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Voorwoord

We hebben een bijzonder jaar achter de rug: de coronapandemie heeft de wereld, Nederland en ook
Symbio volledig op zijn kop gezet. Hierdoor is er een enorme wendbaarheid gevraagd van onze
organisatie en veerkracht van onze medewerkers en leerlingen. Het was een uitermate lastige
periode voor het onderwijs, waarbij er wederom op verschillende momenten razendsnel is
geschakeld tussen online en fysieke lessen. Deze grote veranderingen zijn uitgevoerd met hart
voor onze leerlingen, zodat de continuïteit van ons onderwijs gegarandeerd bleef.
Er waren − en zijn − echter ook zorgen. Zorgen over de leerlingen op het vlak van kansengelijkheid,
kwetsbaarheid, lastige situaties thuis of een gebrek aan middelen om online onderwijs te kunnen
volgen. Het heeft veel van onze medewerkers en onze samenwerkingspartners gevraagd om dit
alles in goede banen te leiden. Maar het is ons gelukt. Daar zijn we trots op. Tegelijkertijd begrijpen
we dat het voor onze medewerkers een zwaar jaar is geweest.
Gelukkig was 2021 niet alleen maar kommer en kwel. Veel van wat we ons hadden voorgenomen,
hebben we, ondanks alles, kunnen realiseren. Verder hebben we erg veel geleerd: we begrijpen nu
beter wat wel of niet werkt bij online onderwijs, hoe je online kunt toetsen en dat we in staat zijn
razendsnel zaken te realiseren. Als we maar met elkaar willen samenwerken aan een helder doel,
kunnen we veel meer bereiken dan we denken!
Samenwerken en kennis waren het afgelopen jaar cruciaal. Onze IKC’s hebben dat erg goed gedaan.
Het contact tussen de scholen onderling en tussen de IKC’s en het bestuursbureau verliep soepel.
Na de juridische fusie in 2020 is het dan ook mooi om te zien dat de vier samenwerkingsscholen
vol in beweging zijn, en klaar zijn om zich door te ontwikkelen naar krachtige IKC’s.
2021 is ook het jaar waarin er een structurele wending is gekomen in de negatieve resultaten. We
sluiten het jaar af met een mooi positief resultaat en met een goed perspectief naar de toekomst.
Een gezonde bedrijfsvoering om toekomstgericht onderwijs mogelijk te maken. Het afgelopen jaar
heeft ons geleerd dat wendbaarheid, kort cyclisch denken en werken vanuit kernwaarden onze
organisatie krachtig maken. En die kracht hebben we nodig de komende jaren!
Wij wensen u veel leesplezier en gaan graag met u in gesprek over dit verslag!

Herman Soepenberg & Peter Breur
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1. Het schoolbestuur
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1.1 Profiel
1.1.1 Missie, visie en kernactiviteiten

We verstevigen de basis van ons onderwijs en zorgen voor duurzame schoolontwikkeling door
nadrukkelijk in te zetten op instructie, differentiatie in aanbod en pedagogisch-didactisch
handelen, op basis van wetenschappelijke inzichten. We onderzoeken hoe ons onderwijs
‘toekomstproof’ kan blijven en wat daarvoor nodig is. We zetten de ontwikkeling van de vorming
van integrale kindcentra (IKC) voort; voorzieningen die aan onze kinderen van 0-14 jaar in een
doorgaande pedagogische en cognitieve ontwikkelingslijn onderwijs, opvang, begeleiding en
ondersteuning bieden en zoeken daarbij nauwe samenwerking met jeugdzorg. We willen de
ononderbroken ontwikkelingslijn verlengen door in te zetten op een betere aansluiting in de
overgang van primair naar voortgezet onderwijs.
Wij blijven ons professionaliseren. Waarderend leiderschap van directies en College van Bestuur
en waarderende gespreksvoering zijn daarbij noodzakelijk. Zo werken wij toe naar een cultuur van
vertrouwen en veiligheid. Samenwerking, kennis en reflectie zijn daarbij kernwoorden en
talentmanagement en vitaliteitsmanagement de concrete vertaalslag. Motiveren doen we vanuit
het vertrouwen in onszelf, de ander en in elkaars kunnen. In onze communicatie zijn we
ondersteunend. We luisteren met aandacht. We leggen de lat hoog, want we gaan uit van
vooruitgang, al zal ieder van een ander startpunt vertrekken. We geven kansen, we dagen uit en we
werken met ambitieuze, maar haalbare doelen.

1.1.2 Strategisch beleidsplan

Professionele cultuur
Symbio staat voor een cultuur waarin vanuit vertrouwen de gezamenlijke visie gerealiseerd wordt
door middel van samenwerking, kennis en zelfreflectie. Ons totale functioneren leidt naar het
realiseren van de gezamenlijke koers van Symbio en naar een toename van het welbevinden van
alle medewerkers. Dit komt leerkrachten, directie, leerlingen en ouders ten goede. Het leidt tot een
duurzame verbetering van de kwaliteit van de onderlinge relaties en daarmee tot een duurzame
verandering. Een toename van welbevinden, werkplezier, passie en motivatie is een belangrijk
effect van dit gedrag. Het helpt leerkrachten om iedere dag opnieuw het beste uit kinderen en
zichzelf te halen.
Brede ontwikkeling
Het belang van het kind is ons vertrekpunt bij alle keuzes die we maken. Wij maken ons sterk om
er voor te zorgen dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft
om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Op die wijze willen we een bijdrage leveren
aan een kansrijke toekomst voor alle kinderen die onze scholen bezoeken.
We hebben de opdracht om zorg te dragen voor de brede ontwikkeling van kinderen. Leren is
immers meer dan alleen kennis vergaren. Dat betekent voor ons heel concreet dat we ervoor zorgen
dat alle leerlingen zich op sociaal-emotioneel, cognitief, cultureel en lichamelijk gebied optimaal
kunnen ontplooien.
Het uitvoeren van deze opdracht stelt eisen aan ons onderwijs en aan onze organisatie. Het
pedagogisch en didactisch handelen van onze medewerkers moet erop gericht zijn dat kinderen
een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een veilige
omgeving een belangrijke voorwaarde. Professionalisering van onze
medewerkers op het gebied van pedagogisch en didactisch handelen blijft dan
ook een continu aandachtspunt. Om deze opdracht uit te kunnen voeren is het
voor ons logisch en noodzakelijk om doelgericht samen te werken met ouders
en andere educatieve en culturele partners en waar nodig ook met externe
zorgpartners.
Bekijk de film Koersplan 2019-2023
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Mooie ontwikkelingen
We hebben in deze planperiode verschillende mooie ontwikkelingen in gang gezet: de intensieve
samenwerking met Spring! Peuterspeelscholen Hengelo, aanzetten tot de vorming van IKC’s, eerste
concrete stappen op het gebied van talentontwikkeling en mobiliteit, ontwikkelingen op het gebied
van eigentijds onderwijs, pedagogisch klimaat, veelal in de implementatie van PBS of De
Vreedzame School, de inzet van de Commissie 10-14 en de digitale overdracht van PO naar VO.
De professionalisering van onze medewerkers in teamverband, middels cursussen en opleidingen.
De professionalisering van intern begeleiders en directeuren op het gebied van coaching en
begeleiding, waarderende gespreksvorming en waarderend leiderschap. En natuurlijk ook het
herijken van onze identiteit. We willen de ingezette ontwikkelingen verstevigen en borgen,
aanpakken wat er beter moet en beter kan en de uitdagingen die deze tijd van ons vraagt aangaan.

1.1.3 Toegankelijkheid en toelating

Scholen zijn in belangrijke mate een afspiegeling van de buurt opdat er sprake is van een
evenredige verdeling van de onderwijsopgave over scholen:
● Het toelatingsbeleid op alle basisscholen/IKC’s in Hengelo is eenduidig en transparant,
garandeert de rechtsgeldigheid en biedt keuzevrijheid (d.w.z. keuze uit voldoende scholen,
verschillend in denominatie en onderwijsconcept).
● Schoolbesturen en gemeente zorgen gezamenlijk voor voldoende kindplaatsen voor
kinderen in hun woonomgeving.

9

1.2 Organisatie
1.2.1 Contactgegevens
Bestuursnummer

65287

Naam instelling
Symbio
Adres

Enschedesestraat 68
7551 EP
Hengelo (O)

Telefoonnummer
074-2424545
E-mail

Website
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secretariaat@symbiohengelo.nl

www.symbiohengelo.nl

1.2.2 Bestuur

De heer P.J.G.A. Breur

Voorzitter

Nevenfuncties

Bezoldigd/ onbezoldigd

Lid Raad van Advies Pabo Enschede/Deventer Saxion

Onbezoldigd

Lid Raad van Toezicht ROC van Twente

Bezoldigd

Voorzitter Samenwerkingsverband 23.02 PO

Onbezoldigd

Lid Raad van Toezicht van Erasmus VO Almelo

Bezoldigd

De heer H.H. Soepenberg

Lid

Nevenfuncties

Bezoldigd/ onbezoldigd

Penningmeester Vermogensfonds Aartsbisdom Utrecht

Onbezoldigd

Penningmeester PCI Franciscus

Onbezoldigd

Bestuurder Stichting Convent

Onbezoldigd
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1.2.3 Scholen
BRINNummers

Scholen

17LE

IKC ‘t Eimink

17LY

Basisschool De Schothorst

17OC

IKC De Bleek

17PI

IKC Esrein

23RX

Basisschool Paus Joannes XXIII

17QN

IKC De Hunenborg

17RC

IKC Daltonschool St. Plechelmus

17SZ

IKC Sint Jan

17TI

IKC Titus Brandsma

23FW

SBO De Batavier

23RW

IKC de Telgenkamp/Europaschool

23RW01

Basisschool De Horizon

30VC

IKC De Akker

15JC

Anninksschool OBS voor Montessori
onderwijs

15XP

OBS ‘t Schöppert

16BH

Samenwerkingsschool Hengelo Zuid

16IE

IKC Wooldermarke

15ZP

Wilbertschool
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Website
www.eimink.nl
www.deschothorst.nl

www.debleek.nl
www.esreinschool.nl

www.pausjoannes-school.nl
www.dehunenborg.nl

www.plechelmusschool.nl
www.st-janschool.nl
www.titusbrandsma.nl
www.sbo-batavier.nl
www.detelgenkamp.nl
www.dehorizon-hengelo.nl
www.akkerhengelo.nl
www.anninksschool.nl

www.obs-t-schoppert.nl
www.donboscoschool-hengelo.nl
www.daltonhengelozuid.nl

www.dewooldermarke.nl
www.wilbertschool.nl

1.2.4 Organisatiestructuur

1.2.5 Intern toezichtsorgaan
Symbio kent een Raad van Toezicht als intern toezichtsorgaan. De Raad van Toezicht is een
onafhankelijk orgaan binnen Symbio en houdt integraal toezicht op het gevoerde beleid van het
College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Uitgangspunt voor het
handelen van de Raad van Toezicht is dat Symbio onderwijs levert dat ertoe doet, binnen scholen
die ertoe doen, met mensen die ertoe doen, voor leerlingen die ertoe doen. Daarnaast dient de
bedrijfsvoering van Symbio de doelstellingen van de organisatie te ondersteunen en te voldoen
aan de grenzen die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gesteld zijn.
Vanzelfsprekend heeft de Raad van Toezicht oog voor het welbevinden van de personeelsleden en
leerlingen van Symbio en Spring! peuterspeelscholen.
Het jaarverslag van de Raad van Toezicht is als bijlage toegevoegd.
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Samenstelling Raad van Toezicht 2021:

De heer A.G. Wennink

Aandachtsgebied:
Commissies

Voorzitter

De heer G.J.C. van de Steeg

Aandachtsgebied:
Auditcommissie

Vicevoorzitter

Mevrouw I.C.P.M. Kanger-Cuypers

Aandachtsgebied:
Renumeratiecommissie

Secretaris

De heer A.C. Blankenstijn

Aandachtsgebied:
Onderwijs en Kwaliteit

Lid

De heer L.A. Schmid
Lid
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Aandachtsgebied:
Auditcommissie

Naam

De heer
A.G. Wennink

De heer G.J.C.
van de Steeg

Mevrouw I.C.P.M.
Kanger-Cuypers

De heer
A.C. Blankestijn

De heer
L.A. Schmid
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Organisatie

Functie

Bezoldigd/
onbezoldigd

Lid College van Bestuur Stichting Onderwijsgroep
Noord (scholengroep waar de volgende
stichtingen onder vallen; Stichting AOC Terra en
RSG De Borgen)

