

848

6103

6224

6190

6214

6268

6360

6.498

6.647

6.811

-10,4

-8,6%

-9,2%

-8,8%

-8,0,%

-6,6%

-4,6%

-2,4%

-121

+34

-25

-54

-92

-138

-149

-164

-224

-1,9%

+0,5%

-0,4%

-0,9%

-1,4%

-2,1%

-2,2%

-2,4%

-3,2%

311
325
100
68
216
279
114
231
199
567

Per 1 augustus 1998 is de Wet op het primair onderwijs van kracht geworden. Deze wetgeving is van
toepassing voor het speciaal basisonderwijs en het basisonderwijs. Het praktijkonderwijs valt onder de
Wet op het voortgezet onderwijs, deel II.
Vijf basisscholen, te weten De Welle, Het Palet, De Wegwijzer, De Open Hof en Octopus, zitten, wat
aantal leerlingen op 01-10-2020 betreft, meer dan drie jaren achtereen onder de gemeentelijke
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opheffingsnorm van OCW. Met goedkeuring van OCW worden deze vijf basisscholen op grond van de
regeling “Gemiddelde schoolgrootte onder één stichting”, in stand gehouden.
2.12 Samenwerking
De Lowys Porquinstichting is lid van:
• Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs
• VO-Raad
• PO-Raad
• VTOI-NVTK
De Lowys Porquinstichting heeft een samenwerkingsovereenkomst met:
• RPCZ (Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland), Schoolbegeleidingsdienst, inzake
onderwijskundige begeleiding
• De Arbodienst (inzake verzuimbegeleiding, arbozorg en bedrijfsarts
• ARBO UNIE (inzake externe vertrouwenspersoon)
• Avans Hogeschool Breda (Pabo en Avans Plus) (inzake scholing, LIO/stagebegeleiding)
• Hogeschool Zeeland (inzake LIO/stagebegeleiding)
• KPO, Inos en Avans inzake Samen Opleiden en lectoraat Avans
De Lowys Porquinstichting participeert in:
• Regionetwerk schoolbesturen PO West-Brabant (RPO)
• Arbeidsvoorwaardencommissie (PO-raad)
• Leswerk (v.h. Centrum Personeelsvoorziening West-Brabant (CPV), inzake vervangingen
• Enkele Verenigingen van Eigenaren (VVE’s)
2.13 Samenwerkingsverband
De scholen voor primair onderwijs ressorterende onder de Lowys Porquinstichting, met uitzondering
van de St. Anthoniusschool te Oud-Vossemeer, zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs Brabantse Wal PO. Dit samenwerkingsverband bestond op 1 oktober 2020 uit 41
scholen voor basisonderwijs (BAO), 1 school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en 3 scholen voor
speciaal onderwijs (SO) met een totaal van 8.575 leerlingen.
Basisschool St. Anthonius te Oud-Vossemeer is aangesloten bij het samenwerkingsverband Kindop1.
Bij dit samenwerkingsverband zijn 20 schoolbesturen aangesloten die onderwijs verzorgen op meer dan
100 locaties aan ca. 18.000 leerlingen.
Het aantal leerlingen in het SO bedraagt 178 leerlingen. Het aantal leerlingen in het BAO en SBO
bedraagt samen 8.397 leerlingen. Het aantal leerlingen van SBO De Driemaster te Bergen op Zoom,
ressorterend onder de Lowys Porquinstichting, bedroeg op 1 oktober 2020 189 leerlingen. Dit betekent
een deelnemingspercentage aan het SBO van 2,25%. De landelijke norm betreft een deelname
percentage van 2,51%.
De VO-school voor praktijkonderwijs (PrO) Het Kwadrant, ressorterend onder de Lowys
Porquinstichting, is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Stichting Passend Onderwijs Brabantse
Wal VO. Aan dit samenwerkingsverband nemen alle scholen voor voortgezet onderwijs deel uit de
gemeenten Steenbergen, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Tholen. Het totale leerlingaantal van dit
samenwerkingsverband bedraagt op 1 oktober 2020 6.876 leerlingen. Het Calvijn College neemt geen
deel aan het samenwerkingsverband maar behoort tot het landelijk zuilaire samenwerkingsverband.
Het aantal leerlingen met een PRO-beschikking of PRO-toelaatbaarheidsverklaring van Praktijkschool
Het Kwadrant te Bergen op Zoom op 1 oktober 2020 bedroeg 216 leerlingen. Dit betekent een deelname
percentage van 3,14%. Dit betreft een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Deze stijging wordt
door het landelijk beeld bevestigd.
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3. Algemeen instellingsbeleid
3.1 Algemeen
Het CvB vergadert wekelijks in formele en informele context. Van de formele vergaderingen is
verslaglegging. Het CvB wordt ondersteund door een bestuurssecretaris, een directeur Onderwijs, drie
bestuurssecretaresses, beleidsmedewerkers organisatiecultuur/identiteit, personeel, financiën en
huisvesting, een personeelsfunctionaris en drie bovenschoolse IT-ers.
Wekelijks vindt de beleidsvergadering plaats. Tijdens deze beleidsvergadering overlegt het CvB met
alle beleidsmedewerkers over lopende zaken binnen de stichting. Alle deelnemers van deze
vergadering hebben de mogelijkheid agendapunten aan te dragen. Indien schooldirecteuren een
agendapunt besproken willen zien tijdens deze vergadering is er de mogelijkheid uitgenodigd te worden
en een deel van de vergadering bij te wonen.
Ongeveer eens per zes schoolweken vindt er een Breed Beraad (BB) plaats. Deelnemers van het Breed
Beraad zijn de schooldirecteuren en de vestigingsmanagers van de kinderopvanglocaties. De directeur
Onderwijs, de directeur Kinderopvang en het CvB zijn ook deelnemers aan dit overleg. De agenda’s
van dit overleg worden op verschillende manieren gemaakt. Vier keer per schooljaar is het CvB
verantwoordelijk en leidend in de agenda. Zes keer per schooljaar is de agendacommissie (bestaande
uit een aantal schooldirecteuren en vestigingsmanagers) verantwoordelijk.
Om het toezicht goed te kunnen uitvoeren worden bij iedere BB-bijeenkomst RvT-leden uitgenodigd.
Indien er vanuit de RvT dan wel het BB daaraan behoefte bestaat, kan een gezamenlijke vergadering
plaatsvinden tussen BB en RvT. De RvT woont de jaarlijkse studie-2-daagse van het BB bij.
Het CvB stimuleert professionele ruimte binnen het leiderschap van de schooldirecteuren.
Verantwoordelijkheid dáár waar hij hoort is onderdeel van de bestuurlijke visie op de organisatie. Het
CvB legt hiertoe diverse verantwoordelijkheden bij de schooldirecteuren. De schooldirecteuren leggen
verantwoording af aan de directeur Onderwijs en/of aan het CvB. Personeelsbeleid, opbrengsten van
het onderwijs, financiën en huisvesting blijven behoren tot de directe bestuurlijke verantwoordelijkheid
van het CvB.
Huisvestingsaangelegenheden, omvangrijker dan de zaken die rechtstreeks vanuit de jaarexploitatie
van de scholen bekostigd worden, worden bovenschools geregeld. Verder zijn bovenschools 3 fte
systeembeheerders in dienst van de stichting. De kosten hiervan worden deels op basis van een
verdeelsleutel rechtstreeks doorbelast aan de scholen. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op aantallen
leerlingen en aantallen devices die in de school aanwezig zijn. Een gedeelte van deze kosten komt ten
laste van het bovenschools budget.
Ten laste van het bovenschools budget worden ook de kosten van de identiteitsbegeleiding, die door
het CvB voor iedere school verplicht is gesteld, gebracht.
De RvT vergadert ongeveer eenmaal per twee maanden. Bij deze vergaderingen is het CvB als adviseur
aanwezig. Daarnaast evalueert de RvT periodiek het eigen functioneren, zowel terugblikkend als
vooruitziend. De RvT bepaalt of het CvB bij de zelfevaluatievergaderingen aanwezig is.
3.2 Besturingsfilosofie, Brochure Nieuwe Adem en Koersplan
In 2018 is de besturingsfilosofie van het College van Bestuur geformuleerd en gepresenteerd aan de
interne brede organisatie. In de besturingsfilosofie verantwoordt het CvB zijn visie op het besturen en
aansturen van de organisatie.
Daarnaast is de brochure Nieuwe Adem gepresenteerd. In deze brochure is te lezen hoe de Lowys
Porquinstichting wil werken aan een nieuwe organisatiecultuur. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe
kunnen we met elkaar werken en groeien in bezieling en vertrouwen?
Het Koersplan is mede gebaseerd op deze culturele overpeinzing. In het Koersplan zetten we uiteen
welke ontwikkelingen (bewegingen) we op ons af zien komen en hoe we daar mee om willen gaan. We
zien onder andere bewegingen in onderwijs en opvang, huisvesting, tekort aan leraren en pedagogisch
medewerkers en professionalisering.
In het verslagjaar 2020 heeft een bijstelling van het Koersplan plaats gevonden naar een nieuwe versie
2020-2022. Deze bijstelling is summier van aard omdat veel processen en ingezette ontwiverklaring
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kkelingen een doorlopend karakter hebben. Een van de bijstellingen betreft het aanscherpen van de
administratieve organisatie op het bestuursbureau. Daarnaast is digitalisering van de brede organisatie
een focuspunt. Het Koersplan heeft na de bijstelling een looptijd tot 2022. Deze looptijd is bewust
gekozen omdat het koersplan dan evenwijdig aan de looptijd van de schoolplannen loopt.
3.3 Sociaal Jaarverslag 2019-2020
In dit bestuursverslag worden beperkte personeelsgegevens inzake leeftijdsopbouw, ziekteverzuim e.d.
opgenomen, omdat deze gegevens zijn vermeld in het Sociaal Jaarverslag. Op 31 juli 2020 waren 639
medewerkers in dienst van de Lowys Porquinstichting; 95 mannen en 544 vrouwen. Totaal waren deze
medewerkers goed voor 461,6289 fte (fulltime equivalent), 185 in volledig dienstverband en 454 in een
parttime betrekking. Onderstaand wordt de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand op 31 juli 2020
weergegeven:
Personeelssterkte per leeftijdscategorie
Leeftijd cohort
Totaal
Aantal
Personen
Bezetting
(wtf)

0/19

20/24

25/29

30/34

35/39

40/44

45/49

50/54

55/59

60/64

>= 65

639

0

21

59

90

89

70

71

73

77

77

12

461,6289

0,0000

15.5375

52.4500

65.2530

60.6119

48.7689

49.1567

49.8554

55.6019

54.9983

9.3953

3.4 Strategisch personeelsbeleid
Het lerarentekort in het PO, maar ook in het VO, is urgent. Het wordt steeds lastiger om goede bevoegde
leraren en vervangers te vinden. Bovendien gaan ook de komende jaren nog leraren met pensioen.
Extra actie was en is dus nodig. Er worden al veel maatregelen tegen het lerarentekort genomen. Dit
doen we door het verhogen van de in-, door- en uitstroom van de lerarenopleidingen, het stimuleren
van zij-instromers, het behouden van leraren, het activeren van stille reserves en daar waar mogelijk
het verbeteren van het belonings- en loopbaanperspectief.
Binden van LIO-stagiaires
Vanaf 2018 gaan LIO-stagiaires gedurende 20 weken een leer-arbeidsovereenkomst aan waarbij zij op
basis van 0,2000 FTE een startsalaris van L10-1 ontvangen. Wanneer de LIO-stage op een goede wijze
doorlopen is, de beoordeling van de stage goed is en aansluitend ook het diploma voor leraar
basisonderwijs succesvol behaald is, is een benoeming bij de Lowys Porquinstichting een logisch
gevolg. Indien de benoeming aanvaard wordt door de LIO-stagiaire, wordt op basis van 0,2000 FTE
(over de gelopen periode van 20 weken) een tweede stagedag uitbetaald.
Regeling zij-instroom
Op de meeste scholen is het voor dit schooljaar gelukt het team in de basisformatie rond te krijgen.
Meer mogelijkheden zijn er echter niet meer. Daarom probeert de Rijksoverheid bij te dragen aan
duurzame oplossingen. De zij-instroomregeling is per 1 september 2017 uitgebreid. Zo kan een bredere
groep potentiële leraren deze regeling benutten. Ook worden de mogelijkheden verruimd voor zijinstroom voor studenten met een achtergrond in het hoger onderwijs. Zij kunnen gebruik maken van
een (verkorte) deeltijd pabo-opleiding. Zij mogen, na het behalen van een aantal mijlpalen, tijdens hun
studie voor de klas. De subsidie zij-instroom bedraagt € 20.000 per zij-instromer. De subsidie wordt
maar 1 keer per zij-instromer verstrekt. Vanuit deze subsidie wordt het bekwaamheidsonderzoek, het
geschiktheidsonderzoek en het scholingstraject betaald. Deze subsidie is niet toereikend voor de
loonkosten van twee jaar die hier mee gemoeid gaan. In 2020 is een bedrag van € 420.000 geïnvesteerd
in zij-instromers (zonder de subsidies). De Lowys Porquinstichting stimuleert potentiële kandidaten voor
de zij-instroom door hen een uitgebreide en begeleide oriëntatie binnen de stichting te bieden.
Andere vormen van werving
We oriënteren ons ook op andere vormen van werving. Daar waar in het verleden 1 of 2 keer per jaar
ruimte was voor sollicitatiegesprekken, formatiegesprekken etc., vinden nu door het hele jaar heen
gesprekken plaats met kandidaten voor het leraarschap en andere functies. Dat zijn kandidaten mét
maar ook zonder bevoegdheid. We oriënteren ons ook op potentiële bevoegde leraren die in het

