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Voorwoord 
 
In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de activiteiten van Stichting Leerrijk! in het jaar 2020. 
Waar nodig zijn verwijzingen naar de vindplaats van achterliggende beleidsdocumenten geduid. Er is 
bij de samenstelling van dit jaarverslag gebruik gemaakt van het format van de PO-raad.

 

echter Leerrijk! en deze naam hanteren we dan ook in dit jaarverslag.  
De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2020 van Leerrijk! is een coproductie van 
administratiekantoor Qualiant en Leerrijk! Deze jaarrekening is gecontroleerd door 
accountantskantoor Wijs Accountants, Eindhoven. 
 
Het jaarverslag van 2020 doet verslag van een jaar waarin een bestuurswisseling plaatsvindt.  
Komende jaren zal het bestuursverslag en jaarverslag van Leerrijk! zich stap voor stap gaan 
ontwikkelen. 
Van een rapportage over de afgelopen periode, tot een document wat middenin de 
bedrijfsvoering staat. 
Het bestuursverslag (de tekst) en de jaarrekening (de cijfers) zal zich ontwikkelen als document 
met de volgende functies: 

1. Verantwoordingsdocument 
- Verticale en horizontale verantwoording 
- Uitvoering bekostigingsbeleid 
- Rechtmatigheid bestedingen 

2. Informatiedocument 
- Intern 
- Extern 
- benchmarking 

3. Beleidsdocument 
- Wat gaan we bijstellen/ anders doen? 
- Bekostigingsbeleid en allocatie 
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1. HET SCHOOLBESTUUR 
 

1.1 Profiel 
 
Missie & visie 

De volgende kernwaarden met bijpassend motto zijn voor Leerrijk! vastgesteld:  
 Samenwerking: "Wij leren van en met elkaar", 
 Kwaliteit: "Wij dagen kinderen en volwassenen uit om talenten en competenties 

veelzijdig te ontwikkelen", 
 Autonomie: "Wij stimuleren passende zelfstandigheid en het nemen en dragen van 

verantwoordelijkheid" 
 Respect: "Wij gaan respectvol om met de ander en de wereld"  
 Creativiteit: "Wij moedigen innovatieve denk- en handelwijzen aan"  

 
Missie 
Wij bieden een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waar kinderen en 
volwassenen vanuit hun uniciteit talenten en competenties ontwikkelen.  Wij zijn een permanent 
ontwikkelende en lerende organisatie waar van elkaar en ook van de wereld wordt geleerd. 
Op basis van onze identiteit leveren we een actieve bijdrage aan het realiseren van een 
leefbare en duurzame wereld. Respect voor elkaar en de omgeving is daarbij vanzelfsprekend.  
 
Organisatiefilosofie 
Binnen Leerrijk! wordt aandacht besteed aan de organisatiefilosofie en de vertaling daarvan in 
handelen en beleid. Vermelding van dit gegeven op deze plaats is van belang om de invalshoek 
van dit jaarverslag 2020 goed te kunnen begrijpen. De filosofie is gebaseerd op het Rijnlands 
denken en binnen deze stroming is in richtinggevend beleid en verantwoording op onderdelen 
anders gedacht en gehandeld dan men gewoon is binnen onze op het Angelsaksisch model 
gebaseerde samenleving.... die dus ook Leerrijk! "omringt".  
Het zorgen voor goed bestuur en het geven van goed onderwijs is steeds ontwikkeld  vanuit de 
Rijnlandse filosofie. 

Kernactiviteiten 
Leerrijk! heeft zonder winstoogmerk ten doel de bevordering van het primair onderwijs in de 
gemeenten Waalwijk en Loon op Zand. De Stichting beoogt onderwijs te geven op katholieke 
grondslag. 
 
Koersplan 
Een Angelsaksisch georiënteerde organisatie schrijft een strategisch beleidsplan, een Rijnlands 
georiënteerde organisatie schrijft veelal een koersplan. Waar een strategisch beleidsplan vaak 
het karakter heeft van een spoorboekje, laat een koersplan zich eerder typeren als een kompas. 
De doelen voor Leerrijk! worden er in benoemd, de wijze en tempo van uitwerking is een school 
specifieke invulling.  
Komende jaren zal een nieuwe stap worden toegevoegd binnen het Rijnlands denken. 
Verbinding tussen scholen en bestuur zal meer worden gezocht om kwaliteiten te versterken. 
De bijdrage van de scholen aan elkaar en aan de rol die onze onderwijsorgan isatie in de 
samenleving inneemt zal hiermee verstevigd worden. Dit vereist aandacht voor strategie vanuit 
gezamenlijke ambities en daarmee samenhangende doelen. Op verschillende domeinen zal 
bekeken worden waar effectiviteit kan worden bereikt, zonder autonomie en oog voor belangen 
te verliezen. Aandacht voor het vakmanschap van de professional als kapitaal van de 
organisatie is daarin een belangrijke waarde. 
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De -2022 (gepubliceerd op www.leerrijk.nl) zijn de volgende: 

 Verder ontwikkelen van Leerrijk! als lerende organisatie. 
 Kwaliteitsbeleid, naar een vernieuwde opzet middels zelfevaluatie. 
 Naar andere vormen van onderwijsorganisatie (weg van het leerstofjaarklassensysteem)  
 Vitaliteit van Leerrijk! personeel, naar een lager verzuimpercentage.  
 Naar duurzame schoolgebouwen, nieuwbouw en renovatie. 

 
Toegankelijkheid & toelating 
Leerrijk! scholen stellen zich open voor alle kinderen die zich conformeren aan onze 
uitgangspunten en die passen binnen het ondersteunings-profiel van de betreffende school. 
 
 
1.2 Organisatie 
 
Contactgegevens 
Naam instelling:  Stichting Leerrijk! 
Bestuursnummer : 71008 
Adres:  Dodenauweg 2,  

5171 NG, Kaatsheuvel 
Telefoonnummer: 0416-320768 
E-mail:  info@leerrijk.nl 
Website: www.leerrijk.nl 

 
Overzicht scholen 
Leerrijk! heeft vijftien scholen. Het overzicht hiervan staat op: https://leerrijk.nl/scholen 
 
Organisatiestructuur 
 Leerrijk! kent een "platte organisatie" waarin drie lagen te onderscheiden zijn:  

De Raad van Toezicht, maximaal bestaande uit een 7-tal mensen, houdt toezicht op het 
functioneren van het College van Bestuur en heeft ten aanzien van een aantal zaken 
vaststellingsbevoegdheid. Tevens fungeert men als werkgever en klankbord van het 
bestuur. 
 

 Het College van Bestuur (CvB), tot 1 juli 2020 bestaande uit twee leden (wtf. 2,0000) en 
vanaf 1 juli 2020 uit één lid, de voorzitter (werktijdfactor 1,0000). Het CvB is 
verantwoordelijk voor het besturen van de stichting en de daarbij horende scholen. De 
taken zijn vastgelegd in een managementstatuut. Het CvB wordt ondersteund door drie 
managementassistenten (totaal werktijdfactor 1,8000), een controller (werktijdfactor 
0,7000) en in november 2020 is een personeelsadviseur met wtf. 0,6000 aangesteld. Het 
bestuur fungeert als werkgever voor de personeelsleden van Leerrijk!  

 
 De derde laag wordt gevormd door de schooldirecteuren. Deze fungeren als integraal 

schooldirecteur en zijn eindverantwoordelijk voor "de school". De directeuren leggen over 
de uitvoering van hun werkzaamheden verantwoording af aan het bestuur. Binnen de 
scholen wordt op een bij de school passende wijze nader invulling gegeven aan het 
functiehuis. 
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1.3 Bestuur 
 
Governance 
De juridische structuur van Leerrijk! is een stichting.  
In 2020 vond een bestuurswissel plaats. Twee bestuursleden gingen met pensioen en maakten 
plaats voor een eenhoofdig college van bestuur. Met deze verandering zal komende jaren een 
transitie plaatsvinden.  
In het licht van kwaliteit van besturen en kwaliteit van onderwijs zal worden bekeken welke 
staffuncties noodzakelijk zijn ter ondersteuning van de directeuren en ter advisering van het 
college van bestuur. 
 
