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A BESTUURSVERSLAG 
 

A1 Samenvatting 

 
Missie, visie en organisatie 
De Stichting staat garant voor goed christelijk onderwijs voor al haar scholen en kinderen. Dit op basis 
van het Identiteitsbewijs van de Stichting. 
 
De Stichting is in 2012 opgericht. Per 2012 functioneert er een College van Bestuur (CvB) en een 
Raad van Toezicht (RvT). Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben in de statuten en 
het managementstatuut, die in januari 2014 zijn vastgesteld, de onderlinge taken en bevoegdheden 
vastgelegd. 
Onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur functioneert het directieoverleg. Het 
directieoverleg initieert het beleid in opdracht van en in samenspraak met het College van Bestuur. De 
Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) heeft een adviserende/instemmende rol en 
wordt vroegtijdig betrokken bij de beleidsvoornemens. 
De schooldirecties geven uitvoering aan het beleid in samenwerking en samenspraak met de 
medezeggenschapsraden van de 13 scholen waarin personeel en ouders zitting hebben. De totale 
organisatie wordt ondersteund door het Onderwijsbureau Twente (ObT). 
 
Door het College van Bestuur wordt aan de Raad van Toezicht verantwoording afgelegd over het 
gevoerde beleid. Over de kwaliteit van het onderwijs wordt ook gesproken met de Onderwijsinspectie 
en er wordt een jaarverslag gestuurd naar het ministerie van OC&W.  
Ook leggen het College van Bestuur en de directeuren van de scholen verantwoording af aan de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), de Medezeggenschapsraad (MR) en aan de 
ouders. 
  
De kwaliteit van ons onderwijs wordt bepaald door een goede leerlingenzorg, goede inzet van het 
personeel, scholing voor het personeel, aandacht voor ouders en investeren in de gebouwen. Uit de 
tevredenheidspeilingen die in 2020 onder kinderen, ouders en personeel zijn uitgevoerd blijkt een 
hoge mate van tevredenheid. De kwaliteit van het onderwijs wordt verder gemeten via de 
inspectierapporten, CITO- scores, leerlingvolgsystemen en o.a. rapportages van de Arbodienst. Deze 
laten een positief beeld zien. Op een aantal beleidsterreinen zoals ICT, Passend Onderwijs en 
professionalisering worden extra impulsen gegeven aan de kwaliteit van het onderwijs. Voor een deel 
wordt dit beleid op bovenschools niveau georganiseerd en aangestuurd.  
 
Voor de onderwijsbegeleiding maken de scholen gebruik van de begeleiding van diverse externe 
partijen, zoals IJsselgroep en andere, kleinere, organisaties. 
 
Personeel 
Het personeelsbestand binnen de Stichting is redelijk stabiel, maar neemt wel iets af door o.a. de 
leerlingendaling. In 2020 zijn er drie nieuwe directeuren gestart. Twee vanwege het vertrek van de 
vorige directeur en op één school vanwege een wisseling van directie.  
Het ziekteverzuim is het afgelopen kalenderjaar op 6,42% uitgekomen. Het ziekteverzuimpercentage 
is hoger in 2020 door de Covid-19 pandemie, meer uitval i.v.m. klachten en laten testen, vertraging bij 
reïntegratie door langere levertijden middelen, stopzetten zorg tijdens lockdown, langere wachttijden 
etc. Het aantal leerlingen is in 2020 gedaald met 61 leerlingen en bedraagt 1.962 (1 oktober 2020). De 
prognose laat voor de komende 4 jaar een terugloop zien naar ± 1.860 leerlingen. Per jaar wordt de 
ontwikkeling nadrukkelijk gevolgd. De ontwikkeling van het leerlingaantal is op basis van eigen 
prognoses en op basis van prognoses van het Scenariomodel van Arbeidsmarktplatform Primair 

Onderwijs in beeld gebracht. 
 
Huisvesting 
De staat van onderhoud van de gebouwen is goed te noemen. Naast het reguliere onderhoud, dat 
middels MJOP’s up to date is, is er de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de onderwijskundige 
vernieuwingen in onze gebouwen. In 2021 hopen we de laatste 2 “oudere” gebouwen (De Pölle en De 
Marliaantjes) ook onderwijskundig aan te pakken. Daarnaast hebben we de beschikking over 4 
“nieuwe” schoolgebouwen, die allemaal na 2011 zijn gebouwd. 
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A2 Organisatie  

2.1 Kerngegevens  
Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand 
Postbus 89, 7670 AB Vriezenveen 
Bezoekadres: Schoolstraat 5, 7671 GG Vriezenveen 

 

2.2 College van Bestuur en Raad van Toezicht 
De samenstelling van het College van Bestuur en de Raad van toezicht van de Stichting zag er in 2020 

als volgt uit: 

College van Bestuur  : dhr. J. Schoonderbeek                                                              

   : dhr. J. Wolterink/ dhr. M.D. Boswijk 

Raad van Toezicht        : dhr. G.J. Binnenmars, voorzitter 
   : dhr. G. Groeneweg, vicevoorzitter 

: dhr. J. Haakmeester, lid 
   : dhr. G. van der Kruk, lid 
   : mevr. M. Rodenboog-Hamelink, lid 
 
De Raad van Toezicht voert op grond van wet- en regelgeving het voorgeschreven intern toezicht uit. 

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben in de statuten en het managementstatuut 

hun onderlinge taken en bevoegdheden vastgelegd. Het College van Bestuur en de Raad van 

Toezicht hebben in 2020 zes keer vergaderd. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht gesprekken 

gevoerd met de GMR. 

De Raad van Toezicht heeft de “Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs” integraal overgenomen 

en de code is daarmee de leidraad voor het handelen.  

2.3 Scholen 
De Stichting (bestuursnummer 61751) heeft de volgende scholen onder haar verantwoordelijkheid:  
De Stichting beheert twaalf basisscholen (brinnummers) waarvan één school voor speciaal 
basisonderwijs. 
 

Brinnr School Plaats   1-10-2019 1-10-2020 

01KZ SBO De Sleutel Vroomhoop 99 111 

04PO De Marliaantjes Marle  52 52 

09QR De Smithoek Den Ham  257 246 

09UG De Fontein, Oranjestraat Westerhaar 177 159 

09UG01 De Fontein, Hoofdweg Westerhaar 145 150 

10KP De Maten Den Ham  205 192 

12KM De Tweeklank Aadorp  116 116 

12TB De Bron Vriezenveen 86 77 

12ZN Eltheto Vriezenveen 255 259 

13FI De Regenboog Vriezenveen 143 134 

13PK Rehoboth Vriezenveen 97 105 

13TK De Pölle De Pollen  57 57 

22LL Shalom Vriezenveen 334 304 

        

    2.023 1.962 
 

 
De kerntaak van de Stichting is het geven van christelijk onderwijs in de gemeenten Twenterand, Almelo 

en Hellendoorn. Elk van de 13 scholen heeft haar/zijn eigen directeur. Er zijn 9 vrouwelijke directeuren 

en 3 mannelijke directeuren. Dat betekent dat er 1 directeur van twee scholen directeur is. In 2020 is 
er op de Marliaantjes en op de Fontein een vacature voor directeur geweest en die vacatures zijn via 
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een interne procedure (eigen kweekvijver) ingevuld. Daarnaast is er 1 directeur van De Regenboog naar 
De Pölle gegaan waardoor er ook op De Regenboog een nieuwe directeur is gekomen.  

 

2.4 Beleids – werkgoepen directieoverleg 
Binnen de Stichting kennen we werkgroepen vanuit het directieoverleg. In een werkgroep zijn 
directeuren vertegenwoordigd, die als taak hebben om op een van de beleidsterreinen mede het 
beleid te initiëren en vorm te geven. De werkgroepen zijn: 

- Werkgroep Onderwijs & Kwaliteit 
- Werkgroep HRM 
- Werkgroep Facilitair & Financiën 

In 2020 zijn deze werkgroepen aangepast en zijn we overgegaan naar deze drie werkgroepen. In de 
werkgroepen zijn we bezig om een duidelijker tijdspad en prioritering van taken af te spreken. De 
voorzitters van de werkgroepen hebben regelmatig overleg met de bestuurder. 
 
2.5 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
De GMR vertegenwoordigt 13 scholen en bestaat uit 10 leden, 5 personeelsleden en 5 ouders. De 
GMR is gespreks- en sparringpartner in beleidsvoornemens en niet alleen een controleorgaan voor de 
beleidsuitvoering. Dit heeft erin geresulteerd dat de GMR op voorhand meedenkt over de 
beleidsvoornemens (advies- functie). Waar dit gevraagd wordt, heeft zij haar instemming verleend aan 
het gevoerde beleid. De GMR heeft in deze verslagperiode 5 keer vergaderd. Daarnaast heeft de 
GMR 1 keer vergaderd met de Raad van Toezicht. 
 

2.6 Medezeggenschapsraad (MR) 
Elke school kent een Medezeggenschapsraad waarin personeel en ouders evenredig zijn 

vertegenwoordigd. De directeur als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag voert met de MR- 

overleg over school specifieke zaken.  

2.7 Website 
De website van de Stichting wordt beheerd door het College van Bestuur. Met deze website geven we 
informatie aan derden en wil de Stichting zich ook profileren en presenteren. Via de website zijn de 
sites van de scholen te vinden. Verdere informatie over de scholen is ook te lezen via de website 
Scholen op de kaart. Deze wordt actueel gehouden om ouders en belangstellenden te informeren. Op 
de sites van de scholen wordt verwezen naar Scholenopdekaart.nl. We onderzoeken welke updates 
en gezamenlijk format we gaan hanteren, o.a. met een filmpje van elke school op de Homepage. 
 
2.8 Ondersteuning 
Het Onderwijsbureau Twente (ObT) is het administratiekantoor voor onze organisatie. Ten aanzien 
van de dienstverlening van het ObT wordt er gewerkt met een dienstverleningsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd met de mogelijkheid van beëindiging aan het einde van een kalenderjaar met 
inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Ook zijn er werkafspraken vastgelegd in 
Service Level Agreements PSA en FA. Jaarlijks vindt er een gesprek plaats over de omvang en 
kwaliteit van de dienstverlening en de prijsstelling voor het nieuwe jaar.  
Met ingang van 1 augustus 2015 heeft het ObT een mobiliteitscentrum opgericht. De Stichting maakt 
voor alle vervangingen gebruik van het mobiliteitscentrum (MCO). 
 

2.9 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Het College van Bestuur is zich bewust van het maatschappelijk speelveld waarin de organisatie zich 
bevindt en de noodzaak om op maatschappelijk verantwoorde wijze het onderwijs binnen de 
organisatie vorm te geven. De scholen onderhouden actief contacten met instellingen en verenigingen 
uit de lokale gemeenschap: o.a. de bibliotheek, de lokale kerkgemeenschappen, de 
peuterspeelzaal/kinderopvang en overige organisaties/verenigingen. 
Er wordt op de scholen aandacht gegeven aan de ecologische ontwikkeling: milieu, energiebesparing, 
afvalverwerking en de omgevingsaspecten. 
 
2.10 Ontwikkelingen rond contractactiviteiten en zogeheten derden activiteiten 
Binnen SCO Twenterand is incidenteel sprake van detachering naar andere schoolbesturen of het  
samenwerkingsverband. Hierbij worden altijd de werkelijke loonkosten doorberekend. Gezien de  
toenemende leegstand worden steeds vaker lokalen verhuurd. De daarbij gehanteerde tarieven zijn  
gebaseerd op de zogenaamde 7e groepsbekostiging uit de materiële rijksvergoeding. 
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A3 Onderwijs 

3.1 Strategisch beleidsplan 
Het bestuur streeft naar een hoogwaardige kwaliteit voor het onderwijs op al haar dertien scholen. De 
scholen hebben allen ook een maatschappelijke functie in de wijk of het dorp waar de school staat. In 
2019 is het Beleidsplan voor de jaren 2019-2023 geschreven. 
Het thema voor dit Beleidsplan luidt: Waardenvol en toekomstgericht onderwijs. 
We gaan hierbij uit van de centrale waarden: 

- Geloof en kwaliteiten 
- Verantwoordelijkheid en doelgerichtheid 
- Inspireren en samenwerken 
- Toekomstgericht. 

 
De kwaliteit van ons onderwijs heeft als basis: 

- Gouden Cirkel (waarom, wat en hoe?) 
 
Ook vinden we de volgende punten van groot belang voor ons dagelijks handelen: 

- kwalificatie: basisvaardigheden, inhoudelijke kennis, didactisch vakmanschap 
- socialisatie: we zijn onderdeel van een cultuur en tradities (pedagogisch handelen) 
- subjectificatie: Bildung en ‘mens-zijn’. 

 
Het College van Bestuur en de werkgroepen vanuit het directieoverleg hebben bouwstenen 
aangedragen voor het Strategisch Beleidsplan 2019-2023. Op de verschillende beleidsterreinen zijn 
de beleidsvoornemens geformuleerd en uitgezet. Ook is het Beleidsplan 2019-2023 besproken in het 
overleg van het College van Bestuur met de Raad van toezicht en de GMR. Op schoolniveau zijn de 
uitgangspunten van het  Beleidsplan in de Schoolplannen 2019-2023 vormgegeven. 
In 2020 zijn, naast alle gevolgen van corona en alle bijbehorende maatregelen die genomen zijn, de 
volgende onderwerpen bestuurlijk in het directieoverleg aan de orde geweest: 
Onderwijs en Identiteit 

 Passend onderwijs, schoolondersteunings plannen 

 ICT-beleid en AVG-beleid o.l.v. de bovenschools ict-coördinator 

 Informatie vanuit het samenwerkingsverband 

 Informatie vanuit de werkgroepen 

 Bekwaamheidsdossier Coo7/MOOI 

 Kwaliteit van het onderwijs via o.a. de werkgroepen 

 Gezamenlijke scholing regie en strategie in het kader van herregistratie Schoolleidersregister 

 Corona / gevolgen-maatregelen / tijdelijke werkgroep DO en P&O / Teams overleggen 

 In 2020 is het opstellen van een Kwaliteitsstelsel voor alle scholen duidelijk aan de orde 
geweest. Hierin wordt de werkgroep Kwaliteit en Onderwijs (was Kwaliteit en Ambities) begeleid 
door een medewerker van de IJsselgroep. Het is de bedoeling dat dit document een stevige 
basis vormt voor een gezamenlijk kwaliteitsbeleid met concrete afspraken. 
 