16

verleden ooit een Pabo diploma hebben behaald, maar vervolgens in het bedrijfsleven zijn gaan werken
vanwege een gebrek aan vacatures in het onderwijs.
Tevens werven we ook gericht op onderwijsassistenten / lerarenondersteuners. Kortom, het is een
speelveld van continue beweging geworden. We blijven daarop inspelen en focussen onszelf continue
op het zijn van een aantrekkelijk werkgever in de markt. De inzet van de formatie op de scholen zelf
dient daarbij ook zeker blijvend de aandacht te hebben.
Vervangingsbeleid
In 2013 is de Lowys Porquinstichting eigenrisicodrager geworden om de vervangingen in eigen beheer
te verzorgen. Als maatregel werden vanaf dat jaar de loonkosten fictief verhoogd met 7,58% PO en
5.68% VO om zo de vervangingen bovenschools te verwerken. Vanaf 2021 is besloten een
vervangingsbudget van € 1.000.000 te begroten om de eigen vervangingen te kunnen regelen.
Vergoedingsregeling woon-werkverkeer
De CAO PO voorziet in de vergoedingsregeling woon-werkverkeer enkele reis tot en met 21,5 kilometer.
De regeling tot en met 21,5 kilometer blijft conform de CAO PO (2018) toegepast worden. Om de Lowys
Porquinstichting een aantrekkelijke werkgever te laten blijven is de vergoedingsregeling woonwerkverkeer aangepast. We onderscheiden ons hiermee als werkgever.
De vergoedingsregeling woon-werkverkeer is in de vrije ruimte uitgebreid tot en met 40 kilometer enkele
reis voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel van de Lowys Porquinstichting. Het
bedrag dat vergoed wordt boven de 21,5 kilometer zal € 0,11 per kilometer bedragen.
Andere acties in het kader van SPP en goed werkgeverschap:
• we blijven de mogelijkheden onderzoeken om werken in de Flexpool aantrekkelijker te maken. Hier
is ook in de begroting rekening mee gehouden;
• de functie van leraarondersteuner is een jaar geleden ingevoerd in het basisonderwijs en intussen
zijn er 12 leraarondersteuners binnen de Lowys Porquinstichting benoemd in vacatures op de
scholen;
• inzet van pensionado’s wordt meer en meer uitgebreid zodat zij bijvoorbeeld op de school waar ze
voorheen werkzaam waren, hulp kunnen bieden;
• er is 0,5 fte bovenschools begroot (€ 40.000,-) voor personen die graag bij de Lowys Porquinstichting
willen werken (niet in de vervangingspool) en die wij graag willen aannemen, maar waarvoor nog
geen passende vacature beschikbaar is of nog geen school voor is gevonden;
• SPP maakt structureel onderdeel uit van het Koersplan;
• In het afgelopen “Covid-19” jaar hebben we extra aandacht aan onze medewerkers gegeven en zijn
we in onze beleidsvoering uit blijven gaan van bescherming van onze leerlingen en medewerkers.
In 2020 is, om onze waardering uit te spreken aan onze medewerkers voor hun tomeloze inzet in dit
moeilijke jaar, aan alle medewerkers een cadeaubon ter waarde van € 25,- uitgereikt.
3.5 Kwaliteitszorg op de scholen
De directeur Onderwijs is onder andere belast met de taak directeuren van de scholen te ondersteunen
op het totale terrein van onderwijsontwikkeling en professionalisering. De inhoud van de term
onderwijsontwikkeling heeft in 2018 nieuwe impulsen gekregen door de toegenomen aandacht voor de
zogenaamde zachte kant van de organisatie (schoolklimaat en veiligheid). Om de gehele kwaliteitszorg
in de scholen scherper in beeld te krijgen is een interne kwaliteitsmatrix ontwikkeld. De basis voor deze
matrix wordt gevormd door de inhoud van het nu geldende toezichtkader van de onderwijsinspectie,
aangevuld met standaarden op het gebied van financiën, P&O, huisvesting en identiteit/cultuur. Aan de
directeuren van de scholen is de opdracht gegeven om deze matrix in de loop van 2019 en 2020 te
verbinden met hun school en vervolgens deze ook te onderhouden op actualiteit. Ambitie en de
beschrijving van inhoud en processen dient te worden verbonden met het zichtbaar zijn van deze
beschreven processen.
De inhoud van de interne matrix wordt regelmatig besproken, geactualiseerd en uitgediept met de
directeur onderwijs.
Jaarlijks wordt in een RvT vergadering, mede op basis van een tussentijdse rapportage en het jaarlijkse
kwaliteitsjaarverslag van de directeur Onderwijs, verantwoording afgelegd door het CvB over de kwaliteit
van alle scholen. Getoetst is op onder andere het datagericht leren op het terrein van taal en rekenen
en toetsen in relatie tot de voortgangsregistratie. Om de kwaliteit van analyse en het stellen van
ambitieuze doelen te verbeteren is eerder een scholingsaanbod voor alle schoolleiders en intern
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begeleiders verzorgd door de CED-groep. Speciale aandacht is geschonken aan het veranderend
onderwijsresultatenmodel, waarbij over een periode van drie schooljaren gekeken wordt naar de
referentieniveaus van lezen, taal en rekenen.
Scholen formuleren eigen standaarden voor de verschillende kernvakken op basis van
onderwijsresultaten. In het schooljaar 2020 is de eindtoets voor het onderwijs niet afgenomen, zodat
de resultaten van de M-toetsen het enige sturingsmechanisme was voor de school.
Ten aanzien van het borgen van de kwaliteit van leraren en andere functionarissen wordt een sterke
relatie gelegd met alle opleidingsinstituten die een direct verband hebben met de Lowys
Porquinstichting.
De Lowys Porquinstichting zet in op verdere professionalisering van haar personeel, bijvoorbeeld door
het aanbieden van cursussen, trainingen en masteropleidingen (onder andere HBO+) aan leraren en
directieleden. De afgelopen schooljaren hebben we hier vanuit de stichting een extra aanzet voor
gegeven. Daar waar personeelsleden een opleiding willen volgen ten bate van de eigen functie en eigen
ontwikkeling, wordt geprobeerd ruimte en/of geld hiervoor op schoolniveau in te zetten.
Kwaliteit kunnen bieden heeft alles te maken met (getalsmatig voldoende) goed gekwalificeerde
medewerkers. Het leraren – en directietekort in het onderwijs vraagt om nieuwe initiatieven binnen de
bestaande samenwerkingsverbanden met het MBO en HBO om nieuwe impulsen te geven voor het
verwerven en opleiden van toekomstig personeel.
3.6 Bovenschoolse schoolgids
Jaarlijks wordt aan alle ouders en alle medewerkers een brochure (digitaal) verstrekt met daarin
informatie betreffende algemeen beleid binnen de stichting en de scholen. Deze brochure vormt één
geheel met de schoolgids per school.
3.7 Medezeggenschap
Het bovenschools beleid is vastgesteld met instemming dan wel positief advies van de GMR. Het CvB
voert vijf keer per jaar formeel overleg met de GMR. Daarnaast vindt enkele keren per jaar informeel
overleg met het dagelijks bestuur van de GMR plaats. Het medezeggenschapsstatuut is laatstelijk
vastgesteld in september 2019. Het GMR-reglement is in december 2020 gewijzigd. In 2021 zullen de
MR-reglementen ook worden aangepast.
3.8 Kwaliteitsbeleid algemeen
Dit onderwerp is een voortdurend speerpunt van beleid binnen de stichting. Binnen de Lowys
Porquinstichting vindt controle van en toezicht op de kwaliteit op meerdere niveaus plaats. De jaarlijkse
startgesprekken aan het begin van het schooljaar dienen als uitgangspunt voor het beleid op
schoolniveau. Bij dit gesprek zijn naast het CvB en de directeur Onderwijs, ook alle beleidsmedewerkers
aanwezig. Hierdoor kan het gesprek ook binnen de gehele context van de school plaatsvinden. In de
loop van het schooljaar bezoeken zowel het CvB als de directeur Onderwijs de scholen met regelmaat.
Dan wordt niet alleen gesproken met de directeur, maar ook met de andere medewerkers van de school.
Indien er aanleiding voor vervolggesprekken bestaat, wordt daarover met de directeur een afspraak
gemaakt. Jaarlijks vindt vanuit de inhoud van het toezichtkader gesprekken plaats met de inspectie.
De agenda voor dit gesprek wordt door zowel het CvB als de Inspectie gemaakt. Voor 2019 stond een
bestuursgesprek gepland op basis van het nieuwe toezichtkader. De bevindingen van de Inspectie zijn
voor de drie kwaliteitsindicatoren door de Inspectie als GOED beoordeeld Hiermee werd bevestigd dat
proactief sturen op kwaliteit en resultaat en daarmee ook het inzetten van vroegtijdige interventies
succesvol beoordeeld wordt. In 2023 zal dit gesprek opnieuw plaats vinden.
De RvT-leden van de stichting ontvangen tweemaal per jaar een intern kwaliteitsoverzicht van de
scholen van de stichting zodat in één oogopslag duidelijk is waar de diverse knelpunten van de
organisatie zich bevinden. Jaarlijks zal per school in het kwaliteitsjaarverslag de stand van zaken
worden beschreven en ook worden toegezonden aan de RvT en de onderwijsinspectie.
3.9 Kwaliteitszorg en onderwijsprestaties
Onder de Lowys Porquinstichting ressorteren 29 scholen voor primair onderwijs, 1 school voor speciaal
basisonderwijs en 1 school voor praktijkonderwijs. Alle scholen hebben, op Octopus na, geheel 2020
het basisarrangement van de onderwijsinspectie toegekend gekregen en/of behouden.
In 2020 is op geen enkele school de eindtoets afgenomen. Dat betekent dat de eindtermen van de
school niet beoordeeld is. De scholen hebben de resultaten van de M-toetsen uit januari en voor een
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deel ook de toetsen uit de periode juni-september gebruikt om sturing te geven aan het onderwijsproces.
De lockdownperiode is op alle scholen geëvalueerd en indien nodig zijn bijstellingen gedaan in het
onderwijsaanbod aan kinderen.
De eindresultaten voor Het Kwadrant, school voor Praktijkonderwijs, worden bepaald op basis van de
groei van de leerling vanaf het startassessment tot het plaatsen naar werk of vervolgonderwijs. Voor de
bepaling van de eindkwaliteit wordt een norm van 90% uitstroom naar werk en/of arbeid. Deze norm is
in 2020 behaald.
Alle scholen hanteren een leerlingvolgsysteem, waarbij niet alleen de onderwijsresultaten in beeld
worden gebracht, maar waarmee het ook mogelijk is de sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) van
leerlingen te volgen. Overigens zal dit onderdeel (schoolklimaat en veiligheid) de komende jaren verder
uitgewerkt gaan worden als een vast onderdeel van de bestuurlijke kwaliteitscyclus. Tevens wordt
nadrukkelijk gekeken naar de wijze waarop voor- en vroegschoolse educatie samenwerken en sprake
is van een "warme overdracht".
In 2020 hadden alle onder de stichting behorende scholen een goed zicht op de tussenopbrengsten van
het onderwijs. Een aandachtspunt hierbij is wel de wijze waarop de uitkomsten van de analyse
gekoppeld worden aan interventies om processen binnen de school te verbeteren. Dit betekent dat
scholen meer kritische vragen zouden mogen stellen aan de borging van de basiskwaliteiten van leraren
en op welke wijze er sprake is van een goede doorlopende leer- en ontwikkelingslijn. Aandacht blijft ook
noodzakelijk voor de kernvakken begrijpend lezen en rekenen/wiskunde.
De scholen worden tevens gevolgd op de tussenopbrengsten, ook al richt de Inspectie zich in eerste
instantie op de eindopbrengsten. Alle opbrengsten van het onderwijs worden opgenomen in een
onderwijskundig jaarverslag. Hiermee hebben de directeur Onderwijs en het CvB overzicht en
mogelijkheden om met de directies van de scholen in gesprek te gaan over noodzakelijke interventies.
Nadrukkelijk zal naast de onderwijsresultaten ook gekeken worden of de basiskwaliteit van het
didactisch handelen voldoende aanwezig is.
In 2020 hebben diverse scholen een inspectiebezoek gehad op basis van een stelselonderzoek. De
resultaten worden landelijk verwerkt in een breder perspectief en in vrijwel alle gevallen is er geen
specifieke terugkoppeling geweest naar de individuele school.
Uitgangspunt van de stichting is dat de basiskwaliteit van de scholen op orde is en deze basiskwaliteit
niet beperkt wordt tot alleen de leeropbrengsten van het onderwijs. Schoolklimaat, veiligheid en een
passend onderwijs dat aansluit bij de leerbehoefte van de leerlingen dienen volledig geborgd te zijn
binnen de school. In het jaarlijkse bestuursgesprek (College van Bestuur en de directeur Onderwijs) met
de Inspectie voor het basisonderwijs werden, behalve beleidsontwikkelingen binnen de stichting, ook
de kwaliteiten van de scholen besproken. Indien nodig heeft het CvB van de stichting maatregelen
ingezet om eventuele manco’s op te lossen. De onderwijsprestaties op schoolniveau worden
bijgehouden in Parnassys.
Gedurende het schooljaar is met de Inspectie gesproken over het veranderende toezichtkader (pilot),
waarbij in toenemende mate de dialoog met het schoolbestuur wordt opgezocht en het bestuur leidend
kan worden door het verantwoorden van de kwaliteit middels een gesloten PDSA-cyclus. De Lowys
Porquinstichting heeft aangegeven dat dit ook past binnen de visie van het bestuur op het afleggen van
verantwoording.
3.10 Toetsing en examinering (VO)
Schoolcertificaten en branchecertificaten
De schoolcertificaten zijn ter voorbereiding op de doorstroming naar de branchecertificaten. De
leerlingen worden beoordeeld op vakdidactiek en arbeids- en burgerschapscompetenties de zgn. ABC’s
Schoolcertificering is voornamelijk in klas 3. In klas 4 volgt branchecertificaten. De kwaliteitsborging van
deze certificaten ligt bij de aanbieders: KPC, SPS, SVA, NIL. De brancheorganisaties sturen jaarlijks de
richtlijnen door naar school. Da vakdocenten nemen deze op in hun vakdidactiek en zijn
gecertificeerd/gediplomeerd om het vak te mogen geven.
Het gaat om onderstaande profielen:
• Detailhandel
Horeca
• Schoonmaak
Techniek
• Logistiek
Groen (in ontwikkeling)
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Daarnaast kunnen leerlingen opleidingen voor VCA en heftruck volgen. Dit wordt op individuele basis
bepaald en afgestemd met een externe partner.
Diplomering met het oog op de toekomst
Vanaf het schooljaar 2021-2022 moet de school volgens artikel 29a van de WVO een diploma uit gaan
reiken. Hierin worden wettelijk verplichte vakken zoals rekenen, taal en burgerschap opgenomen.
Daarnaast speelt stage een voorname rol.
Diplomering komt tot stand door het aanleggen en vullen van een persoonlijk portfolio. Er komen geen
landelijke eindtermen en maatwerk blijft van kracht. Het schooljaar 2020-2021 wordt als inrichtingsjaar
gebruikt.
3.11 Onderwijsachterstanden
Voor zeven scholen (Octopus, De Wegwijzer, St. Maarten, Anton van Duinkerken, Het Kompas, De
Grebbe en Het Palet) is via de Gemeente Bergen op Zoom een extra subsidie aangevraagd en ook
toegekend in het kader van de bestrijding van onderwijsachterstanden. Als norm wordt hiervoor 15%
wegingsfactor gehanteerd. Het bedrag van 149.000,00 euro is op alle zeven scholen ingezet in het
verruimen van de onderwijstijd. Hierdoor kunnen kinderen die dit nodig hebben niet alleen extra leesen taalactiviteiten krijgen, maar wordt met hen ook gewerkt aan houding en het ontwikkelen van
studievaardigheden om meer succesvol te kunnen zijn in het voortgezet onderwijs. Deze middelen
worden jaarlijks ook verantwoord naar de gemeente. In het kader van het bestrijden van
onderwijsachterstanden wordt ook nauw samengewerkt met de voorschoolse opvang. In toenemende
mate worden inhouden op elkaar afgestemd en wordt gewerkt met een eenduidig kind-volgsysteem. In
2020 is ook het borgingsdocument geïntroduceerd. In dit document beschrijven onderwijs en
kinderopvang de samenwerking per locatie en de doelen die zij stellen op de korte termijn.
3.12 Passend onderwijs
De Lowys Porquinstichting neemt deel aan de samenwerkingsverbanden PO en VO (zie ook paragraaf
2.14). In de OndersteuningsPlannen (OP) van deze samenwerkingsverbanden wordt beschreven hoe
de ondersteuning is ingericht.
In de regio Brabantse Wal vinden we het belangrijk dat kinderen goede kansen hebben op een
ononderbroken ontwikkeling, dat leerlingen een passend onderwijsaanbod krijgen en dat dit aanbod
zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving van de leerling geboden wordt. Daarvoor is een goede
samenwerking tussen scholen en samenwerking met partners uit de jeugdhulpverlening van groot
belang.
De focus van het ondersteuningsplan PO ligt op het vergroten en verdiepen van de expertise van de
leraren binnen de scholen, zodat voldoende expertise binnen de scholen zelf aanwezig is om de
basisondersteuning optimaal vorm te geven.
De scholen van de Lowys Porquinstichting hebben in het School Specifiek Ondersteuningsplan (SOP)
beschreven hoe zij ondersteuning en zorg binnen de school vormgeven in samenwerking met het SWV
en eventueel andere externen om zo af te stemmen op de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
Het samenwerkingsverband PO kent een hybride model. Dit betekent dat scholen geld ontvangen – een
bedrag van 115 euro per leerling - om de basisondersteuning te organiseren. Aan de andere kant zet
het samenwerkingsverband expertise in voor ondersteuning in de scholen.
Binnen de Lowys Porquinstichting worden deze gelden uit het samenwerkingsverband voor het grootste
gedeelte op schoolniveau gealloceerd. Een klein percentage (13%) van de door het
samenwerkingsverband PO verstrekte middelen wordt bovenschools ingezet voor scholing en
ondersteuning van de intern begeleiders die de spil vormen binnen de scholen voor wat betreft het
vormgeven van passend onderwijs.
De focus van het ondersteuningsplan VO ligt op het leveren van maatwerk op de scholen in de vorm
van extra en specifieke ondersteuning. Met de brede inzet van meerdere vormen van expertise in de
vorm van arrangementen, wil het samenwerkingsverband leerlingen een grotere kans geven op
ontwikkeling en doorstroom op de eigen school. Hoe minder leerlingen doorstromen naar het (V)SO en
door goed afgestemde ondersteuning op de reguliere school kunnen blijven, hoe meer middelen
beschikbaar komen voor deze arrangementen binnen regulier onderwijs. Het uiteindelijke doel is dat zo
veel als mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs de ondersteuning krijgen die nodig is. ‘Regulier
waar het kan. Speciaal waar het moet.’

20

3.13 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact
Het mag duidelijk zijn dat de Corona pandemie een grote maatschappelijke impact heeft. Elders in dit
verslag wordt Corona en de gevolgen er van uitgebreid beschreven. Daar zijn digitalisering,
individualisering en onderwijskundige maattrajecten ontwikkelingen waarmee rekening zal worden
gehouden. De Lowys Porquinstichting blijft zich daarvoor ook steeds extern oriënteren om tijdig beleid
te ontwikkelen en/of aan te passen. Het deelnemen aan netwerkbijeenkomsten vindt dan ook op
verschillende niveaus plaats. Ook staan Brede Scholen, Integrale Kindercentra, VVE en huisvesting
hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. De Lowys Porquinstichting speelt hier op in door in
de strategische beleidsvisie een doorgaande (leer)lijn van 0-12 jaar te willen realiseren.
3.14 Uitkeringen bij ontslag
De Lowys Porquinstichting hanteert ontslag conform de CAO-PO 2019-2020 en de CAO VO 2020. Het
belangrijkste kenmerk van de oude regeling ontslagbeleid is dat de werkgever per categorie personeel
een integrale afvloeiingslijst op bestuursniveau hanteert voor plaatsing in het RDDF en ontslag om
formatieve redenen. Uitgangspunt voor de afvloeiingslijst is het aantal dienstjaren op bestuursniveau.
Vanaf 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van toepassing. Hierdoor dient afvloeiing vanaf deze
inwerkingtreding naar diensttijd op leeftijd anciënniteit, in leeftijdscategorieën (UWV), plaats te vinden
(afspiegelingsbeginsel). Binnen de Lowys Porquinstichting is geen beleid inzake uitkeringen bij ontslag
vastgesteld. In principe wordt hierbij als beleid gehanteerd dat naast een vergoeding voor outplacement,
geen aanvullende uitkeringen en/of afkoopsommen c.q. ontslagvergoedingen worden betaald. Eigen
wachtgelders worden door het Participatiefonds begeleid naar een andere baan. In 2020 is van dit
principe niet afgeweken. In de CAO PO 2019-2020 is in “hoofdstuk 10 Van werk naar werk en de
transitievergoeding” een overgangsrecht bepaald aangaande het ontslagbeleid.
3.15 Eigenrisicodrager vervangingen
Met ingang van 1 augustus 2013 is de Lowys Porquinstichting volledig eigen risicodrager voor
vervangingen (zowel voor PO als VO). Alle vervangingen (m.u.v. vervanging voor vakbondsverlof) zijn
niet meer declarabel bij het Vervangingsfonds of Risicofonds maar worden vanuit eigen middelen
bekostigd.
3.16 Verantwoording werkdrukverminderingsgelden
BESTEDINGSPLAN EXTRA MIDDELEN AANPAK WERKDRUK 2020
De Lowys Porquinstichting

Budget aanpak werkdruk 2020
Kosten bestedingsplan aanpak werkdruk 2020
waarvan voor personeel
waarvan voor materieel
waarvan voor professionalisering
waarvan voor overige b estedingsdoelen
Nog te besteden

€
€
€
€

€
€

1.394.487
1.394.487

€

0

1.376.774
8.661
9.051
-

Het volgende proces is gevolgd om te komen tot een beslissing over de besteding van de
werkdrukmiddelen:
• Directeur en team voeren gesprekken over de inzet van de werkdrukverminderingsmiddelen.
• Op basis van de uitkomst van het gesprek stellen ze een bestedingsplan op voor de inzet en
besteding van de werkdrukverminderingsmiddelen.
• Het bestedingsplan is ter goedkeuring voorgelegd aan de PMR van de scholen.
Het College van Bestuur van de Lowys Porquinstichting kan en wil geen eenduidige uitspraken doen
over de inzet en besteding van de werkdrukverminderingsgelden, alsook niet over niet financiële
maatregelen om de werkdruk te verminderen. De teams binnen de individuele scholen krijgen de ruimte
om vanuit de eigen werkcontext in de school en haar omgeving de juiste beslissingen te kunnen nemen.
Deze acties en besluiten kunnen dus uiteen lopen op onze verschillende locaties, maar sluiten altijd
zoveel mogelijk aan bij de situatie op een school en binnen het team. Hieronder worden voorbeelden
gegeven van maatregelen die zijn genomen op onze verschillende scholen:
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-

Onze teams van leerkrachten en de directeur bespreken hoe de groepen voor komend
schooljaar ingedeeld gaan worden. Leerkrachten hebben daadwerkelijk inspraak in de indeling
van leerlingen, de groepsgroottes en combinatiegroepen. Ook wordt er in teambijeenkomsten
de groepstoewijzing besloten. Op deze manier wordt er aangesloten bij mogelijkheden,
kwaliteiten, wensen en affiniteit van de leerkrachten.