Functiescheiding 
Volgens de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn organisaties voor primair onderwijs 
verplicht om de functies van bestuur en intern toezicht te scheiden. Binnen Leerrijk! voldoen we 
aan deze feitelijke scheiding. 
Goed onderwijs vraagt ook om goed bestuur. In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs 
zijn basisprincipes vastgelegd rond professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en 
managers in het primair onderwijs.  
Waar het bestuur eerder aangaf de code d.d. te omarmen maar in de toepassing op onderdelen 
hiervan af te wijken (volgens het principe pas toe of leg uit), is er voor gekozen om de 
hernieuwde code (ingaande per 1.1.2021) in het geheel toe te passen. De verantwoording 
hierover (ook in lijn met deze nieuwe versie) volgt in het volgende jaarverslag 2021. De basis 
hiervoor is gelegd bij een zelfevaluatie van de Raad van Toezicht en gesprekken die hierover 
zijn en nog worden gevoerd met het College van Bestuur, GMR en directeuren. In dit traject zal 
aandacht worden besteed aan meerdere kanten van good governance; zowel structuur 
(waaronder documenten), communicatie als cultuur. En daarbij zal worden voortgebouwd op 
belangrijke Leerrijk! principes en  waarden. 

  



8 

Hoofd-en nevenfuncties leden college van bestuur
 
Naam:  Functie: Nevenfuncties (betaald en 

onbetaald): 
Petra de Jager Voorzitter college van bestuur Onbetaald penningmeester non-

profit stichting Team Tundra 
 

Na uitvraag van verbonden partij is geen belangenverstrengeling gebleken. 
 
Intern Toezicht
De Raad van Toezicht, het intern toezichtorgaan is ultimo 2020 als volgt samengesteld: 
Naam:  Functie: Nevenfuncties (betaald en 

onbetaald): 
Paul Stuiver Voorzitter  

Lid auditcommissie 
Lid remuneratiecommissie  

Onbetaald: 
Vertrouwenspersoon bij de NBA. 
(Nederlandse Beroepsorganisatie 
voor Accountants) 

Toine Peerboom Vicevoorzitter  
Lid onderwijscommissie tot 4/6/ 
2020 

 

Peter Stoffer Lid remuneratiecommissie Onbetaald lid van de kenniskring 
Sustainable Business van Avans. 
 
Betaald voorzitter van 
bezwarencommissies op het terrein 
van functiewaardering en sociaal 
plan, merendeels in de 
gezondheidszorg. 

Brigit van Rossum Lid onderwijscommissie Onbetaalde functies: 
Voorzitter VVE 
appartementencomplex 
Voorzitter klachtencommissie 
sociaal plan in een scholengroep 

Giso Fuite Lid auditcommissie Geen nevenfuncties 
Bellinda Herman Lid juridische zaken Geen nevenfuncties 

 
De Raad van Toezicht kent een eigen systematiek voor vergoedingen. Deze is gebaseerd op en 
past binnen de uitgangspunten van de VTOI. 
 

bestuursverslag. 
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Medezeggenschap 
De horizontale dialoog met belanghebbenden is ingericht via medezeggenschap. Elke school 
heeft een medezeggenschapsraad (mr). Via de mr hebben ouders en medewerkers invloed op 
het schoolbeleid. De schooldirecteur overlegt regelmatig met de mr over onderwerpen die de 
school betreffen. 
Leerrijk! kent ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin vijf 
medewerkers en vijf ouders zijn vertegenwoordigd. De GMR heeft advies- en instemmingsrecht 
over een tal van onderwerpen die een groot deel of alle scholen betreffen, zoals de begroting, 
voordracht van nieuwe bestuursleden en strategische beleidsplannen van de stichting.  Elk 
personeelslid of ouder mag zich verkiesbaar stellen. Het personeelsdeel wordt gefaciliteerd in 
tijd (wtf 0,1), het ouderdeel ontvangt een vrijwilligersvergoeding.  
In het medezeggenschapsstatuut wordt e.e.a. nader uitgewerkt.  In het statuut is onderstaande 

medezeggenschap gekeken wordt: 
Bij Leerrijk! is medezeggenschap naast een wettelijke verplichting ook een vanzelfsprekendheid. 
Het besef dat we samen voor dezelfde zaak staan is sterk aanwezig. Medezeggenschap gaat 
voor ons dan ook verder dan het op verzoek van het bestuur verlenen van ins temming of het 
geven van advies. Proactief meedenken en actief deelnemen aan beleidsvorming zijn eveneens 

formele positie van de GMR lastig kan zijn (je beslist immers over je eigen product) is erkend 
. 

Het jaarverslag van de GMR wordt jaarlijks op de site van Leerrijk! geplaatst.  
 
 
1.4 Leerrijk! in dialoog 
 
Belanghebbenden 
Leerrijk! kent geen formeel verbonden partijen. 
 
Naast de voor scholen en schoolbesturen gebruikelijke contacten met leerlingen en hun  
ouders/verzorgers wordt samengewerkt met: 
 
Belanghebbende organisatie of groep Beknopte omschrijving van de dialoog of samenwerking en 

de ontwikkelingen  
 Het Regionaal Transfer Centrum 

(RTC),  
de organisatie van vervanging binnen de kaders van de 
Wet Werk & Zekerheid (WWZ) wordt hiermee 
vormgegeven. 

 Kindpartijen (Mikz en Kinderopvang 
Midden Brabant) die in het kader 
van de vorming van Kindcentra 
onze partner zijn. 

 

Zowel op bestuurs- als op schoolniveau is contact met deze 
organisaties. Er worden afspraken gemaakt over 
samenwerking. Binnen de samenwerking wordt 
organisatorische en/of inhoudelijke afspraken gemaakt over 
een goede overdracht en aanpak van kinderen.  

 De Pabo (Fontys) Op bestuursniveau zijn afspraken gemaakt over de inzet 
van opleidingsscholen en POS (project opleiden in de 
school)  inzake professionalisering naar vakbekwaamheid. 

 De gemeenten Loon op Zand en 
Waalwijk  

Met de gemeenten waarin wij scholen hebben is 
regelmatig contact over zaken als huisvesting en 
wijkontwikkelingen. In beide gemeentes is er een LEA 
waarin leerlingzorg en de maatschappelijke positie van 
onderwijs in de betreffende gemeentes wordt besproken.  

 Collega- schoolbesturen in 
Waalwijk en Loon op Zand en 
collega-schoolbesturen in RAP-

Met collega-besturen is regelmatig contact. Het gaat om 
delen van informatie, het maken van 
(samenwerkings)afspraken en het gezamenlijk optrekken in 
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regio en regio van het 
samenwerkingsverband 

kwesties als lerarentekort, COVID-19 en het opstellen van de 
IHP's. 

 Het Vervangingsfonds 
 

Leerrijk! Is nog geen eigen risicodrager in het 
ziekteverzuim. In het traject Plan V+ wordt 
samengewerkt om het ziekteverzuim terug te dringen. 

De scholen hebben voorts contacten met lokale initiatieven, sportclubs, verenigingen etc.  
 
Belanghebbenden 
Belanghebbende organisatie of groep Beknopte omschrijving van de dialoog of samenwerking en de 

ontwikkelingen  
 Het samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs PO Langstraat, 
Heusden, Altena. 

 

Het samenwerkingsverband PO LHA is opgericht door de 
besturen van 48 scholen voor basisonderwijs en 2 scholen voor 
speciaal basisonderwijs in de gemeenten Waalwijk, Loon op 
Zand, Heusden en Aalburg. Het gaat om een samenwerking 
tussen schoolbesturen voor voortgezet- en voortgezet speciaal 
onderwijs die verantwoordelijkheid dragen voor het nemen en 
uitvoeren van besluiten, die wellicht niet direct in het belang 
zijn van de onderscheiden besturen zelf. Het gaat daarbij om 
besluiten die genomen moeten worden in het belang van de 
schoolloopbaan van leerlingen en die in overeenstemming zijn 
met de doelstellingen van passend onderwijs. 

 

Meer informatie over samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Langstraat, Heusden, Altena? Kijk 
naar www.samenwerkingsverbandlha.nl 

 
Klachtenbehandeling 
In 2020 is 1 klacht ingediend bij de Landelijke Klachten Commissie Passend Onderwijs inzake 
een afgegeven toelatingsverklaring Speciaal Onderwijs door het Samenwerkingsverband 
Langstraat, Heusden, Altena. Als belanghebbende zijn wij betrokken bij deze bezwaarprocedure 
en zijn als zodanig gehoord door de commissie. Het bezwaar van de ouders is ongegrond 
verklaard. 
 
De klachtenregeling en de klachtenprocedure van Leerrijk! is standaard opgenomen in de 
schoolgids van de elke school. 
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2. VERANTWOORDING VAN HET BELEID 
 

In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: 
Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken en 
Financieel beleid. De doelen uit strategisch beleidsplan gesteld zijn, staan centraal. De laatste 
paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op het beleid rond ri .  
 

Zoals in hoofdstuk 1.1 is aangegeven kent Leerrijk! geen strategisch beleidsplan, maar een 
koersplan met definities op hoofdlijnen als kompas. De uitwerking is steeds een  school 
specifieke invulling geweest op dit kompas. 