Hoofdfunctie

Bezoldigd

Lid College van Bestuur Stichting Dollard College

Nevenfunctie

Bezoldigd

Lid MBO-raad

Nevenfunctie

Onbezoldigd

Lid DB Groene Norm

Nevenfunctie

Onbezoldigd

Lid VO-raad

Nevenfunctie

Onbezoldigd

Lid Stuurgroep Energy College

Nevenfunctie

Onbezoldigd

Lid AB Gebiedscoöperatie Zuidoost-Groningen

Nevenfunctie

Onbezoldigd

Lid stuurgroep Praktijkcluster Agro

Nevenfunctie

Onbezoldigd

Lid adviesraad UniPartners Twente

Nevenfunctie

Onbezoldigd

Voorzitter stuurgroep het Groen Lyceum

Nevenfunctie

Onbezoldigd

Lid bestuur stichting beheer campus Winschoten

Nevenfunctie

Onbezoldigd

Directeur/eigenaar De Visionair Ondernemers- en
Belastingadvies

Hoofdfunctie

Bezoldigd

Global HR Director bij Malvern Panalytical

Hoofdfunctie

Bezoldigd

Lid van maatschap Cuijpers

Nevenfunctie

Bezoldigd

Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Noord Oost Achterhoek

Nevenfunctie

Bezoldigd

Advocaat/partner bij Blankestijn advocaten &
mediators

Hoofdfunctie

Bezoldigd

Lid Raad van Orde, Orde van Advocaten
arrondissement Overijssel

Nevenfunctie

Bezoldigd

Lid Klachtencommissie Stichting Philadelphia
Zorg

Nevenfunctie

Bezoldigd

Adviseur/consultant/onderzoeker Xpertise
Wonen

Hoofdfunctie

Bezoldigd

VOF Tellers & Benoemers

Nevenfunctie

Bezoldigd

Vastgoed Schakel

Nevenfunctie

Bezoldigd

Stichting het Kerstdiner

Nevenfunctie

Onbezoldigd

Bestuurslid De Slinger

Nevenfunctie

Onbezoldigd

Lid comité van aanbeveling Stichting
Weekendschool Twente

Nevenfunctie

Onbezoldigd

De (gemeenschappelijke) medezeggenschap
Het College van Bestuur heeft frequent
overleg met de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) en de Raad
van Toezicht. Tussen de GMR en Raad van
Toezicht is er ook jaarlijks contact.
Bij aangelegenheden die van
gemeenschappelijk belang zijn voor alle
scholen of voor de meerderheid van de
scholen en/of de bovenschoolse organisatie,
treedt de GMR op. Over die onderwerpen of
kwesties buigen zich dus niet de
afzonderlijke medezeggenschapsraden van
de scholen.
De GMR is een belangrijke gesprekspartner
van het College van Bestuur als het gaat om
beleid dat voor alle scholen geldt. Eens in de
circa zes weken vindt formeel overleg plaats
tussen het College van Bestuur en de GMR.
Formeel geeft de GMR advies over /
instemming op een aantal voorgenomen
besluiten van het College van Bestuur.
Binnen Symbio is afgesproken om de GMR
proactief te betrekken bij het beleid van het
College van Bestuur. Voorbesprekingen
vinden, indien van toepassing, plaats met
een delegatie. Zoals de voorbespreking over
kaderbrief en begroting en het
bestuursverslag en de jaarrekening.
Vanaf 1 januari 2021 is de GMR gestart met 18
leden. Het doel is om toe te werken naar een
GMR die in augustus 2022 uit 12 leden
bestaat.
Het jaarverslag van de GMR is als bijlage
toegevoegd.
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1.2.6 Horizontale dialoog en verbonden partijen
Organisatie of groep

Beknopte omschrijving

Ouders
Middels het organiseren van ouderavonden en
themabijeenkomsten worden ouders betrokken bij de
onderwijskundige ontwikkelingen op schoolniveau.
Medewerkers
Het CvB heeft op schoolniveau bijeenkomsten geïnitieerd over het
strategisch beleid in algemene zin en daarnaast specifiek op
thema. Uitgangspunt is de dialoog aangaan, echter in sommige
situatie zijn deze informerend van aard.
Directies

Er is maandelijks overleg met de directies over de ontwikkeling en
voortgang van de in het koersplan vastgestelde ambities in het
Strategisch Beraad. Daarnaast is er vanuit de kwaliteitscyclus
individueel overleg tussen CvB en directies
(formatie/begroting/voortgangsgesprekken onderwijs).

Bestuursoverleg

Er zijn diverse bijeenkomsten waarin de dialoog gevoerd wordt. Dit
vindt plaats in verschillende settings zoals: Het Convent (een
negental schoolbesturen in Twente), POVO besturenoverleg Hengelo
e.o., IKC bestuursoverleg binnen de gemeente Hengelo. Breed
bestuurlijk overleg met de besturen in samenwerkingsverband
23.02 PO, tevens binnen de deelregio Plein Midden Twente (PMT),
met de besturen en gemeentes van Hengelo, Borne, Hof van Twente
en Haaksbergen.

Gemeente

Voor het CvB is de gemeente Hengelo een belangrijke
gesprekspartner. Op tal van gebieden, die zijn opgenomen in de
lokaal educatieve agenda (LEA) vindt er afstemming plaats. Tevens
is er structureel specifiek overleg over de vervlechting van
onderwijs en (jeugd)zorg. In 2021 was het Integraal
Huisvestingsplan veelvuldig onderwerp van gesprek.

Samenwerkingsverbanden

Er is een structureel overleg en dialoog met het
Samenwerkingsverband 23.02 PO over de uit te zetten beleidslijnen
betreffende passend onderwijs. De uitwerking in de praktijk wordt
tussen de besturen in afstemming met de gemeenten
vormgegeven in de deelregio PleinMiddenTwente (PMT) Hengelo,
Haaksbergen, Hof van Twente en Borne. Tevens is er een
samenwerkingsverband middels de integratie onderwijs en zorg
onder de noemer OZJT ‘samen 14’.

Voortgezet onderwijs

Een goede overgang van de basisschool naar het voortgezet
onderwijs is in het belang van leerlingen, ouders en scholen. Binnen
de gemeente Hengelo zijn er zijn drie scholengemeenschappen:
Openbare scholengemeenschap Hengelo
Scholengroep Carmel Hengelo
School voor persoonlijk onderwijs Hengelo
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1.2.7 Klachtenbehandeling

Afgelopen jaar zijn er op bestuursniveau twee klachten binnengekomen inzake kindspecifieke
zaken. De eerste klacht is ingediend door ouders die het niet eens waren met het niveauadvies
voor het voortgezet onderwijs. Deze klacht is besproken bij de geschillencommissie bijzonder
onderwijs. Volgens de Commissie heeft de school het niveau advies bewust en kansrijk
geadviseerd door het voordeel van de twijfel te geven. De school is in redelijkheid tot het gegeven
advies gekomen.
De tweede klacht die binnen is gekomen betreft ontevredenheid over de leerlingenzorg. Ouders
hebben gekozen om desbetreffende leerling in te schrijven bij een andere school.
Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Vertrouwenspersoon Integriteit
Sinds februari 2015 is Buro Overbeek de externe vertrouwenspersoon voor Symbio. Sinds 15 juni
2018 behelst de functie niet alleen de taken als VPOO (Vertrouwenspersoon Ongewenste
Omgangsvormen) ten behoeve van medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers, maar ook taken
als VPI (Vertrouwenspersoon Integriteit). Per 1 april 2019 voert Buro Overbeek ook de
werkzaamheden uit voor de medewerkers en ouders/ verzorgers van kinderen van Stichting
Spring!
Getalsmatig
In 2021 is 8 keer een beroep gedaan op de externe vertrouwenspersoon. Twee daarvan liepen door
uit 2020. Daarnaast heeft Buro Overbeek zich ingezet in netwerkbijeenkomsten en het schrijven en
bespreken van het jaarverslag. Tot slot waren er in 2021 veelal korte adviesaanvragen inzake voor
leerkrachten/Ib’ers, schoolcontactpersonen en directeuren lastige casuïstiek, waarin zij graag
gebruik willen maken van de expertise en de onafhankelijkheid van de vertrouwenspersoon. Deze
kortere contacten zijn veelal niet beschreven en meegenomen in de tellingen.
Thema’s [1]

2020

2021

Communicatie

4

1

Kwaliteit van het onderwijs

1

0

Vertrouwen in de school/ peuterspeelschool

9

1

Sfeer op de school / peuterspeelschool

1

0

Discriminatie

1

1

Bejegening

9

4

Seksuele intimidatie / grensoverschrijdend gedrag

2

1

Onveiligheid op school / peuterspeelschool

1

3

Pesten

1

2

Thuissituatie van een kind

2

1

Communicatie of verstoring in de arbeidsrelatie

4

1

Algemene info

1

0

Passend onderwijs

0

1

Integriteit

0

0

[1] In een casus komen vaak meerdere thema’s voor
In de meldingen van het afgelopen jaar zijn geen specifieke trends of ontwikkelingen te zien.
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1.2.8 Juridische structuur

Symbio een stichting. Symbio staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer
002931175. De statutaire naam was in 2021 Dr. Schaepmanstichting. Sinds medio april 2022 is de
statutaire naam gewijzigd in Stichting Symbio Hengelo. De datum akte van oprichting van de Dr.
Schaepmanstichting was 20 december 1920.

1.2.9 Governance

Het College van Bestuur bestuurt Symbio. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur.
Daarmee is sprake van een scheiding van bestuur en toezicht. Symbio is lid van de PO-Raad en
onderschrijft de Code Goed bestuur in het PO. De Raad van Toezicht is aangesloten bij de
Vereniging van Toezichthouders van Onderwijs Instellingen (VTOI). De VTOI heeft de cao voor
bestuurders in het primair onderwijs (PO) afgesloten met de werknemersvereniging van
bestuurders in het PO. Symbio conformeert zich aan deze cao. Symbio hanteert gedragscodes op
het gebied van klachten, integriteit en misstanden.

1.2.10 Functiescheiding

Er is sprake van organieke (two-tier) functie scheiding binnen Symbio. Met een two-tier board
(dualistisch bestuursmodel) is er een scheiding tussen directie en toezichthouders. Het bestuur
heeft de dagelijkse leiding over de stichting. Een aparte raad van toezicht houdt toezicht op het
bestuur.

1.2.11 Code goed bestuur

Symbio werkt conform de door de PO-raad opgestelde 'Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs’.
In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs hebben de leden van de PO-Raad gezamenlijk
vastgesteld wat zij verstaan onder goed bestuur. Het is een leidraad voor schoolbesturen bij het
realiseren van goed bestuur.
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Verantwoording van het beleid

2.1 Onderwijs en kwaliteit
2.1.1 Onderwijskwaliteit

We geven goed onderwijs. Dat is niet alleen onze overtuiging, maar blijkt ook uit het oordeel van de
Inspectie voor het Onderwijs, te lezen in de bestuursrapportage van september 2018. Onze
diepgewortelde ambitie is om daar nog beter in te worden. Onze kinderen en onze omgeving
vragen dat van ons. In de aanloop naar ons nieuwe koersplan vragen we alle geledingen binnen
onze stichting om focus op het versterken van het didactisch handelen en het afstemmen van ons
aanbod op de behoeften van de kinderen.
Daarom willen we de kwaliteit die we leveren borgen en uitbouwen. Vanuit onze brede
kwaliteitsambitie werken we aan de hand van een beleidscyclus die gericht is op de kwaliteits doelstellingen van de organisatie. Waar nodig stellen we verbeterplannen op. Op deze manier
werken we doelgericht en planmatig aan het verbeteren van kwaliteit. We hebben een profielschets
opgesteld voor een innovatie manager. Deze manager krijgt als opdracht om de ambities die we
hebben opgenomen in ons koersplan, uit te werken en de implementatie daarvan aan te jagen. Op
deze wijze verwachten we ons onderwijs toekomstbestendig te maken. In 2022 dient hiervoor een
ontwikkelagenda te worden opgeleverd.
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2.1.2 Doelen en resultaten

We hebben de opdracht om zorg te dragen voor de brede ontwikkeling van kinderen. Leren is
immers meer dan alleen kennis vergaren. Dat betekent voor ons heel concreet dat we ervoor zorgen
dat alle leerlingen zich naast het didactisch gedeelte zich ook op sociaal-emotioneel, cognitief,
cultureel en lichamelijk gebied optimaal kunnen ontplooien. Om deze opdracht uit te kunnen
voeren is het voor ons logisch en noodzakelijk om doelgericht samen te werken met ouders en
andere educatieve en culturele partners en waar nodig ook met externe zorgpartners. Het
koersplan 2019-2023 is hier voor ons in leidend. De volgende doelen geven alvast een doorkijkje
naar 2022 en we laten zien wat de status is van ambities uit ons strategisch beleid.
Didactisch handelen
In 2021 hebben we met elkaar concreet gemaakt wat we verstaan onder ‘de basis op orde’;
het kader is duidelijk en eenduidig voor alle IKC’s. Op alle IKC’s is het didactisch handelen
van alle collega’s en groepen in beeld en in de basis op orde. Zo niet, dan ligt er een plan ter
begeleiding, met concrete doelen en afspraken om instructievaardigheden en/of
klassenmanagement te verbeteren. De leerkrachten zijn in staat om beredeneerd aanbod
te geven/ontwerpen voor de leerlingen. Leerkrachten werken vanuit doelen (pedagogisch en
didactisch).
Duurzame onderwijsverbetering
Er is een profielschets voor een innovatiemanager opgesteld. Deze krijgt als opdracht mee
om als aanjager te fungeren van de ambities die we in ons koersplan hebben opgenomen.
Daarnaast om in te spelen op de actuele onderwerpen en hier plannen voor op te stellen en
in gang te zetten. (Het proces en budget wordt in hoofdstuk 2.4 nader uitgewerkt) Aan het
einde van het schooljaar 2022- 2023 zijn tenminste de ambities zoals verwoord in het
koersplan concreet beschreven en in uitvoering.
Ononderbroken ontwikkeling
Aan het eind van het schooljaar is er een tussenevaluatie geweest van de IKC-vorming op
alle locaties en zijn de ontwikkelpunten helder voor 2022-2023. Er zijn mogelijkheden
onderzocht om (een) 10-14 school/Junior College(s) te kunnen starten in Hengelo.
Wetenschap en techniek
Aan het eind van het kalenderjaar 2022 zijn er heldere doelen vastgesteld op
stichtingsniveau om Wetenschap en Techniek in te bedden in het curriculum.