-

Naast het geven van onderwijs aan de kinderen worden vanuit de samenleving vele verzoeken
gericht aan de school. Denk hierbij aan dodenherdenking, schoolvoetbal, schoonmaakacties
vanuit de gemeente. Binnen een aantal van onze scholen wordt een beleid gehanteerd dat
wanneer er een verzoek gedaan wordt aan de school, dit verzoek besproken wordt binnen het
team. Wanneer het verzoek wordt gehonoreerd zal dit verzoek ten koste gaan van een eerder
gehonoreerd verzoek. Kort gezegd: op een aantal van onze scholen stelt men dat als er iets bij
komt er eerst iets vanaf moet.

-

Ouderbetrokkenheid in zijn geheel verhogen bij school gerelateerde activiteiten en
beleidsontwikkeling, waardoor er minder met ouders in gesprek hoeft te worden gegaan om
niet-onderwijs relevante zaken.

-

Huidige formatie zo inzetten dat mensen met ambulante tijd, collegae kunnen vrijspelen voor
collegiale consultatie.

-

In teams wordt in het kader van het taakbeleid elk schooljaar gekeken welke taken relevant zijn
voor het aanbod op de school en hoeveel tijd het team er aan wil besteden. Werkdruk en effect
van de genomen maatregelen wordt expliciet besproken in de gesprekkencyclus.

-

Aandacht voor de juiste inzet van ambulante tijd en IB-taken en RT-taken scheiden. Ambulante
tijd ook inzetten ter ondersteuning van de groepen en als vangnet/achtervang bij “calamiteiten"
in de groepen. Overlegstructuur/-cultuur organiseren waarin er inhoudelijk over elkaars
onderwijs wordt gesproken en ingezet ter bevordering van met en van elkaar leren in de vorm
van samen lessen voorbereiden, bij elkaar gaan kijken en feedback. Talenten gebruiken en
inzetten op de juiste plekken en RT betrekken bij leerling besprekingen. Sommige scholen zijn
aan het herzien hoe het onderwijs efficiënter kan worden vormgegeven, gezien de huidige
problematiek van personeelsschaarste.

-

Om onnodige administratie te voorkomen is met behulp van de uitgave "ruimte in regels” van
de Inspectie van onderwijs de administratie handelingen van de leerkrachten in sommige teams
bekeken en aangepast. Op die scholen is tijdens teamvergaderingen een lijst vastgesteld met
daarop alle noodzakelijke administratieve handelingen. Dit om te voorkomen dat leerkrachten
onnodige administratieve handelingen moeten uitvoeren.

-

Inroosteren van roostervrije dagen. De leerlingen zijn vrij, de leerkrachten plannen momenten
in om overleg te voeren, administratie te doen, coachende gesprekken te voeren, te analyseren.

-

Er worden meer ouders ingezet voor hand- en spandiensten die de werkdruk van de leerkracht
doen verminderen. Het jaarplan wordt samen bepaald/ geschreven en geëvalueerd.

-

Steeds kritisch blijven kijken of activiteiten binnen de visie en ambitie van de school passen.

-

Het aantrekken van meer stagiaires: hierbij zit de werkdrukverlaging in het verkrijgen van
nieuwe ideeën en inzichten.

3.17 Convenantsmiddelen (VO)
Met het convenant ‘Aanpak lerarentekort’ zijn extra middelen beschikbaar gesteld die kunnen worden
aangewend voor meer ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende leerkrachten,
begeleiding van zij-instromers, onderwijsinnovatie of maatregelen arbeidsmarktvraagstukken.
De besteding van deze extra middelen zijn ingezet om de werkdruk te verlagen. De directeur heeft
samen met het team gesprekken gevoerd hoe ze deze extra middelen het beste kunnen aanwenden.
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Samen hebben ze gekozen voor extra inzet personeel. Het gaat hierbij om het aanstellen van een
leraarondersteuner en een onderwijsassistent.
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4. Financieel beleid
4.1 Algemeen
De financiën worden per school geadministreerd. Sommige scholen hebben een bestemmingsreserve
uit private middelen (voormalige ouderbijdrage) en uit publieke middelen (groeiformatie en
vervangingsbudget). Daarnaast heeft iedere school een bankrekening als rekening courant en een
beperkte kas.
In 2020 hanteren we binnen de Lowys Porquinstichting een andere methodiek aangaande algemene
reserves. Op de scholen (met uitzondering van de Driemaster en het Kwadrant) is geen algemene
reserve meer aanwezig, deze staat nu op stichtingsniveau. De voornaamste reden hiervan is dat we de
gelden nog beter willen inzetten voor het onderwijs. De streefwaarde die we nu op stichtingsniveau
hanteren is op basis van een nieuw financieel risicoprofiel vastgesteld en zal vanaf 2021 worden
gehanteerd.
De gekozen rode draad in het financieel beleid en het besteden van de algemene reserve ligt op de
gebieden huisvesting, vernieuwing, duurzaamheid, beweging en verbinding.
4.2 Investeringen en financieringsbeleid
Vanwege de gunstige liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan. Het is beleid dat
als in enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt, een spreiding in de aanschaf
van nieuwe investeringen wordt aangebracht. De investeringen worden bewaakt op basis van het in de
(meerjaren)begroting
opgenomen
financieel
perspectief.
De
directeuren
stellen
een
meerjareninvesteringsplan op en actualiseren dit plan jaarlijks. Er wordt gestreefd om binnen de
financiële mogelijkheden de vervanging van activa binnen de gestelde afschrijvingstermijnen te laten
plaatsvinden.
4.3 Planning & control cyclus
Periodiek, te weten drie keer per jaar, wordt een financiële rapportage opgesteld waarin op bestuurlijk /
bovenschools niveau en op schoolniveau een analyse wordt gemaakt van de exploitatieresultaten.
Tevens wordt op geconsolideerd niveau en op schoolniveau een doorkijk naar het einde van het
boekjaar gemaakt (forecast). Hierbij wordt rekening gehouden met ontwikkelingen wat betreft
bekostiging OCW, wordt een actuele loonkostenbegroting opgesteld en worden reeds bekende mutaties
op personeelsgebied verwerkt.
Maandelijks wordt op schoolniveau een formatie/budgetvergelijkingsoverzicht opgesteld teneinde het
verloop van de realisatie ten opzichte van de begrote loonkosten te kunnen bewaken. Tevens wordt aan
deze rapportage op schoolniveau met ingang van augustus een prognose toegevoegd op basis van de
meest bekende formatiegegevens.
De jaarbegroting van 2021 en de (meerjaren)begroting 2021-2025, is op 5 januari 2021 definitief
vastgesteld door het CvB. Het voorgenomen besluit aangaande de (meerjaren)begroting 2021-2025 is
in de vergadering van 17 december 2020 ter goedkeuring aan de RVT voorgelegd. De RvT heeft deze
begroting in deze vergadering van 17 december 2020 goedgekeurd.
Een goede (meerjaren)begroting maakt het mogelijk om tijdig te handelen en interventies in gang te
zetten teneinde een gezonde financiële organisatie te blijven. In dit kader is er aandacht voor
doelmatigheid, bijvoorbeeld of de kosten en investeringen aansluiten bij het (onderwijskundig) beleid en
de financiële positie van de Lowys Porquinstichting. Een belangrijk onderdeel hierin is de post personele
lasten. Bij de verloning van onze medewerkers hanteren we de CAO’s PO en VO als uitgangspunt.
De (meerjaren)begroting is beleidsrijk opgesteld. De investeringen komen vanuit de besturingsfilosofie,
het bestuurlijk jaarplan, het Koersplan en de beleidsplannen van de medewerkers. Dit zijn de vier
sturingsdocumenten voor de jaarbegroting van 2021 en de (meerjaren)begroting 2021-2025. Verder is
opgenomen hoe negatieve exploitatieresultaten door middel van natuurlijk verloop van personeel zullen
worden opgevangen.
4.4 Treasurybeleid
De stichting hanteert een treasurystatuut. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders het financieringsen beleggingsbeleid zich dient te bewegen. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen
overeenkomstig hun bestemming worden besteed.
Sinds 1 juli 2016 vervangt de Regeling beleggen, lenen en derivaten 2016 (BL&D) de Regeling beleggen
en belenen van 2010.
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Als gevolg hiervan zijn schoolbesturen per 1 oktober 2017 verplicht om een treasurystatuut vast te
stellen dat voldoet aan de eisen van de nieuwe regeling. Per 18 december 2018 is deze regeling
gewijzigd in verband met de aanpassing van de definitie van een lidstaat in relatie tot de voorwaarden
met betrekking tot het aangaan van leningen. Het treasurystatuut is op 12 maart 2019 vastgesteld door
het CvB en door de RvT op 11 april 2019 goedgekeurd.
De stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. De tegoeden op de bankrekeningen
zijn direct opeisbaar.
De stand per 31 december 2020
Kas
Tegoeden op bank- en girorekeningen

€
0
8.225.195

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
4.5 Vermogen
Per 31 december 2020 zijn de volgende (bestemmings-)reserves ingevuld:
BOVENSCHOOLS:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve personele frictie
Bestemmingsreserve gebouw Kwadrant
Bestemmingsreserve BAPO
Bestemmingsreserve onderwijskundige vernieuwingen
Bestemmingsreserve duurzaamheid
Bestemmingsreserve privaat

€ 11.688.834
€
450.000
€
861.679
€
31.454
€
519.776
€ 1.141.030
€
241.498

Totaal bovenschools (inclusief bestuursbureau)

€

14.934.271

94%

Totaal scholen

€

957.748

6%

Eindtotaal inclusief resultaatbestemming 2020

€

15.892.019

100%

SCHOLEN:
Algemene reserve (cumulatieve exploitatieresultaten)
Bestemmingsreserve ERD vervangingsbudget
Bestemmingsreserve groeibekostiging
Bestemmingsreserve groeigelden SWV-SBO

€
€
€
€

297.222
103.920
253.720
302.886

4.6 Toelichting bestemmingsreserves publiek
Voor het kunnen opvangen van personele risico’s, onder andere door krimp, is in 2005 een
bestemmingsreserve personeel gevormd. Gedurende 2020 zijn er geen middelen ingezet, daardoor
bedraagt deze bestemmingsreserve personeel ultimo 31 december 2020 € 450.000.
Voor het kunnen opvangen van risico’s bij het gebouw van Het Kwadrant is een bestemmingsreserve
gebouw Kwadrant gevormd van totaal € 862.000. De reden hiervoor is dat we de huisvestingslasten
kunnen blijven betalen bij een daling van het leerlingaantal en dat we de gelden die we ontvangen vanuit
de doordecentralisatie reserveren voor toekomstige verbouwing/nieuwbouw.
Voor het kunnen opvangen van toekomstige BAPO-lasten is een bestemmingsreserve gevormd van
totaal € 31.000. In 2015 is deze bestemmingsreserve, op basis van de werkelijke aanpassing door
individuele personeelsleden, bijgesteld. Met ingang van 1 oktober 2014 is de BAPO-regeling afgeschaft.
Hierdoor wordt vanaf laatstgenoemde datum het aantal ‘verlofspaaruren’ aangaande deze oude
regeling niet verder opgebouwd. In 2020 is € 48.000 ten laste van de reserve gebracht.
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In het kader van onderwijskundige vernieuwingen is een bestemmingsreserve gevormd. Scholen
kunnen hierdoor innovatieve investeringsideeën doorvoeren die aansluiten op het geven van goed
onderwijs. Jaarlijks komen de afschrijvingen van de investeringen ten laste van deze
bestemmingsreserve.
In het kader van investeren op het gebied van duurzaamheid ten aanzien van huisvesting is een
bestemmingsreserve gevormd. We constateren tekorten in facilitering vanuit de overheid inzake
duurzaamheid en huisvesting. We willen de komende jaren vanuit een strategisch en integraal
huisvestingsplan inzetten op een gezonde leer-, ontwikkel- en werkomgeving. We zien
onderwijshuisvesting als derde pedagoog.
Voor het kunnen opvangen van risico’s in het kader van het eigen risicodragerschap voor vervangingen
wordt bij een positief resultaat een bestemmingsreserve gevormd. Dit is de resultante van gemaakte
beleidskeuzes waarbij scholen een budget ontvangen voor vervangingen. Van het budget gaan de
werkelijk gemaakte kosten af. Het budget dat overblijft gaat naar de bestemmingsreserve en kan ingezet
worden voor personeel/taakstellingen. In 2020 gaat het om een bedrag van € 104.000 dat als
bestemmingsreserve is gevormd.
In het kader van de personele groeibekostiging is een bestemmingsreserve gevormd. De reden hiervan
is dat deze gelden verantwoord dienen te worden in het jaar van ontvangst. Voor de scholen is dit bijna
onmogelijk, omdat de definitieve afrekening van de groeibekostiging plaatsvindt op het einde van het
schooljaar. De scholen kunnen door deze werkwijze de gelden alsnog naar eigen inzicht inzetten.
Voor het opvangen van toekomstige lasten inzake leerlingdaling in het SBO is deze
bestemmingsreserve gevormd. Vanuit het samenwerkingsverband ontvangen SBO scholen groeigelden
als ze stijgen in het aantal leerlingen en betalen ze geld terug aan het samenwerkingsverband bij daling
in leerlingen.
4.7 Toelichting bestemmingsreserve privaat
De bestemmingsreserve privaat is ontstaan in de periode voor de invoering van de lumpsum en heeft
onder andere betrekking op voorheen ontvangen ouderbijdragen. Deze bestemmingsreserve is op enig
moment overgeheveld naar stichtingsniveau en vormt de dekking voor de lening aan de Stichting
Onderwijsgebouw Zuiderdreef ten bedrage van € 150.000.
4.8 Financiële positie op balansdatum
Onderstaand treft u de balans aan per 31-12-2020. De balans is een momentopname van de
vermogensstructuur van de organisatie. Het betreft een overzicht van de financiële situatie op
31 december 2020 in vergelijking tot de situatie van een jaar daarvoor.
Activa