Personele zaken 

 Ziekteverzuimbeleid 

 CAO 

 Mobiliteit / vacatures 

 Bestuursformatieplan 2020-2021 
 
Huisvesting  

 Renovatie 

 Extra schoonmaak i.v.m. corona 
 
Financiën  

 Begroting 

 Jaarrekening 
 
Veiligheid 

 Veiligheidsplan, actualisatie  
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3.2 Leerlingen 
Bij de Stichting bedroeg op 1 oktober 2020 het leerlingaantal 1.962 leerlingen. De ontwikkeling van het 
leerlingaantal laat een daling zien van 61 leerlingen t.o.v. 2019. De daling is te verklaren door 
natuurlijke afname van het leerlingenaantal. Voor de komende jaren is de verwachting dat de daling 
op stichtingsniveau zich verder zal doorzetten. Ook regionaal en landelijk is deze trend duidelijk 
zichtbaar.  

 

3.3 Promotie van scholen en werving van leerlingen 
In eerste instantie is de promotie van scholen en werving van leerlingen een zaak van de individuele 

scholen in de gemeenschappen waarin zij staan. Voor elke school gelden hier andere accenten en 

aandachtspunten. Heldere communicatie en o.a. een actuele website hebben een steeds belangrijker 

rol in de promotie van de school. Ook wordt de site Scholenopdekaart regelmatig geactualiseerd. 

3.4 Profilering van de Stichting 
De Stichting heeft op verschillende niveaus haar wortels in de maatschappij en is op diverse niveaus 

vertegenwoordigd. Zij is een serieuze partij in onderhandeling met de gemeenten en binnen andere 

samenwerkingsverbanden. Het bestuur staat borg voor kwalitatief goed onderwijs.  

3.5 Leerlingenzorg op schoolniveau 
Binnen alle scholen is tenminste één interne begeleider aangesteld. De interne begeleiders hebben 

een aantal netwerkvergaderingen gehad. Het ib-netwerk wordt gecoördineerd door een directeur 

vanuit het directieoverleg en inhoudelijk ondersteund door de externe kwaliteitsmedewerker.  

3.6 Zorgplicht - Passend onderwijs – Samenwerkingsverbanden 
Door het ministerie van OC&W is het begrip zorgplicht geïntroduceerd. Met deze zorgplicht wil men 
schoolbesturen verantwoordelijk maken voor alle kinderen die zich bij een school van het bestuur 
aanmelden. Ieder kind moet een passend onderwijsarrangement worden aangeboden ook al heeft dit 
kind een lichamelijke of geestelijke beperking. Op 19 december 2007 heeft de Tweede Kamer groen 
licht gegeven voor het invoeringsplan Passend Onderwijs. Op regionaal niveau is de afgelopen jaren 
overleg geweest om binnen Twente samenwerking tussen alle vormen en zuilen van het 
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs op gang te brengen.  
Per 1 augustus 2014 zijn de scholen wettelijk verplicht aangesloten bij een Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs. De indeling van deze samenwerkingsverbanden is door het ministerie van OC&W 
vastgesteld. Onze scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband Twente Noord (23.01). 

 

3.7 Klachtenafhandeling 
De Stichting is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van de Geschillencommissie 
Bijzonder Onderwijs. In 2020 is er geen formele klacht ingediend bij de Geschillencommissie. 
 
3.8 Onderwijsresultaten 

Als gevolg van de coronacrisis (COVID-19) en het sluiten van de scholen heeft de minister op 18 

maart 2020 besloten dat er in het schooljaar 2019/2020 geen eindtoets wordt afgenomen in het 

basisonderwijs. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop de Inspectie de resultaten beoordeelt. In 

2020 heeft een gesprek met de Inspectie en het bestuur plaatsgevonden. Uit het rapport van de 

Inspectie: ‘We beoordelen de standaard Kwaliteitszorg als Voldoende. We constateren dat het bestuur 

zicht heeft op de kwaliteit van de scholen en stuurt op de verbetering van de onderwijskwaliteit”.  

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 wordt op een nieuwe manier gekeken of de leerlingen 

genoeg geleerd hebben. Dit doet de Inspectie door te kijken welke referentieniveaus de leerlingen 

beheersen voor lezen, taalverzorging en rekenen.  

Daarbij wordt rekening gehouden met de leerlingenpopulatie van een school: de schoolweging. Deze 

schoolweging, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent, kijkt naar meer kenmerken 

dan het tot nu toe gebruikte leerlinggewicht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de 

schoolweging van een school op basis van de volgende kenmerken:  

 het opleidingsniveau van de ouders 

 het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school 
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 het land van herkomst van de ouders 

 de verblijfsduur van de moeder in Nederland 

 of ouders in de schuldsanering zitten. 
Het spreidingsgetal geeft informatie over de mate waarin er binnen een school gedifferentieerd moet 

worden om het onderwijs passend te maken op groeps- en leerlingniveau.  

Brin 
nummer 

School Gemiddelde 
schoolweging 

2018-2019-2020 

Aantal 
ll. 

Spreiding Percentage 
1F 

Percentage 
1S/2F 

22 LL Shalom 29,75 304 5,37 96,2% 67,0% 

13 TK De Pölle 31,68 57 4,11 88,9% 52,8% 

13 PK De Rehoboth 30,93 105 5,78 97,4% 55,1% 

13 FI De Regenboog 30,81 134 5,54 94,0% 54,8% 

12 ZN Eltheto 28,67 259 5,71 97,8% 65,3% 

12 TB De Bron 32,33 77 5,91 95,7% 59,4% 

12 KM Tweeklank 30,71 116 5,47 100% 77,2% 

10 KP De Maten 30,83 192 5,45 97,2% 66,7% 

09 UG-2 Fontein O. 34,01 159 4,28 92,6% 51,1% 

09 UG-1 Fontein H 34,50 150 5,28 94,6% 55,8% 

09 QR Smithoek 29,69 246 5,24 97,4% 62,8% 

04 PO Marliaantjes 32,52 52 5,25 86,1% 58,3% 

Het streven is dat minimaal 85 procent van de leerlingen aan het einde van het primair onderwijs het 

fundamentele niveau (1F) behaalt en minimaal 65 procent het streefniveau (1S/2F). De 

signaleringswaarden zijn zo gekozen dat ongeveer 90% van de scholen resultaten heeft die liggen 

boven de signaleringswaarden. De te behalen signaleringswaarden zijn minimumdoelen, 

ondergrenzen waaraan voldaan moet worden. Scholen worden door de Inspectie van het Onderwijs 

gestimuleerd om ambitieuze doelen voor de eigen school te stellen wat betreft leerresultaten op de 

referentieniveaus. De referentieniveaus taal hebben vier hoofdonderwerpen (domeinen): 

 Mondelinge taalvaardigheid (gesprek voeren, luisteren en spreken). 

 Leesvaardigheid (onder andere zakelijke en literaire teksten lezen). 

 Schrijfvaardigheid (bijvoorbeeld een opstel of sollicitatiebrief schrijven). 

 Begrippenlijst (bijvoorbeeld kennis van begrippen als klinker, zelfstandig naamwoord of 
spreekwoord) en taalverzorging (taal correct toepassen). 

 

De referentieniveaus rekenen hebben vier domeinen: 

 Getallen. 

 Verhoudingen. 

 Meten en meetkunde. 

 Verbanden. 
 
 
3.9 Passend Onderwijs 
Het streven is om op alle scholen thuisnabij passend onderwijs aan te bieden aan alle leerlingen. De  
onderwijsbehoefte van de leerlingen is daarbij het uitgangspunt. We hebben als doel het aantal  
verwijzingen naar het S(B)O te beperken en samen met de ouders te zoeken naar passende  
perspectieven voor alle leerlingen. Medewerkers worden gestimuleerd zich te professionaliseren om  
passende hulp te kunnen bieden. De intern begeleiders ontmoeten elkaar regelmatig om elkaar te  
helpen en te versterken m.b.t. hun deskundigheid en handelen. Ze worden hierbij ondersteund door  
een externe deskundige op het gebied van onderwijskwaliteit. Ook wordt er op alle scholen aandacht  
geschonken aan de meer begaafde kinderen. In samenwerking met omringende besturen en VO  
’t Noordik zijn er doorstroomgroepen tot stand gekomen (Ontdek en Hoogbegaafdheid). 
 
SCO Twenterand maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Twente Noord. 
 
De ontvangen middelen vanuit het SWV Twente Noord zijn als volgt ingezet. 
 

https://slo.nl/thema/meer/taal-rekenen
https://slo.nl/thema/meer/taal-rekenen
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Onderwijszorgarrangementen: 
Dit zijn middelen die direct zijn terug te leiden naar afspraken rondom individuele leerlingen. Denk 

hierbij aan extra individuele hulp, begeleiding en pre teaching.  

Middelen lichte ondersteuning: 
Deze middelen worden met name ingezet voor specialisten binnen de Stichting, met name op de 

SBO-school de Sleutel, maar ook de inleen van een orthopedagoog en inzet van interne begeleiding.  

Middelen zware ondersteuning:  
Elke school ontvangt een bedrag per leerling waarmee de zorg in de school bekostigd kan worden. 

Scholen kunnen zelf binnen de formatie beslissen hoe deze middelen in te zetten. Dat kan zijn voor 

meer uren interne begeleiding (IB- uren), inzet van onderwijsassistentie, meerbegaafdheid-

specialisten of voor o.a. klassenverkleining.  

Dekking personele lasten inleen:  
Er zijn twee medewerkers die volledig of voor een deel van de benoeming werkzaamheden verrichten 

voor het samenwerkingsverband. Deze baten dienen ter dekking van deze loonkosten.  

 
3.10 Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg 
Om goed verantwoord onderwijs te geven maken we o.a. gebruik van het Onderzoekskader 2017 van 
de Inspectie. Hierin wordt de vraag beantwoord wat goed onderwijs is en hoe dit onderzocht kan 
worden. We onderscheiden vier kwaliteitsgebieden:  

- Onderwijsproces (krijgen de kinderen goed les en geven we ons onderwijs goed vorm?)  
- Schoolklimaat (voelt iedereen zich veilig en hoe zorgen we voor een goed klimaat?)  
- Onderwijsresultaten (wat leren de kinderen bij ons en leren ze genoeg?)  
- Kwaliteitszorg  

Om bovenstaande in de scholen handen en voeten te geven is een externe deskundige ingeschakeld 
voor ondersteuning voor met name de kwaliteitszorg binnen de scholen.  
 

A4 Personeel 

4.1 Overzicht personeel 
 

 
 

 
 

 
 

fte in dienst

jaar 2016 2017 2018 2019 2020

vast 143           147                 148           140           134           

tijdelijk -                 -                      -                 12              23              

fte vrouwen en mannen

jaar 2016 2017 2018 2019 2020

vrouwen 124           128                 130           135           135           

mannen 19              19                   18              17              22              
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De aantallen fte fluctueren over het jaar. 
Als peildatum is 1-5-2020 gebruikt. 
 

 
 

fte personen 15-25 jaar 

jaar 2016 2017 2018 2019 2020

aantal 4                6                      7                7                7                

fte personen 25-35 jaar 

jaar 2016 2017 2018 2019 2020

aantal 42              44                   41              46              43              

fte personen 35-45 jaar 

jaar 2016 2017 2018 2019 2020

aantal 34              35                   36              39              41              

fte personen 45-55 jaar 

jaar 2016 2017 2018 2019 2020

aantal 32              32                   32              32              33              

fte personen 55 jaar en ouder

jaar 2016 2017 2018 2019 2020

aantal 29              29                   32              29              34              

fte personen per leeftijdscategorie

jaar 15-25 25-35 35-45 45-55 55- eo totaal

2016 4                42                   34              32              29              141           

2017 6                44                   35              32              29              147           

2018 7                41                   36              32              32              148           

2019 7                46                   39              32              29              153           

2020 7                43                   41              33              34              157           
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4.2 Ouderschapsverlof  
In het jaar 2020 hebben 32 personen gebruikt gemaakt van de ouderschapsregeling. De loonkosten 

bedroegen in totaal € 113.700. 

4.3 Duurzame inzetbaarheid 
In het jaar 2020 hebben 19 personen gebruik gemaakt van de duurzame inzetbaarheid, voorheen 
BAPO. De kosten hiervan bedragen € 89.400. 
 
4.4 Werving 
Het vinden van personeel voor de reguliere en tijdelijke vacatures voor onze scholen wordt steeds 
lastiger.  SCOT heeft flink geïnvesteerd in de A pool. Dat zijn medewerkers met een contract die als 
flexibele schil worden ingezet om vervangingen zoveel mogelijk met zelf geselecteerde medewerkers 
in te vullen. De matching van invallers wordt via het mobiliteitscentrum van het ObT ingevuld. In een 
aantal situaties is het voorgekomen dat er geen vervanging beschikbaar was. Het is reëel dat dit 
probleem groter wordt door o.a. lagere aanmeldingscijfers bij de Pabo’s in de regio. Door 
ondernemerschap en een goed netwerk proberen we tijdig te anticiperen op deze bedreiging.  
In 2020 hebben we contracten aangeboden aan zij-instromers en volgen twee medewerkers de 
Schoolleidersopleiding. 
 
4.5 Mobiliteit 
Elk jaar wordt geïnventariseerd of personeelsleden mobiel willen zijn. In 2020 hebben een aantal 
medewerkers gebruik gemaakt van vrijwillige mobiliteit, o.a. één van de directeuren.  
 