ICT
Aan het einde van het kalenderjaar 2022 is de infrastructuur op alle scholen op orde en zijn
de aanbevelingen uit de “veldwerkscan” geïmplementeerd. Er ligt een beredeneerd op
onderwijs afgestemd ICT aanbod.
Ontschotting onderwijs en jeugdzorg
Op alle IKC’s/scholen is een SZO’er (schoolzorgondersteuner) actief. Er zijn op deze
IKC/scholen heldere afspraken gemaakt over de werkwijze, verantwoordelijkheden en
afstemming van het SOT (Schoolondersteuningsteam) en de SZO.
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Om dit te kunnen realiseren hebben we de volgende ambities opgesteld in ons strategisch beleid:
●

In 2023 monitoren wij systematisch en structureel de ontwikkeling van ieder kind, om zo
ons aanbod af te stemmen op wat de leerling nodig heeft om te leren en zich te
ontwikkelen.

In ontwikkeling

Gerealiseerd

Toelichting:
Vanaf de peuters tot en met groep 2 volgen wij de kinderen procesgericht middels een keuze van 3 systemen (Looqin, Kijk
en Horeb). Een procesgericht kindvolgsysteem biedt de mogelijkheid om kinderen op een effectieve manier te volgen en te
begeleiden in hun leer- en groeiproces. Daarbij hebben we de kinderen van groep 4 tot en met 8 in beeld volgens het
leerlingvolgsysteem van ParnasSys. Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de
ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordt gebruikt om het
onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de groep en de individuele leerlingen.

●

Wij werken voortdurend aan een veilig pedagogisch klimaat.

In ontwikkeling

Gerealiseerd

Toelichting: Binnen iedere IKC van Symbio ligt er een visie gericht op het pedagogische klimaat.
Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt en
waarbij sociale veiligheid een belangrijke rol speelt. De klas en de school worden beschouwd als een leefgemeenschap.
Kinderen worden gezien en gehoord.
De programma’s (veelal De vreedzame school en Positive Behavior Support) die binnen Symbio geïmplementeerd zijn
allen evidence based.

●

In 2023 hebben onze scholen zich ontwikkeld tot IKC. Daarbij betrekken wij ouders en
andere (educatieve en culturele) partners.

In ontwikkeling

Gerealiseerd

Toelichting: Inmiddels hebben 11 scholen zich ontwikkeld tot een volwaardig Integraal Kind Centrum. Deze IKC’s bieden
meerdere voorzieningen aan op één locatie, zoals:
- Voorschools (Spring! Peuterspeelscholen);
- Kinderdagverblijf;
- Basisschool;
- Buitenschoolse opvang (BSO)
Kinderen kunnen in een IKC spelen, leren en elkaar ontmoeten. Binnen het IKC is er sprake van een doorlopende leerlijn en
een gezamenlijke pedagogische visie en missie.
De volgende scholen zijn (nog) geen IKC: Anninksschool, ’t Schöppert, Schothorst, SBO De Batavier, Wilbertschool, Paus
Joannes en de school voor nieuwkomers De Horizon

Deze ambities zijn de onderdelen van ons werkplan. Middels de door ons opgestelde
kwaliteitscyclus volgen we de voortgang van bovengenoemde ambities. We kunnen constateren
dat vanwege het effect dat Covid-19 virus heeft gehad, we ons werkplan hebben moeten bijstellen.
Veel van de ambities hebben geen verdere doorontwikkeling gehad vanwege de geldende
maatregelen. De werkagenda in combinatie met de resultaten die voortkomen uit de
voortgangsgesprekken, formatiegesprekken en begrotingsgesprekken, vormen de agenda van ons
strategisch beraad. De scholen hanteren tevens jaarlijks een kwaliteitsdocument, dit is een levend
document dat steeds bijstelling behoeft. In dit kwaliteitsdocument zijn integraal opgenomen; het
jaarplan, jaarverslag en de zelfevaluatie.
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2.1.3 Overige ontwikkelingen

In 2021 is de eerste editie van de zomerschool MAKS van start gegaan. Uitgangspunt voor deze
ontwikkeling is dat we kinderen op een leuke en speelse manier meer willen leren over de wereld
waarin ze leven. Leren én plezier hebben: dat gaat samen in de Zomerschool. Tijdens de
Zomerschool is de kinderen een gevarieerd lesprogramma aangeboden, waarbij in het
ochtendgedeelte de nadruk lag op de kernvakken spelling, rekenen en begrijpend lezen. ‘s Middags
zijn er allerlei boeiende en uitdagende activiteiten aangeboden op het gebied van sport, voeding en
cultuur.
De pilot, die we gedraaid hebben was toegankelijk voor ruim zestig leerlingen uit de huidige
groepen 5, 6 en 7. Er is gewerkt in 4 groepen van 15 kinderen. Mooie kleine groepen, waardoor er
echt aandacht kon zijn voor de kinderen. De twee organisatoren hebben samen met 4 leerkrachten,
externe stakeholders en vrijwilligers een mooi uitgebalanceerd programma gemaakt, waarbij de
deelnemende kinderen prachtige twee weken hebben gehad.

2.1.4 Onderwijsresultaten
De resultaten van de centrale eindtoets en andere onderwijsresultaten zijn per school te vinden op
scholenopdekaart.nl.
Voor leerlingen en hun ouders is de overstap van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet
onderwijs (vo) een spannende stap. Deze overstap is ook een bepalende stap in de verdere
schoolloopbaan van leerlingen, het schooladvies bij de overgang is dikwijls ook het niveau waarop
leerlingen uitstromen uit het vo.
Omdat het schooladvies van de po-school leidend is bij de toelating voor het vo, is het belang van
een goed schooladvies extra groot. Iedere onderwijsprofessional streeft naar een schooladvies dat
recht doet aan de talenten, ontwikkeling en capaciteiten van de leerling.
Binnen Symbio pakken we het proces van
advisering gezamenlijk op, waarbij
leerkrachten van groep 8 en van eerdere
jaren, de intern begeleider,
bovenbouwcoördinator en de schoolleider
samen betrokken en verantwoordelijk zijn.
Deze aanpak moedigt
onderwijsprofessionals aan om met elkaar
te overleggen, waardoor leerkrachten zich
ondersteund voelen en zorgvuldigere
afwegingen gemaakt worden.
Schooladvisering speelt met name in de
bovenbouw en is tegelijkertijd een
verantwoordelijkheid van het hele team.
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2.1.5 Internationalisering

De wereld wordt kleiner en absolute grenzen vervagen. Door kennis te maken met andere landen en
mensen uit verschillende culturen leren kinderen veel over de ander en zichzelf. Dit geeft leerlingen
een streepje voor in onze internationale samenleving. Je kunt leerlingen op veel manieren
voorbereiden op een internationale samenleving.
Op dit moment is er binnen Symbio nog geen actief beleid op internationalisering maar wij zien dit
zeker als een toekomstige ontwikkeling gecombineerd met wereldburgerschap.

2.1.6 Onderzoek

Er is geen actief beleid op het thema onderzoek.
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2.1.7 Inspectie

Er hebben geen reguliere inspectieonderzoeken plaatsgevonden in 2021. Wel hebben we diverse
themaonderzoeken gehad, die hebben geen beoordeling/verslaglegging.
Met de thematische onderzoeksactiviteiten wil de inspectie in beeld brengen hoe het onderwijs
functioneert op de kernfuncties kwalificatie, selectie en gelijke kansen/allocatie en socialisatie en
op een aantal randvoorwaarden. In de Staat van het Onderwijs (2021) heeft de inspectie het over
een focus op die dingen die voor onze leerlingen en studenten nu en in hun verdere
schoolloopbaan en leven essentieel zijn; de maatschappelijke opgaven van het onderwijs,
waarover we een zekere consensus zien ontstaan. Deze sluiten nauw aan op de kernfuncties. Het
gaat om zaken als voldoende (digitale) geletterdheid en gecijferdheid, gelijke kansen op een
passend aanbod, persoonsvorming en socialisatie. Met de onderzoeksactiviteiten wil de inspectie
dat we waar mogelijk aangeven welke mechanismen we zien, wat werkt en niet werkt, en zullen we
waar nodig problematiek agenderen of voorstellen doen, als we dat in het belang van het onderwijs
nodig achten.
Binnen Symbio heeft de inspectie vier themaonderzoeken uitgevoerd. Deze uitkomsten worden
opgenomen in het algemene document van de inspectie ‘de staat van het onderwijs”.
De volgende scholen/IKC’s hebben een themaonderzoek gehad:
IKC St. Jan
(januari 2021)
IKC De Hunenborg
(februari 2021)
IKC De Akker
(april 2021)
Paus Joannes XXIII
(november 2021)

2.1.8 Visitatie

Er heeft in 2021 geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden.
Via het Convent wordt in 2022 een bestuurlijke visitatie opgezet. Het doel is geen rapportcijfer,
maar het ontdekken van ontwikkelpunten waarmee de organisatie nog beter kan worden ingericht.

2.1.9 Covid-19 onderwijskwaliteit

Covid-19 heeft ook in 2021 een grote invloed gehad op het maatschappelijk leven. Ook op de
scholen is de invloed van Covid-19 heel groot geweest en is dat nog steeds. Als stichting mogen we
uitermate trots zijn op de wijze waarop al onze scholen hun onderwijs hebben vormgegeven in
deze periode. Uitgangspunt is altijd geweest dat het primaire proces door moet kunnen gaan.
Personeel met ambulante tijd is ingezet om de tekorten op te vangen. Stichtingsbreed hebben we
gebruik gemaakt van twee in 2020 uitgewerkte protocollen en de ervaringen. De protocollen zijn
aangepast waar nodig. Een protocol was geënt op de wijze waarop ICT ondersteunend kon zijn en
welke stappen daarin ondernomen moesten worden. Het andere protocol gaf kaders met
betrekking tot te nemen onderwijskundige keuzes schoolbreed. We hebben enorm veel waardering
voor de inzet en flexibiliteit van onze leerkrachten. De nauwe relatie met de kinderen en ouders was
daarbij noodzakelijk.

26

2.1.10 Passend onderwijs
Overzicht meest voorkomende inzet in 2021
De koersbepaling met de daarin beschreven visie op onderwijs is leidend voor de door ons gestelde
doelen voor het passend onderwijs. Afstemming over deze doelen vindt plaats met de besturen en
gemeenten in deelregio PleinMiddenTwente (PMT) en het Samenwerkingsverband 23.02 PO.
-

Inzetten of versterken interne begeleiding
Opleidingen, trainingen voor personeel (leerkrachten, IB, RT etc.)
Gestructureerd overleg specialisten (psycholoog, orthopedagoog) en intern begeleiders,
leerkrachten en ouders
Onderzoek, begeleiding, opleiding gericht op hoogbegaafdheid
Inzet van medium voorzieningen van Kentalis
Inzet groepsgerichte trajecten
Inzet ambulante begeleiding
Inzet specialistische expertise in de klas /school (logopedie, jeugdhulp etc.)
Inzet voorschoolse periode

Overzicht bestedingen ontvangen middelen SWV 23.02 2021
Activiteit

Toelichting

Directe inzet in het primaire
proces (denk bijv. aan extra
handen in de klas)

€ 338.743,-

Dit bedrag bestaat uit de personele kosten die
voor de uitvoering van aangevraagde
arrangementen. Het is de inzet van
onderwijsassistenten en externe
ondersteuners.

Indirecte inzet in het
primaire proces (denk aan
inzet van intern begeleiders,
inzet specialistische
expertise)

€ 745.000,-

Iedere school krijgt € 50,- p/lln extra voor de
inzet van de IB, daarnaast is er een
expertisepunt opgezet van waar uit
orthopedagogen en gedragsdeskundigen
ondersteuning verrichten t.b.v. het primaire
proces. Gezamenlijk vormen zij de
schoolondersteuningsteams (SOTs).