De kwaliteit wordt op schoolniveau middels zelfevaluatie vastgesteld . De school geeft (om deze 
zelfevaluatie betrouwbaar te maken) aan welk instrumentarium daarbij gebruikt wordt. Deze 
zelfevaluatie is de basis voor de dialoog over de schoolkwaliteit met het College van Bestuur. 
Om die reden wordt hier niet op Leerrijk! niveau over gerapporteerd.  

Met de vermelde stap die Leerrijk! zal maken (zie voorwoord), zal de komende jaren de 
verantwoording over de kwaliteit van leerrijk! als geheel in de verslaglegging nieuwe vorm en 
inhoud gaan krijgen. 

 

2.1 Onderwijs & kwaliteit 
 
Onderwijskwaliteit  
In 2020 is voor onderwijskwaliteit gekozen voor de volgende kwaliteitsdefinities:  

 Scholen voldoen aan de basiskwaliteit, i.c. de norm zoals de inspectie van het onderwijs die 
formuleert.  

 Scholen geven in voldoende mate invulling aan elementen uit "De 

  
 Scholen geven in voldoende mate invulling aan de beschreven schoolspecifieke ambities. 

De onderwijskwaliteit binnen Leerrijk! is sterk schoolafhankelijk. De Raad van Toezicht heeft 
samen met directeuren en GMR in een functieprofiel van de nieuwe bestuurder de grote opgave 
in de kwaliteitsontwikkeling van Leerrijk! vastgelegd. Komende jaren zal een 
onderwijskwaliteitssysteem ontwikkeld worden, waarin samenwerking tussen scholen en 
directeuren binnen het directieberaad /-team een belangrijk gegeven wordt. 

Voor de collectieve kwaliteitsontwikkeling van Leerrijk! als geheel zal binnen de stichting een 
kwaliteitsmedewerker worden aangetrokken op stafniveau. De lerende principes kunnen 
hiermee komende jaren samen met de scholen verder worden uitgewerkt.  

In 2020 vond een bestuursonderzoek vanuit de inspectie plaats. De bevindingen vanuit dit 
onderzoek zullen leidend zijn voor de verdere uitwerking van de bestuurlijke opgave en het 
kwaliteitsbeleid van leerrijk! 
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Doelen en resultaten
Het schoolbestuur heeft voor de onderwijskwaliteit een Leerrijks waarderingskader  ontwikkeld. 
Hieraan zijn vervolgens de inspectienormen gekoppeld.  

2020 heeft in het teken gestaan van het ontwikkelen van nieuw kwaliteitsbeleid, waarbij een 
zelfevaluatie-instrument is toegepast in de management gesprekken met directeuren. In de 
schoolplannen van de school zijn beleidsuitspraken gedaan t.a.v. de uitdagende leeromgeving 
en de schooleigen ambities.  

In 2021 zullen de doelen en beleidsvoornemens per school en op het niveau van Leerrijk! 
verder worden geconcretiseerd en verwerkt in een kwaliteitssysteem; zodat er cyclisch kan 
worden gewerkt aan de onderwijskwaliteit van de scholen. In het jaarverslag 2021 zullen we 
ons hierover verantwoorden: welk doelen zijn gehaald, welke processen lopen nog, welk doel 
wordt of is niet gehaald. Wat is ondertussen geleerd en wat betekent dat voor het opvolgende 
jaar.    

Toekomstige ontwikkelingen 
Vanuit verbinding en samenhang kan kwaliteit versterkt worden.  Directeuren en intern 
begeleiders onderkennen dit en hebben de behoefte aan samenwerking  uitgesproken. 
Kennisdeling en kennisopbouw vindt al plaats, maar staat nog enigszins los van het collectief.  

Komende jaren is het belangrijk dat er kaders worden ontwikkeld. Daarbinnen kunnen 
collectieve ambities en normen worden geformuleerd en kan er meer focus plaatsvinden.  

Onderwijsresultaten 
Voor de verantwoording van de onderwijsresultaten is in het najaar van 2020 besloten om te 

Vensters voor PO  . De onderwijsresultaten worden daar getoond. Komende 
jaren zullen deze inzichtelijk zijn op de website scholenopdekaart.nl. 

Behaalde referentieniveaus van het bestuur afgezet tegen het landelijk gemiddelde zijn ook te 
vinden in het Managementvenster. 

Inspectie  
Een inspectiebezoek vond plaats in het voorjaar 2020. Vanwege Corona is het bezoek van 
september t/m november vervolgd, met diverse gesprekken met te onderscheiden geledingen 
en verificatieonderzoeken. In de maand november heeft een kennismaking met de nieuwe 
bestuurder plaatsgevonden.  

De volgende scholen werden vlak voor de Coronaperiode door de inspectie bezocht: 
 De Vrijhoeve 
 Lage Weijkens 
 Theresia 

 
In de maand november is het onderzoek verder gegaan en hebben de volgende scholen 
deelgenomen: 

 De Kinderboom 
 Teresia 
 De Blokkendoos 

 
De Vrijhoeve heeft een eigen opdracht meegekregen. De inspectie zal na deze opdracht 
besluiten of er een intensief waarderend onderzoek plaats moet gaan vinden.  

Resultaten, die inmiddels in februari 2021 bekend zijn: De inspectie heeft Leerrijk! op de 
kwaliteitsstandaarden KA1, KA2 en KA3 met een onvoldoende beoordeeld. Op diverse 
onderdelen zijn herstelopdrachten gegeven. Het domein financiën is als voldoende beoordeeld. 
Er zijn op basis van de eindejaarscijfers 2019 en de rentabiliteitprognoses van 2020 en 2021 
geen financiële risico's voor de continuïteit van het onderwijs binnen nu en twee jaar. Er is een 
herstelopdracht gegeven voor de verantwoording van de doelmatige besteding van middelen.  

Het inspectierapport zal na maart 2021 in definit ieve vorm verschijnen. Vooraf vindt nog een 
bestuursgesprek plaats waarbij verschillende geledingen aan zullen sluiten.  
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Visitatie 
Door de vormgeving van de Leerrijk! sessies (studiebijeenkomsten met betrekking tot 

veel 
 in elkaars keuken

elkaar!  

De vormgeving van de interne auditregeling waarbij de scholen elkaar bezoeken en bevragen 
over de kwaliteit heeft in 2020 nog niet plaatsgevonden en zal vanaf d.d. 2021 worden 
opgestart. 

 
Passend onderwijs 
In 2020 zijn de schoolondersteuningsprofielen van de basisscholen opnieuw vastgesteld en 
besproken met het samenwerkingsverband. De inzet van kernteams in de ontwikkeling van het 
pedagogisch klimaat en de aanpak van gedrag zijn succesvolle stappen die geze t zijn. 
Vraagstukken in de begeleiding van nieuwkomers zijn er nog op diverse scholen. De inzet van 
de deskundige bevoegd gezag (DBG)  is tot op heden wat later in het zorgproces 
gepositioneerd als schakel tussen het ondersteuningsteam van de scholen en de commissie van 
het samenwerkingsverband. De ondersteuningsstructuur op de scholen en de rol van de DBG 
kan versterkt worden door deze eerder in het proces te plaatsen. Hier zal in 2021 aandacht 
voor zijn. 

In samenwerking met het regionaal samenwerkingsverband passend onderwijs en de Gemeente 
Waalwijk is er meer lokaalruimte gevonden. Twee noodlokalen zullen in 2021 worden geplaatst, 
zodat er geen wachtlijsten meer gehanteerd hoeven te worden. Daarnaast zal er een 
experiment starten met observatieplaatsingen om de onderwijsbehoefte van enkele leerlingen 
en hun hulpvragen beter in beeld te brengen, waardoor gerichte hulpverlening en verwijzing 
beter mogelijk wordt. Dit mede zoveel mogelijk in samenwerking met het 
samenwerkingsverband en jeugdzorgorganisaties. 