31-12-2020
€

31-12-2019
€

31-12-2020
€

Passiva

31-12-2019
€

Materiële vaste activa

€

10.145.411

€

8.828.321 Eigen vermogen

€

15.892.019

€

16.514.245

Financiële vaste activa

€

194.617

€

209.100 Voorzieningen

€

1.783.039

€

1.156.629

Vorderingen

€

3.870.615

€

2.940.522 Langlopende schulden

€

40.758 €

42.388

Liquide middelen

€

8.225.195

€

9.929.867 Kortlopende schulden

€

4.720.022

€

4.194.548

Totaal activa

€

22.435.838

€

€

22.435.838

€

21.907.810

21.907.810 Totaal passiva

Toelichting op de balans:
Activa:
De balanswaarde van de materiële vaste activa is gestegen (€ 1.317.000) ten opzichte van voorgaand
jaar. De voornaamste reden hiervan is dat er in duurzaamheid, klimaat en ICT is geïnvesteerd voor een
bedrag van € 1.900.000. De afschrijvingslasten bedragen € 1.464.000, deze liggen in lijn met de
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begroting. De investeringen in 2020 bedragen € 2.781.000. Investeringen vinden plaats op basis van
het meerjareninvesteringsplan (MJIP).
Onder de financiële vaste activa is in 2015, vanuit privaat vermogen, een lening verstrekt aan Stichting
Onderwijsgebouw Zuiderdreef ter waarde van € 180.000 op balansdatum. In 2020 bedraagt de lening
van Stichting Onderwijsgebouw € 150.000. De lening is rentedragend en kent een aflossingsschema.
Tenslotte is er een totaalbedrag betaald van € 45.000 aan waarborgsommen bij het gebruik van iPads
en bij het huren van een pand.
De vorderingen zijn fors toegenomen met € 930.000. Oorzaken zijn een hogere vordering op OCW van
€ 148.000, een hoger saldo op balansdatum van vooruitbetaalde kosten van € 46.000, een lager saldo
overige vorderingen van € 181.000 door een aflopende schuldverhouding met de kinderopvang en een
lager saldo op balansdatum van nog te ontvangen posten van € 134.000. De oorzaak van een hogere
vordering op de gemeente van € 783.000 heeft te maken met de voorgeschoten kosten voor de
renovatie/uitbreiding van diverse scholen.
De liquide middelen zijn afgenomen met € 1.705.000. De operationele activiteiten dragen hiervoor
€ 1.062.000 positief aan bij, de investeringsactiviteiten voor € 2.765.000 en de financieringsactiviteiten
voor € 2.000 dragen hier negatief aan bij (zie eveneens het kasstroomoverzicht in de jaarrekening).
Passiva:
Het eigen vermogen is afgenomen met het nettoresultaat over 2020 te weten met € 622.000. De
voorzieningen zijn gestegen met € 626.000.
Op basis van cao-afspraken is in 2016 een voorziening duurzame inzetbaarheid gevormd. Het saldo
bedraagt op balansdatum € 32.000.
De voorziening onderhoud bedraagt op balansdatum € 1.163.000. In 2020 heeft er een kleinere
onttrekking plaatsgevonden. Voor de jaarrekening 2020 wordt gebruik gemaakt van de tijdelijke
uitzonderingsbepaling conform RJO artikel 4 lid 1c.
De voorziening jubileum bedraagt per balansdatum € 588.000.
De kortlopende schulden zijn gestegen met € 525.000. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere
verplichtingen op balansdatum aan crediteuren (facturen aan bouwbedrijven in het kader van
renovatie/uitbreiding) en minder schuld in verband met te besteden gelden met vooruit ontvangen van
(niet) geoormerkte OCW-subsidies (LOF-subsidies, lerarenbeurs en overige subsidies).
4.9 Analyse resultaat
Onderstaand een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van gerealiseerde en begrote
baten en lasten voor het kalenderjaar 2020 en gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2019.
Realisatie
2020

Begroting
2020

Verschil
realisatie
t.o.v.
begroting

Realisatie
2019

€

€

€

€

Verschil
realisatie
2020 t.o.v.
realisatie
2019
€

Baten
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

42.296.925
577.361
970.658
43.844.944

40.768.864
559.300
799.229
42.127.393

1.528.061
18.061
171.429
1.717.551

41.191.148
739.362
1.130.527
43.061.037

1.105.777
-162.001
-159.869
783.907

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten

35.954.591
1.462.601
3.922.692
3.112.231
44.452.115

34.706.453
1.465.215
3.185.383
3.131.597
42.488.648

1.248.138
-2.614
737.309
-19.366
1.963.467

33.005.499
1.293.719
3.502.527
3.246.210
41.047.955

2.949.092
168.882
420.165
-133.979
3.404.160

Saldo baten en lasten

-607.171

-361.255

-245.916

2.013.082

-2.620.253

-15.055

5.255

-20.310

6.197

-21.252

-622.226

-356.000

-266.226

2.019.279

-2.641.505

Financiële baten en lasten
Resultaat
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De jaarbegroting van 2020 liet een negatief resultaat zien van € 356.000 (dit is inclusief de berekende
‘zekere’ taakstellingen). In totaal is een bedrag van € 34.000 aan taakstelling opgenomen, te realiseren
in de periode augustus – december 2020. Uiteindelijk laat boekjaar 2020 een negatief resultaat zien van
€ 622.000, een negatief verschil ten opzichte van de begroting van € 266.000.
Van grote invloed op dit negatieve resultaat is dat, gedurende 2020, een nieuwe cao voor PO en VO is
ingegaan die voortvloeit uit het onderwijsakkoord. De nieuwe cao is op 1 januari 2020 in het PO en op
1 maart 2020 in het VO ingegaan. Deze nieuwe cao was in de begroting 2020, vanwege de op dat
moment onzekerheid over de toekenning en het effect in geld, niet opgenomen.
De belangrijkste oorzaak van het negatieve resultaat is, ondanks de (verkapte) bezuinigingen van
gemeentelijke en landelijke rijksoverheid, meer inkomsten dan voorzien met name door bijstelling van
de bekostigingsbedragen voortvloeiend uit het onderwijsakkoord voor een nieuwe cao en door het
ontvangen van personele groeibekostiging.
De hierboven genoemde bijgestelde bekostiging personeel regulier, personeel- en arbeidsmarkt (p&a)
en prestatiebox leidde tot een hogere rijksbijdrage dan begroot van € 765.000. De
onderwijsachterstandsgelden zijn anders verdeeld en zitten nu in een aparte bekostiging op basis van
een achterstandsscore. De bijstelling heeft een positief effect van € 105.000. In het kader van
groeibekostiging is er een bedrag ontvangen van € 265.000. Daarnaast zijn er ook extra middelen
toegekend in het kader van de werkdrukgelden. Het gaat hierbij om een bedrag van € 70.000. Ook
ontvangen subsidies lerarenbeurs, vreemdelingen en éénmalige subsidies zorgen voor een positief
effect van € 18.000. Vanuit het samenwerkingsverband zijn groeigelden ontvangen inzake stijging van
het aantal leerlingen van het SBO, dit zorgt voor een positief effect van € 303.000.
De voornaamste positieve afwijking van de overige baten is het feit dat er meer gelden zijn ontvangen
in het kader van begeleiding leerlingen, school gerelateerde projecten en incidentele subsidies voor een
bedrag van € 153.000 en meer ontvangsten in het kader van detachering van € 43.000 door tussentijds
uitbreiding van uren. Een negatieve afwijking in minder ontvangsten van huuropbrengsten € 23.000 dit
heeft te maken met Covid-19.
Wat lasten betreft is in de begroting geen rekening gehouden met een opslag op de loonsom voor
onvoorziene premiestijgingen. Vanuit het onderwijsakkoord is er een nieuwe cao afgesloten voor zowel
PO als VO. Voor het PO een salarisverhoging van 4,5%, eenmalige uitkering van 33% van het nieuwe
maandloon, een eenmalige uitkering van € 875 naar rato van de werktijdfactor en een eenmalige toelage
van 0,7% aan de eindejaarsuitkering inzake verhoogde middelen bij het afsluiten van de cao. Voor het
VO een salarisverhoging van 2,75%, eenmalige uitkering van € 750 naar rato van de werktijdfactor en
de eindejaarsuitkering wordt met 0,6% verhoogd. Dit zorgt tezamen voor een negatief verschil van €
2.623.000. Tevens vallen de loonkosten van de beleidsmedewerker huisvesting en de
bestuurssecretaris onder deze kosten, terwijl deze voorheen onder kosten uitbesteding derden vielen.
Een positief effect op de loonkosten is het feit dat veel vacatures (ook vanuit de jaarplannen) later of
helemaal niet zijn ingevuld maar wel waren opgenomen in de begroting en dat een aantal taakstellingen
niet meer van toepassing zijn, omdat we tijdig het resultaat op schoolniveau hebben kunnen bijsturen.
Het gaat hierbij om een bedrag van € 456.000. Een ander positief verschil zijn de loonkosten inzake
vervangingen (vervanging zwangerschapsverlof, ziekteverlof en overige) deze wijken € 331.000 positief
af van de begroting. De reden hiervan is, dat vervangend personeel niet altijd voorhanden is.
De overige personeelslasten laten een positieve afwijking zien van € 588.000. Kosten uitbesteding
derden wijkt positief af van de begroting met € 165.000. Zoals hierboven aangegeven betreft dit een
administratieve verschuiving van kosten. Door het aanstellen van een beleidsmedewerker huisvesting
en een bestuurssecretaris, die we voorheen inhuurden, vallen de kosten nu onder loonkosten. Met deze
administratieve verschuiving is in de begroting geen rekening gehouden. Voor begeleiding van
personeel, werving personeel en nascholing is minder uitgegeven dan opgenomen in de begroting,
namelijk € 347.000. Het sluiten van de scholen en Covid-19 heeft hier invloed op gehad. De overige
personeel gerelateerde kosten bedragen over de verslagperiode € 76.000 minder dan begroot. In de
begroting zijn stelposten opgenomen welke nauwelijks zijn belast gedurende het jaar.
We zien een overschrijding op de huisvestingslasten. Deze overschrijding is het gevolg van onze visie
op duurzaamheid/energie. We constateren tekorten in facilitering vanuit de overheid inzake
duurzaamheid en huisvesting. We willen de komende jaren vanuit een strategisch en integraal
huisvestingsplan inzetten op een gezonde leer-, ontwikkel- en werkomgeving.
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We zien onderwijshuisvesting als derde pedagoog en door het meerjarenonderhoudsplan slim in te
richten kunnen we deze doelstellingen realiseren. De schoonmaaklasten wijken negatief af van de
begroting, dit heeft te maken met Covid-19 door extra schoonmaak op de scholen. We zien ook een
overschrijding van de huisvestingslasten in de gebouwen die een Vereniging van Eigenaren hebben.
De overige materiële lasten liggen in lijn met de begroting. Een overschrijding zit met name in de
licentiekosten, reproductie, deskundigenadvies en public relations. Een positieve afwijking ten opzichte
van de begroting zit met name in culturele vorming, buitenschoolse activiteiten en jaarafsluiting. Veel
van deze activiteiten zijn niet doorgegaan en dit heeft alles te maken met Covid-19.
Het negatieve resultaat van € 622.000 is opgebouwd uit een negatief resultaat bovenschools van
€ 407.000 en een negatief resultaat van alle scholen van € 215.000, dit wordt grotendeels veroorzaakt
door de nieuwe cao. In het resultaat bovenschools zijn de investeringen in het kader van strategisch
beleid meegenomen.
Uiteindelijk zal een bedrag van € 782.000 worden onttrokken uit de algemene reserve. Het verschil met
het nettoresultaat van € 622.000, € 160.000, is de mutatie op de bestemmingsreserves:
-/- € 48.000 ten laste van de reserve Bapo;
-/- € 400.000 ten laste van de reserve eigenrisicodrager vervangingsbudget;
-/- € 40.000 ten laste van de reserve onderwijskundige vernieuwingen;
+/+ € 7.000 ten gunste van de reserve groeibekostiging;
+/+ € 211.000 ten gunste van de reserve duurzaamheid;
+/+ € 127.000 ten gunste van de reserve gebouw Kwadrant;
+/+ € 303.000 ten gunste van de reserve groeigelden SWV-SBO.
4.10 Analyse realisatie huidig jaar versus begroting en realisatie
huidig jaar versus realisatie voorgaand jaar
Het gerealiseerde resultaat wijkt € 266.000 negatief af van het begrote resultaat. De oorzaken van deze
afwijking zijn:
%
afwijking
t.o.v.
begroting

Analyse realisatie huidig jaar versus begroting
*
3.1
3.2/3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
6

Hogere Rijksbijdrage OCW
Hogere overige overheidsbijdragen/hogere overige baten
Hogere personele lasten
Lagere afschrijvingslasten
Hogere huisvestingslasten
Lagere overige instellingslasten
Lager resultaat financiële baten en lasten
Negatief resultaat ten opzichte van begroting

* Nummering verwijst naar rubriek in de jaarrekening.

€
1.528.061
189.490
1.248.138
2.614
737.309
19.366
20.310
-266.226

+
+
+
+
-

3,75%
13,95%
3,60%
-0,18%
23,15%
-0,62%
-386,49%

Verklaring bij:
De reguliere bekostiging is positief bijgesteld, voortvloeiend uit het onderwijsakkoord voor een
3.1
nieuwe cao. Deze bekostiging is betaald voor de nieuwe cao en er is personele groeibekostiging
ontvangen. Daarnaast zijn er ook extra middelen toegekend in het kader van de
werkdrukgelden, onderwijsachterstanden en groeigelden voor het SBO.
3.2/3.5 Deze hogere inkomsten betreffen met name vergoedingen op personeel, school gerelateerde
projecten en incidentele subsidies welke voorzichtigheidshalve niet waren begroot. Vanuit de
gemeenten hebben we diverse subsidies ontvangen.
Binnen de personele lasten wordt onderscheid gemaakt in loonkosten en overige personele
4.1
lasten. De personele lasten wijken € 1.248.000 (3,60% van de begroting) negatief af. De
loonkosten laten een negatieve afwijking zien van € 1.836.000. De reden hiervan is dat vanuit
het onderwijsakkoord een salarisverhoging heeft plaatsgevonden voor PO en VO.
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4.2
4.3
4.4

De loonkosten inzake vervangingen (vervanging zwangerschapsverlof, ziekteverlof en overige)
wijken € 331.000 positief af van de begroting evenals vacatures die later of helemaal niet zijn
ingevuld maar wel waren opgenomen in de begroting. Hierbij gaat het om een bedrag van
€ 456.000.
De overige personele lasten laten een positieve afwijking zien van € 588.000.
Kosten uitbesteding derden wijkt positief af van de begroting. Dit betreft een administratieve
verschuiving van kosten. Door het aanstellen van een beleidsmedewerker huisvesting en een
bestuurssecretaris, die we voorheen inhuurden, vallen de kosten nu onder loonkosten. Voor
begeleiding van personeel, werving personeel en nascholing is minder uitgegeven dan
opgenomen in de begroting. Het sluiten van de scholen en Covid-19 heeft hier invloed op gehad.
In de begroting zijn stelposten opgenomen welke nauwelijks zijn belast gedurende het jaar.
De afschrijvingslasten liggen in lijn met de begroting.
In 2020 zijn er meer kosten gemaakt voor duurzaamheid en verbetering van de
huisvestingssituatie. Aandacht voor duurzaamheid en verbetering van huisvestingssituaties is
een bewuste bestuurlijke beleidskeuze geweest.
De overige instellingslasten liggen in lijn met de begroting.

Het positieve resultaat over het boekjaar 2019 bedroeg € 2.019.000. In de navolgende paragraaf is een
specificatie opgenomen van de belangrijkste verschillen.
Het resultaat is ten opzichte van 2019 gedaald met € 2.642.000, belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
%
afwijking
t.o.v.
realisatie
vorig jaar

Analyse realisatie huidig jaar versus realisatie voorgaand jaar

*
3.1
3.2/3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
6

Hogere Rijksbijdrage OCW
Lagere overige overheidsbijdragen/lagere overige baten
Hogere personele lasten
Hogere afschrijvingslasten
Hogere huisvestingslasten
Lagere overige instellingslasten
Lagere financiële baten en lasten
Negatief resultaat ten opzichte van resultaat voorgaand jaar

* Nummering verwijst naar rubriek in de jaarrekening.

€
1.105.777
321.870
2.949.092
168.882
420.165
133.979
21.252
-2.641.505

+
+
-

2,68%
-17,21%
8,94%
13,05%
12,00%
-4,13%
-342,94%

Verklaring bij:
3.1
Oorzaak is voornamelijk de bijgestelde bekostiging met name op grond van het
onderwijsakkoord voor de nieuwe cao. Daarnaast zijn er ook extra middelen toegekend in het
kader van de werkdrukgelden, onderwijsachterstanden en groeigelden voor het SBO
3.2/3.5 Dit wordt met name veroorzaakt door lagere c.q. niet begrote overige opbrengsten. Dit heeft
betrekking op gelden inzake begeleiding leerlingen, school gerelateerde projecten en
incidentele subsidies. Vanuit de gemeente extra subsidie ontvangen in 2019 voor
onderwijsachterstanden.
4.1
De hogere personele lasten worden grotendeels veroorzaakt door dat vanuit het
onderwijsakkoord een nieuwe cao is afgesloten voor zowel PO als VO.
4.2
De hogere afschrijvingslasten worden grotendeels veroorzaakt door investeringen die gedaan
zijn in duurzaamheid en verbetering van de huisvestingssituatie.
4.3
In 2020 zijn er meer kosten gemaakt voor duurzaamheid en verbetering van de
huisvestingssituatie. Aandacht voor duurzaamheid en verbetering van huisvestingssituaties is
een bewuste bestuurlijke beleidskeuze geweest.
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4.11 Kengetallen
Vanuit de eerder in het verslag gepresenteerde staat van baten en lasten en balans kan een aantal
kengetallen worden gehaald. De kengetallen over het kalenderjaar 2020 zijn opgenomen in
onderstaande tabel. Kengetallen maken (financiële) ontwikkelingen inzichtelijk.
Gerealiseerd Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Solvabiliteit
= EV + voorzieningen / totaal passiva

79%

79%

76%

76%

76%

76%

2,6

1,9

1,6

1,8

1,9

2,0

Rentabiliteit
= resultaat / (totale baten incl financiele baten)

-1%

-10%

-3%

-1%

-1%

0%

Weerstandsvermogen
= eigen vermogen / (totale baten incl financiele
baten)

36%

27%

20%

19%

19%

19%

Weerstandsvermogen LPS
= eigen vermogen (exclusief bestemmingsreserves) / (totale baten incl financiele baten)

27%

18%

11%

10%

10%

10%

9%

16%

10%

7%

8%

8%

43%

40%

36%

36%

37%

37%

Liquiditeit
= vlottende activa / kortlopende schulden

Huisvestingsratio
= (huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen
en terreinen) / totale lasten
Kapitalisatiefactor
= (totaal balans - boekwaarde gebouwen en
terreinen) / totale baten + financiële baten
Signaleringsgrenzen
Solvabiliteit
Liquiditeit
Rentabiliteit
Weerstandsvermogen
Weerstandsvermogen LPS
Huisvestingsratio
Kapitalisatiefactor