4.6 Ziekteverzuim 
Verzuim- en Arbobeleid zijn erg belangrijk voor het bestuur. Jaarlijks sluit het bestuur een jaarcontract 
af met een Arbodienst, echter door pensionering van de bedrijfsarts is in overleg het contract per 1-8-
2019 beëindigd bij Arbo Unie. Per 1 augustus 2019 heeft SCO Twenterand een overstap gemaakt 
naar Vechtstad Consultancy voor de arbodienstverlening. In het kader van de Wet Verbetering 
Poortwachter vindt periodiek overleg plaats tussen de bedrijfsarts en de P&O-adviseur (ingehuurd via 
het Onderwijsbureau Twente). Het verzuimbeleid is beschreven in het kader van het Integraal 
Personeel Beleidsplan. 
Het ziekteverzuim ligt op 6,42% op grond van het percentage verzuimde dagen t.o.v. het potentieel 
aantal beschikbare dagen. In 2016 zijn we eigenrisicodrager geworden voor het Vervangingsfonds. 
Voor 2020 zijn er nog geen landelijke cijfers bekend, maar in 2019 lag het landelijk ziekteverzuimcijfer 
onderwijzend personeel op 5,7%. 
 
4.7 Beheersing uitkeringen na ontslag 
De Stichting creëert met name door een combinatie van de diverse contractmogelijkheden vanuit de 
cao optimaal te benutten een zo flexibel mogelijke schil. Er wordt voornamelijk gewerkt met tijdelijke 
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uitbreidingen, tijdelijke benoemingen en vervangingscontracten. De Stichting maakt geen gebruik 
meer van payrollcontracten. Er is zicht op de kwaliteit van de medewerkers en er wordt geïnvesteerd 
in het verbeteren van het functioneren van medewerkers. Ook wordt met name het functioneren van 
medewerkers met tijdelijke benoemingen gemonitord m.b.t. eventueel risico. In 2017 is gestart met 
centrale begeleiding van startende leraren om uitval te voorkomen. In geval van een conflict is het 
streven om via bemiddeling en eventueel een vaststellingsovereenkomst ervoor te zorgen dat de 
werkgever gevrijwaard wordt van toekomstige claims. 
 
4.8 Wachtgeld PO 
SCO Twenterand is eigen risicodrager voor de WW. Derhalve maken we voortdurend goede 
afwegingen (kwalitatief en kwantitatief) bij aanname en begeleiding van personeelsleden om daarbij 
WW-instroom zoveel mogelijk te voorkomen. Daar waar dit wel het geval is zal SCO Twenterand 
zorgdragen voor een goede onderbouwing van het ontslag en middels het Participatiefonds een 
vergoedingsverzoek indienen. 
 

4.9 Scholing  
Scholing op bestuursniveau 
In 2020 is er nascholing gevolgd door alle scholen. Dit vindt grotendeels plaats n.a.v. het Schoolplan 
van de school en het scholingsplan van de scholen/Stichting.  
 
Scholing op directieniveau 
Alle directieleden hebben zich georiënteerd op het Schoolleidersregister po en zijn geregistreerd. 
Scholing op schoolniveau 
Naast de centraal aangestuurde scholing heeft er op elke school nog andere scholing 
plaatsgevonden. Dit is beschreven in de scholingsplannen van de scholen. Ook wordt er via de 
lerarenbeurs gebruik gemaakt van individuele scholing.  
 

4.10 Prestatiebox 
Het bevoegd gezag ontvangt deze middelen. Dit vloeit voort uit diverse afspraken uit het 
Bestuursakkoord 2012, het Regeerakkoord en het Nationaal Onderwijsakkoord. De middelen zijn o.a. 
ingezet voor: 

 het organiseren van workshops voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers 

 scholen van medewerkers in het kader van Bestuursbeleidsplan en Schoolplannen 

 stimuleren muziek- en cultuuronderwijs 
 
4.11 Werkdrukmiddelen 
 
Aanpak: 
Op elke school is er tijdens het teamoverleg aandacht besteed aan het onderwerp werkdruk en met 
elkaar is er gesproken over wat voor de eigen school een goede interventie zou zijn. De reacties 
waren divers en er is op elke plek ruimte gemaakt voor maatwerk. De directie heeft dit proces 
begeleid. De uitkomsten hiervan zijn gedeeld met het bestuur en P&O. 
  
De middelen zijn voornamelijk ingezet voor personeel en deels voor materieel. 

Categorie 2020-2021     2020  Toelichting 

Personeel   417.500   394.160 Met name voor extra inzet onderwijsassistentie, 
extra fte leraar t.b.v. kleinere groepen/ 
ambulante tijd en inleen gym 

Materieel     79.900     79.900 Aanschaf devices t.b.v. efficiëntie van werken. 
Leraren hebben meer tijd voor analyses en zorg 
i.p.v. nakijken. 

Professionalisering - -  n.v.t.  

Overige - -  n.v.t.  

Totaal   497.400   474.060   
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Niet financiële maatregelen: 

 betere matches duo- collega’s 

 leraren inzetten waar ze ervaring hebben 

 aanpassen taakbeleid (meer aandacht voor opslagpercentages) 

 kritisch zijn en blijven op effectief vastleggen 

 teamstudiedagen ook benutten voor teamoverleg, zodat dit niet en en is. 
 
4.12 Strategisch personeelsbeleid 
Om te werken volgens het Beleidsplan 2019-2023 zijn de medewerkers cruciaal. SCO Twenterand wil 
een goede werkgever zijn en de medewerkers aan zich binden door te faciliteren en aandacht te 
hebben. Omgekeerd verwachten we ook van de medewerkers inzet en bereidheid om op de hoogte te 
blijven van hun vak. Professionaliteit uit zich o.a. in het zich continu afvragen wat ‘de kinderen vragen’. 
Om de medewerkers ook inzicht te geven in zichzelf volgen alle medewerkers de nascholing 
Enneagram. 
Van de medewerkers wordt verwacht, dat ze: 

- werken aan deskundigheidsbevordering 
- handelen vanuit een onderzoekende houding 
- werken vanuit verantwoordelijkheid en eigenaarschap voor het geheel van de school 
- bijdragen aan de doelen van de school 
- werken met en vanuit actualiteit – wat speelt er nu en in de toekomst 
- opbrengstgericht werken 

Bovenstaande ‘verwachtingen’ zijn beschreven in het Beleidsplan 2019-2023. 
Monitoring van het beleid vindt o.a. plaats met behulp van Coo7/MOOI. Dit instrument wordt gebruikt 
voor de gesprekkencyclus en het bijdragen aan de vakbekwaamheid van de medewerkers. 
 
4.13 Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact 
Het lerarentekort speelt een steeds grotere rol in het onderwijs. We willen graag de onderwijskwaliteit 
waarborgen, maar hebben hiervoor bekwame en goede medewerkers nodig. Het wordt steeds lastiger 
om voor elke groep een leerkracht te garanderen. Dit heeft ook gevolgen voor de kinderen en hun 
ouders. Voor sommige groepen zijn we er het vorig jaar niet in geslaagd een leerkracht te vinden. 
Gevolg was dat we de ouders moesten meedelen dat hun kind(eren) geen onderwijs konden krijgen. 
We nemen hier geen genoegen mee en proberen via allerlei maatregelen het lerarentekort aan te 
pakken – o.a. door het aannemen van zij-instromers en deelname aan project regionale aanpak 
lerarentekort m.b.v. de PABO’s. 
 

A5 Huisvesting  

5.1 Algemeen 
In MJOP’s van Nibag (gemeente Twenterand) en THERO (gemeente Almelo) is de staat van  
onderhoud van de diverse gebouwen van de Stichting in kaart gebracht. Deze MJOP’s worden elke  
twee jaar geactualiseerd. De gebouwen worden n.a.v. de opgaven in de MJOP’s onderhouden en zijn  
dan ook allemaal in deugdelijke staat. 
SCO Twenterand laat zich bij het onderhoud van haar gebouwen bijstaan door Nibag. Deze  
organisatie adviseert SCO Twenterand over wanneer onderhoud zou moeten plaatsvinden en verricht 
werkzaamheden op het gebied van bouwbegeleiding en aanvragen in de onderwijshuisvesting richting 
gemeenten. Tevens stelt Nibag, in nauw overleg met het College van Bestuur, meerjarenbegrotingen 
voor de onderwijshuisvesting op. Elke donderdag worden de actuele onderwerpen (dagelijks 
onderhoud) en vragen van schooldirecties door de bestuurder doorgenomen met de contactpersoon 
van Nibag. Scholen (directeuren) kunnen actuele huisvestingszaken middels het SCOT-meldsysteem-
huisvesting aangeven, die dan op donderdag worden besproken en in de tijd gezet.  
 
Er zijn voor alle scholen van SCO Twenterand direct op de school toegesneden MJOP’s, die   
nauwgezet de onderhoudszaken per school in beeld brengen. Hierdoor heeft SCO Twenterand de  
huisvestings- en onderhoudskosten scherp in beeld. De jaarbegroting huisvesting wordt donderdags, 
in de wekelijkse gesprekken met Nibag, altijd meegnomen in de beslissingen over uit te voeren 
onderhoudszaken of actuele vragen van schooldirecteuren. Daarmee blijven we zo dicht mogelijk bij 
de begrote kosten.  
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5.2 Doordecentralisatie buitenonderhoud 
Vanaf 1 januari 2015 is het bestuur van SCO Twenterand ook verantwoordelijk voor het  
buitenonderhoud van haar schoolgebouwen.  
 
Wij voorzien geen problemen m.b.t. het onderhoud van de schoolgebouwen. Allereerst zijn de laatste 
jaren 4 schoolgebouwen (Shalom De Weeme, De Smithoek, De Fontein locatie Oranjestraat en De 
Sleutel) nieuw gebouwd en is er 1 schoolgebouw (De Maten) totaal gerenoveerd. Ten tweede zijn de 
andere schoolgebouwen altijd prima onderhouden middels MJOP’s.  
 
 

A6 Externe relaties 

6.1 Algemeen 
Het College van Bestuur en de scholen onderhouden diverse contacten met externe instanties. Ook dit 
jaar hebben vele van deze contacten plaatsgevonden.  
Belangrijke externe relaties voor de Stichting zijn Onderwijsbureau Twente (administratiekantoor), 
Onderwijsbegeleidingsdiensten, PABO Windesheim, PABO Saxion, de gemeenten Twenterand, 
Almelo en Hellendoorn, Verus, NIBAG (onderwijshuisvesting), Canon (kopieerapparatuur), HCS (ICT), 
Soweco (tuinonderhoud), De Schoonste (schoonmaak) en de diverse besturen in de gemeenten 
Twenterand, Almelo, Hellendoorn, Rijssen en Wierden. 

 

 

6.2 Netwerken 
De bestuurder nam deel aan verschillende netwerken, o.a.:  

- PO-VO overleg  
- PABO Windesheim Regiegroep 
- Wierdens netwerk (bestuurdersoverleg) 
- KWTO 
- PO-raad 
- Bestuurlijk netwerk Noord van Verus 

 
6.3 Opleidingscentra  
De individuele scholen hebben ook dit jaar regelmatig contact gehad met allerlei opleidingscentra. 
Studenten van de Pabo’s uit Zwolle, Enschede en Deventer maar ook van opleidingen voor onderwijs- 
en klassenassistent en sportopleidingen lopen stage op de basisscholen. De goede contacten zijn 
belangrijk omdat de opleidingscentra de collega’s voor de toekomst opleiden. 

 

6.4 Onderwijsinspectie 
Alle scholen van SCO Twenterand hebben een basisarrangement van de Inspectie ontvangen. De 
Onderwijsinspectie heeft in 2020 op twee scholen een themaonderzoek uitgevoerd. 

 

6.5 AVS, PO-raad en CNV 
Het afgelopen jaar zijn er regelmatig contacten geweest met de vakorganisaties AVS en CNV en de 
bestuursorganisaties PO-raad en Verus. De bestuursorganisatie Verus wordt o.a. geraadpleegd voor 
adviezen op het gebied van rechtspositie.  
 
6.6 Gemeenten 
Overleg met drie gemeenten vindt met grote regelmaat plaats via OOGO en BOLO overleggen.  
Met de wethouders wordt ook het OOGO gevoerd vanuit het SWV 23-01.  
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A7 Financiën  

In dit hoofdstuk worden de balans, exploitatie en kengetallen over het boekjaar 2020 gepresenteerd en 

afgezet tegen de begroting 2020 en de realisatie van 2019. 

Een slechte financiële positie zou de uitgangspunten voor het geven van goed onderwijs in de weg 

kunnen staan. Een te sterke toename van de financiële reserves (een te goede financiële positie) kan 

er echter weer toe leiden dat het gevoel wordt versterkt dat de Stichting te weinig middelen inzet ten 

gunste van het onderwijs. 

7.1 Balans en kengetallen 

 
Balans  

 

Kengetallen als solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit (en weerstandsvermogen) geven mede inzicht in 

de continuïteit van de organisatie en zijn ook van belang wanneer het schoolbestuur plannen heeft om 

forse investeringen te doen. Deze kengetallen zijn ‘slechts’ een momentopname, berekend naar de in 

de jaarrekening vastgelegde situatie per 31 december. 

Niet het statische beeld van een kengetal, maar vooral de trendmatige ontwikkeling van de gezamenlijke 

kengetallen over meerdere jaren is essentieel. Het Ministerie heeft naar aanleiding van de resultaten 

van de Commissie Don reeds enkele streefwaarden geformuleerd. Deze zijn bij het beoordelen van de 

waarden mede als leidraad genomen en derhalve heeft SCO Twenterand besloten om geen eigen 

streefwaarden te bepalen. 

Liquiditeit 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 

Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (liquide middelen en vorderingen) en de kortlopende 

schulden. 