Deskundigheidsbevordering
medewerkers
(professionalisering)

€ 165.325
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Minder ingezet i.v.m. uitstel scholingen door
Covid-19. Naast de inzet van de reguliere
professionaliseringsmiddelen die scholen zelf
inzetten, worden er bovenschools
professionaliseringstrajecten uitgezet op de
scholen. Sinds afgelopen jaar doen we dat in de
vorm van de Symbioacademie. Het
bovengenoemde bedrag betreft daarnaast de
inzet van externe begeleiders/adviseurs, die
implementatie trajecten op scholen verzorgen.
De grootste inzet heeft afgelopen jaar plaats
gevonden op gedagsmethodieken. Daarnaast
nemen we met 5 nieuwe medewerkers deel aan
een 2-jarig opleidingstraject HBO+, voor HBspecialisten.

Activiteit
Aanschaf speciale
onderwijsmaterialen

Toelichting
€ 4.346

Dit betreft de afschrijvingskosten voor
ingezette apparatuur en meubilair t.b.v.
uitgezette arrangementen. De personele kosten
zijn onder de rubriek “directe inzet in het
primaire proces “ meegenomen.

Hoogbegaafdheid (in de
bijdrage zit € 2 per kind voor
de inzet op hoogbegaafdheid)

€ 94.396 +
€ 68.000

Dit is een deel van de extra personele middelen
die we hebben ingezet voor de bemensing van
onze Topklas. Leerlingen vanaf groep 5 kunnen
hier gebruik van maken. Zij krijgen dan 1 dag
per week les op de bovenschoolse Topklas. De
overige vier dagen krijgen zij les in hun
reguliere groep. Daar kunnen ze blijven werken
aan projecten en opdrachten samen maken via
een digitale leeromgeving. Tevens personele
inzet HB voltijdsonderwijs op ’t één van de
scholen (2 groepen).

Bijdrage aan de deelregio (NB
het gaat hier niet om
eventuele bijdragen voor de
verwijzing naar het SBO)

€ 185.000

Dit zijn de kosten die we afdragen voor onze
solidariteitsbijdrage, de bekostiging van de
coördinatie en de Commissie van
arrangementen van PMT, Tevens zitten hier de
kosten in van de AB-ers die we vanuit tripartite
akkoord in dienst hebben.

Interne arrangementen (denk
aan tijdelijke extra
ondersteuning door inzet
ambulante begeleiding)

€0

Is al opgenomen onder andere posten
(primaire proces).

Afdrachten voor verwijzing
naar het SBO (welke bijdrage
draagt u af aan de deelregio
voor evt. verwijzingen naar
het SBO, incl. de evt.
reservering die u hiervoor
pleegt)

€0

Afgelopen jaar hebben wij geen bijdrage ah
SBO af te dragen. Het deelname percentage van
ons bestuur, inclusief het solidariteitsgedeelte
lag onder de 2%.

Afdrachten voor verwijzing
naar het SO (welke bijdrage
wordt verrekend door het
SWV, incl. de evt. reservering
die u hiervoor pleegt)

€ 1.229.000

Dit is het bedrag dat we hebben uitgegeven aan
het aantal leerlingen dat vanuit onze stichting
onderwijs krijgt op een SO voorziening.
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2.2 Personeel & professionalisering
2.2.1 Doelen en resultaten
In het strategisch beleidsplan 2019-2023 zijn de volgende doelen gesteld:
Alle personeelsleden beschikken over de competenties zoals die door SBL voor leraren en
door de NSA voor schoolleiders zijn gedefinieerd.
In 2023 zijn de talenten (kwaliteiten) van alle medewerkers van Symbio in beeld gebracht.
Het scholingsaanbod is afgestemd op de doelen van het strategisch beleidsplan en de
ontwikkeling van personeelsleden en teams.
In 2023 is er binnen onze stichting sprake van een professionele
leercultuur.
In 2023 is er sprake van evenwichtige schoolteams, die in staat zijn om de
ambities op schoolniveau te realiseren.
Hiervoor werden de volgende plannen opgesteld:

Plan

Uitleg

Gehaald

Vervolgactie

Gesprekkencyclus en
bekwaamheidsdossier

We waarborgen de
gesprekscyclus.
Bekwaamheidsdossiers
worden (waar nodig) op
orde gebracht en
gehouden. We maken
de koppeling tussen
competenties en talent.
De
bekwaamheidsdossiers
en de gesprekscyclus
komen in een digitaal
systeem dat past bij
onze wensen en voldoet
aan alle eisen volgens
de wet op privacy. Het
lerarenregister gaat
daarbij deel uit maken
van onze IPB-cyclus.

In 2020 is er nieuw
beleid opgesteld voor
de gesprekkencyclus,
waarbij Mooi! ingezet
zal worden als middel.
Tevens komt het
eigenaarschap zo laag
mogelijk in de
organisatie;
personeelsleden
worden meer zelf
verantwoordelijk voor
hun ontwikkeling, de
gesprekken en het
bekwaamheidsdossier
hiervan.
De HR manager heeft
in 2021 het nieuwe
beleid aan alle teams
van Symbio
gepresenteerd.

In 2022 zal middels
gesprekken met IKC
directeuren
geïnventariseerd
worden wat de
begeleidingsbehoefte
is. Daarnaast zal
stichting breed
gekeken worden naar
eventuele scholing
en coaching op dit
thema.
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Plan

Uitleg

Gehaald

Vervolgactie

Symbio-academie

Symbio bevordert
netwerk-leren, onder
andere door
kenniskringen en
andere (virtuele)
leergemeenschappen
in te richten. De spil
hierin wordt de
Symbio-academie.
Deze verzorgt
relevante (na)scholing
voor alle medewerkers
en is een bron van
informatie en kennis
die medewerkers
kunnen raadplegen
om kennis en
vaardigheden te
vergroten.

In schooljaar 20192020 is de Symbioacademie nieuw leven
ingeblazen (voorheen
Schaepmanacademie)
en is het aanbod
gebaseerd op het
nieuwe koersplan. Het
aanbod is daardoor
breder opgezet
waardoor er aanbod is
op het gebied van
vitaliteit,
pedagogische en
didactische
ontwikkeling. Deze
zijn goed ontvangen.
Voor schooljaar 20202021 is dit aanbod nog
verder uitgebreid,
maar door de Covid-19
ontwikkelingen zijn
heel veel
bijeenkomsten helaas
niet doorgegaan en
een deel heeft online
plaatsgevonden.

De Symbio-academie
zal in het schooljaar
2022-2023 verder
gaan op deze
ingezette koers.
Daarnaast zal
gekeken worden naar
mogelijke
uitbreidingen.

Plan

Uitleg

Gehaald

Vervolgactie

Talent-management

Door middel van
Talentmanagement en
waarderende
gespreksvoering is het
doel om het
eigenaarschap van een
ieders ontwikkeling
zoveel mogelijk bij de
medewerkers zelf neer
te leggen. Hiervoor is
een heldere
omschrijving van alle
functies en taken
nodig, met daarin de
wederzijdse
verwachtingen.

In 2021 zijn de
volgende functies in
samenspraak met
werkgroepen, IKCdirecteuren en de
GMR door het CvB
vastgesteld:

In 2022 zullen
middels dezelfde
werkwijze de nog
overige functies
worden omschreven.
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•
•
•
•
•
•
•

IKC directeuren
Leerkrachten
Facilitair
medewerkers
Business
controller
HR medewerker
ICT
medewerkers
Administratief
medewerkers

2.2.2 Toekomstige ontwikkelingen

De belangrijkste toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel en professionalisering
die van invloed zijn op het beleid zijn:
• De inzetbaarheid van voldoende kwalitatief personeel.
• Het vormgeven van helder beleid over de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het
opleiden van nieuwe collega’s, samen met Saxion en het ROC van Twente.
• Het vormgeven van professionaliseringsbeleid en vitaliteitsbeleid om medewerkers zich te
kunnen laten ontwikkelen en zo duurzaam mogelijk inzetbaar te houden.

2.2.3 Zaken in het afgelopen jaar met personele betekenis
Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van Covid-19, de inzetbaarheid van personeel,
de beschikbaarheid van voldoende personeel en de wisselingen tussen fysiek en online onderwijs
geven. De beschikbaarheid en inzetbaarheid van voldoende personeel is nog steeds een zorg. Mede
door de NPO gelden, zijn er minder invallers beschikbaar. In combinatie met de verschillende
besmettingsgolven, maakt dat het (zo efficiënt mogelijk) bemensen van de groepen een grotere
uitdaging wordt. Symbio heeft daarom in 2021 mensen met tijdelijke benoemingen eerder een
vaste aanstelling gegeven om deze mensen te binden aan onze stichting, met behoud van een
verantwoord kleinere flexibele schil.

2.2.4 Uitkeringen na ontslag
In het verslagjaar 2021 is er € 72.858,20 uitkeringskosten verrekend. Het gaat om de inhouding van
negatief getoetsten door DUO (verrekening uitkeringskosten).

2.2.5 Aanpak werkdruk

Om te komen tot een beslissing over de besteding van de werkdrukmiddelen zijn op alle scholen
overleggen met de teams gevoerd hoe zij de werkdrukmiddelen zouden willen inzetten. Zij hebben
een voorstel gedaan. De personeelsgeledingen van MR-en hebben het voorstel besproken in de MR.
Daarover heeft vervolgens instemming plaatsgevonden.
De werkdrukmiddelen zijn ingezet voor extra personeel:
• Extra inzet leerkrachten om extra groep te kunnen formeren of collega’s te ontlasten door
ambulante tijd te geven
• Onderwijsassistenten
• Vakdocenten gym en muziek
Toelichting:
Bestedingscategorie
Personeel
Materieel
Professionalisering
Overige

Besteed bedrag (2021)
€ 423.720
€0
€0
€0

Naast de middelen die beschikbaar worden gesteld hebben we binnen Symbio uiteraard ook
aandacht voor de werkdrukbeleving. Met name covid-19 bracht voor sommige personeelsleden
werkdruk en stress met zich mee. Gezamenlijk hebben schoolleiders en leraren de schouders er
onder gezet in 2021 om met elkaar zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen voor hun leerlingen.
Leraren lieten hun veerkracht zien. Dit zorgde voor trots bij leraren en schoolleiding over wat men
met elkaar heeft bereikt. Leraren en de school kregen meer waardering van ouders voor de cruciale
rol bij het leren van de kinderen.
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2.2.6 Strategisch personeelsbeleid

Het personeelsbeleid is afgestemd op de onderwijskundige visie en de opgaven waar de scholen
voor staan door middel van het Koersplan. Tevens vindt tijdens het Strategisch beleid constant
afstemming plaats over de behoefte aan (bijstelling van) beleid. Het personeelsbeleid wordt
opgesteld door een werkgroep, aangevoerd door de HR-manager. Deze werkgroep bestaat zoveel
mogelijk uit afgevaardigden uit alle lagen van de stichting. Dit om zoveel mogelijk input te krijgen
en daarmee het draagvlak te vergroten. Beleid waarover de GMR instemming heeft verleend, wordt
door de HR-manager zoveel mogelijk gepresenteerd in de teamvergaderingen om de dialoog erover
te kunnen voeren. Vervolgens wordt het beleid periodiek geëvalueerd in het Strategisch Beraad en
door middel van de eerder genoemde enquête van de personeelswensen.

Gerealiseerde formatie in fte Symbio en Spring! 2021

SPRING, 24

DIR; 17

OOP; 70

DIR
OP
OOP
SPRING
OP; 311

32
32

2019-01
2019-02
2019-03
2019-04
2019-05
2019-06
2019-07
2019-08
2019-09
2019-10
2019-11
2019-12
2020-01
2020-02
2020-03
2020-04
2020-05
2020-06
2020-07
2020-08
2020-09
2020-10
2020-11
2020-12
2021-01
2021-02
2021-03
2021-04
2021-05
2021-06
2021-07
2021-08
2021-09
2021-10
2021-11
2021-12

2019-01
2019-02
2019-03
2019-04
2019-05
2019-06
2019-07
2019-08
2019-09
2019-10
2019-11
2019-12
2020-01
2020-02
2020-03
2020-04
2020-05
2020-06
2020-07
2020-08
2020-09
2020-10
2020-11
2020-12
2021-01
2021-02
2021-03
2021-04
2021-05
2021-06
2021-07
2021-08
2021-09
2021-10
2021-11
2021-12

Symbio
Ontwikkeling ziekteverzuim % per maand

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

VP

VP

33
33
VVP

Spring
Ontwikkeling ziekteverzuim % per maand
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De stijgende lijn in september en oktober bij Spring!
komt doordat het totaal aantal ziektedagen in deze
maanden bij enkele medewerkers tussen de 1 en 6
weken lag. Het ziekteverzuimpercentage wordt
berekend door het totaal aantal ziektedagen van de
werknemers, in procenten van het totaal aantal
beschikbare (werk-/kalender)dagen van de
werknemers in de verslagperiode.