Ondergrens
30%
0,75
0%
5%
5%
∞
∞

Bovengrens
∞
∞
10%
∞
∞
10%
35%

Voor het kengetal “signaleringswaarde bovenmatig publiek eigen vermogen” verwijzen we naar
hoofdstuk 5.6
Solvabiliteit:
Definitie: eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen.
De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft inzicht in de
financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar
verplichtingen kan voldoen. Definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 79% van het totale vermogen uit
eigen vermogen ofwel reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 21% van het
totale vermogen gefinancierd wordt met vreemd vermogen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de
vermogenspositie van de stichting goed is. De stichting is duidelijk in staat om aan haar verplichtingen
op langere termijn te kunnen voldoen.
Liquiditeit (current ratio):
Definitie: de verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en
voorraden) en de kortlopende schulden.
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.
De liquiditeitsratio geeft aan dat 2,6 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden,
bestaande uit kortlopende verplichtingen aan kredietinstellingen, crediteuren, nog te betalen posten en
de overlopende passiva.
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De stichting heeft op 31 december 2020 de beschikking over € 8.225.000 aan liquide middelen en heeft
daarnaast € 3.871.000 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. Deze bedragen zijn binnen één jaar
opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden die binnen één jaar voldaan
moeten zijn, te weten € 4.720.000. De liquiditeitspositie van de stichting is hierdoor goed te noemen.
In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen
verplichtingen.
Rentabiliteit:
Definitie: resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot
de totale baten. De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de totale opbrengsten omgezet wordt in
het uiteindelijke resultaat. De stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten € 43.830.000, een
negatief resultaat behaald van € 622.000. Dit houdt in dat 1,42% van de baten wordt omgezet in het
uiteindelijk negatieve resultaat, ofwel van elke euro die wordt ontvangen, komen we € 0,0142 tekort en
wordt € 1,0142 besteed. In vergelijking met vorig jaar is de ratio gedaald.
Weerstandsvermogen:
Definitie: het eigen vermogen, uitgedrukt in een percentage van de rijksbijdrage OCW.
Het weerstandsvermogen geeft het vermogen aan om niet-voorziene, tot de reguliere bedrijfsvoering
behorende risico’s, op te vangen. Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de
organisatie en het goed functioneren van de planning & control cyclus blijven altijd restrisico’s achter.
Voor het opvangen van de mogelijke financiële effecten moet het bestuur voldoende
weerstandsvermogen hebben of opbouwen. De onderwijsinspectie hanteert een signaleringsgrens
kleiner dan 5%. Het weerstandsvermogen blijft met 36% ruim boven deze grens.
Weerstandsvermogen Lowys Porquinstichting:
Definitie: het eigen vermogen (exclusief bestemmingsreserves), uitgedrukt in een percentage van de
rijksbijdrage OCW.
De Lowys Porquinstichting hanteert een eigen kengetal voor het berekenen van het
weerstandsvermogen. Het gaat er hierbij om dat de bestemmingsreserves niet worden meegenomen in
de berekening. Deze gelden zijn bestemd en niet inzetbaar voor het opvangen van eventuele nietvoorziene risico’s. In 2020 was dit 27%.
Huisvestingsratio:
Definitie: som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som
van de totale lasten (inclusief financiële lasten).
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 10%. De huisvestingsratio is
voor 2020 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie.
In vergelijking met 2019 is de huisvestingsratio hetzelfde gebleven.
Kapitalisatiefactor:
Definitie: de activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en
terreinen gedeeld door de totale baten inclusief de financiële baten.
De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is, dit om te signaleren of
onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling
van hun taken. De onderwijsinspectie hanteert een bovengrens van 35%. De kapitalisatiefactor is voor
2020 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019 is de
kapitalisatiefactor hetzelfde gebleven.
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4.12 Allocatie middelen
De beschikbare middelen worden zodanig verdeeld dat onze stichtingsdoelstellingen zo optimaal
mogelijk worden gerealiseerd. Deze bestedingsdoelen zijn afgeleid van de statutaire doelen van de
stichting en uiteindelijk gericht op de realisatie daarvan. De focus voor de realisatie daarvan is algemeen
verwoord in het Koersplan.
Een deel van de middelen wordt ingezet op bovenschools niveau; een ander deel wordt ingezet op
schoolniveau. Deze toewijzing van middelen wordt niet bepaald door een technische
bekostigingsgrondslag, maar door een inhoudelijk eigen en een vastgesteld allocatiemodel. Daarbij
wordt gestreefd naar eenduidigheid waar het stichtingsbreed beleid betreft en een bepaalde mate van
financiële autonomie van de afzonderlijke scholen. Deze eenduidigheid en financiële autonomie wordt
gecombineerd met een bepaalde mate van solidariteit.
Het allocatiemodel op schoolniveau heeft als uitgangspunt dat de rijksbijdragen, gemeentelijke
bijdragen en overige baten hier geheel ten gunste van komen. De baten van het samenwerkingsverband
komen voor 85% ten gunste van de school.
De kostenplaats bestuursbureau is afhankelijk van de beschikbare middelen die komen vanuit de
afdracht van de scholen. Daarnaast genereert het bestuursbureau voor een klein gedeelte zelf middelen
vanuit overige baten en rente van spaarrekeningen.
De kostenplaats gezamenlijke kosten is afhankelijk van de beschikbare middelen die komen vanuit de
afdracht van de scholen. Daarnaast genereert deze kostenplaats voor een klein gedeelte zelf middelen
vanuit het samenwerkingsverband voor 15%, rente van leningen en overige baten.
De kostenplaats strategisch beleid heeft als doel om duurzaamheid en onderwijskundige vernieuwingen
te realiseren binnen de Lowys Porquinstichting. In het kader van de signaleringswaarde bovenmatig
eigen vermogen komen deze investeringen rechtstreeks uit de algemene reserve van de stichting en
wordt hiervoor een bestemmingsreserve gecreëerd. De afschrijvingslasten van deze investeringen
komen hier ten laste van.
De afdracht naar het bestuursbureau en gezamenlijke kosten mag maximaal maar 10% bedragen van
deze totale baten (reguliere lumpsum, p&a beleid, t-methode en materiële instandhouding).
Op basis van het allocatiemodel wordt het budget per school bepaald. Het betreft hier een richtlijn.
Afwijkingen van het allocatiemodel worden binnen het breed beraad besproken. Op deze wijze kan
inzichtelijk gemaakt worden dat er sprake is van een direct verband tussen beleid en uitvoering, plannen
en budgetten.
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5. Continuïteitsparagraaf
5.1 Algemeen
De informatie opgenomen in deze paragraaf geeft inzicht in de wijze waarop de Lowys Porquinstichting
omgaat met de financiële gevolgen van het gevoerde en te voeren beleid. Daarmee wordt tevens zicht
geboden op het verwachte exploitatieresultaat in de komende jaren en de ontwikkeling van de
vermogenspositie.
5.2 Kengetallen
Kengetallen
teldatum 1 oktober
FTE-leerling ratio's
leerling- FTE ratio
leerling- directie ratio
leerling- OP ratio
leerling- OOP ratio
baten per leerling (excl. financiële baten)
lasten per leerling (excl. financiële lasten)
index baten per leerling
index lasten per leerling
Leerlingenaantal
Personele bezetting stand 31/12 FTE
directie
onderwijzend personeel - OP
onderwijsondersteunend personeel - OOP
Totaal

2020
1-10-2019

2021
1-10-2020

2022
1-10-2021

2023
1-10-2022

2025
1-10-2023

2025
1-10-2024

13,30
194,50
16,73
97,25

13,12
190,72
16,45
98,44

12,99
188,00
16,26
98,62

13,02
185,56
16,27
100,64

12,99
181,50
16,22
101,89

13,00
181,19
16,24
101,72

€ 7.044
€ 7.142

€ 7.158
€ 7.843

€ 7.180
€ 7.406

€ 7.210
€ 7.259

€ 7.250
€ 7.286

€ 7.287
€ 7.285

101,26
107,71

101,61
109,81

100,31
94,43

100,42
98,02

100,55
100,37

100,51
99,98

6224

6103

6016

5938

5808

5798

32
372
64
468

32
371
62
465

32
370
61
463

32
365
59
456

32
358
57
447

32
357
57
446

De komende jaren zal het aantal FTE dalen door, met name, natuurlijk verloop. Vanuit ons huidige
personeelsbestand zullen er de komende schooljaren personeelsleden zijn wiens dienstverband eindigt
vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Er is daarbij rekening gehouden met de
huidige wettelijke vastgestelde AOW-datum. In de (meerjaren)begroting is rekening gehouden met het
vertrek van deze personeelsleden per de huidige AOW-datum. Daar waar dit aan de orde is, is een
vacatureruimte opgenomen om deze plek her te bezetten. Daar waar dit momenteel niet nodig wordt
geacht, bijvoorbeeld omdat de school te maken heeft met krimp, is geen vacatureruimte opgenomen.
Een opmerking over de zorgelijke situatie betreffende het lerarentekort mag echter in een
continuïteitsparagraaf niet ontbreken. In het Koersplan van de Lowys Porquinstichting, dat medio 2020
gepubliceerd is, is dit een van de thema’s. De Lowys Porquinstichting heeft hier beleid op gemaakt om
een aantrekkelijk werkgever te zijn om zo voldoende medewerkers te kunnen behouden en te werven.
Met betrekking tot het behouden van medewerkers hebben we bij het opstellen van dit beleid aandacht
geschonken aan potentials, zowel binnen de groep leerkrachten als die van de leidinggevenden.
In dit beleid hebben we diverse punten opgenomen zoals een betaalde LIO-stage, een
vergoedingsregeling woon- en werkverkeer en betaalde stagiaire kind professional een regeling
zij-instroom. Daarnaast hebben we onderzocht of we een regeling kinderopvang ten behoeve van het
eigen personeel konden maken. Dit bleek helaas onhaalbaar te zijn.
Met betrekking tot Covid-19 trekt het kabinet ruim € 8,5 miljard (Nationaal Programma Onderwijs) uit
om de gevolgen van de crisis voor leerlingen, studenten en medewerkers van onderwijsinstellingen te
bestrijden. Daarvan is € 5,8 miljard beschikbaar voor het po en het vo, met name om in de schooljaren
2021-2022 en 2022-2023 een eigen school programma op te stellen en uit te voeren.
Kernpunt in de plannen is het eigen schoolprogramma dat iedere school moet opstellen en in de
schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 moet uitvoeren. Iedere school brengt als gevolg van Covid-19 de
ontstane vertragingen in kaart (cognitief, executief en sociaal). Voor het in kaart brengen wordt door de
overheid een format voor een schoolscan ter beschikking gesteld.
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Op basis van de inventarisatie van de vertragingen stelt de school een plan van aanpak op om in de
komende twee jaren de vertragingen weg te werken. De school is bij het opstellen van het eigen
schoolprogramma niet volledig vrij in de keuze van de activiteiten die men uit gaat voeren. Gekozen
moet worden uit een limitatieve opsomming (catalogus, menukaart) die de overheid ter beschikking stelt.
Deze bestaat uit wetenschappelijk bewezen effectieve interventies.
Voor de komende jaren zal het aantal FTE flink fluctueren aangezien deze middelen veelal worden
ingezet voor het aantrekken van extra personeel en deze middelen niet structureel zijn.
In onderstaande grafiek is het verloop van de rijksbijdrage per leerling in de verschillende begrotingen
en de werkelijkheid te zien.

Verloop rijksbijdrage personeel per leerling

7.000
6.000

Bedrag

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

begroting

4.844

4.728

4.901

5.472

5.700

6.005

6.035

6.065

6.095

6.126

werkelijk

4.876

4.971

5.370

5.817

5.950

5.3 Leerlingprognoses
De bekostiging, opgenomen in de (meerjaren)begroting 2021-2025, is gebaseerd op basis van
geprognosticeerde leerlingaantallen. Deze prognoses zijn in overleg met de schooldirecteuren
opgesteld. Voor het speciaal basisonderwijs (De Driemaster) en het praktijkonderwijs (Het Kwadrant) is
deze prognose moeilijker in te schatten. Hierbij is het risico tot afwijking groter. Het leerlingaantal voor
2021 is gedaald. De daling ten opzichte van 2020 is 121 leerlingen en dit heeft betrekking op Covid-19
en de daardoor verminderde instroom van arbeidsmigranten. Wel wordt gesignaleerd dat de directeuren
voorzichtig zijn met het prognosticeren. Het werkelijk aantal leerlingen zal naar verwachting iets minder
teruglopen.
Grafisch geeft dat de volgende weergave:

Verloop leerlingenaantal

6.800

Leerlingenaantal

6.600
6.400
6.200
6.000
5.800
5.600
5.400

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

begroting

6.325

6.268

6.212

6.190

6.230

6.109

6.016

5.938

5.808

5.798

werkelijk

6.360

6.275

6.214

6.190

6.224

6.103
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5.4 Balans
In de navolgende tabel is de balans van het verslagjaar 2020 opgenomen alsmede de balans voor de
jaren 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025. Deze gegevens zijn gebaseerd op de jaarbegroting 2021 en de
(meerjaren)begroting 2021-2025 en bevatten verschillen met de gerealiseerde cijfers 2020, omdat deze
nog niet bekend waren ten tijde van het opstellen van de (meerjaren)begroting 2021-2025.
Gerealiseerd Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1.2 Materiele vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen
1.2.2 Inventaris en apparatuur
1.2.3 Overige materiële vaste activa
Totaal vaste activa
1.3 Financiele vaste activa
1.3.7 Overige vorderingen

3.735.471

3.997.770

3.730.876

5.114.236
6.414.562
5.830.937
5.418.883
5.178.426
1.295.704
1.672.551
1.677.247
1.531.382
1.365.577
10.145.411 12.917.971 12.055.062 11.222.589 10.541.773

4.830.858

4.546.878

4.272.324

4.833.382
1.190.947
9.755.205

194.617
194.617

188.617
188.617

182.617
182.617

176.617
176.617

170.617
170.617

164.617
164.617

1.5.1 Debiteuren
1.5.2 OCW
1.5.6 Overige overheden

1.832.780

1.832.780

-

-

-

-

1.5.7 Overige vorderingen
1.5.8 Overlopende activa
Totaal vorderingen
1.6 Effecten
1.7 Liquide middelen
Totaal vlottende activa

1.167.941

1.167.941

1.167.941

1.167.941

1.167.941

1.167.941

178.458
691.436
3.870.615
8.225.195
12.095.810

178.458
691.436
3.870.615
5.257.774
9.128.389

178.458
691.436
2.037.835
5.745.796
7.783.631

178.458
691.436
2.037.835
6.269.984
8.307.819

178.458
691.436
2.037.835
6.726.316
8.764.151

178.458
691.436
2.037.835
7.507.820
9.545.655

Totaal Activa

22.435.838 22.234.977 20.021.310 19.707.025 19.476.541 19.465.477

Totaal vaste activa
1.5 Vorderingen

Gerealiseerd Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene reserve
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)
2.1.5 Bestemmingsreserve (privaat)
Totaal eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personele voorzieningen
2.2.3 Overige voorzieningen
Totaal voorzieningen
2.3 Langlopende schulden
2.3.5.1 Overige
2.3.5.2 Vooruitontvangen investeringssubsidies
Totaal langlopende schulden
2.4 kortlopende schulden
2.4.3 Crediteuren
2.4.4 OCW
2.4.7 Belastingen en sociale premies
2.4.8 Schulden inzake pensioenen
2.4.9 Overige kortlopende schulden
2.4.10 Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden
Totaal Passiva