Kengetal 2020: 2,8 

Kengetal 2019: 3,5 

Kengetal 2018: 3,6 

Kengetal 2017: 3,5 

 

De liquiditeitsratio geeft aan dat in 2020 2,8 keer kon worden voldaan aan de uitstaande kortlopende 

schulden, bestaande uit het crediteurensaldo, nog te betalen (salaris)posten en de overlopende passiva. 

SCO Twenterand had op 31 december 2020 de beschikking over € 3.459.940 aan liquide middelen. Het 

Ministerie geeft als grenzen voor de liquiditeit 0,5 en 1,5 aan, wat betekent dat de Stichting zich daar 

ruim boven bevindt.  

 

Activa 31-12-2020 31-12-2019 Passiva 31-12-2020 31-12-2019

Materiële vaste activa 3.342.680  3.324.990       Eigen vermogen 5.942.700  6.409.670       

Vorderingen 770.900      918.500           Voorzieningen 113.300      116.270           

Liquide middelen 3.459.940  3.590.070       Kortlopende schulden 1.517.520  1.307.620       

Totaal activa 7.573.520  7.833.560       Totaal passiva 7.573.520  7.833.560       
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Solvabiliteit 

De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen en verschaft dus inzicht in 

de financieringsopbouw. Ze geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar 

verplichtingen kan voldoen. Definitie: Eigen vermogen (exclusief voorzieningen) gedeeld door het totale 

vermogen (balanstotaal). 

Kengetal 2020: 78% 

Kengetal 2019: 82% 

Kengetal 2018: 79% 

Kengetal 2017: 78% 

 

De solvabiliteitsratio geeft aan dat 78% van het totale vermogen uit eigen vermogen (reserves) bestond. 

Dat houdt in dat 22% van het totale vermogen gefinancierd werd met vreemd vermogen. Aan de door 

het Ministerie vastgestelde ondergrens van 30% voor de solvabiliteit wordt hiermee ruimschoots 

voldaan.  

Rentabiliteit 

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot 

de totale baten. Definitie: Resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door de totale baten. 

Kengetal 2020:  -3,4% 

Kengetal 2019:   3,6% 

Kengetal 2018:  -0,3% 

Kengetal 2017:   0,8% 

De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de omzet als resultaat wordt behaald. Op een omzet van 

€ 13.865.470 heeft SCOT een negatief resultaat van € 466.970 behaald. Dit resultaat was -3,4% van 

de omzet. Anders geformuleerd betekent dit dat de gehele omzet is besteed aan de doelen van de 

organisatie, oftewel het verzorgen van goed onderwijs en dat daarbij 3,4% is ingeteerd op het eigen 

vermogen. Als signaleringswaarde wordt 3 jaar negatief aangehouden. Met de rentabiliteit van de 

afgelopen 3 jaar blijft SCOT hier dus binnen. 

Huisvestingsratio 

De huisvestingsratio geeft weer welk deel van de totale lasten is besteed aan huisvesting inclusief 

afschrijvingen voor gebouwen en terreinen. 

Kengetal 2020:   7,0% 

Kengetal 2019:   7,6% 

Kengetal 2018: 10,0% 

Kengetal 2017: 12,0% 

 

Er wordt voor het primair onderwijs een signaleringsgrens van groter dan 10% gehanteerd. Doordat 

vanaf 2019 het groot onderhoud niet langer rechtstreeks in de exploitatie is geboekt, maar gekozen is 

voor de methode om het groot onderhoud te activeren, is de huisvestingsratio gedaald.  
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Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen geeft een beeld, hoe solide de financiële positie van SCO Twenterand is. Het 

weerstandsvermogen geeft daarmee inzicht om niet voorziene financiële tegenvallers (risico’s) in het 

begrotingsjaar op te vangen met de hiervoor gereserveerde financiële middelen (weerstandscapaciteit). 

Het weerstandsvermogen van SCOT bedraagt over 2020 19%. Dat is volgens de normen van het primair 

onderwijs ruim voldoende om financiële tegenvallers op te vangen. Het weerstandsvermogen is de 

verhouding tussen het eigen vermogen minus de materiële vaste activa en de hoogte van de 

rijksbijdragen. 

Kengetal 2020:  19% 

Kengetal 2019:  22% 

Kengetal 2018:  27% 

Kengetal 2017:  30% 

 

Reservepositie 

Volgens de nieuwe signaleringswaarde van de Onderwijsinspectie ziet het verloop van de bovenmatige 

reserve er op basis van de begroting 2021-2024 als volgt uit: 

 

SCOT wil de bovenmatige reserve gefaseerd en gecontroleerd inzetten door exploitatietekorten in de 

meerjarenbegroting toe te staan. Deze tekorten ontstaan met name op het gebied van huisvesting. Door 

de daling van het aantal leerlingen daalt de bekostiging, die rekent met een genormeerd aantal vierkante 

meter bruto vloeroppervlak. Ook zijn er veel relatief kleine scholen (<150 leerlingen), die bij krimp 

moeilijk rendabel te houden zijn. Wat het complex maakt is dat de krimp juist op de grotere scholen 

plaats vindt. Door de reserve gefaseerd af te bouwen wordt tijd gewonnen om het gebouwenbestand 

op orde te krijgen en een oplossing voor de niet vergoede vierkante meters vloeroppervlakte te 

realiseren. Daarnaast speelt de bestemmingsreserve onderhoud een rol bij de bovenmatige reserves. 

Deze reserve is vanaf 2019 gevormd bij de stelselwijziging naar het activeren van groot onderhoud. De 

afschrijvingslasten onderhoud zijn de komende jaren veel lager dan wanneer er gedoteerd zou worden 

aan een voorziening onderhoud. Het verschil wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve 

onderhoud. Op een gegeven moment zal er een kantelpunt worden bereikt, waarna ingeteerd wordt op 

de reserve onderhoud. Het is om die reden te verdedigen tijdelijk een bovenmatige reserve aan te 

houden. Ook zal er een overgangsperiode nodig zijn om verplichtingen aan werknemers, die in het 

kader van het Nationaal Programma Onderwijs ontstaan, af te bouwen.   

7.2 Investeringen 
Inventaris, ICT, onderwijsmethoden en groot onderhoud worden geactiveerd, wat met zich meebrengt 

dat de jaarlijkse afschrijvingsbedragen in de exploitatie worden opgenomen. 

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: 

- Meubilair      20 jaar 
- Gebouwdelen/verbouwingen 5,10,15,20 en 30 jaar 
- Inventaris en apparatuur  10 jaar 

Signaleringswaarde reserves realisatie realisatie begroting begroting begroting begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Berekening

0,5 aanschafwaarde gebouwen keer 1,27 444.860        588.520      968.000      1.091.000   1.091.000   1.091.000   

Boekwaarde overige mva 2.632.610      2.460.340   2.493.000   2.329.000   2.284.000   2.128.000   

Rekenfactor keer totaal baten 694.610        693.270      679.000      660.000      649.000      639.000      

Normatief eigen vermogen 3.772.080      3.742.130   4.140.000   4.080.000   4.024.000   3.858.000   

Werkelijk publiek eigen vermogen 6.014.490      5.547.540   5.528.000   5.405.000   4.989.000   4.438.000   

Bovenmatige reserves 2.242.410      1.805.410   1.388.000   1.325.000   965.000      580.000      
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- ICT     3,4 en 7 jaar 
- Onderwijsmethoden  9 jaar 
 

De waarde van de materiële vaste activa is gedurende het kalenderjaar 2020 gestegen met € 17.690 

tot een totaalbedrag van € 3.342.680. Deze stijging is veroorzaakt doordat met name de investeringen 

in groot onderhoud in 2020 hoger waren dan de afschrijvingen over dezelfde periode. Bij de ICT en 

onderwijsmethoden waren deze juist lager. 

 

 

 

7.3 Eigen vermogen 
Het eigen vermogen van SCO Twenterand is van € 6.409.670 op 31 december 2019 gedaald naar           

€ 5.942.700 per 31 december 2020 als gevolg van het negatieve exploitatieresultaat van € 466.970 in 

2020.  

7.4 Voorzieningen 

 
Voorziening jubilea 

De stand van de voorziening jubilea is op 31 december 2020 aangepast aan het nieuwe aantal van 

154,15 fte op balansdatum (ten opzichte van 149,07 fte per 31-12-2019). Het verplichte forfaitaire 

bedrag per fte is in 2020 € 735. De hoogte van de voorziening is gedaald naar € 113.300 per 31 

december 2020. 

7.5 Exploitatie en toelichting  

 

Het resultaat over het kalenderjaar 2020 bedraagt € 466.970 negatief, terwijl er een negatief resultaat 

van € 86.810 was begroot. De bekostiging voor de eenmalige uitkering in februari 2020 van € 374.000 

is reeds in 2019 ontvangen en verwerkt. Het hierop gecorrigeerde resultaat over 2020 zou € 92.970 

negatief geweest zijn. Hieronder wordt ingegaan op de verschillen en worden deze verklaard.  

Ter vergelijking is ook de realisatie over 2019 weergegeven. 
 

€ € € € €

Gebouwdelen/verbouwingen 226.230      -                226.230      688.820      -462.590     

(School)meubilair 118.920      22.360        96.560        460.980      -342.060     

ICT 113.140      239.000      -125.860     302.990      -189.850     

Onderwijsmethoden 33.090        139.220      -106.130     44.690        -11.600       

Totaal investeringen 491.380      400.580      90.800        1.497.480   -1.006.100  

Verschil 

2020-2019

Realisatie 

2020
Investeringsoverzicht

Begroting 

2020

Verschil 

Realisatie-

begroting

Realisatie 

2019
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Baten 

Rijksbijdragen OC&W 

De gerealiseerde Rijksbijdragen OCW zijn € 435.440 hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn: 

- personele vergoeding regulier (indexatie bekostiging lumpsum), € 248.500 

De indexatie wordt achteraf vastgesteld op basis van de ontwikkeling van de loonkosten en 

werkgeverslasten in de marktsector, de zogenaamde referentiesystematiek 

- personeels- en arbeidsmarktbeleid (p&a), € 71.000 ten gevolge van indexatie en de verhoging van 

de werkdrukmiddelen 

- bijzondere groeibekostiging personeel, € 20.800 

- prestatiebox, € 13.300 ten gevolge van indexatie en verhoging per 1-8-2020 

- onderwijsachterstandenbeleid (voorheen impulsgebieden), € 12.900 

- subsidies zij-instroom en lerarenbeurs, € 12.600 

- subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma, € 33.500 

- overige subsidies, € 4.600 

- zorgmiddelen en -arrangementen Samenwerkingsverband, € 18.200 

 

Overige overheidsbijdragen en subsidies 

De overige overheidsbijdragen liggen in lijn met de begroting. 

Overig baten 

Aan overige baten is € 56.270 meer ontvangen dan begroot. De voornaamste verschillen zijn: 

- subsidies muziekimpuls, € 38.500 

- subsidie groen schoolplein bij de Tweeklank, € 10.000 

- subsidie ‘spreek je buurtaal, € 5.640 

- diverse baten kleiner dan € 1.000 

 

Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil

2020 2020 realisatie-begr. 2019 real '20-real'19

€ € € € €

Baten

Rijksbijdragen OC&W 13.730.750 13.295.310 435.440 13.757.480 -26.730

Overige overheidsbijdragen en subsidies 6.540 6.200 340 6.440 100

Overige baten 128.070 71.800 56.270 126.730 1.340

Totaal baten 13.865.360 13.373.310 492.050 13.890.650 -25.290

Lasten

Personeelslasten 11.847.200 11.023.620 823.580 10.983.440 863.760

Afschrijvingen 473.690 459.800 13.890 468.010 5.680

Huisvestingslasten 965.310 1.090.440 -125.130 1.003.340 -38.030

Overige lasten 1.044.410 886.260 158.150 930.160 114.250

Totaal lasten 14.330.610 13.460.120 870.490 13.384.950 945.660

Saldo baten minus lasten -465.250 -86.810 -378.440 505.700 -970.950

Financiële baten en lasten

Financiële baten  110 1.500 -1.390 1.500 -1.390

Financiële lasten 1.830 1.500 330 1.860 -30

Saldo financiële baten en lasten -1.720 0 -1.720 -360 -1.360

Exploitatieresultaat -466.970 -86.810 -380.160 505.340 -972.310
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Lasten 

Personele lasten 

De totale personeelslasten zijn € 823.580 hoger uitgevallen dan begroot. Dit resultaat is onder te 

verdelen in de volgende componenten: 

- eenmalige uitkering volgens de cao in februari, - € 374.000 nadelig. Eind 2019 is de bekostiging 

voor deze uitkering ontvangen en in het resultaat van 2019 verwerkt. 

- reguliere personeelslasten (formatie) incl. payroll en vervanging, - € 382.200 nadelig. Er is sprake 

van een relatief hoog ziekteverzuim en er is via het formatieplan 2020-2021 meer inzet toegestaan 

dan begroot voor de periode aug-dec. 2020. Daarnaast is er een periode van overlap geweest 

tussen de vertrekkende en nieuwe bestuurder. Bovendien is in december nog een eenmalige 

toelage van 0.7% van hun jaarsalaris aan alle werknemers uitgekeerd. 

- duurzame inzetbaarheid (bapo), € 13.000  

- ouderschapsverlof, - € 22.100 nadelig 

- overige personele lasten, - € 58.200 nadelig. De posten inhuur derden (€ 35.000) en overige lasten 

(€ 25.000) zijn de voornaamste veroorzakers van dit resultaat. 

 

Afschrijvingen 

De totale afschrijvingen zijn in 2020 € 13.890 hoger uitgevallen dan begroot. Dit is met name het gevolg 
van de niet begrote investeringen in groot onderhoud. Aan ICT en onderwijsmethoden is minder 
geïnvesteerd dan begroot. 
 