De middelen van het samenwerkingsverband worden in overleg met de schooldirecties en de 
GMR ingezet voor: 

 Uitbreiding van de ambulante tijd van de intern begeleiders (dus extra formatietoekenning);  
 Inzet van externe deskundigheid middels inhuren van ambulante begeleiders uit het 

speciaal onderwijs (er is gedurende de looptijd van het ondersteuningsplan van het 
Samenwerkingsverband een afspraak over een verplichte winkelnering bij onderwijscentrum 

vastgesteld percentage per deelnemend bestuur); 
 Financiering van de Deskundige Bevoegd Gezag (DBG), die de scholen begeleidt en 

adviseert bij de aanvragen bij het Samenwerkingsverband voor adviezen en 
toelatingsverklaringen Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs;  

 Ondersteuning van de leerkringen gericht op deskundigheidsbevordering van interne 
 

 Het inhuren van externe expertise gericht op het vergroten van school specifieke 
hulpverleningsmogelijkheden. 
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2.2 Personeel & professionalisering 
 
Voor personeel en organisatie is gekozen voor de volgende kwaliteitsdefinities:  
 
Personeel: 

 Leerrijkers dragen in hun houding en handelen de visie van Leerrijk! uit.  
 Leerrijkers fungeren als lid van een lerende organisatie, op individueel -, team- en 

systeemniveau. 
 Leerrijkers ontwikkelen gedurende de hele loopbaan hun vakmanschap. 
 Psychische en fysieke vitaliteit kenmerkt het personeel van Leerrijk! . 

 
Organisatie: 

 Handelen conform de Rijnlandse organisatiefilosofie is zichtbaar in alle geledingen van 
Leerrijk!.  

 Leerrijk! is naar buiten gericht en daarin een betrouwbare partij.  
 Werk- en besluitvormingsprocessen zijn eenduidig vastgelegd. 
 Communicatie is transparant, informatie breed beschikbaar.  

 
In navolging op voorgaand jaar is in 2020 aandacht uitgegaan naar het volgende: 
 

 Lerende organisatie 
Naar aanleiding van interne evaluaties inzake het directeurenoverleg als lerende 

aangepaste opzet van het directeurenoverleg en eveneens een nieuwe inrichting van de 
Leerrijk! sessies. Daarnaast zijn ook de intervisiegroepen van directeuren opnieuw 
ingericht. 
 

 Ontwikkelen vakmanschap 
In het kader van het Schoolleidersregister is besloten dat middels een informele  

worden voldaan. 

een eerste evaluatie en de wijzigingen in de nieuwe CAO PO zijn inmiddels  ook de 
nodige aanpassingen gedaan.  
In het kwaliteitsbeleid van Leerrijk! is aandacht voor het ontwikkelen van vakmanschap. 
In het instrumentarium is gekozen voor het werken met de competentiethermometer. 
Schoolleiders en diverse (intern) begeleiders hebben scholing gevolgd om dit instrument 
gecertificeerd te kunnen gaan gebruiken. Door COVID-19 zal een deel van de groep in 
2021 het traject hierin afronden. 
 

 Gezondheid, i.c. verlaging verzuimpercentage. 
In samenwerking met het Vervangingsfo

het verzuim te reduceren. Tot op heden is er een licht dalende trend te zien in de 
ziekteverzuimpercentages, maar nog lang niet voldoende. 
In de nieuwe gesprekscyclus is in 2020 
ingebouwd teneinde ook daar meer preventief te kunnen werken ten aanzien van het 
ziekteverzuim. 
 

 Werkprocessen. 
In 2020 is het Handboek Administratieve Organisatie en Interne Beheersing vastgesteld.  
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Uitkeringen na ontslag
In 2020 zijn er geen kosten voor uitkeringen na ontslag geweest. 
 
Leerrijk! voert al jaren werkgelegenheidsbeleid. Mede daardoor is er geen sprake van 
uitkeringen na ontslag voor rekening van Leerrijk!. Daar waar uitkeringen ontstaan als gevolg 
van een beëindiging van het dienstverband van rechtswege of na (gedeeltelijke) afkeuring 
wordt dit via de instroomtoets van het Participatiefonds (PF) behandeld. De uitkering komt dan 
ten laste van het PF. Het Participatiefonds wordt gemoderniseerd, waarbij schoolbesturen in 
beginsel 50% van de uitkeringslasten zelf moeten gaan betalen. Daarvoor zal een voorziening 
moeten worden aangemaakt. 
 
Leerrijk! is aangesloten bij het vervangingsfonds en is geen eigenrisicodrager voor ziektewet en 
WIA. 
 
Aanpak werkdruk 
De van overheidswege verstrekte werkdrukmiddelen worden 100% aan de scholen beschikbaar 
gesteld.  
Op hoofdlijnen worden de middelen als volgt ingezet: 
1. Verkleinen van klassen, formeren van een extra groep; 
2.  
3. Inzet van onderwijsassistenten; 
4. Inhuur van vakleerkrachten, meestal voor gymnastiek. 
 

 
 
Op stichtingsniveau wordt waar mogelijk vergroting van werkdruk voorkomen door kritisch te 
bezien welke vragen aan scholen gesteld worden. Op schoolniveau is het aan de teams om na 
te denken welke keuzes men maakt over de inzet van de middelen en welke gevolgen dat voor 
de werkdruk heeft. Waar suggesties aan het College van Bestuur gedaan worden, worden deze 
op haalbaarheid onderzocht. 
 

Coronacrisis 
Door de coronacrisis is er een enorm beroep gedaan op de creatieve vermogens van de 
schoolteams om het onderwijs op afstand te organiseren tijdens de schoolsluiting van 16 maart  
2020. Het personeel dat zelfs in de vakantie heeft doorgewerkt voor de opvang van kinderen 
van ouders met vitale beroepen en de kwetsbare doelgroep verdient een enorme waardering .  
Sommige periodes vroegen dubbele inspanning van het personeel, waarin onderwijs op afstand 
en onderwijs op school moesten worden ingericht. Daarnaast moesten er veel regelingen 
worden getroffen om ook in noodopvang te voorzien. Van alle medewerkers in en om de 
scholen is het uiterste ge-eist. Dit verdient bijzondere lof en waardering. Wat dat betreft had de 
overheid ook een eenmalige vergoeding ter compensatie aan het  onderwijspersoneel mogen 
verstrekken en niet alleen aan de medewerkers in de zorg.   
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Strategisch personeelsbeleid
Dit beleid kent veel aspecten en 
belangrijke items: 
 
 Scholen lijken in de wijze waarop ze het onderwijs organiseren nog redelijk veel op elkaar 

en daarmee ook in de wijze waarop de teams samengesteld zijn. In het Koersplan van 
Leerrijk! is de opdracht vervat om gevoeglijk vorm te geven aan een onderwijsorganisatie 

van de leerlingen. Waar dat nu nog mede vorm gegeven wordt door de inzet van i nterne 
specialisten, zal dat naar verwachting gaandeweg leiden tot meer differentiatie in functies. 
in 2020 is in het functiegebouw van Leerrijk! de functie van leraarondersteuner toegevoegd 
en zijn de gedifferentieerde functies van directies en onderwijsassistenten conform de CAO 
ingevoerd. 
 
Bij SBO 

schoolmaatschappelijk werker, psycholoog en orthopedagoog ondersteunen de mensen die 
het primaire proces uitvoeren. Daarnaast wordt in toenemende mate verbinding gezocht 
met instanties in de jeugdzorg. 
 
Bovenschools wordt personeel ingezet ten behoeve van, begeleiding van scholen bij 
aanmelding van leerlingen voor het SBO en SO, coördinatoren van de leerkringen, 
begeleiding bij de scholingstrajecten en ondersteuning bij oudercontacten in het kader van 
de sociale veiligheid.  
De ondersteuning van nieuwkomers en leerlingen die met een taalimpuls beter kunnen 
functioneren is met ingang van het nieuwe schooljaar gekoppeld aan de afzonderlijke 
stamscholen. De taalondersteuning, zoals deze nu bestaat is afhankelijk van rijks - en 
gemeentelijke subsidies.  

 Toekennin
per schooljaar aan de scholen ter beschikking gesteld voor directie, intern begeleider, 
onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel. Scholen hebben vervolgens 
de mogelijkheid om de beschikbare formatie zo in te zetten dat deze past bij de manier 
waarop de school onderwijs geeft. In het voorjaar van 2020 is door de bestuurders 
aangegeven dat het normkader in zijn huidige vorm niet meer haalbaar bleek.  
 

 In september 2020 is door de nieuwe bestuurder geconstateerd dat de formatieplanning, 
zoals gesteld in het Leerrijkse normkader, met 11 fte is overschreden. Dit wordt in 2021 
gecorrigeerd. Vanaf augustus 2021 zal dit formatieoverschot zijn teruggebracht en wordt er 
gestuurd op een formatieplanning die past bij de schoolbegroting.  
 

 Jaarlijks worden tussen het bestuur, de controller en de schoolleiders zgn. schoolspecifieke 
formatiebesprekingen gehouden om de personele behoeften en de financiële mogelijkheden 
met elkaar af te stemmen. De vergoeding voor materiële instandhouding vanuit het 
Ministerie is niet kostendekkend. De druk op de inzet van de personele middelen verdient 
aandacht, waardoor het normkader van Leerrijk! opnieuw moet worden bekeken. 
 