11.986.055
7.786.824
3.664.466
3.664.466
241.498
241.498
15.892.019 11.692.788

4.574.787
3.664.466
241.498
8.480.751

4.262.132
3.664.466
241.498
8.168.096

4.033.278
3.664.466
241.498
7.939.242

4.023.844
3.664.466
241.498
7.929.808

619.899
1.163.140
1.783.039

619.899
5.163.140
5.783.039

619.899
6.163.140
6.783.039

619.899
6.163.140
6.783.039

619.899
6.163.140
6.783.039

619.899
6.163.140
6.783.039

40.758
40.758

39.128
39.128

37.498
37.498

35.868
35.868

34.238
34.238

32.608
32.608

944.606
1.375.102

944.606
1.375.102

944.606
1.375.102

944.606
1.375.102

944.606
1.375.102

944.606
1.375.102

453.850
17.823
1.928.641
4.720.022

453.850
17.823
1.928.641
4.720.022

453.850
17.823
1.928.641
4.720.022

453.850
17.823
1.928.641
4.720.022

453.850
17.823
1.928.641
4.720.022

453.850
17.823
1.928.641
4.720.022

22.435.838 22.234.977 20.021.310 19.707.025 19.476.541 19.465.477
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De hierboven gepresenteerde meerjarenbalans is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid.
Investeringen in materiële vaste activa vinden plaats op basis van het meerjareninvesteringsplan en
worden gefinancierd uit eigen middelen.
De stichting handhaaft een zeer terughoudend beleid wat betreft investeringen in financiële vaste activa.
De afname van de vorderingen onder de financiële activa is de aflossing van de lening Stichting
Onderwijsgebouw Zuiderdreef.
Door de invoering van de wet vereenvoudiging bekostiging zal de bekostiging vanaf 2023 per
kalenderjaar zal plaatsvinden. Dit betekent ook het einde van de overlopende balanspost vordering op
OCW. Het eigen vermogen zal door het verdwijnen van deze genoemde balanspost dalen.
Door de te verwachten negatieve exploitatieresultaten, zal er de komende jaren ingeteerd worden op
de algemene reserve. Dit vindt op verantwoorde wijze plaats zowel op bovenschools niveau als op
schoolniveau. Deze negatieve exploitatieresultaten komen voort uit de signaleringswaarde voor
mogelijk bovenmatig eigen vermogen die de inspectie van het onderwijs vanaf 2020 hanteert.
In twee jaar tijd zullen er extra dotaties plaatsvinden aan de voorziening onderhoud. Deze dotaties
hebben als basis de richtlijnen voor de jaarverslaggeving betreffende de hoogte van de voorziening
onderhoud die alleen vastgesteld kan worden door iedere onderhoudsinvestering afzonderlijk op te
bouwen. Voor elke onderhoudscomponent dient een bedrag naar tijdsgelang te worden gereserveerd.
Met deze dotatie lopen we vooruit op het vullen van deze voorziening om een mogelijk tekort in de
toekomst te voorkomen.
Tevens zal de vordering op OCW verdwijnen door de wet vereenvoudiging bekostiging.
Voor de komende drie jaar zal vanuit het eigen vermogen een bedrag beschikbaar worden gesteld voor
het afschaffen van de vrijwillige ouderbijdrage. Gedurende deze drie jaar wordt bekeken hoe na 2024
het budget bestendigd kan worden in de geconsolideerde (meerjaren)begroting.
Onder de bestemmingsreserves publiek zijn opgenomen de bestemmingsreserve personele frictie,
gebouw Kwadrant, groeibekostiging, eigenrisicodrager vervangingsbudget, Bapo, duurzaamheid,
groeigelden SWV-SBO en onderwijskundige vernieuwingen. De hoogte van de bestemmingsreserves
zal op balansdatum worden vastgesteld op basis van het gekozen beleid.
Aan de voorziening onderhoud ligt een 20-jarenplan ten grondslag. Onttrekkingen aan deze voorziening
en dotaties zijn op basis van dit 20-jarenplan. De voorziening onderhoud omvat zowel gereserveerde
gelden voor binnenonderhoud als voor buitenonderhoud. Met ingang van 2015 is er sprake van
doordecentralisatie buitenonderhoud. De component, opgenomen in de materiële instandhouding, is
niet toereikend om het geplande buitenonderhoud te bekostigen. In 2015 is een strategisch
huisvestingsplan opgesteld. Dit strategisch huisvestingsplan heeft de input gegeven om in 2020
aanvullend beleid te formuleren voor zowel het binnenonderhoud als voor het buitenonderhoud. Het
beleid in 2020 en verder is gebaseerd op basis van solidariteit. Het gaat hierbij om de dotatie aan de
voorziening onderhoud die gebeurt op basis van het aantal leerlingen. Deze dotatie is toereikend voor
zowel het binnenonderhoud als voor het buitenonderhoud.
Daarbij maken we gebruik van de tijdelijke uitzonderingsregeling conform RJO artikel 4 lid 1c.
Vanaf 2023 zal de voorziening onderhoud gebaseerd zijn conform de richtlijnen van de
jaarverslaggeving. Voor elke school zal er een nieuwe up-to-date meerjarenonderhoudsplan aan ten
grondslag liggen.
De hoogte van de voorziening jubileum / duurzame inzetbaarheid is in de balans gelijk gehouden. De
jaarlijkse mutaties in deze voorzieningen zijn van kleine invloed.
Onder de langlopende schulden staat een investeringssubsidie van Het Kwadrant inzake de
verbouwing. Vanuit Ministerie van OCW hebben we deze subsidie ontvangen en jaarlijks vindt er een
vrijval plaats om een klein gedeelte van de afschrijving te compenseren.
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5.5 Staat van baten en lasten
In de navolgende tabel is de staat van baten en lasten van 2020 opgenomen alsmede de staat van
baten en lasten voor de jaren 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025. Deze gegevens zijn gebaseerd op de
jaarbegroting 2021 en de (meerjaren)begroting 2021-2025.

Baten
3.1 Rijksbijdrage OC&W
8000 Vergoeding salariskosten
8200 Verg. materiele instandhouding
3.2 Overige overheidsbijdragen
3.5 Overige Baten
Totaal Baten
Lasten
4.1 Personele Lasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige materiële lasten
Totaal Lasten
Totaal Saldo baten en lasten
Baten
5.1 Financiële baten
6.1 Buitengewone baten
Totaal Baten
Lasten
5.2 Financiële lasten
6.2 Buitengewone lasten
Totaal Lasten
Totaal Saldo Overigen
Totaal

Personele exploitatie
Materiële exploitatie

Gerealiseerd
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

42.296.925
37.034.709
5.262.216
577.361
970.658
43.844.944

41.973.115
36.684.144
5.288.971
550.750
1.162.117
43.685.982

41.551.459
36.306.314
5.245.145
550.750
1.093.064
43.195.273

41.179.683
36.014.765
5.164.918
550.750
1.083.290
42.813.723

40.446.206
35.402.429
5.043.777
550.750
1.111.538
42.108.494

40.584.978
35.518.182
5.066.796
550.750
1.112.677
42.248.405

35.954.591
1.462.601
3.922.692
3.112.231
44.452.115
-607.171

35.596.685
1.641.902
7.373.464
3.252.662
47.864.713
-4.178.731

35.592.905
1.746.109
4.232.864
2.981.972
44.553.850
-1.358.577

35.278.507
1.668.672
3.176.364
2.981.975
43.105.518
-291.795

34.697.399
1.610.844
3.151.364
2.856.701
42.316.308
-207.814

34.812.685
1.590.868
3.151.364
2.681.702
42.236.619
11.786

-15.055
-15.055

-20.500
-20.500

-20.680
-20.680

-20.860
-20.860

-21.040
-21.040

-21.220
-21.220

-15.055
-622.226

-20.500
-4.199.231

-20.680
-1.379.257

-20.860
-312.655

-21.040
-228.854

-21.220
-9.434

2.628.137
-3.250.363

2.800.326
-6.999.557

2.357.223
-3.736.480

2.370.298
-2.682.953

2.367.318
-2.596.172

2.368.924
-2.378.358

De jaarbegroting van 2021 is beleidsrijk, maar we zijn nog wel steeds voorzichtig door de daling van de
leerlingaantallen, onduidelijkheid over de bekostiging en stijgende loonkosten. Dit geldt eveneens voor
de (meerjaren)begroting 2021-2025. In 2020 heeft er een loonstijging (bij het opmaken van de begroting
was er geen definitieve uitkomst en daarom niet meegenomen) plaatsgevonden op basis van een
nieuwe cao. De kabinetsbijdrage heeft plaatsgevonden op basis van de referentiesystematiek voor de
loonstijging voor de nog af te sluiten cao. In 2020 hebben we het resterende deel ontvangen, het andere
deel was in 2019 al ontvangen.
Deze bewuste strategische keuze om de loonstijging niet mee te nemen heeft tot gevolg gehad dat de
schoolbegrotingen qua resultaat positiever uitkwamen, zodat er veel vacatures zijn ontstaan in 2020.
Gezien het tekort op de arbeidsmarkt voor leraren komen de scholen zo ruimer in de
formatiemogelijkheden te zitten en hebben we meer mensen kunnen binden aan onze stichting. Om
deze strategische keuze financieel op te vangen zal dit ten laste komen van de algemene reserve van
de stichting.
Een mogelijk gevolg voor de begroting van 2021 had kunnen zijn dat door de hiervoor beschreven
strategische keuze, de schoolbegrotingen qua resultaat wellicht negatiever had doen uitkomen. Er
hadden eventuele taakstellingen op de scholen kunnen ontstaan. Dit is niet het geval geweest, mede
door natuurlijk verloop en mobiliteit bleven de taakstellingen achterwege.
Er wordt echter wel ingezet op investeringen die noodzakelijk zijn (vervangingen) en om bij te blijven bij
de huidige stand van de techniek (digitale schoolborden, iPads, tablets, software en office 365). Dit heeft
voor het overgrote deel betrekking op de afschrijvingslasten.
Daarnaast is er aandacht voor scholing en ontwikkeling. Continue ontwikkeling met daaraan gekoppeld
de noodzakelijke scholing en beweging om de ambitie van de stichting en de scholen te kunnen
realiseren, maakt onderdeel uit van het Koersplan.
In de investeringsbegroting 2021 is een bedrag van € 1.345.000 opgenomen voor het uitvoeren van
duurzame investeringen voorvloeiend uit het meerjaren gebouwen plan. Het gaat hierbij om de installatie
van ledverlichting in diverse huisvestingssituaties, het plaatsen van zonnepanelen en het vervangen
van een ventilatiesysteem / akoestische plafonds op een school.
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Vanuit het Koersplan wordt met koersbepalende thema’s gewerkt waar de organisatie de komende jaren
mee aan de slag gaat. Het gaat hierbij om beweging. Beweging in onderwijs en opvang voor kinderen
van 0-18 jaar, beweging in huisvesting, beweging in het tekort aan leraren en beweging bij onze
medewerkers. Deze thema’s zijn aangescherpt in het bijgestelde Koersplan 2020-2022.
Voor de uitwerking van de signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen die de
inspectie van het onderwijs hanteert, zal in de jaren 2021 tot en met 2022 geen evenwicht zitten tussen
de baten en de lasten, omdat we dan gaan interen op het eigen vermogen.
In de jaren 2023 tot en met 2025 zien we een voorzichtig herstel van een structureel evenwicht tussen
de baten en lasten. Dit is zelfs nog altijd het geval bij een voorzichtige inschatting van de
leerlingenaantallen, van de rijksbijdrage per leerling en de beperkte teruggang van de inzet van het
aantal FTE’s.
Onder de staat van baten en lasten is een splitsing opgenomen van het resultaat naar personele
exploitatie en materiele exploitatie. In de huidige bekostigingssystematiek behoeft geen rekening
gehouden te worden met deze verdeling maar beleidsmatig geeft het een belangrijk signaal. De
materiele kosten zijn niet variabel bij de daling van het leerlingaantal. De ontvangen subsidie voor de
materiele kosten daalt echter wel als gevolg van het dalende leerlingaantal.
Hierdoor geeft de materiele exploitatie in de afgelopen jaren een steeds negatiever beeld. We zijn door
de investeringen in het verleden pas in de komende jaren in staat om de negatieve materiële exploitatie
te stabiliseren. Om structureel in evenwicht te zijn voor de totale exploitatie betekent dat wel een effect
op de personele inzet. Verder gaat de (meerjaren)begroting uit van de huidige (bekende) wet en
regelgeving, waarbij het risico is dat de realisatie daarvan in de toekomst altijd zal afwijken, ook mede
omdat de praktijk weerbarstig is. Er is niet gewerkt met scenario’s, noch hebben wij aan de accountant
opdracht gegeven om de (meerjaren)begroting te beoordelen.
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5.6 Signaleringswaarde bovenmatig publiek eigen vermogen
Publiek onderwijsgeld moet optimaal aan onderwijs worden besteed en niet onnodig in reserves gaan
zitten. In ons beleid geven wij op verschillende manieren aandacht aan de reserves en aan mogelijk
bovenmatig eigen vermogen. Hoeveel eigen vermogen heeft een onderwijsinstelling nodig voor een
gezonde bedrijfsvoering en wanneer is het mogelijk te veel? Om daar een indicatie voor te hebben,
hanteert de inspectie van het onderwijs vanaf 2020 de ‘signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig
eigen vermogen’. De signaleringswaarde gaat over het publieke deel van het eigen vermogen, dus
exclusief privaat vermogen.
Voor onderwijsinstellingen bestaat de rekenmethode uit drie onderdelen:
• gebouwen + overige materiële vaste activa + risicobuffer.
De uitgangspunten voor de signaleringswaarde bovenmatig publiek eigen vermogen bestaat uit:
• er wordt alleen uitgegaan van materiële vaste activa;
• van alle materiële vaste activa wordt de boekwaarde genomen, met uitzondering van
gebouwen;
• van de gebouwen wordt de halve herbouwwaarde genomen, te berekenen uit de halve
aanschafwaarde, geïndexeerd met de bouwkostenindex voor schoolgebouwen over de
afgelopen 15 jaar en deze index bedraagt 1,27 in 2018;
• de risicobuffer wordt bepaald op 5 procent van de totale baten;
• de omvangafhankelijke rekenfactor in de risicobuffer is groter naarmate de totale baten van een
instelling kleiner zijn: 0,05 voor besturen met totale baten groter dan of gelijk aan 12 miljoen
euro. Onder de 12 miljoen euro loopt de rekenfactor geleidelijk op van 0,05 tot uiteindelijk 0,1
bij besturen met een budget van 3 miljoen euro. Voor besturen met totale baten onder 3 miljoen
wordt geen rekenfactor toegepast, maar hanteren we een vaste risicobuffer van 300.000 euro.
Voor de Lowys Porquinstichting geldt de volgende formule:
Normatief eigen vermogen =
• 0,5 * (aanschafwaarde gebouw * 1,27);
• + boekwaarde resterende materiële vaste activa;
• + 0,05 * alle baten.
Het verhoudingsgetal tussen het feitelijk en normatief eigen vermogen komt voor 2020 uit op 1,34. Met
een bovengrens van 1,00 komen we 0,34 boven deze ratio uit.
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De signaleringswaarde reservepositie van OCW laat voor de Lowys Porquinstichting de navolgende
resultaten zien:

Goed financieel management is een absolute basisvoorwaarde voor het verzorgen van goed kwalitatief
onderwijs. Met name na invoering van de lumpsumfinanciering per 1 augustus 2006, worden steeds
meer eisen gesteld aan hoe schoolbesturen inhoud geven aan de sturing, beheersing en
verantwoording van de financiële middelen.
Een belangrijk aspect is hierbij ook het vinden van een juiste balans tussen het opbouwen van een
noodzakelijke en verantwoorde vermogenspositie en het maximaal inzetten van de ter beschikking
gestelde financiële middelen ten behoeve van het onderwijs.
De Lowys Porquinstichting zet maximaal de financiële middelen in door beleidsrijk te begroten.
Zoals hierboven aangegeven is er sprake van mogelijk bovenmatig eigen vermogen ten bedrage van
€ 3.978.000. In de berekening van het feitelijk eigen vermogen nemen we ook de bestemmingsreserves
mee. Dit zijn naar onze mening reserves waaraan een verplichting/besteding zit en dat we deze
financiële middelen niet vrij in kunnen zetten.
In de aankomende drie jaar worden de financiële middelen ook nog op volgende drie punten ingezet:
• In twee jaar tijd zullen er extra dotaties plaatsvinden aan de voorziening onderhoud. Deze
dotaties hebben als basis de richtlijnen voor de jaarverslaggeving betreffende de hoogte van
de voorziening onderhoud die alleen vastgesteld kan worden door iedere
onderhoudsinvestering afzonderlijk op te bouwen. Voor elke onderhoudscomponent dient een
bedrag naar tijdsgelang te worden gereserveerd. Met deze dotatie lopen we vooruit op het
vullen van deze voorziening om een mogelijk tekort in de toekomst te voorkomen.
• Door de wet vereenvoudiging bekostiging zal de bekostiging van 2023 per kalenderjaar
plaatsvinden. Dit betekent ook het einde van de overlopende balanspost vordering op OCW.
Het eigen vermogen zal door het verdwijnen van genoemde balanspost dalen.
• Voor de komende drie jaar zal vanuit het eigen vermogen een bedrag beschikbaar worden
gesteld voor het afschaffen van de vrijwillige ouderbijdrage. Gedurende deze drie jaren wordt
bekeken hoe naar 2024 het budget bestendigd kan worden in de geconsolideerde
(meerjaren)begroting.
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5.7 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risico
beheersings- en controlesysteem
Een risicobeheersings- en controlesysteem is een systeem dat risico’s identificeert, kwalificeert en waar
mogelijk kwantificeert en er voor zorgt dat men regelmatig en systematisch kan nagaan of deze risico’s
daadwerkelijk worden beheerst.
In de Code Goed Bestuur is in artikel 15 opgenomen dat een schoolbestuur periodiek en op
gestructureerde wijze onderzoekt welke onzekere factoren het realiseren van zijn strategisch beleid en
doelstellingen in de weg kunnen staan. In dit kader is in 2020 door de Lowys Porquinstichting en in
samenwerking met een externe partij een risico inventarisatie en analyse instrument opgesteld en
ingezet. Het instrument biedt de mogelijkheid om risico’s systematisch te inventariseren en vraagt naar
de beheersing van die risico’s.
Dit instrument richt zich op de volgende activiteiten:
identificatie van de belangrijkste financiële risico’s;
in kaart brengen van de (mogelijke) beheersmaatregelen;
in kaart brengen van de werking van de beheersmaatregelen;
de inschatting van de kans dat het risico zich openbaart (kansklasse);
de inschatting van het financieel gevolg wanneer het risico zich openbaart (gevolgklasse).
Om risico’s effectief en efficiënt te beheersen is het risicomanagement vervlochten in de aansturing van
de organisatie en is het onderdeel van de planning- & controlcyclus. Dit instrument is bedoeld voor de
bestuurders en helpt bij het beoordelen van de toereikendheid van het risicomanagement.
Een financieel risicoprofiel is een inventarisatie en een analyse van de in de organisatie aanwezige
financiële risico's en de beheersing daarvan. Op basis van het geïnventariseerde risicoprofiel kan
bepaald worden hoeveel buffervermogen nodig is om met een gedefinieerde mate van zekerheid vast
te kunnen stellen dat de (grond-)doelstelling van borging van de continuïteit van de organisatie niet in
gevaar komt.
Om het geïnventariseerde risicoprofiel van de Lowys Porquinstichting door te kunnen rekenen naar een
benodigde hoogte van het aan te houden buffervermogen, zijn via de Monte Carlo simulatietechniek
10.000 simulaties uitgevoerd met een wisselende set startwaarden. Concreet betekent dit dat het
geïnventariseerde financieel risicoprofiel 10.000 keer wordt doorgerekend, steeds met wisselende
waarden voor de kans en financieel gevolg per risico, binnen de gestelde grenzen.
Op die manier wordt het mogelijk om met een zelf te definiëren zekerheidspercentage te kunnen
vaststellen hoeveel buffervermogen nodig is om het risicoprofiel af te kunnen dekken.
Voor de bepaling van de hoogte van het aan te houden buffervermogen van de Lowys Porquinstichting
is een zekerheidspercentage van 90% gebruikt. Concreet houdt dit in dat in 90% van de 10.000
gesimuleerde doorrekeningen van het risicoprofiel het berekende buffervermogen hoog genoeg is om
het risicoprofiel af te kunnen dekken.
Toepassing van de Monte Carlo simulatietechniek op het geïnventariseerde financiële risicoprofiel van
de Lowys Porquinstichting levert de in de navolgende paragrafen opgenomen uitkomsten.
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5.7.1 Grafiek benodigd vermogen bij verschillende zekerheden
De in figuur 5.7.1 opgenomen grafiek laat zien:
hoeveel buffervermogen benodigd is om alle risico’s tegen maximale waarde af te dekken;
hoeveel buffervermogen benodigd is om bij het gewenste zekerheidspercentage, op basis van
de uitgevoerde simulatie, het risicoprofiel af te kunnen dekken;
hoeveel buffervermogen benodigd is bij verschillende zekerheden.