Huisvestingslasten 

Aan huisvestingslasten is in 2020 € 125.130 minder uitgegeven dan begroot. De begrote dotatie aan de 

onderhoudsvoorziening van € 318.900 heeft niet plaatsgevonden, omdat na het opstellen van de 

begroting is besloten de investeringen in groot onderhoud te gaan activeren. Tegenover dit positieve 

resultaat staan de volgende overschrijdingen: 

- dagelijks onderhoud en tuinonderhoud, € 43.100 nadelig 

- energielasten, € 5.600 nadelig 

- schoonmaak, € 86.200 nadelig, vanwege extra schoonmaak in het kader van corona 

- publiekrechtelijke heffingen en diversen, € 3.000 nadelig 

- overige huisvestingslasten, € 56.000 nadelig 

 

Overige lasten 

De totale overige lasten zijn € 158.150 hoger uitgekomen dan begroot. Het gaat om de volgende 
verschillen: 
 
- overige beheerslasten, € 14.600 nadelig, inzake werving personeel 
- ICT-verbruikskosten en licenties, € 38.500 nadelig 
- schoolse activiteiten, € 38.500 nadelig ten gevolge van muziekprojecten op de scholen 
- diverse lasten in kader van de subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma, € 32.700 nadelig 
- verbruiksmateriaal onderwijs, € 36.500 nadelig 

 

Financiële baten en lasten 

Vanwege de lage rentestand en de te betalen rente op de banksaldo’s is het saldo financiële baten en 
lasten € 1.720 lager uitgevallen dan begroot over 2020. 
 
 
7.6 Treasury verslag 

De Stichting heeft haar treasurystatuut zodanig vastgesteld dat wordt voldaan aan de gewijzigde wet- 

en regelgeving. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun 
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financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke 

middelen in overeenstemming met hun bestemming worden besteed.  

SCO Twenterand beschikt per 31-12-2020 over een liquiditeit van € 3.459.940. Hiervan staat 
€ 3.000.000 op spaarrekeningen. Over 2020 is € 110 aan rentebaten ontvangen.  
 
7.7 Allocatie van middelen 

In de begroting en het formatieplan worden keuzes gemaakt t.a.v. de verdeling van de middelen over 
de scholen. Deze keuzes worden besproken met de directies en voorgelegd aan de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 
De volgende verdeling is vastgelegd: 

 

Uit de middelen die bovenschools gealloceerd zijn worden de salariskosten vervanging, 

ouderschapsverlof, kosten professionalisering en duurzame inzetbaarheid bekostigd. Daarnaast de 

salariskosten van de bestuurders en het stafbureau. Ook de kosten van inhuur derden, Arbokosten, 

materiële kosten stafbureau, de dotaties aan de personele voorzieningen en de overige personele 

lasten vallen hieronder. 

De zorgmiddelen die naar bovenschools zijn gealloceerd worden ingezet voor zorgbehoeften op 

scholen die lopende het schooljaar ontstaan en waar op schoolniveau te weinig formatie voor 

beschikbaar is en waar niet vooraf rekening mee gehouden kon worden.  

7.8 Onderwijsachterstandsmiddelen 

In 2020 heeft SCO Twenterand € 192.880 aan onderwijsachterstandsmiddelen ontvangen. Deze 

middelen zijn aan de Fontein toegekend waarvoor ze ook beschikt zijn. De middelen zijn ingezet voor 

het vormen van kleinere klassen en meer zorgondersteuning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekostigingstroom formatie materieel bovenschools

Personele bekostiging 100% 0% 0%

Personeels- en arbeidsmarktbeleid 0% 3% 97%

waarvan werkdrukmiddelen 0%

Prestatiebox 0% 60% 40%

Onderwijsachterstanden 100% 0% 0%

Materiële instandhouding 0% 100% 0%

Zorgmiddelen SWV 90% 0% 10%

Gemeentelijke bijdragen 0% 100% 0%

€ 240 per leerling



                                                                                                                                                               

 
 

20 

 

A8 Continuïteitsparagraaf 

 

8.1 Algemeen 
In de brief van 20 december 2013 geeft de minister van OC&W aan dat de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs (RJO) is uitgebreid met een voorschrift dat voorziet in de opname in het jaarverslag van de 

zogeheten Continuïteitsparagraaf.  

8.2 Kengetallen 

 

 
De jaren 2021 tot en met 2023 betreffen geprognosticeerde aantallen die door de schooldirecteuren en 

de bestuurders zijn opgesteld en als uitgangspunt dienen voor de te ontvangen gelden vanuit het Rijk 

in de meerjarenbegroting.  

 

8.3 Meerjarenbegroting (inclusief balans) 

 

2020 2021* 2022* 2023*

Personele bezetting

- Directie 12,42 12,22 12,22 12,22

- OP 129,25 124,82 120,62 117,64

- OOP 14,15 13,43 11,03 11,03

Totaal 155,83 150,47 143,87 140,89

Leerlingentelling per 1 oktober 1.966 1.902 1.855 1.789

Huisvesting genormeerd aantal m2 12.285 12.065 11.660 11.660
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De ontwikkeling van de materiële vaste activa is gebaseerd op de voorgenomen investeringen 

alsmede de daaruit voortvloeiende afschrijvingslasten zoals opgenomen in de goedgekeurde 

meerjarenbegroting 2021-2024. De vorderingen zullen naar verwachting de komende jaren dalen. De 

vordering op het ministerie OCW is namelijk het gevolg van het betaalritme dat niet evenredig met het 

baten- en lastenstelsel loopt. Gezien de daling van het aantal leerlingen, dat bepalend is voor de 

hoogte van de rijksvergoeding, zal deze vordering de komende jaren dalen. Als de vereenvoudiging 

van de bekostiging per 1 januari 2023 ingaat vervalt de vordering op het ministerie en heeft dat een 

lagere vermogenspositie tot gevolg. Hier is nog geen rekening mee gehouden in bovenstaande 

meerjarenbalans.  

De mutaties van het eigen vermogen zijn het gevolg van de hierna gepresenteerde exploitatie-
resultaten van de komende jaren. De bestemmingsreserve publiek betreft de bestemmingsreserve 
onderhoud die vanaf 2019 is gevormd op basis van het verschil tussen de gemiddelde kosten 
onderhoud uit het MJOP en de werkelijke afschrijvingslasten onderhoud.  
De voorziening personeel (jubilea)  zal  gezien de ontwikkeling van het personeelsbestand de 
komende jaren dalen. Datzelfde geldt voor de belastingen, de schulden terzake pensioenen, de 

Balans

Activa 2020 2021* 2022* 2023*

Vaste activa

- Materiële vaste activa 3.342.680    3.317.400    3.071.020    2.937.560    

Totaal vaste activa 3.342.680    3.317.400    3.071.020    2.937.560    

Vlottende activa

- Vorderingen 770.900       768.500       765.900       763.100       

- Liquide middelen 3.459.940    3.246.020    3.332.310    3.028.500    

Totaal vlottende activa 4.230.840    4.014.520    4.098.210    3.791.600    

Totaal activa 7.573.520    7.331.920    7.169.230    6.729.160    
-                     

Passiva

Eigen vermogen (na resultaatbestemming)

- Algemene reserve 4.942.710    4.782.900    4.479.710    3.943.400    

- Bestemmingsreserve publiek 604.830       744.830       924.830       1.044.830    

- Bestemmingsreserve privaat 395.160       395.160       395.160       395.160       

Totaal eigen vermogen 5.942.700    5.922.890    5.799.700    5.383.390    

Voorzieningen

- Personeelsvoorzieningen 113.300       109.410       104.610       102.440       

Totaal voorzieningen 113.300       109.410       104.610       102.440       

Kortlopende schulden

- Crediteuren 217.460       214.970       212.370       209.570       

- Belastingen en premies soc.verz. 467.440       451.370       431.580       422.640       

- Schulden terzake pensioenen 149.020       143.900       137.590       134.740       

- Overige kortlopende schulden 75.440         75.440         75.440         75.440         

- Overlopende passiva 608.160       413.940       407.940       400.940       

Totaal kortlopende schulden 1.517.520    1.299.620    1.264.920    1.243.330    

Totaal passiva 7.573.520    7.331.920    7.169.230    6.729.160    
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overlopende passiva (opgebouwde vakantiegelden). Ook de overige kortlopende schulden zullen naar 
verwachting een dalend beeld te zien geven.  
 
Bovenstaande zal vervolgens leiden tot het verloop van de post liquide middelen, die als sluitpost 

fungeert. 

 

 

De leerlingenprognose is in de meerjarenbegroting verwerkt en zorgt voor de weergegeven te 

ontvangen rijksbijdragen. De  gemeentelijke bijdrage betreft een klokuurvergoeding voor een 

gymlokaal en zal de komende jaren gelijk blijven. De overige baten zijn de komende jaren gelijk 

begroot op een subsidiebedrag in 2020 na.  

De personeelslasten zijn in de begroting doorgetrokken op basis van de ingeschatte grootte van het 

personeelsbestand op 1 augustus 2021. Wel is een taakstelling opgenomen van 1 FTE per daling van 

25 leerlingen. Het meerjareninvesteringsplan is ook opgenomen in de meerjarenbegroting en leidt  tot 

de weergegeven ontwikkeling  van de afschrijvingslasten de komende jaren. De huisvestingslasten 

zullen in 2021 en 2022 gelijk blijven op het niveau van 2020. Met uitzondering van de extra 

schoonmaakkosten in 2020 in het kader van corona. In 2023 is in de begroting rekening gehouden 

met een stelselwijziging, waarbij er gedoteerd gaat worden aan een voorziening onderhoud.  De 

overige lasten laten een dalende lijn zien die gerelateerd is aan de daling van het aantal leerlingen. 

 

8.4 Risico’s en risicobeheersing 

 
Intern risicobeheersingssysteem 
Begin 2020 is een risicoanalyse opgesteld, waarbij de belangrijkste risico’s in kaart zijn gebracht. Ook 

is daarbij gekeken naar passende beheersmaatregelen om het risico te verkleinen. De risico’s zijn 

geclusterd in de categorieën Leerlingen, Onderwijs & Kwaliteit, Organisatie, management en 

personeel, Wet- en regelgeving, ICT en Bedrijfsvoering & financiën.  

Het risicobeheer krijgt een plaats in het begrotingstraject. Op deze manier wordt bij iedereen die bij het 

opstellen van de begroting betrokken is een sterk risicobewustzijn gecreëerd. Ook worden in dat 

traject de benoemde risico’s geëvalueerd en er wordt geïnventariseerd of er nieuwe risico’s 

vastgesteld moeten worden. De nieuw benoemde risico’s zijn de ontwikkelingen bij het 

Raming van baten en lasten

Baten 2020 2021 2022 2023

Rijksbijdragen 13.730.750 13.520.110 13.143.290 12.936.370 

Overige overheidsbijdr. en subsidies 6.540            6.200            6.200            6.200            

Overige baten 128.070       46.000         46.000         46.000         

Totale baten 13.865.360 13.572.310 13.195.490 12.988.570 

Lasten

Personeelslasten 11.847.200 11.343.750 11.061.750 10.943.780 

Afschrijvingen 473.690       502.770       534.060       510.500       

Huisvestingslasten 965.310       840.120       840.520       1.081.060    

Overige lasten 1.044.410    903.680       880.550       867.740       

Totaal lasten 14.330.610 13.590.320 13.316.880 13.403.080 

Saldo baten en lasten -465.250      -18.010         -121.390      -414.510      

Saldo financiële bedrijfsvoering -1.720           -1.800           -1.800           -1.800           

Totaal resultaat -466.970      -19.810         -123.190      -416.310      
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Participatiefonds, waarbij door nieuwe wet- en regelgeving blijvend extra kosten kunnen ontstaan. De 

bijdrage aan een WW-uitkering wordt standaard 50% en kan onder voorwaarden verlaagd worden 

naar 10%. Wel zal de te betalen premie omlaag gaan. Ook vormen de verplichtingen aan het 

personeel een financieel risico als na 2,5 jaar de subsidie Nationaal Programma Onderwijs stopt. 

 
Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

 Negatieve ontwikkeling leerlingenaantallen (krimp) 
Het dalend aantal leerlingen leidt tot een lagere rijksbekostiging. De daling is het gevolg van 
minder kinderen in het voedingsgebied en staat los van eventuele concurrentie met andere 
scholen. De krimp kan alleen opgevangen worden met het terugdringen van de totale lasten. In 
de meerjarenbegroting zijn de bestaande plannen daarvoor verwerkt. Jaarlijks wordt bekeken 
of de maatregelen het gewenste effect hebben of dat er verdere maatregelen nodig zijn. 

 Instabiliteit en dekking van de bekostiging 
De afschaffing van de impulsregeling en de invoering van het onderwijsachterstandenbeleid 
heeft als gevolg dat, weliswaar via een overgangsregeling van 3 jaar, de impulsgelden volledig 
verdwijnen. De nieuwe werkdrukmiddelen vragen om meer beschikbare ruimtes, terwijl die 
vierkante meters niet vergoed worden. De vereenvoudigde bekostiging, die waarschijnlijk per 
2023 ingaat, geeft  op basis van de huidige gegevens geen groot verschil met de huidige 
bekostiging. Het eventuele verschil hangt voor een groot deel af van de gemiddelde gewogen 
leeftijd (GGL) van SCO Twenterand t.o.v. de landelijke GGL. Op dit moment is de GGL 0,9 lager 
dan het landelijk gemiddelde. 

 Lage leerlingenaantal (<150) op de helft van de scholen 
Een grote school is over het algemeen gemakkelijker financieel rendabel te houden. In 
verhouding wordt er meestal minder per leerling uitgegeven aan huisvesting en overige lasten.  
Ook het vormen van de formatie gaat bij een groter aantal groepen efficiënter.  
Wel valt op dat bij SCO Twenterand de meeste krimp bij de grotere scholen zit en de kleinste 
scholen stabiel blijven in het leerlingenaantal.   