 Binnen Leerrijk! zijn in 2020 alle vacatures nog voorzien. Het lerarentekort kenmerkt zich in 
2020 vooral als een tekort bij vervanging van ziekte of verlo f en het opvullen van tijdelijke 
vacatures. Landelijk zien we naast het tekort aan leraren ook een tekort aan intern 
begeleiders en directeuren ontstaan. 
Een deel van de (lange termijn) oplossing zal buiten Leerrijk! gerealiseerd moeten worden.  
Leerrijk! zelf zal vooral de volgende acties vormgeven op het gebied van personeelsbeleid:  

 Waar mo  
 Middels meer preventief gerichte acties het verzuim verlagen en daarmee de 

behoefte aan vervanging verkleinen; 
 Vroegtijdig vastleggen van talentvolle leerkrachten uit de 5 opleidingsscholen die 

Leerrijk! kent; 
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Actief benaderen van nu buiten Leerrijk! werkzame leerkrachten door het 
inschakelen van eigen netwerken. 

 
. 

 
 In het najaar werd duidelijk dat de formatieve planning zoals voorgesteld in de 

meerjarenbegroting geen opvolging had gekregen. In november 2020 is een adviseur 
opdracht gegeven om de scholen te helpen terug te komen op de gestelde formatieve norm. 
In 2021 loopt deze opdracht door. De operationele processen voor directeuren worden door 
de adviseur verder ondersteund. 

 
 Op stafniveau is eind 2020 middels een wervings-en selectieprocedure een vaste 

personeelsadviseur aangetrokken. 
Medio 2021 start de personeelsadviseur bij Leerrijk!. Deze gaat aan de slag om een bijdrage 
te leveren aan de ontwikkeling van Leerrijk! als lerende organisatie en het daartoe te 
ontwikkelen stichting breed strategisch personeelsbeleid inclusief personeelsplanning. 

 

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken 
 
Voor beheer (huisvesting en facilitair ineen) is gekozen voor de volgende kwaliteitsdefinities: 

 Leerrijk! schoolgebouwen zijn duurzaam (materiaal, energie, binnenklimaat). 
 Bij investeringsbesluiten is duurzaamheid een element. 
 Leerrijk! voldoet aan wettelijke verplichtingen. 

 
Doelen en resultaten 
Doelen op huisvestingsgebied, zeker als het gaat om grote investeringen, kan Leerrijk! alleen in 
nauwe samenwerking met de beide gemeentes bereiken. In dat kader zijn in 2020 de volgende zaken 
aan de orde geweest: 

 Realisatie van KC de Berk (de combinatie van bs KlimOp en bs Theresia). Oplevering wordt eind 
schooljaar 2020-2021 verwacht; 

 Uitvoering van plannen voor de scholen in Loon op Zand en Kaatsheuvel 

worden De Kinderboom, Lage Weijkens en de Blokkendoos aangepast. Subsidies, die vanuit de 
ventilatieopdrachten binnen COVID-19 van toepassing zijn, zijn hiervoor aangevraagd en 
inmiddels ook toegekend. Nieuwbouw voor bs. De Vaert is onder de aandacht. In 2021 kan deze 
wellicht in het nieuwe huisvestingsprogramma worden opgenomen. 

 

 Kindcentrum Zanddonk, met daarin de Pater van der Geldschool en de Van der Heijdenschool van 
Bravoo is in 2020 in gebruik genomen. 

 Nieuwbouw van bs. Meerdijk is in het huisvestingsprogramma van 2021 opgenomen. 
 De Teresiaschool is inpandig uitgebreid op de zolderverdieping zodat de school weer op één 

locatie is gehuisvest. 
 Nieuwbouw voor de Vrijhoeve is weer in het huisvestingsplan opgenomen, samen met de 

Koningsschool van stichting Willem van Oranje onder één dak. Niet op de gewenste locatie, omdat 
de onteigeningsprocedures voor de gewenste locatie nog jaren in beslag genomen zal zijn en daar 
kan niet op gewacht kan worden. De consequenties voor het verplaatsen van bs. De Vrijhoeve uit 
de huidige wijk verdienen de nodige aandacht. 

 Het reguleringsbeleid met als doel de leegstand in schoolgebouwen beter te gaan benutten en 

gevolgen gekregen door minder aanmeldingen.  
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Toekomstige ontwikkelingen
Voor nieuwbouwscholen worden binnen de gemeentes leerlingprognoses en wijkontwikkelingen 
opnieuw bekeken. 

In Waalwijk zal de gemeente opnieuw het bouwen voor onderwijs en opvang en eventuele 
vorming van kindcentra onder de loep nemen. Stichting Leerrijk! ziet veel in dit 
toekomstperspectief en heeft daar meerdere malen voor haar scholen op aan gedrongen. 

In huidige en toekomstige nieuwbouw projecten is duurzaamheid een aandachtspunt in het 
programma van eisen. 

 
2.4 Financieel beleid  
 

Onze uitgangspunten zijn: 
 Leerrijk! is een financieel gezonde organisatie. 
 Leerrijk! voldoet aan wettelijke verplichtingen. 

 

Op het gebied van financiën zijn nauwelijks specifieke doelen gesteld. Het streven naar een 
sluitende begroting is in 2020 niet gerealiseerd. Ook 2021 laat nog geen sluitende begroting 
zien. Vanaf schooljaar 2021/2022 zal iedere school een passende begroting opstellen, zodat het 
tekort in 2022 wordt omgebogen naar een positief 0-resultaat. 

De discussie inzake de inzet van middelen uit de reserve (met name in het kader van het 
oplossen van het lerarentekort) wordt bemoeilijkt door de volgende zaken:  

 Het is nog onduidelijk hoe in de toekomst de meerjaren onderhoudsvoorziening opgebouwd moet 
worden en wat het effect daarvan op het besteedbare deel van de reserve is; 

 Er wordt voornamelijk geduid op het nemen van risico bij het aanstellen van mensen in de 
Leerrijk! pool. Met de rechtspositionele bepalingen van de CAO-PO leidt dit echter al snel tot 
structurele verplichtingen. 
 

  

Leerrijk! kent een stichtingsbegroting welke bestaat uit het totaal van de schoolbegrotingen en 
de bovenschoolse begroting. In de bovenschoolse begroting worden de kosten voor het 
bestuursbureau (salaris- en exploitatiekosten) en kosten die bovenschools op basis van 
solidariteit betaald worden opgenomen. 
In de bovenschoolse begroting worden (als uitgangspunt) geen grootschalige investeringen 
opgenomen. Uiteraard kan wel besloten worden om bepaalde schoolinvesteringen (bv. netwerk, 
netwerkbeheer en aanschaf hardware) centraal uit te voeren. 

De scholen krijgen de beschikking over het budget waar zij op grond van het leerlingaantal en 
leerling kenmerken recht op hebben. School specifieke baten (bv. inkomsten uit verhuur) 
blijven ook ter beschikking aan de school. 

Voor het budget voor personeel is het normkader leidend geweest. Dit normkader kent aan 
scholen op basis van de kengetallen leerlingaantal en leerlinggewicht  (achterstandscore) 
formatie toe. Het leerlingaantal waarop formatie toegekend wordt is het aantal leerlingen van 
1-10 van het betreffende schooljaar, ook wel bekend als de T=0 systematiek. In het najaar 
2020 is duidelijk geworden dat deze systematiek niet sluitend is toegepast. De begroting 2021 
laat een forse overschrijding zien. Om tot een sluitende formatieplanning te komen vanaf 
schooljaar 21-22 worden de volgende uitgangspunten toegepast:  
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1. Scholen dragen naar rato van hun leerlingen bij aan de bovenschoolse begroting. 
2. Rentebaten worden ten gunste van de bovenschoolse begroting geboekt. 
3. Daar waar scholen nauwelijks of geen invloed hebben op bepaalde kosten hanteert Leerrijk! 

het solidariteitsprincipe, scholen dragen ook daar aan bij naar rato van hun inkomsten.  
4. De volgende zaken worden op basis van solidariteit betaald: ouderschapsverlof, gebruik 

regeling duurzame inzetbaarheid, kosten bedrijfsgezondheidszorg, onderhoudsbeheer, 
meerjaren onderhoudsactiviteiten, conciërge(loon)kosten, frictiekosten, jubilea uitkeringen, 
uitkeringen bij overlijden, uitkeringen bij verhuizen, de kosten van bestuur en 
bestuurskantoor, kosten voor advies en juridische begeleiding, outplacement, sociaal statuut 
en medezeggenschap. 