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken
2.3.1 Doelen en resultaten

Symbio heeft te maken met een dalend leerlingenaantal tot 2025. Na 2025 zal het leerlingaantal
weer toenemen tot het niveau van 2019. Voor nu resulteert dit in een lage bezettingsgraad van onze
schoolgebouwen (overmaat). Dit vraagt om een strategie op langere termijn. Diverse scenario’s
worden in 2022 (verder) uitgewerkt en onderzocht. In 2021 hebben we een verdere stap gezet in de
verbetering van het binnenklimaat in diverse schoolgebouwen. Bovenstaande onderwerpen zijn
opgenomen in een nieuw Strategisch Huisvestingsplan dat in 2021 is gepresenteerd. Op basis van
gegevens uit 2021 laat zich de overmaat vertalen in het volgende plaatje.

4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

*

-500

-1.000

Normbehoefte

Capaciteit

Ruimtesaldo

*De Batavier is een school voor speciaal basisonderwijs met twee locaties. De normbehoefte in het
bovenstaande is op basis van een reguliere primair onderwijs instelling.
Sinds de decentralisatie van onderwijshuisvesting naar de gemeenten ligt in wet- en regelgeving
vast hoeveel vloeroppervlak in schoolgebouwen minimaal beschikbaar moet zijn per gelijktijdig
aanwezige leerling. In het bovenstaande overzicht wordt er alleen naar de gebouwen gekeken in
relatie tot de aantal leerlingen per Brin. Het ruimtesaldo geeft aan of er een tekort of een overschot
is qua vierkante meters voor het aantal leerlingen dat er op de school zit.
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In 2021 zijn de volgende projecten afgerond:
Fusie tussen IKC ’t Eimink en De Borgh
Door het teruglopende leerlingaantal op De Borgh is in de eerste helft van 2021 invulling gegeven
aan de fusie tussen De Borgh en ’t Eimink om een krachtige, toekomstbestendig IKC in het hart
van de Hasseler Es mogelijk te maken. Dit fusieproces heeft er toe geleid dat de locatie van De
Borgh afgestoten is en de locatie van ’t Eimink, door beide gebouwdelen aan elkaar te verbinden,
uitgebreid is om het toegenomen leerlingaantal te kunnen huisvesten. Dit is gerealiseerd vanuit
onze private reserve.
Samenwerkingsschool Europa-Telgenkamp, verhuizing de Horizon en stafdiensten.
De samenwerkingsschool Europa – Telgenkamp is gestart met ingang van het schooljaar 20212022. Hierdoor was het mogelijk om van drie locaties terug te gaan naar twee locaties. De locatie
Wezelstraat is afgestoten. Na een grondige update van de Brusselstraat is de school voor
nieuwkomers “de Horizon” hier naar toe verhuisd. De bovenverdieping van deze locatie wordt nog
gebruikt voor de groepen 7 en 8 van de samenwerkingsschool Europa-Telgenkamp. De stafdiensten
die gehuisvest waren aan de Wezelstraat zijn in afwachting van het nieuw in te richten
bestuursbureau en zijn voorlopig gehuisvest op de locatie Breemarsweg.
Naast deze majeure projecten is het jonge kindplein bij IKC de Akker “vergroend”, voorzien van een
buitenklas en klimaatadaptief gemaakt en is de dependance van IKC Daltonschool Plechelmus
verbouwd tot een jonge kindplein, waar naast de groepen 1 en 2, de peuterspeelschool van Spring!
en kinderopvang is gerealiseerd.
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Hengelo.
Alle schoolgebouwen van Symbio bevinden zich in de gemeente Hengelo. Het is daarom van groot
belang dat er een goed Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) in deze gemeente komt. Reeds
in 2021 is de gemeente Hengelo hiermee gestart in samenwerking met de schoolbesturen binnen
de gemeente. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een ambitiedocument waarbij de uitgangspunten
voor dit IHP vastgesteld zijn. De vervolgactie om tot concrete toekomstscenario’s te komen wordt
naar verwacht in 2022 afgerond.
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2.3.2 Toekomstige ontwikkelingen
MFA Beckum
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de ambitie van Beckum om in de komende 10
jaar 130 woningen te realiseren én alle Beckumse voorzieningen onder te brengen in één
multifunctionele accommodatie (MFA) waaronder IKC De Bleek. Deze ambitie staat in het eerste
deel van het omgevingsprogramma Beckum dat het dorp samen met de gemeente Hengelo heeft
gemaakt. De ambitie is nodig om het dorp leefbaar te houden voor langere termijn.
Goede voorzieningen zijn nodig om inwoners te binden en er
zijn voldoende inwoners nodig om de voorzieningen, zoals
onderwijs, sport, cultuur en verenigingsleven in stand te
houden. Verder is vastgesteld dat de huisvesting van de
voorzieningen in verschillende gebouwen met een matige staat
van onderhoud, in ieder geval financieel niet
toekomstbestendig is. Voor het op peil houden van de
voorzieningen zou daarom een MFA, een multifunctionele
accommodatie, gerealiseerd moeten worden, waarin de
bestaande voorzieningen samen onder één dak komen.
In nauwe samenspraak met vertegenwoordigers van school en
verenigingsleven is bepaald welk leerlingen- en ledenaantallen
minimaal noodzakelijk zijn om levensvatbaar te blijven. Deze
aantallen zijn vervolgens gebruikt voor een berekening van het
aantal en type woningen dat nodig is om dat basisniveau te
bereiken en te behouden. De uitkomst van die berekening is
dat er tot circa 2035 130 woningen in Beckum gebouwd moeten
worden.
Ventilatie
Leerlingen hebben gezonde lucht nodig om goed te kunnen leren en leraren moeten veilig voor de
klas kunnen staan, zeker in deze Covid-19 periode. Omdat betere ventilatie in de klassen nu echt
snel nodig is, komt er een hulplijn voor scholen, een spoeddienst van experts die helpen om de
ventilatie op orde te maken en krijgt elk klaslokaal een CO2-meter.
Het ministerie van OCW stelt voor de aanschaf 17 miljoen euro beschikbaar via de lumpsum.
Scholen die de meters eerder hebben gekocht, krijgen de aanschaf op deze manier alsnog vergoed.
Het kabinet stelt € 360 miljoen beschikbaar voor de
verbetering van het binnenklimaat in scholen. Hiervan is nu
bijna € 200 miljoen beschikbaar via de SUVIS-regeling.
Daarnaast is er € 160 miljoen gereserveerd voor 2022 en
2023 om gerichte investeringen mogelijk te maken voor
ventilatie. Hiervan wordt € 20 miljoen ingezet voor experts
in zogenaamde hulpteams en de aanschaf van CO2-meters.
Het ministerie van OCW bekijkt op dit moment hoe de
resterende € 140 miljoen zal worden ingezet. Hierbij neemt
het ministerie de uitkomsten van het Interdepartementaal
Beleidsonderzoek Onderwijshuisvesting (IBO) mee en de
ervaringen met de SUVIS. Of er weer een soortgelijke
subsidieregeling komt, is nog onduidelijk.
OCW is zich ervan bewust dat in veel schoolgebouwen meer
nodig is dan het verbeteren van de luchtkwaliteit, zoals het
geschikt maken voor het onderwijs dat gegeven wordt en
verduurzaming. Hierover gaan het ministerie van OCW, de
PO-Raad, VO-raad en VNG op korte termijn met elkaar in
gesprek.
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2.3.3 Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen
Symbio is medeverantwoordelijk voor het maatschappelijk welzijn. Niet alleen hier en nu, maar
ook met betrekking tot andere plaatsen op de wereld en toekomstige generaties. Nu is goed,
toekomstgericht onderwijs aanbieden op zich natuurlijk al een vorm van het nemen van die
maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar daarnaast besteden we aandacht aan het volgende:
●

Symbio maakt met haar leveranciers afspraken om naast de levering van goede diensten
en producten aandacht te hebben voor onze leerlingen in relatie tot de ontwikkelingen in
de maatschappij of het specifieke werkveld van de leverancier. Dit kan door workshops,
excursies of het invullen van een deel van het curriculum

●

In 2021 zijn de Wooldermarke en de Paus Joannes gestart met de energychallenge. In deze
challenge gaan de leerlingen in het eigen gebouw op zoek naar energiebesparende
maatregelen. In 2022 verwachten wij daarvan de eerste resultaten en weten we welke
school de battle wint!
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2.4 Financieel beleid
2.4.1 Doelen en resultaten

Binnen Symbio wordt er gewerkt met een startbrief/kaderbrief, in deze kaderbrief staan doelen en
kaders voor de begroting. Symbio is aan het investeren in haar onderwijs en in de ontwikkeling van
Integrale Kind Centra. Dit betekent dat zoveel mogelijk middelen rechtstreeks naar het primaire
proces gaan en er geen onnodig ‘geld’ op de plank blijft liggen.
In de bijgevoegde jaarrekening wordt er op diverse onderdelen een kwantitatieve analyse
gepresenteerd.
De financiële doelen/plannen voor 2021:
Doel/plan
Uitleg

Gehaald

Vervolgactie

Innovatiefonds

Vanaf 2021 is er een
innovatiefonds ingericht,
waarin jaarlijks middelen
ter beschikking gesteld
worden om innovatie een
krachtige impuls te geven,
waardoor er een
versnelling in
het implementeren van
nieuwe
onderwijsconcepten en vormen wordt bereikt. Voor
2021 was dit bedrag
vastgesteld op € 350.000.

2021 is gebruikt om de
werking van het
innovatiefonds nader in
te richten. Er zijn in
2021 nog geen
allocaties uit het fonds
geweest op projecten.
Ook Covid-19 heeft hier
de nodige invloed op
gehad.

Om innovatie een boost
te geven gaat Symbio
in 2022 werken met
een innovatiemanager
die dit project verder
gaat uitzetten.

Doel/plan

Uitleg

Gehaald

Vervolgactie

Liquiditeit

Door forse investeringen in
onderwijsontwikkeling en
personeel is de liquiditeit
afgenomen in de jaren tot
en met 2020, waardoor
het noodzakelijk is om de
komende jaren een goede
balans te bewaken tussen
investeringen
en liquiditeit. Dit doen we
door de rentabiliteit op
gemiddeld 1% te houden en
de investeringen binnen
de
afschrijvingsruimte
plaats te laten vinden.

De investeringen zijn
€ 40.000 hoger dan
begroot, dit komt door
de samenvoegingen
van diverse scholen en
extra investeringen
vanuit het NPO.

Investeringen
voorvloeiend vanuit
NPO goed volgen.

38

Doel/plan

Uitleg

Gehaald

Vervolgactie

Rentabiliteit

Doel voor Symbio was om
een rentabiliteit van 1,0%
in 2021 op geconsolideerd
niveau. Er is sprake van
een gedifferentieerde
rentabiliteit per
IKC/school.
Het strategisch beraad
bespreekt conform de
regels van de dialoog de
ingediende verzoeken. Het
CvB besluit vervolgens
gehoord hebbende het SB.
Bij besluit tot aanpassing
van de rentabiliteit van
een school wordt het
lagere rendement naar
rato vertaald naar een
hogere rentabiliteit voor
de andere scholen.
Vertrouwen en solidariteit
zullen essentieel zijn in
deze dialoog.

In 2021 was de
rentabiliteit 7%. Door
het Nationaal
Programma Onderwijs
zijn de baten in 2021
fors hoger dan
begroot.

De rendementseis van de
scholen goed blijven
volgen. Nog niet alle
samenwerkingsscholen
zijn geoperationaliseerd
en voor hen kan een
lagere rentabiliteit van
toepassing zijn. Jaarlijks
het gesprek voeren
binnen het SB is
essentieel.

Doel/plan

Uitleg

Gehaald

Vervolgactie

Investeringen

Voor de beheersing van de
liquiditeitspositie geldt als
richtlijn om maximaal
het afschrijvingsniveau
van 2020 te investeren in
2021 voor de autonome
investeringen. Voor
de investeringen die nodig
zijn om de kwaliteit van
onderwijs en de gebouwen
van de
voormalige Primatoscholen te verbeteren kan
additioneel geïnvesteerd
worden binnen de
middelen die hiervoor
door de gemeente Hengelo
zijn voorzien.

Symbio heeft in 2021
meer geïnvesteerd
dan het afschrijvingsniveau van 2020. De
extra investeringen
die gedaan zijn vallen
met name onder
gebouwen en
terreinen, hier staan
ook middelen vanuit
de gemeente
tegenover om de
kwaliteit van de
gebouwen te
verbeteren.

De investeringen in
gebouwen en terreinen
zijn verhoogd door de
samenvoeging van de Dr.
Schaepman-stichting en
Primato. De ambities en
noodzaak vanuit Symbio
voor gebouwen en
terreinen zijn vertaald
naar een SHP. De
gemeente maakt een IHP,
dit alles in combinatie
met het MJOP geeft een
goed beeld van de
verwachte investeringen
op het gebied van
gebouwen en terreinen
voor de komende jaren.
Richtlijn blijft om
maximale
afschrijvingsniveau te
investeren.
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Ook zonder NPO
gelden is de
rentabiliteit van 1%
gehaald.