 Goed gekwalificeerd personeel 

Door het toenemend tekort aan leraren is het steeds moeilijker om bekwame leerkrachten aan 
te trekken en te behouden. Het risico is aanwezig om niet voldoende gekwalificeerde 
medewerkers aan te trekken met gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit zal leiden tot 
gevolgen m.b.t. inspectiebezoeken. 
Verder wordt het ook steeds problematischer om vacatures van directeuren in te vullen. Om 
hier op te anticiperen investeert de Stichting in het opleiden van ‘eigen’ directeuren. Dit brengt 
uiteraard de nodige opleidings- en formatiekosten met zich mee. Ook wordt er geïnvesteerd in 
het bekostigen van de opleiding van een aantal onderwijsassistenten aan de PABO, dit naast 
het benoemen van zij-instromers en ook bekostiging van hun opleiding. 

 Ontwikkelingen Participatiefonds 
De bijdrage aan een eventuele WW-uitkering gaat naar 50%. 

 Verplichtingen aan personeel als de subsidie Nationaal Programma Onderwijs stopt 
 
 
8.5 Gebeurtenis(sen) na balansdatum 
 
Coronacrisis 

Hoewel de coronapandemie diepgaande impact heeft op het onderwijs verwachten wij geen 

verhoogde risico’s ten aanzien van de continuïteit van de Stichting. De belangrijkste risico’s ten tijde 

van de pandemie betreffen de gezondheid van de leerlingen en het personeel en de ontwikkelingen 

van de leerlingen.   

 

De financiële effecten van de coronacrisis in 2020 betreffen de volgende zaken: 

 Hogere ICT-kosten in verband met digitaal onderwijs 

 Hogere schoonmaakkosten 

 

Bij het opstellen van de begroting 2021 is geen rekening gehouden met hogere kosten voor 

schoonmaak en schoonmaakartikelen als gevolg van de verscherpte coronamaatregelen. 
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Wij verwachten dat de coronacrisis invloed heeft op het ziekteverzuim en de benodigde investeringen 
in het digitaliseren van de lesmethodes.  
 

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 

Binnen SCO Twenterand hebben alle scholen deze subsidie ontvangen met een totaal bedrag van € 

227.700. Het bedrag wordt besteed aan extra personele inzet, inhuur orthopedagogen, aanschaf van 

specifieke methodes en training leerkrachten. 

 

Subsidieregeling Extra Hulp voor de Klas 

Via de RAP-regio Twente heeft SCO Twenterand een bedrag van ca. € 72 per leerling ontvangen. Het 

bedrag wordt besteed aan het inzetten van leraren en onderwijsassistenten. Ook het inhuren van 

ondersteuning en begeleiding voor het ontzorgen van leraren en het werven, selecteren en 

organiseren van extra tijdelijk personeel wordt met deze subsidie bekostigd. 

 

Nationaal Programma Onderwijs 

In 2021 is bekend geworden dat de komende 2,5 jaar extra rijksmiddelen beschikbaar gesteld worden 

vanuit een Nationaal Programma Onderwijs. De maatregelen in het programma zijn gericht op herstel 

en ontwikkeling van het onderwijs, het inhalen en compenseren van vertraging en het ondersteunen 

van leerlingen in het onderwijs die het moeilijk hebben. Als gevolg van deze extra gelden zullen zowel 

de baten als de lasten in 2021 en latere jaren boven het niveau van de opgestelde meerjarenbegroting 

2021-2024 komen te liggen. Uitgangspunt is dat de middelen toereikend moeten zijn om de 

noodzakelijke kosten te dekken. Het Nationaal Programma Onderwijs zal daarom geen significant 

effect hebben op het begrote resultaat van 2021. Het deel van de gelden voor 2021 dat aan het eind 

van het kalenderjaar nog niet besteed is vormt een reserve, die niet meetelt bij de bepaling van de 

bovenmatige reserves. 

 
 
 

A9 Verslag Raad van Toezicht 

 
Samenstelling 
 
De Raad van Toezicht kent 5 zetels. Binnen de raad zijn de volgende functies onderscheiden: 
 

 Voorzitter 

 Vicevoorzitter 

 Lid  
 
Leden van de Raad van Toezicht 
 
Dhr. Drs. G.J. Binnenmars, voorzitter 

Dhr. G. Groeneweg, vice voorzitter 

Dhr. G. van der Kruk, lid 

Mevr. M. Rodenboog-Hamelink, lid 

Dhr. J. Haakmeester, lid 

Toezicht visie  
De Raad van Toezicht heeft de taken en bevoegdheden uitgeoefend conform de statuten van de  
Stichting en zoals die zijn uitgewerkt in het managementstatuut.  
 
Toezicht 
De Raad van Toezicht hanteert de “Code Goed Bestuur van de PO-Raad”. Er is in 2020 geen contact  
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geweest met de inspectie van het Onderwijs. 
De Raad van Toezicht ziet toe op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige  
bestemming en aanwending van de middelen van de scholen door gesprekken met het 
administratiekantoor. Daarbij heeft de Raad van Toezicht geconstateerd dat de rijksmiddelen 
rechtmatig en doelmatig besteed zijn. 
 
Accountant 
De Raad van Toezicht heeft Eshuis Accountants aangewezen als accountant voor de controle  
van de jaarrekening 2020. 
 
Werkgeverstaken  
Binnen het College van Bestuur is dhr. Wolterink vervangen door dhr. Boswijk. Dhr. Wolterink is met 
pensioen gegaan en middels een zorgvuldige sollicitatieprocedure vervangen door dhr. Boswijk. Er 
hebben daarnaast geen schorsingen, ontslagen en gerechtelijke procedures plaatsgevonden  
binnen het College van Bestuur.  
 
Inrichting van de rechtspersoon 
Er heeft in 2020 geen aanpassing plaatsgevonden van de statuten, reglementen en de Code Goed  
Bestuur.  
 
Vergaderingen 
In het jaar 2020 heeft de Raad van Toezicht 5 keer vergaderd met het College van Bestuur en 1 keer  
met de GMR. 
 
Formele goedkeuring heeft de Raad van Toezicht gegeven aan: 

 Begroting 2021-2024 

 Jaarrekening 2019 
 
Verdere onderwerpen die besproken zijn: 

 Ontwikkelingen SWV 23.01 in het kader van Passend Onderwijs; de verwijzingen worden  
kritisch gevolgd en ook de dagelijkse praktijk van Passend Onderwijs (gevolgen op de  
werkvloer) worden besproken. 

 Kwaliteitszorg a.d.h.v. inspectiebezoeken en verslagen; de inspectieverslagen worden  
besproken en toegelicht en in het Toezicht kader wordt hieraan ook gerefereerd. De jaarlijkse  
eindopbrengsten worden ook besproken en toegelicht in het overleg met de Raad van  
Toezicht.  

 Formatie 2020-2021; ontwikkelingen m.b.t. historie en toekomst worden tegen het licht  
gehouden en besproken. 

 Ontwikkelingen leerlingenaantallen binnen SCO Twenterand; de ‘zorg’ m.b.t. daling  
leerlingenaantallen hebben uiteraard gevolgen voor de begrotingen. De cijfers worden  
geanalyseerd en gevolgd. 

 Contacten met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad; onderdeel van deze  
gesprekken zijn o.a. de communicatie van het college van Bestuur met de  
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en hun ervaringen. 

 Huisvesting t/m 2021 

 Onderwerpen n.a.v. Beleidsplan: inhoudelijk meedenken bij het tot stand komen van het  
Beleidsplan 2019-2023 

 Ontwikkelingen directieoverleg; werken met werkgroepen en verwachtingen eigenaarschap en 
verantwoordelijkheid bij de directies. 

 Coronabeleid 
 
In 2019 heeft de Raad van Toezicht een Toezicht kader vastgesteld met daarin concrete 
verwachtingen t.o.v. het handelen van het College van Bestuur. In de rapportages van het College van 
Bestuur wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd m.b.t. de onderwerpen. 
 



Algemene gegevens

Bestuursnummer : 61751
Naam instelling : Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo

Adres : Schoolstraat 5
Postadres : Postbus 89
Postcode : 7670 AB
Plaats : Vriezenveen
Telefoon : 0546-578962
E-mailadres : j.schoonderbeek@sco-t.nl

Website : www.sco-t.nl

Contactpersoon : de heer J. Schoonderbeek
Telefoon : 0546-578962
E-mailadres : j.schoonderbeek@sco-t.nl

BRIN-nummer
01KZ : De Sleutel
04PO : De Marliaantjes
09QR : De Smithoek
09UG : De Fontein
10KP : De Maten
12KM : De Tweeklank
12TB : De Bron
12ZN : De Eltheto
13FI : De Regenboog
13PK : Rehoboth
13TK : De Pölle
22LL : Shalom

A9  Instellingsgegevens
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Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo

Jaarrekening 2020



B  Jaarrekening 2020

Financiële vaste activa 
De leningen en vorderingen worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, 
onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen. 
 
Bijzondere waardevermindering van vaste activa 
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of 
er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan 
zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, 
wordt de realiseerbare waarde van het actief 
vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 
realiseerbare waarde voor het individuele actief te 
bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald 
van de kasstroom genererende eenheid waartoe 
het actief behoort. Van een bijzondere 
waardevermindering is sprake als de boekwaarde 
van een actief hoger is dan de realiseerbare 
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van 
de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.  
 
Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt 
direct als een last verwerkt in het 
exploitatieoverzicht. Indien wordt vastgesteld dat 
een bijzondere waardevermindering die in het 
verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is 
afgenomen, dan wordt de toegenomen 
boekwaarde van de desbetreffende activa niet 
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou 
zijn indien geen bijzondere waardevermindering 
voor het actief zou zijn verantwoord. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking  
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens  
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn  
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk  
geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als  
gevolg van oninbaarheid worden in mindering  
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op  
basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de 
waardering rekening gehouden. Eventuele 
rekening-courantschulden bij banken zijn 
opgenomen onder de schulden aan 
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. 
 
 

Algemene Reserve 
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die 
voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 
gefinancierde activiteiten. 
De algemene reserve vormt een buffer ter 
waarborging van de continuïteit van de stichting. 
Deze wordt opgebouwd uit de 
resultaatbestemming van overschotten welke 
ontstaan uit het verschil tussen de gerealiseerde 
baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval 
van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de 
algemene reserve gebracht.  
 
Bestemmingsreserves 
Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld 
zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de 
huidige beschikbare middelen gedekt moeten 
worden, waarbij om die reden door het bestuur 
een beperktere bestedingsmogelijkheid is 
aangebracht. De gehanteerde 
bestemmingsreserves zijn achtereenvolgens:  
                                                                                  

- De reserve onderhoud ter dekking van de 
oplopende afschrijvingslasten in de 
komende jaren ten gevolge van de 
overgang naar de systematiek van het 
activeren van het groot onderhoud.  
Deze reserve bedraagt op balansdatum     
€ 604.830                                             

- De private reserve ter dekking van 
eventuele lasten, die niet uit de publieke 
middelen bekostigd mogen worden. Deze 
reserve bedraagt op balansdatum  
€ 395.160.                                                                                                                                  

Het bestuur van de instelling heeft deze beperking 
aangebracht. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is 
dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te 
schatten. 
 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde van de uitgaven die 
naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders 
vermeld. 
 
 
 
 

B1 Grondslagen 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming 
met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 
BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen 
voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door 
de Raad voor de Jaarverslaggeving waaronder 
Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. Deze 
bepalingen zijn van toepassing op grond van de 
Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. 
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen  
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien 
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar  
waarop deze betrekking hebben. Winsten worden  
slechts opgenomen voor zover deze op 
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor 
het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien deze voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Continuïteit 
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde  
grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
zijn gebaseerd op de veronderstelling van 
continuïteit van de stichting. 
 
Activiteiten 
Stichting Christelijk Onderwijs e.o. voert het 
bevoegd gezag over elf scholen voor regulier 
basisonderwijs en één school voor speciaal 
basisonderwijs.  
 
Verbonden partijen 
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen  
aangemerkt waarover overheersende 
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed 
van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook 
rechtspersonen die overwegende zeggenschap 
kunnen uitoefenen, worden aangemerkt als 
verbonden partij. Ook de statutaire bestuursleden, 
andere sleutelfunctionarissen in het management 
van Stichting Christelijk Onderwijs en nauwe 
verwanten zijn verbonden partijen. 
Transacties van betekenis met verbonden partijen  
worden toegelicht voor zover deze niet onder  
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. 
Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang  
 
 

van de transactie en andere informatie die nodig is 
voor het verschaffen van het inzicht. 
 
Vergelijkende cijfers 
De cijfers van 2019 zijn waar nodig, 
geherrubriceerd teneinde vergelijking met de 
cijfers van 2020 mogelijk te maken. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en 
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van het voorgaande jaar. 
 
Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen 
van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 
nodig dat de leiding van de instelling zich over  
verschillende zaken een oordeel vormt en dat de  
leiding schattingen maakt die essentieel kunnen 
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de 
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de  
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij 
de toelichting op de betreffende 
jaarrekeningposten. 
 

Grondslagen voor de waardering van activa 
en passiva 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van 
toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de 
verwachte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een 
eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven 
vanaf het moment van ingebruikname van het 
materieel vast actief. Over terreinen wordt niet 
afgeschreven.  
 
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: 
 

Categorie Termijn 

Verbouwingen/gebouwdelen 5/10/15/20/30 j 

Inventaris en apparatuur 10 jaar 

ICT 3 / 4 / 7  jaar 

Leer- en hulpmiddelen 9 jaar 

(School)meubilair 20 jaar 
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Financiële vaste activa 
De leningen en vorderingen worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, 
onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen. 
 
Bijzondere waardevermindering van vaste activa 
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of 
er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan 
zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, 
wordt de realiseerbare waarde van het actief 
vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 
realiseerbare waarde voor het individuele actief te 
bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald 
van de kasstroom genererende eenheid waartoe 
het actief behoort. Van een bijzondere 
waardevermindering is sprake als de boekwaarde 
van een actief hoger is dan de realiseerbare 
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van 
de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.  
 
Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt 
direct als een last verwerkt in het 
exploitatieoverzicht. Indien wordt vastgesteld dat 
een bijzondere waardevermindering die in het 
verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is 
afgenomen, dan wordt de toegenomen 
boekwaarde van de desbetreffende activa niet 
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou 
zijn indien geen bijzondere waardevermindering 
voor het actief zou zijn verantwoord. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking  
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens  
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn  
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk  
geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als  
gevolg van oninbaarheid worden in mindering  
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op  
basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de 
waardering rekening gehouden. Eventuele 
rekening-courantschulden bij banken zijn 
opgenomen onder de schulden aan 
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. 
 
 

Algemene Reserve 
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die 
voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 
gefinancierde activiteiten. 
De algemene reserve vormt een buffer ter 
waarborging van de continuïteit van de stichting. 
Deze wordt opgebouwd uit de 
resultaatbestemming van overschotten welke 
ontstaan uit het verschil tussen de gerealiseerde 
baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval 
van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de 
algemene reserve gebracht.  
 
Bestemmingsreserves 
Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld 
zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de 
huidige beschikbare middelen gedekt moeten 
worden, waarbij om die reden door het bestuur 
een beperktere bestedingsmogelijkheid is 
aangebracht. De gehanteerde 
bestemmingsreserves zijn achtereenvolgens:  
                                                                                  

- De reserve onderhoud ter dekking van de 
oplopende afschrijvingslasten in de 
komende jaren ten gevolge van de 
overgang naar de systematiek van het 
activeren van het groot onderhoud.  
Deze reserve bedraagt op balansdatum     
€ 604.830                                             

- De private reserve ter dekking van 
eventuele lasten, die niet uit de publieke 
middelen bekostigd mogen worden. Deze 
reserve bedraagt op balansdatum  
€ 395.160.                                                                                                                                  

Het bestuur van de instelling heeft deze beperking 
aangebracht. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is 
dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te 
schatten. 
 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde van de uitgaven die 
naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders 
vermeld. 
 
 
 
 

Voorziening ambtsjubileum 
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de 
Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen 
voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige 
uitkeringen bij ambtsjubilea voor personeelsleden. 
 
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit 

hoofde van ambtsjubilea is een voorziening 
gevormd. De voorziening is opgenomen tegen de 
contante waarde van de verwachte uitkeringen 
gedurende het dienstverband en is afhankelijk van 
de ingeschatte blijfkans en gemiddelde 
salarisstijging. Betaalde bedragen inzake jubileum 
worden ten laste van deze voorziening gebracht. 
Bij het contant maken is een rente van 1% als 
disconteringsvoet gehanteerd. 
 
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit 
hoofde van ambtsjubilea is een voorziening 
gevormd. De voorziening is bepaald op basis van  
€ 735 per FTE per jaareinde. Betaalde bedragen 
inzake jubileum worden ten laste van deze 
voorziening gebracht. 
 
Schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. 
 

Grondslagen voor de bepaling van het 
exploitatieoverzicht 
 
Baten 
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege 
ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige 
OCW subsidies en overige overheidsbijdragen, 
alsmede de van derden ontvangen overige 
bijdragen. De baten worden toegerekend aan het 
boekjaar waarop deze betrekking hebben. 
 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen 
naar rato van de mate waarin de diensten zijn 
verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het 
kader van de dienstverlening gemaakte kosten in 
verhouding tot de geschatte kosten van de totaal 
te verrichten dienstverlening. 
 
Personele lasten 
Onder de personele lasten worden de lasten 
opgenomen van de personeelsleden die in dienst 
zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige 
personele lasten die betrekking hebben op onder 
andere het inhuren van extra personeel, 
scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg. 
 
 

Pensioenen 
De onderwijsinstelling heeft haar pensioenregeling 
ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP. 
De pensioenverplichtingen uit de regeling worden 
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 
pensioenuitvoerder benadering’. In deze 
benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te 
betalen premie als last in het exploitatieoverzicht 
verantwoord. 
 
Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te 
betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder 
en/of werknemers wordt een voorziening 
opgenomen (indien relevant). 
 
Ultimo 2020 en 2019 waren er voor de stichting 
geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen 
naast de betaling van de jaarlijkse aan de 
pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo 
2019 was de beleidsdekkingsgraad van het ABP 
95,8%. De beleidsdekkingsgraad eind 2020 is 
87,6%. De overheid eist een beleidsdekkingsgraad 
van 104,2% of hoger. Hiermee voldoet de 
beleidsdekkingsgraad niet aan de minimale 
vereisten van de toezichthouder. 
 
Afschrijvingen 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment 
van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het 
actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt 
van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast. 
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele 
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen. 
 
Lasten 
De lasten worden bepaald met inachtneming van 
de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop deze betrekking hebben. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen de op de 
verslagperiode betrekking hebbende ontvangen 
en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van 
uitgegeven en ontvangen leningen en overige 
kredietfaciliteiten. 
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Voorziening ambtsjubileum 
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de 
Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen 
voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige 
uitkeringen bij ambtsjubilea voor personeelsleden. 
 
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit 

hoofde van ambtsjubilea is een voorziening 
gevormd. De voorziening is opgenomen tegen de 
contante waarde van de verwachte uitkeringen 
gedurende het dienstverband en is afhankelijk van 
de ingeschatte blijfkans en gemiddelde 
salarisstijging. Betaalde bedragen inzake jubileum 
worden ten laste van deze voorziening gebracht. 
Bij het contant maken is een rente van 1% als 
disconteringsvoet gehanteerd. 
 
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit 
hoofde van ambtsjubilea is een voorziening 
gevormd. De voorziening is bepaald op basis van  
€ 735 per FTE per jaareinde. Betaalde bedragen 
inzake jubileum worden ten laste van deze 
voorziening gebracht. 
 
Schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. 
 

Grondslagen voor de bepaling van het 
exploitatieoverzicht 
 
Baten 
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege 
ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige 
OCW subsidies en overige overheidsbijdragen, 
alsmede de van derden ontvangen overige 
bijdragen. De baten worden toegerekend aan het 
boekjaar waarop deze betrekking hebben. 
 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen 
naar rato van de mate waarin de diensten zijn 
verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het 
kader van de dienstverlening gemaakte kosten in 
verhouding tot de geschatte kosten van de totaal 
te verrichten dienstverlening. 
 
Personele lasten 
Onder de personele lasten worden de lasten 
opgenomen van de personeelsleden die in dienst 
zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige 
personele lasten die betrekking hebben op onder 
andere het inhuren van extra personeel, 
scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg. 
 
 

Pensioenen 
De onderwijsinstelling heeft haar pensioenregeling 
ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP. 
De pensioenverplichtingen uit de regeling worden 
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 
pensioenuitvoerder benadering’. In deze 
benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te 
betalen premie als last in het exploitatieoverzicht 
verantwoord. 
 
Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te 
betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder 
en/of werknemers wordt een voorziening 
opgenomen (indien relevant). 
 
Ultimo 2020 en 2019 waren er voor de stichting 
geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen 
naast de betaling van de jaarlijkse aan de 
pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo 
2019 was de beleidsdekkingsgraad van het ABP 
95,8%. De beleidsdekkingsgraad eind 2020 is 
87,6%. De overheid eist een beleidsdekkingsgraad 
van 104,2% of hoger. Hiermee voldoet de 
beleidsdekkingsgraad niet aan de minimale 
vereisten van de toezichthouder. 
 
Afschrijvingen 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment 
van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het 
actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt 
van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast. 
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele 
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen. 
 
Lasten 
De lasten worden bepaald met inachtneming van 
de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop deze betrekking hebben. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen de op de 
verslagperiode betrekking hebbende ontvangen 
en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van 
uitgegeven en ontvangen leningen en overige 
kredietfaciliteiten. 

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 
indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 
middelen en vlottende effecten, met uitzondering 
van deposito’s met een looptijd langer dan drie 
maanden. 
 
Ontvangen en betaalde interest en ontvangen 
dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 
indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 
middelen en vlottende effecten, met uitzondering 
van deposito’s met een looptijd langer dan drie 
maanden. 
 
Ontvangen en betaalde interest en ontvangen 
dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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B2 Balans per 31 december 2020
(na bestemming van het resultaat over 2020)

1 Activa 31-12-2020 31-12-2019
Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen 882.340                   692.380                   
1.2.2 Inventaris en apparatuur 2.236.210                2.375.250                
1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 224.130                   257.360                   

1.2 Materiële vaste activa 3.342.680                3.324.990                

Totaal vaste activa 3.342.680                3.324.990                

Vlottende activa

1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren 1.820                       -                                
1.5.2 Ministerie OCW 602.820                   575.060                   
1.5.7 Overige vorderingen 117.170                   91.570                     
1.5.8 Overlopende activa 49.090                     251.870                   

1.5 Vorderingen 770.900                   918.500                   

1.7 Liquide middelen
1.7.2 Banken 3.459.940                3.590.070                

1.7 Liquide middelen 3.459.940                3.590.070                

Totaal vlottende activa 4.230.840                4.508.570                

Totaal activa 7.573.520                7.833.560                

2 Passiva 31-12-2020 31-12-2019
2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene Reserve 4.942.710                5.692.320                
2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 604.830                   322.190                   
2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 395.160                   395.160                   

2.1 Eigen vermogen 5.942.700                6.409.670                

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 113.300                   116.270                   

2.2 Voorzieningen 113.300                   116.270                   

2.4 Kortlopende schulden
2.4.3 Crediteuren 217.460                   206.170                   
2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 467.440                   438.090                   
2.4.8 Schulden terzake pensioenen 149.020                   144.730                   
2.4.9 Overige kortlopende schulden 75.440                     105.690                   
2.4.10 Overlopende passiva 608.160                   412.940                   

2.4 Kortlopende schulden 1.517.520                1.307.620                

Totaal passiva 7.573.520                7.833.560                
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B3 Exploitatieoverzicht 2020

3 Baten Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

3.1 Rijksbijdragen OCW 13.730.750    13.295.310    13.757.480    

3.2 Overige overheidsbijdragen en  -subsidies 6.540             6.200             6.440             
3.5 Overige baten 128.070         71.800           126.730         

Totaal baten 13.865.360   13.373.310   13.890.650   

4 Lasten Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

4.1 Personeelslasten 11.847.200    11.023.620    10.983.440    
4.2 Afschrijvingen 473.690         459.800         468.010         
4.3 Huisvestingslasten 965.310         1.090.440      1.003.340      
4.4 Overige lasten 1.044.410      886.260         930.160         

Totaal lasten 14.330.610   13.460.120   13.384.950   

Saldo baten en lasten 465.250-         86.810-           505.700         

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 110                 1.500             1.500             
5.5 Financiële lasten 1.830             1.500             1.860             

Saldo financiële baten en lasten 1.720-             -                      360-                 

Totaal resultaat 466.970-         86.810-           505.340         
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B4  Kasstroomoverzicht over 2020

Kasstroomoverzicht over 2020 Referentie 2020 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten 465.250-          505.700          

Aanpassingen voor:
    - Afschrijvingen 4.2 473.690          468.010          
    - Mutaties voorzieningen 2.2 2.970-              4.950-              

Veranderingen in vlottende middelen:
    - Vorderingen (-/-) 1.5 147.600          71.350-            
    - Kortlopende schulden 2.4 209.900          136.730-          

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 362.970          760.680          

    - Ontvangen interest 5.1 110                  1.500              
    - Betaalde interest (-/-) 5.5 1.830              1.860              

1.720-              360-                  

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 361.250          760.320          

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-) 1.2 491.380-          1.497.480-       

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 491.380-          1.497.480-       

Mutatie liquide middelen 130.130-          737.160-          

Beginstand liquide middelen 1.7 3.590.070       4.327.230       
Mutatie liquide middelen 1.7 130.130-          737.160-          

Eindstand liquide middelen 3.459.940       3.590.070       
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B5 Toelichting op de balans per 31 december 2020

1.2 Activa 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 1.2.3 1.2.3.2 Totaal

1.2 Materiële vaste activa Gebouwen en 

terreinen

Gebouwen Gebouwdelen/

verbouwingen

Inventaris en 

apparatuur

School-

meubilair

Inventaris en 

apparatuur

ICT Andere vaste 

bedrijfs-

middelen

Leer- en 

hulpmiddelen

Aanschafprijs 700.570          11.750            688.820           4.800.530      2.750.140      177.730          1.872.660      939.230           939.230          6.440.330      

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

8.190              -                  8.190               2.425.280      1.119.330      121.990          1.183.960      681.870           681.870          3.115.340      

Stand per 1 januari 2020 692.380          11.750            680.630          2.375.250     1.630.810      55.740            688.700         257.360           257.360         3.324.990      

Mutaties 2020
Investeringen 226.230          -                  226.230           232.060         19.020            99.900            113.140          33.090             33.090            491.380          
Desinvesteringen -                  -                  -                   1.052.950-      306.310-          30.820-            715.820-          312.810-           312.810-          1.365.760-      
Afschrijvingen 36.270            -                  36.270             371.100         122.920          17.090            231.090          66.320             66.320            473.690          
Terugboeking cumulatieve 

afschrijvingen
-                  -                  -                   1.052.950      306.310          30.820            715.820          312.810           312.810          1.365.760      

Saldo 189.960          -                      189.960          139.040-         103.900-         82.810            117.950-         33.230-             33.230-            17.690            

Aanschafprijs 926.800          11.750            915.050           3.979.640      2.462.850      246.810          1.269.980      659.510           659.510          5.565.950      

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

44.460            -                  44.460             1.743.430      935.940          108.260          699.230          435.380           435.380          2.223.270      

Stand per 31 december 2020 882.340          11.750            870.590          2.236.210     1.526.910      138.550         570.750         224.130           224.130         3.342.680      
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1.5 Vorderingen 31-12-2020 31-12-2019

1.5 Vorderingen

1.5.1 1.820                -                         

590.960            576.350           
140-                    15.250-              

12.000              13.960              

1.5.2 602.820            575.060           

117.170            91.570              

1.5.7 117.170            91.570              

38.650              48.240              
10.440              203.630           

1.5.8 49.090              251.870           

Totaal vorderingen 770.900            918.500           

1.7 Liquide middelen 31-12-2020 31-12-2019

1.7 Liquide middelen

1.7.2 3.459.940        3.590.070        

3.459.940        3.590.070        

2.1 Eigen vermogen

Saldo Stand per
1-1-2020 31-12-2020

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 5.692.320        749.610-            -                         4.942.710        

2.1.2 322.190           282.640            -                         604.830           

2.1.3 395.160           -                         -                         395.160           

6.409.670        466.970-            -                         5.942.700        

2.2 Voorzieningen

Stand per Stand per
1-1-2020 31-12-2020

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea 116.270        12.770              15.740              -                         113.300           

116.270        12.770              15.740              -                         113.300           

Totaal voorzieningen 116.270        12.770              15.740              -                         113.300           

Stand per
31-12-2020

< 1 jaar > 1 jaar

2.2.1
10.910              102.390            113.300           

Totaal 10.910              102.390            113.300           

Onderverdeling saldo per
31-12-2020

Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea

Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve (privaat)
Totaal eigen vermogen

Algemene Reserve

Mutaties 2020

Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Banken
Totaal liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderwijsinstelling.