5. Scholen kennen een integrale begroting, er wordt bij de bepaling van de budgetten geen 
strikt onderscheid tussen materiële en personele baten en lasten gemaakt. 

6. Begrotingen zijn taakstellend. In geval van overschrijding van budgetten wordt binnen de 
begroting naar oplossingen gezocht. 

7. Extra budget dat door de overheid of derden (zoals bv. het samenwerkingsverband) is 
verstrekt voor een specifiek doel wordt aangewend ter realisering van dat doel. 

8. In de begroting worden alle inkomsten die naast de normatieve rijksvergoeding beschikbaar 
komen opgenomen.  

 
Onderwijsachterstandenmiddelen  
Deze middelen worden aan de school waarvoor deze toegekend zijn ter beschikking gesteld. 
Hoe hoger de achterstandscore  
 

Treasury  
De stichting heeft conform het treasurystatuut een zeer terughoudend financieel beleid 
gevoerd, dat voldoet aan de Regeling Beleggen, Lenen en derivaten OCW 2016. Er is gebruik 
gemaakt van spaarrekeningen. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar. Alle 
rekeningen-courant rekeningen zijn ondergebracht bij de Rabobank te Waalwijk. 
 
Coronacrisis 
De coronacrisis heeft in 2020 een grote invloed gehad op het maatschappelijke leven. Ook op 
scholen is de invloed van corona heel groot geweest en is dat nog steeds. In paragraaf 2.2 zien 
we de impact op medewerkers. 

Financieel zijn er meerkosten geweest voor extra schoonmaak en devices.  
Het ziekteverzuim liep op, waarbij noodzakelijke vervanging ingezet moest worden. Wanneer 
regels en richtlijnen de inzet van extra medewerkers noodzakelijk maakte of juist onmogelijk 
maakte zijn op schoolniveau keuzes gemaakt die bij de context van dat moment pasten.  
Zo moest er noodopvang worden geregeld, pauzeroosters worden aangepast en leraren wel of 
niet worden ingezet om cohorten anders te verdelen.  
Activiteiten als een schoolkamp, excursies of musical konden niet doorgaan. Ook zijn diverse 
trainingen voor onderwijspersoneel uitgesteld. 
gestelde doelen zijn soms in verdrukking gekomen door de regellast die deze tijd meebrengt. 
Ook de vergader setting op scholen en binnen het bestuurlijke werden door Corona anders 
ingericht. 
De digitale opmars heeft veel positieve mogelijkheden laten zien. De nieuwe digitale 
werkstructuur liet ook zien hoe interactie vaak bemoeilijkt werd en de sociale component 
veranderde. 
Er zijn veel mooie leerervaringen te noemen dit jaar, er is echter wel behoefte aan de fysieke 
menselijke interactie, die de sociale verhoudingen en betrokkenheid vergroot.  
Nieuwe uitdagingen liggen er in het fenomeen van de , waarover 
het ministerie en de media spreekt. Deze term verdient aandacht en uitleg en mag niet zomaar 
gebruikt worden. Leerrijk! doet afstand van de term zoals deze nu lijkt te worden gehanteerd.  
We spreken wel van een nieuwe beginsituatie. Dat is een uitdaging waar scholen zich in 2021 
voor gesteld zien. De eerste stap in 2021 wordt gemaakt om de nieuwe beginsituatie in beeld te 
brengen, op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. 
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2.5 risicobeheersing 
 

mogelijke impact daarvan door Leerrijk! geduid zijn.  
 

 
1. Onbeheersbare, niet te voorziene fluctuatie in leerlingaantal 
2. Financiële gevolgen van arbeidsconflicten 
3. Instabiliteit in bekostiging 
4. Onvolledige indexatie van de bekostiging 
5. Uitlenende detachering van personeel 
6. Wegvallen inkomsten samenwerkingsverband 
7.  

 

de laatste jaren. Daarnaast hebben zich geen zaken voorgedaan die als een structureel nieuw 
risico te benoemen zijn.  
  



21 

3. VERANTWOORDING VAN DE FINANCIEN 
 
3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 
De stichting stelt ieder jaar als onderdeel van de planning- en control cyclus een 
meerjarenbegroting op. Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit de meerjarenbegroting 2021-
2024. Deze is vastgesteld door de Raad van Toezicht.  

Leerlingen 

 

Leerrijk! wordt nog steeds geconfronteerd met lichte krimp van het leerlingaantal. In de 
begroting is hier ook rekening mee gehouden, echter we verwachten door verhuizing/ 
nieuwbouw van scholen dat de leerlingstroom in de toekomst zal stabiliseren. De prognose van 
het aantal leerlingen is gebaseerd op de in- en uitstroomcijfers uit de leerlingen-administratie 
(Parnassys). 

FTE  

 
 

Leerrijk! heeft geen gebruik hoeven te maken van gedwongen ontslagen om de begroting in 
balans te brengen. Door deelname aan het Regionaal Transfer Centrum kunnen onverwachte 
scherpe dalingen van leerling aantallen en daaruit voortvloeiend boventallig personeel 
opgevangen worden. 
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Staat van baten en Lasten

 

De begroting 2020 444.375,--. Uiteindelijk resulteert een 
negatief resultaat boekjaar 2020 744. 919,-- 300.544,-- met de 
begroting. 

Ter verduidelijking van de cijfers hebben we de bijzondere ontvangsten/uitgaven in 
bovenstaand overzicht apart weergeven, zodat in één oogopslag duidelijk is wat het resultaat 
zonder deze ontvangsten/uitgaven zou zijn geweest voor 2020 namelijk - 152.119,--. Een 
positief verschil met de begroting  

In 2019 zijn vanuit het rijk middelen ontvangen voor aanpassing van de CAO. Deze 
aanpassingen zijn echter pas in 2020 doorgevoerd en resulteren o.a. in een eenmalige uitkering 
in 2020. De verwerking van deze aanpassingen waren bij het maken van de begroting 2020 nog 
niet bekend. Het effect van de eenmalige uitkering is in bovenstaand overzicht verwerkt.  

Toelichting op de staat van baten en lasten: 

Baten:           

 De rijksbijdragen: de baten zijn hoger dan begroot door bijstelling van de bekostiging 
--), extra toekenning van groeimiddelen ( --), aanvullende 

bekostiging --), herrekening onderwijsachterstandsmiddelen --), 
toekenning bekostiging opvang vreemdelingen 

--) 77.000,--) en een hogere bijdrage 
vanuit het samenwerkingsverband . 

 Overige overheidsbijdragen: dit zijn extra subsidies voor de taalimpuls vanuit de 
gemeente Loon op Zand --) en --). 

 Overige baten: e --), --), bijdrage 
taalproject --) en  5.500,--). 
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Lasten:         

 Personele lasten: De stijging van de personele lasten wordt naast de eenmalige 
uitkering --) grotendeels veroorzaakt doordat extra FTE is ingezet  

--).  
 Afschrijvingen: de afschrijving lesmateriaal is lager ( 25.500,--). Uiteindelijk wordt 

vaak gekozen voor een digitale methode  
methode. Daarnaast is er oude activa afgeboekt (-  12.500).  

 Huisvestingslasten: de huisvestingslasten komen uit op de begroting. Binnen de 
huisvestingslasten zijn er wel verschillen zoals extra uitgaven schoonmaakkosten i.v.m. 
COVID- 33.000,--)  15.000,--). Zie jaarrekening voor 
verdere onderbouwing. 

 Overige lasten: de overige lasten vallen lager uit. Door COVID-19 zijn een graat aantal 
activiteiten zoals kamp, schoolreis etc. --) niet doorgegaan. In de 
jaarrekening staat een uitsplitsing van de diverse posten.  

Balans in meerjarig perspectief 

 

 

De balans is een momentopname van de vermogensstructuur per 31 december van de 
organisatie. 

Leerrijk! krijgt de komende jaren te maken met een leerlingendaling. Ondanks de dalende 
tendens behoudt Leerrijk! een solide financiële basis. 

 

Toelichting op de balans t.o.v. vorig jaar
 

Activa:           

 De daling materiële vaste activa wordt veroorzaakt doordat in 2020 minder 
investeringen op de planning stonden. In 2021 wordt de nieuwbouw van De Berk 
opgeleverd dan zal de materiële vaste activa weer stijgen. 

 De financiële vaste activa is gestegen door uitbreiding van de (digitale) leermethode 
Snappet. De methode Snappet gebruikt tablets/chromebooks waarvoor een 
waarborgsom wordt betaald.  
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De daling in de vorderingen komt voort uit de late betaling 2019 van het 
samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft de middelen augustus-
december 2019 pas in februari 2020 betaald. De middelen van 2020 zijn wel in 2020 
betaald.    