2.4.2 Opstellen meerjarenbegroting

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is rekening gehouden met het NPO. Binnen Symbio is
gekozen om de gelden van het NPO duurzaam in te zetten. De NPO baten worden in 2021, 2022 en
2023 ontvangen. Door het duurzaam inzetten van de NPO-gelden zien we een hoog
exploitatieresultaat in 2022 en 2023. De resultaten in de jaren na het NPO zullen middels de
bestemmingsreserve NPO genormaliseerd worden.
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2.4.3 Toekomstige ontwikkelingen

Strategisch Huisvestingsplan Symbio
De begroting van de huisvestingslasten moet in de toekomst beleidsrijker gemaakt worden.
Onderdeel van het beleidsrijker maken van de huisvestingslasten is het strategisch
huisvestingsplan opgesteld door Symbio om strategisch te kunnen sturen op de kwaliteit en de
exploitatie van onderwijshuisvesting. Hierin zijn alle ambities en plannen op de korte, middellange
en lange termijn opgenomen voor de schoolgebouwen die vallen onder Symbio. Dit plan vormt
tevens de input voor het op te stellen Integraal Huisvestingsplan van de gemeente Hengelo.
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Op grond van een wetsvoorstel dat is aangenomen door de rijksoverheid, worden alle gemeenten
verplicht een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs op te stellen, waarin een planning van
huisvestingsmaatregelen en de budgettaire consequenties zijn opgenomen. Om hierop alvast te
anticiperen is ook de gemeente Hengelo voornemens om binnenkort een Integraal
Huisvestingsplan op te stellen.
Looptijd 2021-2050
Dit Strategisch Huisvestingsplan heeft een looptijd tot 2050. Voor deze lange looptijd zijn
verschillende argumenten aanwezig:
● In 2030 en 2050 moet op grond van het Klimaatakkoord van Parijs sprake zijn van een CO²reductie van respectievelijk 49% en 95% op alle vastgoed binnen een gemeente.
● Een meerjarig perspectief stelt de gemeente Hengelo en Symbio in staat om tijdig middelen
te reserveren voor vastgoedvernieuwingen.
● Het meerjarig perspectief biedt de gemeente Hengelo en Symbio de mogelijkheid om tijdig
te kunnen anticiperen op maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen.
● Een meerjarig perspectief vormt voor Symbio een strategische basis voor sturing op zaken
als de exploitatie, onderwijskundige vernieuwingen, onderhoud en aanpassingen.
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Bestedingsplan Stichting scholengroep Primato en Dr. Schaepmanstichting
Op 17 december 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Hengelo het besluit genomen om in
te stemmen met de samenwerking tussen de Stichting Scholengroep Primato en de Dr.
Schaepmanstichting en het instellen van een voorziening “Samenwerking schoolbesturen primair
onderwijs”; Diverse scholen van het openbaar onderwijs zijn een samenwerking aangegaan met
scholen van het bijzonder onderwijs. Dit met als doel om toekomstbestendige scholen te creëren
voor de gemeente Hengelo. Voor uitvoering van bovengenoemde afspraken heeft de Gemeente een
voorziening samenwerking Schoolbesturen Primair Onderwijs ingesteld ten hoogte van maximaal
€3.135.000.
In 2021 zijn de volgende trekkingen gedaan uit de voorziening samenwerking Schoolbesturen
Primair Onderwijs:
Achterstallig onderhoud gebouwen

€ 206.138

Frictiekosten

€ 155.449

Inhaalslag uitgestelde onderwijsontwikkeling

€ 401.442

Externe begeleiding

.

€ 131.736

Het saldo van deze voorziening is momenteel € 1.360.235. In het bestedingsplan 2022 is € 550.000
gereserveerd namens Symbio om de verdere samenwerking vorm te geven.

2.4.4 Investeringsbeleid

In de kaderbrief stelt Symbio kaders op voor de begroting. De toekomstige ambities worden hierin
op hoofdlijnen financieel vertaald. In de kaderbrief wordt ook de koppeling gemaakt met het
koersplan. Een vertaling die kan leiden tot structurele kosten en/of tot investeringen. Daarnaast
worden in de kaderbrief de budgettaire kaders vastgesteld en de uitgangspunten van de begroting
van het volgende jaar. Hiermee wordt het kader gevormd waarbinnen investeringen gerealiseerd
kunnen worden. In de begroting worden de investeringen opgenomen in de paragraaf
Investeringen. Door vaststelling van de begroting ontstaat ook de opdracht om de geplande
investeringen binnen de afgesproken periode en met de beschikbaar gestelde middelen te
realiseren. Voor de beheersing van de liquiditeitspositie geldt als richtlijn om maximaal het
afschrijvingsniveau van het voorgaande jaar te investeren in het nieuwe jaar voor de autonome
investeringen. Voor de investeringen die nodig zijn om de kwaliteit van onderwijs en de gebouwen
van de voormalige primatoscholen te verbeteren kan additioneel geïnvesteerd worden binnen de
middelen die hiervoor door de gemeente Hengelo zijn voorzien.

2.4.5 Treasury

Symbio hanteert het principe dat er geen gelden belegd worden. De ontvangen gelden dienen
ingezet te worden ten behoeve van het primaire proces van heden en voor het vormen van een
financiële buffer. Dit zodat ook in de toekomst primair onderwijs binnen het werkgebied op een
hoog niveau mogelijk is. De gelden van Symbio staan op direct opvraagbare bankrekeningen. De
huisbankier is de Rabobank.
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2.4.6 Nationaal Programma Onderwijs

In 2021 zijn hebben we samen met directeuren, kwaliteitsondersteuners, Intern begeleiders,
leerkrachten en andere medewerkers van Symbio in kaart gebracht of er sprake is van
vertragingen in de leerontwikkeling door Covid-19 en de impact die Covid-19 heeft gehad op de
sociaal-emotionele ontwikkeling.
De NPO-bekostiging wordt aangemerkt als normale lumpsumbekostiging. De verantwoording vindt
dus plaats op grond van de reguliere verslaggevingsregels.
Via een menukaart kunnen scholen kiezen voor duurzame interventies waarvoor ze het
beschikbare geld inzetten. Elke school schrijft een plan van aanpak. Het zogeheten jaarplan. We
richten ons niet alleen op een plan voor de korte termijn als het gaat om Covid-19
leerachterstanden, maar menen dat de ingezette ondersteuning ook structureel voor de lange
termijn een bijdrage kan leveren aan de onderwijskwaliteit van Symbio.
Ingezette interventies vanuit de menukaart:
B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren
● Een-op-een-begeleiding
● Individuele instructie
● Instructie in kleine groepen
● Leren van en met medeleerlingen
● Feedback
● Beheersingsgericht leren
● Technieken voor begrijpend lezen
● Gesprokentaalinterventies
C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
● Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen
● Sportieve activiteiten
D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
● Metacognitie en zelfregulerend leren
● Samenwerkend leren
E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning
● Klassenverkleining
● Onderwijsassistenten/instructeurs
F. Faciliteiten en randvoorwaarden
● Digitale technologie
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De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle ouders of personeel (en
leerlingen in het voortgezet onderwijs) van de school.
Leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban. De
schoolscan is op schoolniveau gemaakt en is afgestemd met de personeelsgeleding en de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Alle scholen/IKC’s hebben instemming gekregen
vanuit hun MR voor het uitvoeren van de besproken interventies.
Naast het tijdelijk extra inzetten van personeel in loondienst (tijdelijke uitbreiding/
vervangingspool) is er binnen Symbio ook gebruik gemaakt van personeel niet in loondienst
(loonkosten derden). Dit is € 4.732 geweest in het jaar 2021.
De NPO middelen zijn in 2021 niet volledig benut. Middels een bestemmingsreserve heeft Symbio
inzichtelijk gemaakt wat er de komende jaren nog besteed kan worden.
Dit is besproken in het najaar van 2021 in de GMR, waarna instemming volgde.

2.4.7 Allocatie van middelen

Binnen Symbio wordt gewerkt met een transparant allocatiemodel. Het allocatiemodel gaat uit van
een vast percentage van de rijksbijdrage voor de centrale organisatie. Dit betekent dat de centrale
organisatie meebeweegt met de krimp van de leerlingenaantallen. Deze beweging zal fasegewijs
zijn, omdat er niet altijd direct bijgesteld kan worden. Op het gebied van huisvesting is dit model
solidair. Voor de ene school heeft de gemeente wel bijgedragen voor de oplossing van een
huisvestingsvraagstuk, voor een andere niet. Symbio heeft de ambitie om alle panden in
nieuwbouwstaat te hebben, niet enkel de scholen waaraan de gemeente bijdraagt. Ook op het
gebied van de energievoorziening heeft de ene school een natuurlijk voordeel ten opzichte van een
andere school. Als laatste is de verhouding tussen bruto en netto vloeroppervlak niet altijd
evenredig.

O&K

FA&C

HR&PSA

CvB, incl. staf

9,8%

F&V

€ 58
p/m2

Tarief
2021

Onderhoud, GWE, schoonmaak,
gemeentelijke heffingen, alarmkosten
Groot onderhoud
Huisvestingslasten

€ 48 p/m2
€ 10 p/m2
€ 58 p/m2

Het allocatiemodel wordt jaarlijks afgestemd met GMR en het Strategisch directeurenberaad.
In 2021 bedroegen de kosten op bovenschools niveau € 3.689.000 (9,8% van de totale lasten).
Hieronder vallen o.a. de personele lasten van het bestuurskantoor, kosten van duurzame
inzetbaarheid en ouderschapsverlof, loonkosten expertiseteam, de huisvestingslasten van de
bovenschoolse voorzieningen, bovenschoolse personele inzet op ICT, dotatie aan de voorziening
groot onderhoud en kosten van het administratiekantoor ObT, wat de financiële administratie en
de personeels- en salarisadministratie voert.
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2.4.8 Onderwijsachterstandenmiddelen

Vanaf schooljaar 2019-2020 worden de middelen voor onderwijsachterstanden van basisscholen
door het Rijk op een andere manier verdeeld (voorheen o.b.v. postcode). Via de zogenoemde CBSindicator heeft het Rijk beter in beeld op welke basisscholen de achterstandenproblematiek het
grootste is. Voor het speciaal basisonderwijs worden de achterstandsmiddelen nog steeds
verdeeld op basis van de cumi-regeling. Met gerichte interventies kunnen we de achterstanden van
kinderen als gevolg van ongunstige omgevingskenmerken voorkomen of verkleinen. Symbio heeft
ca € 746.000 ontvangen aan onderwijsachterstandsmiddelen in 2021. De middelen worden
toegekend aan de scholen op basis van de toekenning van het Rijk en worden o.a. ingezet voor
kleinere klassen en extra onderwijsassistenten.
Aantal leerlingen
01-10-2020

Achterstandsscore CBS

15JC - Anninksschool

205

149,07

15XP - 't Schoppert

240

0,00

15ZP - Wilbertschool

174

0,00

16BH - Samenwerkingsschool
Hengelo Zuid

357

38,20

16IE - IKC Wooldermarke

209

5,68

17LE - IKC ’t Eimink (+ Borgh)

555

18,88

17LY - De Schothorst

184

34,34

17OC - IKC De Bleek

90

0,00

17PI - IKC Esrein

340

34,82

17QN - IKC De Hunenborg

212

350,35

17RC - IKC St Plechelmus

376

0,00

17SZ - IKC St. Jan

436

126,51

17TI - IKC Titus Brandsma

360

0,00

23RW - IKC De
Telgenkamp/Europaschool
(+Horizon)

608

71,87

23RX - Paus Joannes XXIII

229

39,32

30VC - IKC De Akker

346

288,90

BRIN

In het onderwijsachterstandenbeleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt het ministerie van
OCW gebruik van de onderwijsachterstandenindicator van het CBS. Dat kan door met de indicator
de onderwijsscores per leerling te berekenen en die met een bepaalde formule op te tellen tot
achterstandscores per school. De onderwijsachterstand indicator van het CBS gebruikt de
volgende gegevens om de onderwijsscores te berekenen: Constante, verblijfsduur moeder, opleiding
moeder, opleiding vader, herkomst, scholen: gem. opleiding moeder, schuldsanering ouders.

2.4.9 Prestatiebox
De ontvangen gelden ad € 1.080.000 voor de prestatiebox zijn met name ingezet op de
professionalisering en begeleiding van startende leraren en schoolleiders.
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2.5 Continuïteitsparagraaf
In deze paragraaf worden de voornaamste risico’s en onzekerheden beschreven, waarbij vijf
aandachtsgebieden worden onderscheiden:
- Strategie
- Operationele activiteiten
- Financiële positie
- Financiële verslaggeving
- Wet- en regelgeving
De risico’s worden hierna nader beschreven, waarbij tevens is aangegeven wat de kans en de
mogelijke impact is indien het risico materialiseert. Tevens zijn er beheersmaatregelen
opgenomen die we nemen om de risico’s te mitigeren.
Strategie:
- Krimp
- Onderscheidend vermogen
- Gemiddelde personeelslast
Operationele activiteiten:
- Data protection impact assessment
Financiële positie:
- Loonontwikkeling en pensioenpremies
- Vereenvoudiging bekostigingsmodel
- Covid-19/NPO
Financiële verslaggeving:
Wet- en regelgeving:
- Invoering modernisering van het participatiefonds
- Integrale veroudering vastgoedportefeuille
- Frisse scholen klasse
- Exploitatie huisvesting
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Strategie:
Risico

Beschrijving risico’s

Kans

Impact

Beheersmaatregelen

Krimp

De komende jaren neemt het aantal leerlingen
door demografische ontwikkelingen af. Dit
verschilt per wijk/postcode.