Uit figuur 5.7.1 valt af te leiden dat om alle risico’s binnen 1 jaar in hun maximale omvang af te kunnen
dekken een buffervermogen van € 4.000.000 benodigd is.
Omdat niet alle risico’s zich op hetzelfde moment in hun maximale omvang openbaren, is via de Monte
Carlo simulatie bepaald dat met een gewenste zekerheid van 90% een aan te houden vermogen van
€ 2.599.000 voldoende is om het financiële risicoprofiel af te kunnen dekken.
5.7.2 Tabel benodigd vermogen bij verschillende zekerheden
In figuur 5.7.2 zijn in tabelvorm de verschillende hoogtes van het aan te houden buffervermogen bij
verschillende zekerheden opgenomen. Deze tabel vormt de specificatie van de grafiek uit figuur 5.7.1.
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5.7.3 Kansverdeling van de risicosimulatie
In figuur 5.7.3 is het histogram van de frequentieverdeling (kansverdeling) van de uitgevoerde
risicosimulatie op het risicoprofiel opgenomen.

De grafiek laat de frequentieverdeling zien van de uitkomsten van de 10.000 uitgevoerde simulaties via
de Monte Carlo simulatietechniek. Op de horizontale as staan de verschillende hoogten van het
berekende buffervermogen als uitkomsten van de simulaties.
Op de linker as staat het aantal maal dat deze uitkomsten voor zijn gekomen in de 10.000 uitgevoerde
simulaties. Aan de linkerkant van de verticale lijn in de grafiek staan de berekende buffervermogens
(met bijbehorende frequentie) met een waarde lager dan € 2.599.000. Aan de rechterkant van de
verticale lijn staan de berekende buffervermogens (met bijbehorende frequentie) met een waarde hoger
dan € 2.599.000.
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5.7.4 Invloed individuele risico’s op aan te houden buffervermogen
In figuur 5.7.4 is een grafiek opgenomen die een beeld geeft van de invloed van de individuele risico’s
op het financieel risicoprofiel. Het betreft de relatieve invloed van het individuele risico op de 9.000
simulaties met een berekende uitkomst kleiner of gelijk aan € 2.599.000. Risico 1 bijvoorbeeld heeft een
gemiddeld aandeel van 2,7% in de 9.000 simulaties met een waarde kleiner of gelijk aan € 2.599.000.
Het gaat hier om een gemiddelde invloed van het individuele risico op de berekende uitkomsten. Het
kan niet gesteld worden dat het relatieve invloed percentage per risico maal het benodigde totale
buffervermogen het benodigde buffervermogen per risico weergeeft. Immers, het invloed percentage
wordt bepaald op de gemiddelde uitkomsten van de simulatie.
Het benodigd buffervermogen is niet het gemiddelde van de simulaties, maar het vermogen dat
weergeeft dat 10% van de uitkomsten van de 10.000 simulaties een waarde heeft dat hoger ligt dan het
berekende benodigde buffervermogen.
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5.8 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
In het kader van risico’s kunnen de volgende punten benoemd worden waarvan de impact nadelige
gevolgen heeft voor sluitende begrotingen. De ontwikkeling van deze punten zal nauwlettend
gemonitord worden, zodat hier tijdig op geanticipeerd kan worden:

Voor het in kaart brengen van de (mogelijke) beheersmaatregelen, in kaart brengen van de werking van
de beheersmaatregelen, de inschatting van de kans dat het risico zich openbaart (kansklasse) en de
inschatting van het financieel gevolg wanneer het risico zich openbaart (gevolgklasse) verwijzen wij u
naar ons financieel risicoprofiel.
Een in 2015 ontstaan risico is de doordecentralisatie van het buitenonderhoud van de gemeenten naar
de schoolbesturen. Kosten van zowel binnen- en buitenonderhoud komen voor rekening van het
schoolbestuur. De materiële instandhouding is opgehoogd in dit kader, echter op basis van het
meerjaren onderhoudsplan is gebleken dat deze bekostiging niet toereikend is en zal zijn. Tevens
hebben de gemeenten bij de doordecentralisatie in 2015 geen onderhoudsbudget mee overgeheveld.
De stichting heeft een zeer verouderd scholenbestand. In 2017 is binnen de verschillende gemeenten
gestart met het opstellen van een beleidsrijk Integraal Huisvestingsplan (IHP). Deze plannen en vooral
de financiële onderbouwingen zijn in een aantal gemeenten al voorgelegd aan de verschillende
gemeenteraden en tevens goedgekeurd. In de verschillende IHP’s is duidelijk gemaakt welke rol de
gemeenten zullen nemen vanuit de verantwoordelijkheid en zorgplicht die ze hebben op het gebied van
onderwijshuisvesting.
Verschillende gemeenten, waar scholen van de Lowys Porquinstichting gesitueerd zijn, hebben de wens
om de onderwijshuisvesting volledig door te doordecentraliseren. Er zijn verschillende manieren waarop
deze doordecentralisatie vormgegeven zou kunnen worden. Iedere manier van doordecentraliseren kan
verschillende risico’s met zich meebrengen. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe de uitwerking
van de verschillende IHP’s financieel vorm zal krijgen.
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5.9 Effect van COVID-19 (onderwijskundig / financieel)
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact gehad op ons
allemaal. De wereldwijde pandemie heeft geleid tot ongekende omstandigheden. De effecten van deze
crisis op de lange termijn ontwikkelingen op globaal en nationaal niveau zullen groot zijn, maar zijn op
dit moment nog steeds niet helemaal duidelijk. De coronacrisis heeft ook een zware druk gelegd op de
organisatie en het personeel. Het in snel tempo ontwikkelen van digitale lesmethodes, digitaal lesgeven
en nog tal van initiatieven die binnen de organisatie zijn uitgerold hebben veel energie en
aanpassingsvermogen gevergd van het personeel, alsook van leerlingen en hun ouders. We streven
hierbij naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van onze taak als onderwijsinstelling.
De duur van de coronamaatregelen is op dit moment nog steeds erg onzeker en daarmee ook de
effecten die het op de instelling zal hebben. Voorop staat dat steeds alle mogelijke maatregelen worden
genomen om de medewerkers en leerlingen te beschermen en risico’s zo veel mogelijk te beperken of
te mitigeren. Hierbij wordt het welzijn en de veiligheid van de medewerkers en leerlingen en de
continuïteit van de instelling zoveel als mogelijk gewaarborgd. Er zijn in het verslagjaar en nu nog steeds
meerdere maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te remmen.
De belangrijkste maatregelen:
•

Eerste lockdown en het sluiten van de schoolgebouwen. Alle schoolgebouwen zijn als gevolg
van de aangescherpte (overheids)maatregelen vanaf 16 maart gesloten geweest. Het onderwijs
is sindsdien op afstand verzorgd en daarna door versoepelende maatregelen aangepast naar
hybride vormen en uiteindelijk gehele opening van de schoolgebouwen. De protocollen die door
de sectorraad werden verstrekt zijn daarin leidend geweest, in goede afstemming met de
medezeggenschapsraad en de kinderopvang.

•

Digitaal onderwijs. Het onderwijs werd tijdens de lockdowns digitaal verzorgd, met alle daar aan
gerelateerde aanpassingen en investeringen.

•

Schrappen eindtoets groep 8. De eindtoets is in 2020 niet afgenomen bij leerlingen in groep 8.
Het schooladvies (gebaseerd op de ontwikkeling van het kind over de afgelopen jaren) is het
definitieve advies geworden voor de middelbare school. Het schooladvies kon niet worden
heroverwogen.

•

Schrappen centrale examens voortgezet onderwijs (VO). Alle centrale examens in het
voortgezet onderwijs zijn komen te vervallen. De praktijkexamens van onze VO-school voor
praktijkonderwijs mochten in aangepaste vorm doorgang vinden. Vanuit de sectorraad
praktijkonderwijs zijn handreikingen uitgegeven die waren opgesteld aan de hand van de
richtlijnen van de overheid en het RIVM. De scholen hebben tot aan de start van de
zomervakantie (3 juli) de tijd gekregen om de examens in te plannen en af te nemen. Voor 3 juli
moesten ook eventuele herkansingen uitgevoerd worden.

•

Ons Vo-schoolgebouw is na de zomervakantie gedeeltelijk weer opengegaan voor het bieden
van praktijklessen in combinatie met een opbouw van theorielessen voor de leerlingen. Een
hybride onderwijsvorm waarbij iedere leerling digitaal onderwijs ontving, maar ook minimaal één
maal in de week in het schoolgebouw een les kon volgen.

•

Stages. Geplande stages konden niet voor iedere student worden aangevangen, waardoor
alternatieve lesprogramma’s moesten worden opgezet of studies worden uitgesteld.

•

Activiteiten gecanceld. Alle zakelijke en leerling/studenten reizen (zoals onder andere
schoolreisjes en schoolkampen) waren in 2020 tijdelijk verboden, alsook andere activiteiten
zoals schoolmusicals en symposia voor medewerkers.

•

Thuiswerken. Alle medewerkers hebben zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt, zolang als dit werd
(en nog steeds wordt) geadviseerd.
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•

Tweede lockdown en het sluiten van de scholen. In de week voor de kerstvakantie werden de
scholen vanaf woensdag gesloten vanwege een landelijk toenemend aantal besmettingen.
Deze lockdown bleef tot 8 februari 2021 van kracht. Vanaf woensdag 10 februari zijn de
schoolgebouwen voor primair onderwijs, met inachtneming van diverse maatregelen, weer
open gegaan.

De richtlijnen die opgelegd worden door de overheid en de adviezen die worden gegeven door het
RIVM en de GGD worden hierbij gevolgd.
Gezien de snelheid en onduidelijkheid van de ontwikkelingen rondom deze crisis - en mogelijk
economische gevolgen - is het lastig om de financiële gevolgen op dit moment betrouwbaar te
kwantificeren. Dit is onder andere afhankelijk van de duur, de ontwikkeling van de verspreiding van het
virus, de maatregelen vanuit het kabinet en de bredere economische gevolgen. Op basis van de
beschikbare informatie verwacht de Lowys Porquinstichting op korte en lange termijn geen
continuïteitsrisico. De liquiditeits- en solvabiliteitspositie is solide genoeg gezien de omvang van de 1e
geldstroommiddelen van de totale baten.
De financiële impact van COVID-19 is derhalve voor de totale baten, het resultaat en de liquiditeit op de
lange termijn zeer beperkt, daar de financieringsstromen zijn gegarandeerd. Met de hiervoor genoemde
(en eventuele andere) mogelijke financiële effecten als gevolg van COVID-19 is in de
(meerjaren)begroting nagenoeg geen rekening gehouden, omdat de impact zeer gering is.
De (mogelijke) gevolgen van COVID-19
De belangrijkste risico’s die voortvloeien uit de huidige onzekere situatie inzake Covid-19 zijn:
• De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en leerlingen/studenten. We hebben te
maken met een virus waarover nog niet veel bekend is. Onze organisatie geeft zo optimaal
mogelijk vorm aan een veilige werk- en leeromgeving vanuit onder andere de richtlijnen die de
overheid opstelt.
•

Besmettingen met COVID-19 onder onze kinderen of medewerkers. Indien sprake zou zijn van
een uitbraak met meerdere besmettingen kan niet gegarandeerd worden dat (digitaal) onderwijs
vorm gegeven kan blijven worden door uitval van leraren en/of kinderen.

•

Het verzorgen van onderwijs op afstand. De kernactiviteit van de instelling, het verzorgen van
onderwijs, kan niet op de reguliere wijze plaatsvinden. In versneld tempo hebben de scholen
maatregelen getroffen om het leren op afstand mogelijk te maken, waarbij krachten en
expertises worden gebundeld. Niet alle leerlingen/studenten beschikken over de juiste devices
om digitaal onderwijs te volgen wat leidt tot investeringen van de onderwijsinstelling, zodat
leerlingen/studenten in staat zijn om deel te kunnen nemen aan digitaal onderwijs.

•

Het welzijn en welbevinden van de leerlingen/studenten. Leerkrachten houden op afstand
dagelijks contact met individuele leerlingen en studenten en proberen op deze wijze aandacht
te hebben en besteden aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerlingen/studenten.
Dit vanuit een besef dat leerlingen/studenten zich in een andere, nieuwe en beperktere context
bevinden dan normaal het geval zou zijn.

•

Het doorvoeren van aanpassingen aan gebouwen. Wellicht behoeven de onderwijsgebouwen
aanpassingen om onderwijs ook in de komende periode vorm te kunnen geven vanuit de
richtlijnen zoals op dit moment bekend. Het is niet bekend of de richtlijnen dusdanig worden
aangepast dat investeringen in de onderwijsgebouwen nodig is.

•

Onrechtmatigheden. De reguliere processen zijn en worden zo veel mogelijk in stand gehouden
binnen wat mogelijk was en is gezien de richtlijnen vanuit de overheid. Het zou kunnen, dat
door de andere omstandigheden en daardoor in sommige gevallen anders doorlopen van
processen een mogelijk risico op onrechtmatige bestedingen ontstaat.
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Het is de verantwoordelijkheid van de Lowys Porquinstichting om de mogelijke invloed en de gevolgen
van het COVID-19 virus op de organisatie en de omgeving waarin de entiteit opereert te duiden. In zijn
algemeenheid kunnen we zeggen dat de impact van het COVID-19 virus significant is voor de
organisatie. De verwachting is dat er geen sprake is van een materiële onzekerheid inzake de
continuïteit. De financiële impact van COVID-19 is derhalve voor de totale baten, het resultaat en
liquiditeit op de korte en lange termijn zeer beperkt.
De impact van het pakket aan maatregelen dat door de diverse overheden is genomen om het virus te
bestrijden hebben grote impact op de organisatie. Zowel onderwijskundig als voor de bedrijfsvoering. In
onderstaande uitwerking is specifiek toegelicht welke financiële impact op korte en lange termijn wordt
verwacht als gevolg van COVID 19 en het verwachte effect hiervan op het resultaat en onze
liquiditeitspositie.
Hieronder volgt een korte uitwerking.
De stand van de liquide middelen per 31 december 2020 bedraagt € 8.225.000. Een doorkijk zonder
COVID-19-scenario berekening laat op 30 juni 2022 een stand van de liquide middelen zien van
€ 5.746.000. In de “worst-case-scenario” gaan we ervan uit dat onze organisatie overige subsidies,
overheidsbijdragen en overige baten niet gaat ontvangen. Hierbij zou het gaan om een bedrag van
€ 2.832.000. Met dit scenario zou de stand van de liquide middelen per 30 juni 2022 € 2.914.000
bedragen. De uitgaven die tot en met april 2021 zijn gedaan inzake COVID-19 bedragen ongeveer
€ 20.000. Hierbij moet men denken aan extra schoonmaak in het gebouw, schoonmaakmiddelen en
personele vervangingen. Dan zou de stand van de liquide middelen uitkomen op € 2.894.000.
Met deze nieuwe liquiditeitspositie in een ‘worst-case-scenario’ kunnen we ruimschoots aan alle
verplichtingen voldoen en is het risico beperkt voor de continuïteit.
Na de uitwerking van de kengetallen “solvabiliteit” en “liquiditeit” blijven we ruimschoots boven de
ondergrens. Voor solvabiliteit zou dit betekenen dat 72% van het totale vermogen uit eigen vermogen
ofwel reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 28% van het totale vermogen
gefinancierd wordt met vreemd vermogen. De ondergrens die we hanteren is 30%. Voor liquiditeit zou
dit betekenen dat 1,0 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, bestaande uit
kortlopende verplichtingen aan kredietinstellingen, crediteuren, nog te betalen posten en de
overlopende passiva. De ondergrens die we hanteren is 0,75.
Het financieel resultaat van 2020 geeft een ander inzicht met betrekking tot Covid-19. In totaliteit zijn de
kosten voor Covid-19 in 2020 € 250.000. Hierbij denken we aan het aanschaffen van
desinfecteerstations, extra schoonmaak in de gebouwen, schoonmaakartikelen en personele
vervangingen. Aan de andere kant zijn ook activiteiten (culturele vorming, schoolzwemmen,
jaarafsluiting, buitenschoolse activiteiten en feesten & jubilea) en nascholing niet doorgegaan. Het gaat
hier om een bedrag van € 350.000. Dit heeft een positief effect op het financieel resultaat van € 100.000.
5.10 Vaststelling door het College van Bestuur
Aldus vastgesteld d.d. ……………..
Het College van Bestuur van de Lowys Porquinstichting

drs. S.J. Cépèro
voorzitter College van Bestuur

drs. E.J.M. Kooijmans-Schuurmans
plv. voorzitter College van Bestuur

49

6. Verslag van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan van de Lowys Porquinstichting. De raad streeft
transparantie na in het functioneren en legt daar in dit hoofdstuk van het bestuursverslag,
verantwoording over af. We besteden daarbij aandacht aan de volgende onderwerpen:
1. Persoonlijke gegevens toezichthouders
2. Werkzaamheden van de raad van toezicht
3. Werkgeverschap
4. Inhoudelijk toezicht
5. Het toepassen van educational governance
Naast deze onderwerpen merkt de Raad van Toezicht – evenals vorig jaar - op dat de uitvoering van
het overheidsbeleid in onze ogen pro-actiever en transparanter zou moeten zijn (6.6). Voor de beloning
van het bestuur en honorering van de Raad van Toezicht verwijzen we graag naar de WNTverantwoording.
6.1 Persoonlijke gegevens en functies toezichthouders
Persoonlijke gegevens toezichthouders