Mutaties 2020

Overlopende activa

De vorderingen hebben per einde 2020 en 2019 een looptijd korter dan een jaar.

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten

Ministerie van OCW

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde huisvestingskosten

Te vorderen prestatiebox
Te vorderen onderwijsachterstandenbeleid

Debiteuren

Te vorderen personele bekostiging
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2.4 Kortlopende schulden 31-12-2020 31-12-2019

2.4.3 217.460            206.170           
439.190            413.750           

27.280              23.090              
970                    1.250                

2.4.7 467.440            438.090           

149.020            144.730           

2.4.8 149.020            144.730           

69.530              94.350              
5.910                11.340              

2.4.9 75.440              105.690           

21.320              57.400              
363.170            343.970           
194.220            -                         

29.450              11.570              

2.4.10 608.160            412.940           

1.517.520        1.307.620        

Overige kortlopende schulden

Totaal kortlopende schulden

Overlopende passiva
Te betalen vakantie-uitkering
Overige subsidies OCW/geoormerkt
Overige subsidies OCW/niet geoormerkt

Overlopende passiva

Schulden terzake pensioenen

Overige kortlopende schulden
Netto salarissen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Afdr. / inh. ABP

Afdr. / inh. Participatiefonds
Afdr. / inh. Vervangingsfonds

Crediteuren
Afdr. / inh. loonheffing
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Model G. Verantwoording subsidies

Omschrijving 
Kenmerk Datum

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2018-

2019

PO/ZO-2007/12884
23-7-2018

J

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2019-

2020

PO/ZO-2007/12884

23-7-2019
J

Subsidie zij-instroom VO/1091439 30-11-2020 N

Subsidieregeling inhaal- en 

ondersteuningsprogramma's onderwijs IOP-61751-PO 2-7-2020
N

Toewijzing

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn 

uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt
De activiteiten zijn ultimo verslagjaar 

conform de subsidiebeschikking geheel 

uitgevoerd en afgerond
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Financiële verplichting

Er is sprake van een huurovereenkomst inzake kopieermachines. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse

verplichting voor alle scholen bedraagt circa €  110.220,- (incl. btw). De expiratiedatum is 1-10-2021.

De Stichting huurt een kantoorpand aan de Schoolstraat 5. De overeenkomst is aangegaan op 1 juni 2010

en wordt telkens met 5 jaar verlengd. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse verplichting bedraagt € 35.000.

Duurzame inzetbaarheid

B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de balans blijkende 

rechten (actief)

In de CAO PO 2014-2015 zijn afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A) en is de 

BAPO-regeling vervallen. De CAO-regelingen betreffende de duurzame inzetbaarheid, geven mede-werkers 

recht op een basisbudget van 40 uur. Daarnaast is vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk en is er 

sprake van een overgangsregeling BAPO voor medewerkers vanaf 56 jaar. Uit inventarisatie blijkt dat er geen 

medewerkers gebruik gaan maken van sparen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid.
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B7

3 Baten Realisatie 

2020

Begroting 

2020

Realisatie 

2019

3.1 Rijksbijdragen OCW

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 12.719.240     12.253.150     12.844.250     
3.1.2 Overige subsidies OCW 229.390           278.290           186.400           
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 782.120           763.870           726.830           

Totaal 13.730.750     13.295.310     13.757.480     

Specificatie -                        -                        

3.1.1 Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen personeel OCW 10.999.560     10.533.020     11.122.920     
Rijksbijdragen materieel OCW 1.719.680       1.720.130       1.721.330       

Totaal 12.719.240     12.253.150     12.844.250     

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 6.540               6.200               6.440               
Totaal 6.540               6.200               6.440               

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 24.490             19.950             42.850             
3.5.2 Detachering personeel -                        -                        260                   
3.5.6 Overige 103.580           51.850             83.620             

Totaal 128.070           71.800             126.730           

4 Lasten Realisatie 

2020

Begroting 

2020

Realisatie 

2019

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen 11.391.340     10.569.480     10.387.530     
4.1.2 Overige personele lasten 671.510           584.140           787.180           
4.1.3 Af: uitkeringen 215.650-           130.000-           191.270-           

Totaal 11.847.200     11.023.620     10.983.440     

Uitsplitsing -                        -                        -                        

4.1.1 Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen 8.573.000       7.866.640       7.723.110       
Sociale lasten 1.526.260       1.471.360       1.403.800       
Pensioenpremies 1.292.080       1.231.480       1.260.620       
Totaal 11.391.340     10.569.480     10.387.530     

Toelichting op de exploitatierekening over 2020
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Realisatie 

2020

Begroting 

2020

Realisatie 

2019
4.1.2 Overige personele lasten

Reiskosten (woon- werkverkeer) 51.120             34.500             44.170             
Dienstreizen 6.790               3.960               16.000             
Gratificaties 3.300               -                        27.050             
Personeel niet in loondienst 292.490           248.830           338.430           
Vrijwilligersvergoeding 5.640               -                        5.040               
Dotatie personele voorzieningen 12.770             7.500               11.480             
Scholing 163.260           179.260           217.380           
Personeels- en arbeidsmarktbeleid 6.750               6.750               6.750               
Arbo-dienstverlening 22.170             22.500             17.830             
Overige 107.220           80.840             103.050           
Totaal 671.510           584.140           787.180           

Gemiddeld aantal FTE's 2020 2019 2018
- Directie 12,42 11,33
- Onderwijzend Personeel 129,25 129,48
- Onderwijs Ondersteunend Personeel 14,15 11,75

155,83             152,56             

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Gebouwen 36.270             -                        8.190               
4.2.3 Inventaris en apparatuur 371.100           387.700           388.550           
4.2.5 Leermiddelen 66.320             72.100             71.270             

Totaal 473.690           459.800           468.010           

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 65.960             65.000             65.470             
4.3.3 Onderhoud 183.570           140.450           181.300           
4.3.4 Energie en water 235.930           230.300           222.280           
4.3.5 Schoonmaakkosten 358.260           272.100           394.970           
4.3.6 Heffingen 33.570             31.700             35.910             
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorzieningen -                        318.910           -                        
4.3.8 Overige huisvestingslasten 88.020             31.980             103.410           

Totaal 965.310           1.090.440       1.003.340       

-                        -                        -                        

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie en beheerslasten 303.530           290.610           274.650           
4.4.2 Inventaris en apparatuur 245.420           206.900           218.350           
4.4.4 Overige 495.460           388.750           437.160           

Totaal 1.044.410       886.260           930.160           

Uitsplitsing

4.4.1 Administratie en beheerslasten
Administratie- en advieskosten 179.270           179.450           171.390           
Accountantskosten * 12.400             11.330             13.670             
Kantoorbenodigdheden 6.350               7.200               7.340               
Telefoonkosten 6.510               8.260               7.600               
Overige beheerslasten 99.000             84.370             74.650             
Totaal 303.530           290.610           274.650           
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Realisatie 

2020

Begroting 

2020

Realisatie 

2019
* Specificatie honorarium accountant

- onderzoek jaarrekening 12.400             11.330             12.160             
- andere controleopdrachten -                        -                        1.510               
  Accountantskosten 12.400             11.330             13.670             

4.4.2 Inventaris en apparatuur
Inventaris en apparatuur 11.700             7.350               14.950             
ICT-verbruikskosten 179.770           150.180           141.840           
ICT-licenties 53.950             49.370             61.560             
Totaal 245.420           206.900           218.350           

4.4.4 Overige
Schoolse activiteiten 67.050             10.000             33.380             
Buitenschoolse activiteiten 24.070             23.850             24.990             
Public Relations 12.990             5.000               6.960               
Contributies 26.060             26.660             25.520             
Medezeggenschapsraad 5.220               6.560               5.170               
Verbruiksmateriaal onderwijs 360.070           316.680           341.140           
Totaal 495.460           388.750           437.160           

360.070           316.680           341.140           

5.1 Financiële baten

Rentebaten 110                   1.500               1.500               
Totaal 110                   1.500               1.500               

5.5 Financiële lasten

Rente- en bankkosten 1.830               1.500               1.860               
Totaal 1.830               1.500               1.860               

De rentebaten zijn de renten van de spaarrekeningen.
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B8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo

Het exploitatieresultaat over het jaar 2020 bedraagt € 466.970 negatief.
Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken 
danwel toe te voegen aan de volgende reserves:

Stand Bestemming Overige Stand
1-1-2020 resultaat mutaties 31-12-2020

Algemene Reserve 5.508.170      750.580-          -                       4.757.590      
Reserve budgetresultaat 184.150          970                 -                       185.120          
Bestemmingsreserve onderhoud (publiek) 322.190          282.640          -                       604.830          

Bestemmingsreserve (privaat) 395.160          -                       -                       395.160          

6.409.670      466.970-          -                       5.942.700      
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Er is géén sprake van verbonden partijen.

B9 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanleiding geven hier te worden vermeld.

B10 Overzicht verbonden partijen
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B11 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WNT-verantwoording 2020

De WNT is van toepassing op Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand.

Het voor SCO Twenterand toepasselijke bezoldigingsmaximium is in 2020 € 143.000 (bezoldigingsmaximum voor

het onderwijs, klasse C).

Met een totaal aan complexiteitspunten van 8, nader gespecificeerd als volgt:

- Baten 4
- Leerlingen 2
- Onderwijssoorten 2

Totaal 8

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige 

functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2020

bedragen x € 1 J. Wolterink J. Schoonderbeek M. Boswijk

Functiegegevens Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01-01 31-8 01-01 31-12 01-05 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)               0,749                      0,520                     1,000 

Dienstbetrekking? ja ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €         85.951  €                58.383  €               56.330 

Beloningen betaalbaar op termijn  €         13.018  €                10.700  €               10.263 

Subtotaal  €         98.969  €                69.083  €               66.593 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €       107.152  €                74.360  €               95.986 

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

Totale bezoldiging  €         98.969  €                69.083  €               66.593 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt nvt nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling nvt nvt nvt

Gegevens 2019

bedragen x € 1 J. Wolterink J. Schoonderbeek

Functiegegevens Bestuurder Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01-01 31-12 01-01 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,000 0,520 

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 109.139€         €                58.294 

Beloningen betaalbaar op termijn 17.102€           €                  8.774 

Subtotaal 126.241€         €                67.068 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €       138.000  €                71.760 

Totale bezoldiging  €       126.241  €                67.068 

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden

 aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder  

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

De heer Drs. G.J. Binnenmars Voorzitter

De heer G. Groeneweg Vice-voorzitter

De heer G. van der Kruk Lid

De heer J. Haakmeester Lid

Mevrouw M. Rodenboog-Hamelink Lid

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een 

bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
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C   Overige gegevens

C1 Controleverklaring
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand en Omstreken 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand en Omstreken te Vriezenveen 

gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel: 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand en Omstreken op 31 

december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs en met de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (hierna WNT);  

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle 

van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de 

begroting in met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals openomen in 

paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.  

 

 De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2020; 

2. het exploitatieoverzicht over 2020; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen.  

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en het Controleprotocol Wet normering 

topinkomens (WNT) 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand en Omstreken zoals vereist in de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 

opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 

artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet 

hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 

topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekking als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-

plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

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

uit:  

• bestuursverslag;  

• de overige gegevens.  

 

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

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

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.2. 

Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 is vereist.  

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 

de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.  

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 

paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse 

standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 

jaarrekening.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en 

de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- 

en regelgeving.  

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het toezichthoudend orgaan voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de bepalingen van en krachtens de wet 

WNT. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in 

de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk 

voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 

en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 

belang als gevolg van fouten en fraude.  

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur 

de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft 

om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 

alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

 

Het toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de organisatie.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 

is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 

onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  

 

Wij hebben de accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 

Onderwijsaccountantsprotocol 2020, het Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 

als gevolg van fouten of fraude, van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de 

balansmutaties, die van materieel belang zijn,  het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 

dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 

beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel   

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

organisatie; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte 

financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 

de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.  

• Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn 

wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen 

in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze 

conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 

organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

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

toelichtingen; 

• en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in 

alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

 

 

 

 

 



 

 

Wij communiceren met het toezichthoudend orgaan onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing . 

 

Almelo, 22 juni 2021 

 

Eshuis Registeraccountants B.V.     

     

 

WAS GETEKEND 

 

 

drs. J.W.F. Löwik RA 
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