Vrijwel zeker

Hoog

Aandacht voor strategische personeelsplanning, waarbij
flexibele schil ervoor zorgt dat scholen kunnen mee
krimpen met leerlingendaling. Daarnaast vindt matching
plaats op stichtingsniveau, zodat boventallig personeel op
de ene school over te plaatsen is naar een andere school.
Door een goede prognose te maken en hierbij de
demografische ontwikkeling in mee te nemen kunnen we de
leerling ontwikkeling per school voorspellen.

Onderscheidend
vermogen

Symbio heeft een fors marktaandeel in Hengelo.
Haar bestaan staat of valt met de ontwikkeling
en profilering van haar en concurrerende
scholen. Demografische krimp zorgt voor
sterkere concurrentie tussen scholen: scholen in
krimpregio’s, zullen hun pijlen gaan richten op
voedingsgebieden die ze tot op heden wellicht
minder aangeboord hebben.

Groot

Hoog

Versteviging van netwerk PO- en VO-scholen in de regio.
Investeren in onderzoek naar keuzemotieven en
onderwijsbehoeftes van leerlingen en ouders. Die
uitkomsten meenemen in de profilering van de scholen en
intersectorale (regionale) bestuurlijke samenwerking
versterken.

Gemiddelde
personeelslast

Door krimp wordt op formatie ingekrompen.
Door de NPO middelen zetten we echter meer
formatie in om de achterstanden weg te werken.
Vanaf 2023 gaat de bekostiging uit van het
aantal leerlingen x een vast bedrag. De GGL zal
afgeschaft gaan worden.

Groot

Middel

Middels strategische personeelsplanning (SPP) impact
blijven bepalen en hierop actief acteren. Investeren in
doorontwikkeling van SPP, zowel op gebied van tooling als
op het proces, zodat in een vroeg stadium de
betaalbaarheid van de formatie duidelijk is en dat er
voldoende fte’s beschikbaar zijn voor de komende jaren.

Operationele activiteiten:
Risico

Beschrijving risico’s

Kans

Impact

Beheersmaatregelen

Data protection
impact assessment

Onder de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG), de Wet
politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en
strafvorderlijke gegevens (Wjsg) kunnen
organisaties verplicht zijn een data protection
impact assessment (DPIA) uit te voeren. Dat is
een instrument om vooraf de privacyrisico’s
van gegevensverwerking in kaart te brengen.
En om daarna maatregelen te kunnen nemen
om de risico’s te verkleinen.

Groot

Middel

N.a.v. de DPIA van Symbio zijn er diverse risicobeperkingen
uitgevoerd. Binnen Symbio wordt er gewerkt via een Google
omgeving. Deze omgeving kan een risico zijn maar door een
aantal concrete beheersmaatregelen maatregelen is dit door
Symbio gemitigeerd. De ontwikkelingen worden strak
gemonitord.
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Financiële positie
Risico

Beschrijving risico’s

Kans

Impact

Beheersmaatregelen

Loonontwikkeling en
pensioenpremies

Loonkostenontwikkeling is voor een groot deel
afhankelijk van CAO afspraken. Uitgangspunt is
dat kosten de bekostiging volgen, maar
afspraken worden o.b.v. inschattingen gemaakt.
Hierdoor kunnen kosten uit CAO afspraken hoger
uitvallen dan de stijging in de bekostiging.

Klein

Hoog

Informatie vanuit de PO-raad goed volgen en daarop acteren
in de forecast gedurende het jaar en de meerjarenbegroting
voor komend jaar.

Vereenvoudiging
bekostigingsmodel

Door de invoering van het nieuwe
bekostigingsmodel per januari 2023 valt de
grondslag vordering OCW (7,12%) weg. Voor
Symbio gaat het om een bedrag van € 1.465.000.
Boekhoudkundig daalt het eigen vermogen en
een lager resultaat in 2022.

Zeker

Middel

De bekostiging blijft per kalenderjaar 100%. Vanaf
kalenderjaar 2023 is de bekostiging voor jan t/m juli
58,33% en voor de periode van aug t/m dec 41,67%. Voor de
eerste drie jaren is er een overgangsregeling. Hierdoor
krijgen scholen de tijd om hun uitgaven aan te passen aan
de nieuwe situatie.

Covid-19 /NPO

In schooljaar 2021-2022 is er een bedrag per
leerling beschikbaar gesteld. Het programma
NPO is bedoeld om vertragingen in te halen en
leerlingen te ondersteunen die het moeilijk
hebben door schoolsluitingen wegens Covid-19.
Echter is het virus nog steeds actief en dit heeft
ook invloed op het onderwijs.

Zeker

Hoog

De gelden die de rijksoverheid beschikbaar heeft gesteld en
beschikbaar gaat stellen voor het NPO geeft de
scholen/IKC’s de mogelijkheid om gericht te werken aan de
achterstanden. Symbio streeft er naar dat de middelen
zoveel mogelijk duurzaam ingezet gaan worden en geeft
scholen/IKC’s de mogelijkheid om de middelen over een
ruimere periode in te zetten.
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Wet- en regelgeving
Invoering
modernisering van het
participatiefonds

In de nieuwe situatie zal het schoolbestuur in
principe in alle gevallen waarin een WWuitkering ontstaat 50% van de WW-lasten
moeten dragen.

Zeker

Middel

Het doel van deze regeling is om vaste contracten te
stimuleren. Door het Nationaal Plan Onderwijs worden er
meer FTE’s ingezet. Na de looptijd van deze dienstverbanden
kunnen er lasten ontstaan. Voor deze lasten heeft Symbio
een bedrag opgenomen in de begroting.
Door krapte op de arbeidsmarkt heeft Symbio de flexibele
schil geanalyseerd, het plan dat hier uit voortvloeit zal
vastgesteld en uitgevoerd gaan worden in 2022.

Integrale veroudering
vastgoedportefeuille

Om de klimaatdoelstellingen uit het
Klimaatakkoord te halen, moeten
schoolgebouwen verduurzamen. Dat betekent
een gezond binnenklimaat, een laag
energieverbruik en CO₂ -uitstoot en misschien
nog wel belangrijker: het gebouw is
ondersteunend aan het onderwijs dat gegeven
wordt binnen die school, past bij het aantal
leerlingen, is inclusief, toegankelijk en
toekomstbestendig.

Groot

Hoog

Middels een SHP heeft Symbio de staat van de huidige
gebouwen in kaart gebracht. Om de doelstellingen te halen
is er een roadmap opgesteld. Het SHP is voor Symbio de
inzet voor het IHP. Momenteel is de gemeente bezig het met
het opstellen van en integraal huisvestingsplan waarin alle
scholen binnen de gemeente Hengelo zijn opgenomen.

Frisse scholen klasse

Een Frisse School is een schoolgebouw (basis- of
voortgezet onderwijs) met een laag
energieverbruik en een gezond binnenmilieu. In
een Frisse School is aandacht voor energie,
luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid.
Binnen Symbio zijn er veel scholen die nog niet
voldoen aan al deze eisen.

Exploitatie
Huisvesting

Vanuit het ministerie ontvangt een school/IKC
bekostiging voor de materiële instandhouding.
Dit bedrag staat nog niet in verhouding tot de
exploitatie huisvesting voor veel scholen.
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In het strategisch huisvestingsplan van Symbio staat wat
nodig is per school/ IKC om het gebouw toekomstproof te
maken. Doel is om de exploitatie per pand te verbeteren
zodat zoveel mogelijk geïnvesteerd kan worden in het
primaire proces.

Naast risico’s ziet Symbio ook kansen voor de toekomst. Deze zijn uitgewerkt in de volgende scenario’s
Scenario’s
Beschrijving
Kans
Impact
Beheersmaatregelen

Aantrekkelijk
werkgeverschap

Op basis van de regionale arbeidsmarktanalyses
zien we een scenario waarin er in eerste
instantie krapte ontstaat op het niveau van de
schoolleiders en daarna op het niveau van de
leerkrachten. In dit scenario zien we
intensiveringsopties in het talentmanagement,
uitgesplitst naar beide doelgroepen.

Doorontwikkeling IKC

Een mogelijk scenario waar we rekening mee
houden is de intensivering die een nieuw
kabinet gaat faciliteren op de “rijke schooldag”
en de vroege- en voorschoolse educatie.

Integratie van zorg en
onderwijs

Ons einddoel is een onderwijszorgcontinuüm,
waarbinnen kinderen (inclusief) onderwijs en
zorg krijgen die aansluit op hun
ondersteuningsbehoeften, op een plek waar zij
zich veilig voelen en verder kunnen ontwikkelen.

Deel van de
leergebieden van het
curriculum buiten het
gebouw laten
plaatsvinden middels
(externe partners)

Het outsourcen van activiteiten is al decennia
een trend in het bedrijfsleven. Dit wordt vaak
gedaan vanuit kostenoverwegingen door
verregaande specialisatie.
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Groot

Groot

Groot

Groot

Hoog

Een robuust en ten opzichte van belendende besturen
concurrerend
arbeidsvoorwaardenpakket
voor
de
schoolleiders en leerkrachten. In dit kader kan er naast de
standaard cao-bepalingen maatwerk geboden worden in
persoonlijke ontwikkeling, de werk-privé́ balans en materiële
hulpbronnen.
In Twente is Symbio al het bestuur dat veruit de meeste
studenten van Saxion een stage of afstudeer plek biedt
binnen de scholen (12% van de totale Saxion PABO
populatie). Dit geldt eveneens voor de ruim 90 stagiaires
van het ROC van Twente, dit we dit schooljaar begeleiden.
Dit kan nog verder uitgebouwd worden in publicitaire zin,
waarin de leidende positie van Symbio uitgedragen wordt.
Om deze studenten aan ons te binden kan er vroegtijdig een
aanstelling (als bijvoorbeeld onderwijsassistent) geboden
worden om krapte in de komende jaren te voorkomen.

Hoog

Een optie is om de doorlopende lijn die we nu bieden van 2,5
t/m 12 naar beide kanten uit te breiden. Aan de bovenkant
kan dit door op 1 of meer plekken 10-14 oplossingen te
bieden, in samenwerking met het VO. Uitbreiding van de
voorschoolse positie vraagt om een meer principieel besluit,
omdat dit tot nu toe altijd door externe partners ingevuld
werd binnen de IKC’s. Het voordeel van het in eigen beheer
voeren is een directere sturing, waar overigens wel meer
competenties voor opgebouwd dienen te worden.

Middel

Een verregaande ambitie is zowel de zorgbudgetten van de
gemeente als die van Symbio in te zetten voor het zorgen
van een optimaal aanbod binnen de IKC's. Inzetten op
preventie is hierbij leidend. Het integreren van een
schakelklas binnen de IKC heeft op dit moment volop onze
aandacht.

Hoog

De afgelopen jaren wordt dit scenario ook vaak gebruikt
voor onderwijsorganisaties, waar niet primair de
kostenoverwegingen, maar meer de maatschappelijke
integratie als doel worden benoemd, waarbij je je nog kunt
afvragen of het niet meer een middel is om de leerdoelen te
bereiken.

3. Verantwoording van de financiën
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3.1 Ontwikkeling in meerjarig perspectief
3.1.1 Leerlingen

Het aantal leerlingen op scholen van Symbio is de afgelopen zes jaren door de demografische
krimp met bijna 1.000 leerlingen teruggelopen. De verwachting is dat het laagste punt medio 2025
wordt bereikt. Na 2025 verwachten we dat het aantal onderbouwleerlingen weer groter wordt dan
het aantal bovenbouwleerlingen, waardoor het totale leerlingenaantal weer een lichte groei gaat
vertonen.
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De feitelijke ontwikkeling van de leerlingenaantallen is sterk afhankelijk van de
woningbouwplannen en de bijbehorende demografische ontwikkeling. Overigens maken
momenteel relatief veel Hengelose kinderen (80-90 kinderen) jaarlijks de trek naar scholen in
Borne.
Door de inrichting van de samenwerkingsscholen zullen de keuzemotieven van ouders in de
begrotingsperiode wellicht beïnvloed worden. De samenwerkingsscholen die in 2021 gestart zijn
met een intensieve samenwerking hebben voorzichtige leerlingenprognoses gemaakt.
•
•
•
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Er is in de demografische cijfers nog beperkt rekening gehouden met toegenomen
bouwactiviteiten en verhuizingen.
De prognose bovengrens is het scenario dat de samenwerkingsscholen de leerlingen
ontvangen die aansluiten bij hun marktaandeel.
De nieuwkomers op basisschool de Horizon zijn in deze cijfers conservatief meegenomen,
maar uiteraard sterk afhankelijk van de instroom van nieuwkomers en de aantallen die de
gemeentes in het voedingsgebied opnemen. Dit hoeveelheidsrisico wordt financieel
afgedekt door de gemeente Hengelo.