Naam
Annechien
Broekmeijer
Alien
Cnossen
Jacqo
van Gastel
Bram
Heijnsbroek

Geboortedatum
19-03-1974
17-07-1960
23-07-1960
10-12-1977

Cécile
Janssens
Ad
Verdoorn

21-11-1961

Dennis
van Zundert

12-4-1972

12-10-1957

Functie en deelname
commissie
Voorzitter en lid
remuneratiecommissie
Lid

Datum
benoeming
01-08-2012

Datum herbenoeming
01-08-2015

Termijn
2de

Datum
definitief
aftreden
01-08-2020

01-12-2019

-

1ste

-

Lid en voorzitter
auditcommissie
Lid en voorzitter
auditcommissie (vanaf 2910-2020)
Lid en voorzitter
remuneratie-commissie
Lid (t/m 31-7-2020) en
plaatsvervangend voorzitter
(vanaf 1-8-2020)
Plaatsvervangend voorzitter
(t/m 31-7-2020), voorzitter
(vanaf 1-8-2020), lid
auditcommissie en lid
remuneratiecommissie
(vanaf 1-8-2020)

01-01-2018

-

1ste

01-07-2020

29-10-2020

-

1ste

-

01-04-2013

01-04-2016

2de

-

01-09-2019

-

1ste

-

01-08-2016

01-08-2020

2de

-

Functies en overige nevenfuncties toezichthouders
Naam
Annechien Broekmeijer
Alien Cnossen

Functie
Ondernemer, bedrijfskundig levenscoach
Ondernemer, directeur AVS

Jacqo van Gastel
Bram Heijnsbroek

Controller Stichting Thuisvester
Ondernemer, Maatschappelijk Financieren
Ondernemer, Interim en Advies

Cécile Janssens

Ondernemer, advocaat

Ad Verdoorn

Bestuurder Stichting Prof. Fritz Redlschool

Dennis van Zundert

Directeur BOOR Services

Nevenfunctie
- Lid Ledenraad Rabobank
- Voorzitter Bestuur Bibliotheek Het Groene Hart
Woerden-Oudewater-Montfoort
- Lid Raad van Toezicht Samenwerkingsverband
PassendWijs
- Lid Raad van Toezicht Kalisto-Boeiend
Onderwijs Organisatie voor primair onderwijs
- Bestuurslid stichting Carnaval Roosendaal
- Lid Raad van Toezicht De Wever
- Lid Raad van Toezicht Stichting Thuisvester
- Lid MR Dr. De Visserschool
- Lid GMR PCPO Midden-Brabant
- Bestuurslid Stichting Vrienden Hospice De
Markies
- Mede-vennoot NOA Ontwikkeling &
Authenticiteit
-
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Mutaties in de Raad van Toezicht
In 2020 zijn twee toezichthouders afgetreden, te weten de heer Van Gastel (op 1 juli, op eigen verzoek)
en mevrouw Broekmeijer (op 1 augustus, vanwege het einde van haar 2e termijn). Mevrouw Broekmeijer
was bij haar aantreden benoemd op bindende voordracht van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (gmr). Vanwege haar aftreden, is gezocht naar een nieuwe toezichthouder op
voordracht van de gmr. De Raad van Toezicht heeft de wervingsprocedure en het profiel geactualiseerd
en de gmr heeft hier een positief advies opgegeven. Vervolgens heeft een lid van de gmr zitting
genomen in de benoemingscommissie. Bij de werving van de nieuwe toezichthouder heeft de
benoemingscommissie zich laten begeleiden door een externe partij. De benoemingscommissie heeft
unaniem gekozen voor de heer Heijnsbroek. Hij is in de vergadering van de Raad van Toezicht van 29
oktober benoemd voor een eerste termijn van vier jaar.
Door het aftreden van twee leden en de benoeming van één lid, is de Raad van Toezicht in 2020
teruggegaan van de tijdelijke bezetting van zes leden, naar de structurele bezetting van vijf.
6.2 Werkzaamheden Raad van Toezicht
Algemeen
De Raad van Toezicht houdt toezicht op en controleert de taken en bevoegdheden van het College van
Bestuur. Statutair is vastgelegd dat, naast andere wettelijke bevoegdheden, de Raad van Toezicht op
de beleidsterreinen organisatiecultuur/identiteit en onderwijskwaliteit specifieke bevoegdheden heeft
ten aanzien van door het College van Bestuur voorgestane beleidsontwikkelingen.
De Raad van Toezicht richt zich in het algemeen op de volgende onderwerpen:
- Bewaken van de uitgezette koers en de continuïteit van de organisatie
- Bewaken van de onderwijskwaliteit
- Bewaken van de kwaliteit van kinderopvang
- Bewaken en bevorderen van een goede organisatiecultuur en identiteit
- Werkgeverschap naar en van het college van bestuur
- Klankbord en advies voor college van bestuur
- Toezicht op taken en bevoegdheden college van bestuur
- Goedkeuringsbevoegdheden
- Reglementering van besturing en verantwoording naar stakeholders
- Governance
Vergaderingen
De Raad van Toezicht heeft in 2020 zes reguliere formele vergaderingen gehad (13 februari, 9 april, 18
juni, 10 september, 29 oktober en 17 december) en een extra vergadering om de Jaarstukken over 2019
goed te keuren (29 juni). De agenda’s van de reguliere overleggen zijn gebaseerd op de vastgestelde
planning- en controlcyclus en de voor de Raad van Toezicht relevante thema’s. De Raad van Toezicht
wordt in de vergaderingen ondersteund door de officemanager Josca Snoek en bestuurssecretaris
Louis van Loon.
De Raad van Toezicht kent twee commissies: de remuneratiecommissie (zie paragraaf 6.3
Werkgeverschap) en de auditcommissie. De auditcommissie vergadert veelal met het College van
Bestuur, een deel van de financiële staf en de accountant. In 2020 is de auditcommissie vijf keer bij
elkaar gekomen. Met name rond de Jaarstukken zijn meer bijeenkomsten nodig geweest dan in
voorgaande jaren.
Naast de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht en de commissies, heeft de Raad van
Toezicht in 2020 een aantal malen overleg gevoerd met het College van Bestuur over
investeringsbeslissingen (onder andere de aanschaf van ontsmettingszuilen op alle locaties en de
aanschaf van laptops voor medewerkers).
Regulier overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Eén lid van de Raad van Toezicht heeft zitting in de Raad van Toezicht op voordracht van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (mevrouw Broekmeijer, opgevolgd door de heer
Heijnsbroek). Sinds de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen,
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vergaderen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en een afvaardiging van de Raad van
Toezicht, tweemaal per jaar. Afwisselend met en zonder het College van Bestuur. Op 16 juni 2020 heeft
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vergaderd met een afvaardiging van de Raad van
Toezicht en het College van Bestuur. De vergadering van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht, zonder het College van Bestuur heeft in 2020 geen
doorgang gevonden. Begin 2021 is dit alsnog gebeurd.
Naast de gezamenlijke vergaderingen, heeft in 2020 heeft een overleg plaatsgevonden tussen het
dagelijks bestuur van de GMR en een delegatie van de Raad van Toezicht over de procedure van
werving van nieuwe toezichthouders. De heeft Heijnsbroek heeft kennis gemaakt met de voltallige
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Overige
De Raad van Toezicht wordt enkele malen per maand geïnformeerd door het College van Bestuur over
haar acties, besluiten en ontwikkelingen. De Raad van Toezicht blijft daarnaast op de hoogte van
ontwikkelingen binnen de stichting, door per toerbeurt deel te nemen aan het periodieke overleg van
besturen en directeuren/leidinggevenden (Breed Beraad). De Raad van Toezicht heeft zichzelf ten doel
gesteld om bij elke vergadering met minimaal een lid aanwezig te zijn.
De Raad van Toezicht heeft in januari 2020 met extern begeleider Charistar, haar functioneren
geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie zijn besproken binnen de Raad van Toezicht en gedeeld
met het College van Bestuur. Tevens is er een aantal actie- en ontwikkelpunten uit gekomen, waar de
raad in 2020 mee aan de slag is gegaan.
6.3 Werkgeverschap
In 2020 is een vervolg gegeven aan de in 2019 gestarte gesprekkencyclus met het College van Bestuur.
De gesprekken worden namens de Raad van Toezicht gevoerd door de remuneratiecommissie. Het
betreffen doelstellingengesprekken, functioneringsgesprekken alsook evaluatiegesprekken over de
koers en de samenwerking tussen Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
6.4 Inhoudelijk toezicht
Ook voor Raad van Toezicht stond het afgelopen jaar voor een groot deel in het teken van corona. Het
College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht voortdurend op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen binnen de scholen en de in dat verband genomen maatregelen. Op een aantal
momenten heeft het College van Bestuur formele besluiten ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad
van Toezicht.
De Raad van Toezicht heeft veel waardering voor de flexibiliteit die medewerkers hebben getoond. Er
is ontzettend veel op het onderwijs afgekomen, de scholen van de Lowys Porquinstichting waren hier
klaar voor en konden vrij snel overgaan op afstandsonderwijs. De door het College van Bestuur
geïnitieerde investeringen op het gebied van ICT, hebben daar zeker aan bijgedragen. De Raad van
Toezicht heeft ook waardering voor de besluitvaardigheid en duidelijkheid van het College van Bestuur
in deze crisisperiode.
Strategie
De Raad van Toezicht heeft in 2018 goedkeuring gegeven aan de koers van de Lowys Porquinstichting
voor de periode 2018 - 2020. In het afgelopen jaar heeft het College van Bestuur deze koers op
onderdelen aangescherpt. De Raad van Toezicht heeft de geactualiseerde koers voor de jaren 2020 en
2021 goedgekeurd. In 2022 wordt een nieuw Koersplan opgesteld.
Naast de uitgezette koers, heeft de Raad van Toezicht zeer regelmatig van gedachten gewisseld met
het College van Bestuur over de relatie met de gemeenten waarbinnen de scholen van de Lowys
Porquinstichting zijn gevestigd. De gesprekken richten zich voornamelijk op de huisvesting van onze
scholen en dan vooral langs de lijn van het tot stand komen van integrale huisvestingsplannen van de
gemeenten. Onze stichting hecht waarde aan een goed en duurzaam leefklimaat op onze scholen. In
de (meerjaren)begroting van de Lowys Porquinstichting zijn voor de komende jaren daarom substantieel
gelden vrijgemaakt om extra investeringen te doen. Dit heeft continu aandacht.
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De Raad van Toezicht heeft het afgelopen jaar diverse malen gesproken met het College van Bestuur
over de bedrijfsvoering binnen de Lowys Porquinstichting. Bijvoorbeeld over de beweging om de
administratie niet langer volledig uit te besteden, maar deze voor een belangrijk deel in eigen beheer te
nemen. In het verlengde daarvan is ook gesproken over de bezetting en inrichting van het
bestuursbureau. Het College van Bestuur heeft gerichte versterkingen aangebracht om de
ondersteuning van bestuur en scholen nog verder te verbeteren.
Voor wat betreft de strategie op financieel gebied heeft het College van Bestuur van gedachten
gewisseld met de Raad van Toezicht over het treasurybeleid van de stichting, waaronder de
mogelijkheden en risico’s van Schatkistbankieren.
Planning & control-cyclus
In 2020 heeft de Raad van Toezicht zijn goedkeuring gegeven aan het jaarverslag en de jaarrekening
over 2019. Dit is gebeurd na vaststelling door het College van Bestuur en een controle door de
accountant.
Voor wat betreft het kalenderjaar 2020, heeft de Raad van Toezicht enkele begrotingswijzigingen
goedgekeurd. Gedurende het jaar zijn tussentijdse verantwoordingen (kwartaalrapportages) behandeld
in de Raad van Toezicht. Hiermee houdt het College van Bestuur, de leden van de Raad van Toezicht
op de hoogte van de budgetairre ontwikkelingen binnen de Lowys Porquinstichting en van de voortgang
van de voor dat jaar gestelde doelen. Belangrijkste doelstelling daarbij is tijdige informatie-uitwisseling
en het informeren van de raad over de (bij-)sturing van de organisatie.
Naast de financiële rapportages, heeft de Raad van Toezicht in 2020 ook kennis genomen van het
jaarverslag van de directeur Onderwijs en het meerjarig bestuursformatieplan.
Eind 2020 heeft de Raad van Toezicht goedkeuring gegeven aan de (meerjaren)begroting voor de jaren
2021 tot en met 2025. Er is daarbij, ook in relatie tot de eigen vermogenspositie en buffer voor
(toekomstige) risico’s, aandacht besteed aan de inhoud, de omvang en de doelmatigheid van de
plannen.
Overige punten
In de vergadering van 18 juni, zijn de heren Van Zundert en Verdoorn benoemd als voorzitter
respectievelijk plaatsvervangend voorzitter. Mede naar aanleiding van wisselingen in de Raad van
Toezicht, is de samenstelling van de audit- en remuneratiecommissie vastgesteld. Ook is een gewijzigd
rooster van aftreden vastgesteld. De Raad heeft een notitie inzake de beloning van toezichthouders
vastgesteld. Ook is de inschaling van de leden van het College van Bestuur vastgesteld.
Tenslotte hebben we kennisgemaakt met nieuwe directeuren binnen onderwijs en nieuwe
locatiemanagers in de kinderopvang.
6.5 Het toepassen van educational governance
De Raad van Toezicht conformeert zich aan de codes Goed Bestuur in onderwijs en opvang. In die
gevallen dat hiervan wordt afgeweken, wordt hierover na zorgvuldige afweging, verantwoording
afgelegd. In het verslagjaar was de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht, tevens
bestuurder bij een stichting voor gespecialiseerd onderwijs in Utrecht. Conform artikel 19 lid 2 van de
vigerende Code Goed bestuur in het Primair Onderwijs (en bepaling 3 in de herziene Code Goed
Bestuur) worden deze functies niet gecombineerd. De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat in dit
geval de onafhankelijkheid niet in het geding is en dat geen sprake is van tegenstrijdige belangen. Beide
organisaties zijn niet concurrerend, liggen niet in elkaars voedingsgebied en zijn op geen enkele wijze
aan elkaar verbonden. Binnen de Raad van Toezicht is afgesproken dat de plaatsvervangend voorzitter
de andere leden van de Raad van Toezicht informeert bij situaties die tot belangenverstrengeling
kunnen leiden.
Mede naar aanleiding van de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht, is in 2019 het
Toezichtsplan vastgesteld. In vervolg daarop zijn in 2020 reglementen voor de audit- en
remuneratiecommissie vastgesteld. In 2021 worden de reglementen van de Raad van Toezicht
geactualiseerd.
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De zelfevaluatie van de Raad van Toezicht in 2020 is begeleid door een externe partij. Naar aanleiding
van de zelfevaluatie zijn actiepunten benoemd die in 2020 zijn opgepakt. Onder andere is in 2020
besloten om de portefeuilleverdeling binnen de Raad van Toezicht los te laten en onderwerpen op basis
van expertise te verdelen binnen de Raad van Toezicht. Een ander element uit de zelfevaluatie betreft
de behoefte om met het College van Bestuur periodiek van gedachten te wisselen op strategische
thema’s, variërend van onderwijskwaliteit en identiteit tot huisvesting, ICT en de ontwikkeling van talent
en leiderschap binnen de Lowys Porquinstichting. Deze gesprekken zijn in het najaar van 2020
opgestart en hebben een inmiddels een vaste plaats gekregen op de agenda van de vergaderingen van
de Raad van Toezicht.
6.6 Belemmerend overheidsbeleid
Net als vorige jaren merkt de Raad van Toezicht op dat de overheid er zich van bewust dient te zijn dat
het noodzakelijk is voor een passende begroting en tijdige planning, voorbereiding en uitvoering van
innovatieve onderwijskundige beleidswijzigingen, structureel voldoende financiële middelen ter
beschikking te stellen en deze middelen ook op tijd aan te geven en uit te betalen.
De Raad van Toezicht vindt nog altijd dat voor het ondersteunen van de doorgaande ontwikkelingslijn
van kinderen 0-12 jaar het onwerkbaar is dat er nog steeds financiële schotten bestaan tussen de
bekostiging van kinderopvang/peuterspeelzalen (0-4) en de bekostiging van het primair onderwijs (412). We onderschrijven de initiatieven van het college van bestuur om oplossingen te vinden voor deze
problematiek, ten faveure van de ontwikkeling van onze leerlingen.
24 juni 2021
De Raad van Toezicht van de Lowys Porquinstichting
drs. D.D.P. van Zundert
voorzitter Raad van Toezicht
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