 De liquide middelen zijn gestegen doordat de vorderingen 2019 in 2020 zijn ontvangen. 
In het kasstroomoverzicht kunt u een verdere onderbouwing lezen.   
   

        
Passiva:  

 Het eigen vermogen is gedaald door toevoeging van het negatieve resultaat. 
 De voorzieningen zijn gestegen, doordat een aantal werkzaamheden uit het 

meerjarenonderhoudsplan niet en/of later worden uitgevoerd. De personele voorziening 
is aangepast naar het personeelsbestand per 31 december 2020. 

 De stijging in de kortlopende schulden komt met name door de afrekening van de pool 
en de bonus/malus van het vervangingsfonds. 

 

Investeringen 
Het beleid van de stichting is erop gericht de investeringen in de materiele vaste activa met eigen 
middelen te financieren. Gezien de liquide positie van de stichting is er ook geen reden voor het 
aantrekken van vreemd vermogen. De investeringen zijn gebaseerd op een meerjaren 
investeringsplan. 
 

Financieringsstructuur 
Er is sprake van een constante, gelijkmatige inkomstenstroom. Ook de meeste uitgaven 
verlopen in een voorspelbaar gelijkmatig patroon. Met name investeringen (uit de meerjaren  
investeringsbegroting en meerjaren onderhoudsplanning) kunnen zorgen voor pieken in de 
uitgaven. Vooraf wordt een planning gemaakt die dit fenomeen "beteugelt". In noodgevallen 
zijn voldoende liquide middelen zonder kosten vrij te maken om deze piek op te vangen. 
 

Herschikking scholen 
In de komende periode wordt verder gestreefd naar herschikking van scholen. Er staat één (1) 
fusie gecombineerd met nieuwbouw op het programma, daarnaast herschikking met nieuwbouw 
en uitbreiding. Één van de effecten daarvan zal zijn dat de toenemende leegstand in gebouwen, 
met alle negatieve gevolgen voor de bekostiging van dien, af zal nemen. Dit zal een gunstig 
effect hebben op de opvang van de materiele kosten.  
 

Financiële positie  

Rapportage aanwezigheid/werking van intern risicobeheersing en controle systeem. 

de formatie, daarom is gekozen om de formatie in te zetten op basis van T=0. Boventallig 
personeel kan ingezet worden in de vervangingspool, waardoor gedwongen ontslagen niet 
nodig zijn. Dit kan echter wel veranderen wanneer door incidenten het aantal leerlingen 
drastisch daalt.   

Daarnaast wordt met de gemeente gewerkt aan herschikking van de scholen. Hierdoor hoopt 
men dat scholen constanter worden in leerlingaantallen en hiermee ook de onderhoudskosten 
van de panden te verlagen (leegstand). 

Momenteel wordt 0,8843 FTE gedetacheerd. Mochten deze detacheringen niet verlengd worden  
en de personen blijven bij Leerrijk! in dienst, dan zullen deze personen in de formatie verwerkt 
moeten worden. Momenteel is er voldoende ruimte om ook deze mensen in het RTC plaatsen.  

Het ziekteverzuim is erg hoog, hierdoor hebben we in 2020 een malus bij het Vervangingsfonds. 
Het is moeilijk te bepalen om welk specifiek verzuim het gaat, daarmee is dit lastig 
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beïnvloedbaar.
Bijkomend effect is toename van begeleidingskosten. Met de  proberen we 
deze positief te beïnvloeden, zo ook het verzuimpercentage op zich. 

Het project taal wordt in 2020 mede gefinancierd door de gemeenten Waalwijk en Loon op 
Zand. De gemeente Waalwijk heeft de financiering voor 2021 en 2022 al toegekend. De 
gemeente Loon op Zand heeft de financiering stop gezet. Door de toekenning van Waalwijk is 
het risico voor deze 2 jaar laag. Wanneer de gemeente Waalwijk stopt met hun financiering 
heeft dit gevolgen. De structurele kosten van de medewerkers komen dan weer volledig ten 
laste van de scholen. De medewerkers zullen bij sluiting van het project weer hun reguliere rol 
in de schoolorganisatie gaan vervullen. In 2021 zal hiervoor een notitie worden opgesteld.  

Per 4 maanden wordt een rapportage opgesteld om de financiële en personele uitputting te 
volgen en eventuele bijsturing te laten plaatsvinden. 

Het bestuur bespreekt deze met de auditcommissie van de Raad van Toezicht en de financiële 
commissie van de GMR van Leerrijk! 

Over uitputting budgetten, analyses en mogelijke bijsturing wordt iedere rapportage ook met de 
schooldirecteuren besproken. 

Voor de rapportage van het toezichthoudend orgaan verwijzen wij naar het verslag van de Raad 
van Toezicht. 

 
3.2 Kengetallen

 
 

 

 
3.3 Reservepositie 

 

 

De reservepositie van Leerrijk! is bovenmatig. Echter verwachten we in de komende jaren een 
terugloop van de bovenmatige reserve. De terugloop komt met name door het verwacht verlies 
in 2021, het vervallen van de vordering op OC&W i.v.m. de omschakeling naar kalenderjaar 
bekostiging en moet in 2023 de componentenmethode i.p.v. de dotatie -egalisatiemethode voor 
de voorziening groot onderhoud gebruikt worden. Voor deze laatste verwachten wij een 
verschuiving van het eigen vermogen naar de voorziening onderhoud. Het effect hiervan moet 
nog berekend worden.  

Daarnaast is in 2020 is een nieuw risicoprofiel opgesteld, waaruit een gewenste bufferreserve 
komt van 2,1 mln.  
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4. JAARVERSLAG 2020 RAAD VAN TOEZICHT

Inleiding 

Door middel van dit jaarverslag verantwoordt de RvT zich over de uitvoering van het toezicht in 
2020 waarbij de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs' het uitgangspunt is. Het toezicht 
van de RvT bestaat uit grofweg drie taken.  

- Ten eerste ziet de RvT erop toe dat het college van bestuur (hierna: CvB) van Stichting Leerrijk! 
op een goede wijze Leerrijk! bestuurt.  

Deze taak is expliciet beschreven in de statuten van Leerrijk! In het reglement van de RvT en in 
het toezichtkader is een verdieping aange
toezicht vormgeeft.  

- Ten tweede is de RvT gevraagd en ongevraagd beschikbaar als klankbord voor het CvB. Het 
 

tot één of meerdere leden. Om deze reden streeft de RvT ernaar om voldoende inhoudelijke 
expertise aanwezig te hebben binnen de Raad. Deze expertise is - ook regelmatig ongevraagd - 
maar altijd met het belang van Leerrijk! voorop, ingezet in 2020. De wijze waarop RvT en CvB 
(en vice versa) elkaar daarin opzoeken en weten te vinden, is in 2020 - net als in 2019 - zonder 
uitzondering zeer plezierig verlopen.  

- Tot slot heeft de RvT ook de taak van formele werkgever van het CVB te vervullen.  

In verband met het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd van de bestuurders Jac Leijtens 
en Dick Kievith in 2020 is Petra de Jager als nieuwe bestuurder aangesteld. Bij deze wisseling 
van de wacht  is er voor gekozen te gaan werken met één bestuurder in plaats van twee 
bestuurders. Het afscheid van Jac en Dick heeft  - mede door het coronavirus - in bescheiden 
vorm plaatsgevonden. De vertrekkende bestuurders hebben hun gedachten in een boekje op 
schrift gesteld. Dit boekje is aan diverse stakeholders als afscheidscadeau uitgereikt. Wij spreken 
nogmaals de dank uit naar  beide heren voor de inzet voor de stichting in de afgelopen decennia . 

 

Samenstelling 

De RvT bestaat statutair uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. De leden hebben voor een periode 
van drie jaren zitting in de RvT, met de mogelijkheid voor herbenoeming met nog eens drie jaren. 
Bij de samenstelling van de RvT, streeft de RvT ernaar om op onderwijskundig, financieel, 
juridisch en HRM vlak voldoende expertise in huis te hebben. Zo kan de RvT haar toezichtstaken 
adequaat invullen. In 2020 bestond de RvT van Leerrijk! formeel uit 6 leden.  

In de loop van het jaar heeft Toine Peerboom de Raad verlaten. Tijdens de zelfevaluatie eind 
2020 is opnieuw naar de bezetting van de Raad gekeken en is besloten de werving op te starten 
voor twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Gelet op de verschillende uitdagingen waar 
Leerrijk! mee geconfronteerd wordt en het feit dat een ervaren lid vertrekt in 2021  is besloten 
de Raad weer uit te breiden naar 6 leden en de functies te herzien. Zo ontstaat er een vacature 
voor een voorzitter en een lid met onderwijsachtergrond. Inmiddels is de werving van deze leden 
begin 2021 gestart.  

De samenstelling is thans als volgt: 

o Paul Stuiver, voorzitter en lid van de remuneratiecommissie en auditcommissie;  
o Peter Stoffer, HRM, lid van de remuneratiecommissie; 
o Bellinda Herman, jurist/HRM 
o Brigit van Rossum, lid van de commissie onderwijs; 
o Giso Fuite, lid van de auditcommissie; 
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Het functioneren van de RvT.

De samenwerking tussen de leden van de RvT is gedurende het jaar 2020 wederom uitstekend 
verlopen. In 2020 is veel aandacht besteed aan de governance van Stichting Leerrijk!  Onder 
begeleiding van een extern adviseur worden de belangrijkste uitgangspunten in samenspel tussen 
de RvT, CvB en de GMR opnieuw aangepast aan de uitdagingen en eisen van de huidige tijd. 
Voorafgaand aan de reguliere vergaderingen tussen de RvT en het CvB zijn  net als in 2019 - 
scholen bezocht om zo aansluiting te houden met de dagelijkse praktijk van het onderwijs. In 
2020 heeft dit - in verband met het uitbreken van de pandemie - ook veel al per teams 
plaatsgevonden. Het streven is zodra dit weer mogelijk is de scholen zelf weer  te bezoeken.  

Buiten het regulier overleg tussen de RvT en het CvB vindt regelmatig overleg plaats tussen het 
CvB en de diverse commissies (Auditcommissie, Onderwijscommissie, HR Commissie en de 
Remuneratiecommissie). Daarnaast vindt ad hoc overleg plaats over actuele onderwerpen met de 
leden van het CvB.  

Ook met de GMR is er overleg geweest in 2020. Met name de laatste vergadering in 2020 is het 
belang van een goede governance nog een keer onderstreept. Er zijn afspraken gemaakt om 
gezamenlijk als RvT, CvB en GMR hier hernieuwd inhoud aan te geven. Tevens is uitgebreid 
gesproken over de impact van de pandemie op het voeren van onderwijs. Unaniem wordt het 
standpunt onderschreven dat we als stichting er alles aan willen doen de schade voor het 
onderwijs tot een minimum te beperken. Dit heeft in 2020 de volle aandacht gehad en dit geldt 
onverminderd ook voor het jaar 2021.  

Eind 2020 heeft de raad een zelfevaluatie uitgevoerd. De uitkomsten van deze evaluatie zijn 
opgenomen in het jaarplan van de Raad van Toezicht in 2021. 

Belangrijkste onderwerpen voor 2021 zijn benoemd zoals, het verder professionaliseren van de 
stichting en het creëren van een plezierige werkomgeving om hiermee de onderwijskwaliteit te 
garanderen. In 2020 heeft een inspectiebezoek plaatsgevonden. Het onderzoek is gestart in het 
eerste kwartaal van 2020, maar in verband met corona heeft het vervolgonderzoek ee rst in het 
vierde kwartaal 2020 plaatsgevonden. Begin 2021 zal het eindgesprek met de Inspectie 
plaatsvinden.  

Honorering 

Het beloningssysteem voor de leden van de RvT is gebaseerd op de handreiking honorering 
toezichthouders van de VTOI-NVTK. De honorering is gerelateerd aan de reële inzet, de tijd die 
de leden van de Raad besteden aan de onderwijsinstelling en aan de professionaliteit van de 
leden van de Raad. De leden van de Raad zijn verplicht om hun kennis en vaardigheden op peil 
te houden middels bijscholing. De vergoedingsregeling zal in 2021 op basis van de dan geldende 
maatstaven  worden geëvalueerd 

Toezicht houden 

Afgelopen jaar passeerden naast de inmiddels reguliere (uit wet, statuten of toezichtkader 
 

 De looptijd van de samenwerkingsovereenkomst inzake de nieuwbouw De Berk is verlengd van 
30 naar 40 jaar. De vastgoed economische risico's blijven voor rekening van de Gemeente. Het 
risicoprofiel voor Leerrijk! is niet gewijzigd.  

 De jaarrekening 2019 is besproken en goedgekeurd. Dit jaar is de accountantsverklaring met een 
beperking. De belangrijkste oorzaak is een eenmalige onjuiste aanbestedingsprocedure. Voor het 
komende jaar wordt wederom een goedkeurende verklaring verwacht.  

 De (meerjaren)begroting 2021-2024 is goedgekeurd.  
 Een regeling uitvoeringsprotocol WNT is ingevoerd.  
 Een start is gemaakt om het Intern Toezichtkader en (door de bestuurder: )het Bestuurlijk 

Toezichtskader te actualiseren.  
 Profielschets RvT is geactualiseerd 
 Er zijn meerdere schoolbezoeken geweest. 
 Er is verdere aandacht gevraagd voor het toezien op de onderwijskwaliteit. 
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De Raad van Toezicht houdt toezicht op de doelmatige besteding van de onderwijsgelden. in 
inspecteur van onderwijs heeft onze raad daarop extra gewezen in haar bestuursonderzoek.  De 
RvT heeft geen aanwijzingen gevonden dat de onderwijsgelden in 2020 niet doelmatig zijn 
besteed. In 2021 zal toezichthouden op doelmatige besteding onderwerp zijn op de agenda.  

Functioneren CvB 

Ook in 2020 hebben op gezette tijden overleggen gevoerd  met de leden van het CvB. Deze 
hadden dit jaar niet direct het karakter van functioneringsgesprekken, maar stonden  vaak in het 
teken van de start als nieuwe bestuurder. De remuneratiecommissie heeft deze gesprekken als 
waardevol ervaren en  ziet de toekomst met de nieuwe bestuurder met vertrouwen tegemoet.  
De nieuwe bestuurder Petra de Jager is op 1 juli 2020 gestart . Een intensief inwerktraject is 
gestart bij aanvang van de functie. Tweemaandelijks wordt de voortgang besproken en 
bijgestuurd waar nodig.  

Vooruitkijken 

In 2021 zullen we de ingeslagen weg van verdere professionalisering verder afgaan. In het najaar 
van 2020 hebben we samen met het nieuwe CvB eerst een blik op het verleden en heden gericht 
om vervolgens op basis hiervan plannen te maken voor de toekomst. Belangrijk uitgangspunt is 
dat Leerrijk! zich verder wenst te professionaliseren en  een hedendaagse governance structuur 
wil implementeren. Hierbij zal de driehoek CvB, RvT en GMR centraal staan. Dit alles natuurlijk 
in verbinding met de organisatie zelf waar de basis ligt voor de onderwijskwaliteit die grote 
aandacht verdient om zo goed onderwijs voor de kinderen te garanderen.. In de eerste helft van 
2021 zal dit zich vertalen in een geactualiseerd bestuurlijk toezichtkader alsmede een 
geactualiseerd intern toezichtkader. Hierbij zullen eventuele aanbevelingen vanuit de Inspectie 
naar aanleiding van het onderzoek zoveel als mogelijk worden opgenomen.  

 

 

Raad van Toezicht 





























































 

 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan de raad van toezicht van 

Stichting Leerrijk!  

Dodenauweg 2 

5171 NG KAATSHEUVEL 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Leerrijk! te KAATSHEUVEL 

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 Leerrijk! op 31 

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

Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

• 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 in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 

2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. 

• Tevens zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening opgenomen subsidies van 

de gemeente Waalwijk voor Taalimpuls en Ondersteuning Nieuwkomers 2020 

zijn besteed in overeenstemming met de Algemene Subsidieverordening 

gemeente Waalwijk 2015. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2020; 

(2) de staat van baten en lasten over 2020; en 

(3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor  

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 

en de Algemene Subsidieverordening gemeente Waalwijk 2015 vallen. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Leerrijk! 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 n en o 

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 

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

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
 andere informatie 

 

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

informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• overige gegevens. 

• de bijlage 

 

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. 

 

 

  



 

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met  
betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor 

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

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 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 in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 

Tevens is het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen van de 

subsidieverantwoording in overeenstemming met ASV 2015 van de gemeente 

Waalwijk.  

 

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 of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling 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 onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening. 

 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 

proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van 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 deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s 

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, 

o 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 controle-  

werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en  

geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking  

van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan  

sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten  

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

doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteits-

veronderstelling 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 onderwijsinstelling haar 

activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 

onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in 

onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen 

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

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden 

dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

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

de daarin opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel 

belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  



 

 

 

 

 

Wij communiceren met de raad van toezicht 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. 

 

Eindhoven, 30 april 2021 

Wijs Accountants 
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