3.1.2 Formatie

De formatie van 2021 beschrijven wij in paragraaf 2.2.6 Strategisch personeelsbeleid.
In 2022 en 2023 is er meer formatie begroot vanwege het NPO-programma. Scholen zetten meer
formatie in om de leerachterstanden weg te werken.
De begrote daling in fte's verloopt analoog aan de krimp in leerlingaantallen.
Om er voor te zorgen dat medewerkers binnen Symbio zo optimaal mogelijk ingezet kunnen
worden wordt het match principe gehanteerd: voorafgaand aan het extern plaatsen van een
vacature wordt gekeken naar de match tussen vraag en aanbod binnen de Stichting. Met deze
strategische personeelsplanning wordt frictie zo veel mogelijk voorkomen. Het natuurlijk verloop
in de periode 2022-2025 is 20,25 fte en de flexibele schil met tijdelijke aanstellingen is momenteel
33 fte groot. Kwantitatief is de daling in fte’s derhalve goed op te vangen. Kwalitatief zal de
aandacht uit dienen te gaan naar een voldoende robuuste instroom van nieuwe medewerkers en
een gezonde personeelsopbouw. De analyse van de flexibele schil is onderdeel van de strategische
personeelsplanning. Het jaar 2022 is het transitiejaar waar in we het plan gaan vaststellen en
uitvoeren.
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3.2 Staat van baten en lasten en balans
De hieronder opgenomen gegevens hebben betrekking op de enkelvoudige gegevens van Symbio.
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Toelichting Staat van baten en lasten
RIJKSBIJDRAGE
Normvergoeding personeel en materieel
In 2021 is vanwege Covid-19 een nationaal programma onderwijs ingevoerd. De gelden
die Symbio in 2021 heeft ontvangen zijn € 1.721 K.

+ € 2.593 K

Normvergoeding prestatiebox
De prestatiebox is € 383 K achter gebleven ten opzichte van de begroting. De
prestatiebox liep tot augustus 2021 en is daarna deels vervangen door bijzondere
bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders, hiervoor is
€ 203 K ontvangen. Het resterende bedrag is onderdeel geworden van de lumpsum en
valt onder normvergoeding personeel en materieel.

- € 383 K

Normvergoeding onderwijsachterstandenbeleid

+ € 142 K

Normvergoeding studieverlof
Overige subsidies zoals IOP en eerste opvang vreemdelingen
Rijksbijdrage SWV
SUBTOTAAL

- € 12 K
+ € 1.065 K
+ € 185 K
+ € 3.591 K

OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGE EN SUBSIDIES
Gemeentelijke bijdragen
Frictiekosten, totaal € 155 K, voorvloeiend uit de samenvoeging Primato en Dr.
Schaepmanstichting zijn september 2021 door de gemeente uitgekeerd middels de
eerste trekking van de beschikbare middelen.

+ € 165 K

SUBTOTAAL

+ € 165 K

OVERIGE BATEN
Verhuur onroerende zaken
Door samen te werken met externe partners voorkomen we leegstand en worden de
schoolgebouwen effectiever gebruikt, in 2021 zijn er meer baten voor verhuur
ontvangen dan vooraf begroot was.

+ € 23 K

Detachering personeel

+ € 93 K

Sponsoring
In 2021 is er geen sponsoring geweest.
Ouderbijdragen
Overige baten
o.a. subsidie Extra hulp voor de klas van € 771 K

-€3K
+ € 37 K
+ € 889 K

SUBTOTAAL

+ € 1.040 K

TOTAAL

+ € 4.796 K

Symbio heeft in 2021 € 4.796 K meer aan baten ontvangen dan begroot.
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PERSONEELSLASTEN
Lonen en salarissen
Door de inzet van extra personeel voor o.a. het nationaal programma onderwijs is er
een afwijking ten opzichte van de begroting.

+ € 1.482 K

Overige personele lasten
Afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn ontstaan door de extra inzet van
interim directeuren, extra inzet vervanging door Covid-19 en lagere scholingskosten
doordat veel scholingen niet konden plaatsvinden.

+ € 285 K

Uitkeringen
ZW-gelden positief uitgevallen met € 332 K
VVF-gelden positief uitgevallen met € 583 K

- € 332 K
- € 583 K

AFSCHRIJVINGEN
Afschrijvingen inventaris en apparatuur
Door nieuw meubilair te plaatsen op de voormalig Primatoscholen moest er versneld
afgeschreven worden. Zodoende is de realisatie € 81 K i.p.v. de begrootte € 21 K.

+ € 60 K

HUISVESTINGSLASTEN
Huurkosten
Er zijn minder huurkosten dan dat er begroot was. Het afstoten van gebouwen en
effectief omgaan met de bestaande gebouwen en de ruimtes zorgen voor deze
besparing.
Onderhoud
Dagelijks onderhoud is hoger uitgevallen dan begroot. We zijn nog volop bezig met een
inhaalslag om de staat van de gebouwen voor nu op norm te krijgen. De aanbesteding
E&W is eind 2021 gestart.

-52K

+ € 120 K

Energie en water
De kosten voor elektra en gas zijn in 2021 gestegen door het extra ventileren in de
scholen vanwege Covid-19. De stijgende gasprijzen zijn voor Symbio nog niet van
invloed vanwege vaste tarieven.

- € 61 K

Schoonmaakkosten
Meer kosten gemaakt door het extra aanschaffen van schoonmaakartikelen i.v.m.
Covid-19.

+ € 15 K

Dotatie onderhoudsvoorziening
Symbio heeft een SHP gemaakt om de staat van de panden in kaart te brengen en dit
fungeert tevens als ambitiestuk richting de gemeente.
De kwaliteit van veel panden is niet conform de beoogde staat. De dotatie aan de
onderhoudsvoorziening is van wezenlijk belang om het MJOP goed te kunnen
uitvoeren.
Overige huisvestingslasten
Meer kosten gemaakt door verhuizingen, samenvoegen van scholen en het afvoeren
van oud meubilair.
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+ € 1.199 K

+ € 54 K

OVERIGE LASTEN
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Alle oud primatoscholen hebben nieuw meubilair gekregen in 2021.
Door samenvoegingen en verhuizingen extra kosten gemaakt voor (de)monteren van
ICT.
Overige
Innovatiebudget € 350 K niet ingezet.
Representatiekosten en schoolse activiteiten zijn hoger uitgevallen dan begroot.
Kosten voor multifunctionals zijn hoger uitgevallen.
TOTAAL

+ € 79 K

- € 198 K

+ € 2.067 K

De totale lasten zijn ten opzichte van de begroting met € 2.067.058 gestegen.
Dit is inclusief de extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening om deze op niveau te krijgen voor
de komende jaren. Door de samenvoegingen en verhuizingen van scholen in 2021 zijn er eenmalige
extra kosten gemaakt. Door samenvoegingen en het afstoten van locaties worden de huidige
gebouwen efficiënter gebruikt, wat meerjarig kostenbesparend is.
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Toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met daling van de leerlingenaantallen en de
daarmee gepaard gaande daling van het aantal fte’s.
De afschrijvingslasten dalen licht door lagere investeringsniveaus in de jaren 2023-2024.
Het aandeel overige lasten ten opzichte van de baten is meerjarig stabiel.
In de meerjaren begroting is geen rekening gehouden met ontvangen baten vanuit de onboarding
van de voormalige Primatoscholen. De kosten worden gefinancierd uit middelen van de gemeente.
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met NPO baten voor schooljaar 2022-2023 à
minimaal € 500,- per leerling.
De bestemmingsreserve voor NPO zit niet verwerkt in de baten. Jaarlijks zal gekeken worden wat
nodig is om de kosten voortkomend uit NPO te dekken. De komende jaren zal gewerkt gaan worden
met een genormaliseerd resultaat.
Balans in meerjarig perspectief
De hieronder opgenomen gegevens hebben betrekking op de enkelvoudige gegevens van Symbio.
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Toelichting balans
Belangrijkste mutaties in de balansposten t.o.v. het voorgaande jaar
De materiele vaste activa zijn o.a. gestegen door investeringen in ICT en de aanschaf van een unit
voor IKC ’t Eimink.
Eigen vermogen is gestegen door o.a. reserve NPO (€ 1.171.860) en reserve onderwijsprojecten
(€ 77.130).
De voorziening groot onderhoud is toegenomen door een extra dotatie verband houdend met de
overdracht van de Primatoscholen en het op norm brengen van de voorziening voor het onderhoud
meerjarig.
Belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbalans
De vordering op de balans OCW vervalt in 2022.
Niet bestede middelen vanuit NPO vallen onder het eigen vermogen. Hieraan wordt de komende
jaren onttrokken om duurzaam te kunnen werken aan onderwijsverbetering.

Belangrijkste (toekomstige) investeringen en ontwikkelingen in kasstromen en financiering
De liquiditeit is op peil voor de komende jaren.
Dit gebeurt door strak te sturen op het meerjarig benodigde rendement, een evenwichtige
investeringspolitiek en een optimaal gebruik van de leverancierskrediettermijnen.
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3.3 Financiële positie
Kengetal

Realisatie 2020 Realisatie 2021

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Signalering

Solvabiliteit

0,53

0,69

0,72

0,74

0,74 Ondergrens:<0,30

Liquiditeit

1,02

1,94

2,22

2,70

2,80 Ondergrens:<0,75

Rentabiliteit

-3,93%

7,15%

3,82%

4,42%

0,16% Ondergrens:<10%

Genormaliseerde rentabiliteit

-1,06%

7,15%

2,82%

2,47%

1,62% Ondergrens:<10%

7%

13%

18%

23%

Weerstandsvermogen

25% Ondergrens: <5%

Om de strategische doelen te behalen is een stabiele en gezonde financiële huishouding nodig.
Symbio stelt hiervoor een meerjarenbegroting op, waarin de omzetting van onze ambities wordt
vertaald naar onder andere onderwijs, personele en financiële gegevens.
Uit de meerjarenbegroting blijkt dat Symbio de komende jaren in staat is om aan haar
verplichtingen te voldoen. De indicatoren geven geen aanleiding tot continuïteitsproblemen.
De signaleringswaarde van normatief publiek eigen vermogen voor 2021 is voor Symbio; 0,63. Hieruit
blijkt dat er bij Symbio geen sprake is van bovenmatig eigen vermogen.
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Bijlage 1. Jaarverslag Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de Dr. Schaepmanstichting heeft in het kalenderjaar 2020 belangrijke
besluiten genomen ter uitvoering van de toekomstplannen die in 2019 waren voorbereid en
vastgesteld in samenspraak met de Stichting Scholengroep Primato. Dat heeft ertoe geleid dat de
Stichting Scholengroep Primato haar scholen op 1 augustus 2020 heeft overgedragen aan de Dr.
Schaepmanstichting. Zodoende werd de verantwoordelijkheid van de Dr. Schaepmanstichting
verbreed naar nagenoeg het gehele primair onderwijs in de gemeente Hengelo. Door middel van
een naamsverandering werd deze samenwerking nog eens benadrukt en is Stichting Symbio
ontstaan. Dit gebeurde met respect voor de onderscheiden identiteiten en is te beschouwen als
een grensverleggende ontwikkeling op weg naar een gemeenschappelijk vorm te geven toekomst.
Wij zijn nog steeds trots op dit besluit en hebben het met verve uitgedragen.
Daardoor stond 2021 ook voor ons als leden van de nieuwe RvT in het teken van samenwerking en
het vinden van een gezamenlijke visie op toezichthouden, allen vanuit zijn of haar eigen
achtergrond en expertise. De samenstelling bestaat sinds 1 januari 2021 uit twee leden vanuit
voormalig Stichting Scholengroep Primato en twee leden vanuit de voormalige Dr.
Schaepmanstichting. De nieuwe voorzitter is door middel van een externe procedure aangetrokken.
De RvT is na de opstart in 2021 bezig een visie op toezicht te ontwikkelen die recht doet aan de
visie en missie van Symbio en daar een bijdrage aan levert. Ze heeft nu een concept klaar en hoopt
in Q3 van 2022 een gedragen visie op te leveren. Zij doet dit in samenspraak met het CvB en wil
daarin ook de in- en externe stakeholders betrekken zoals GMR en uiteindelijk ook de IvO. Daarbij
houdt zij nauwgezet de maatschappelijke opgave van onze onderwijsinstelling in het vizier en
opereert hierin integer en transparant. De Code Goed Bestuur voor het PO vormt daarbij de
leidraad.
Hierna volgt een overzicht op hoofdlijnen van de activiteiten die de Raad van Toezicht in 2021 heeft
uitgevoerd in het licht van zijn wettelijke taken en verantwoordelijkheden.
VERGADERINGEN EN OVERLEG
Net als in de rest van de wereld heeft het covid-19 virus haar stempel op onze organisatie gedrukt.
Dat gold ook voor de RvT-vergaderingen. De bijeenkomsten konden in eerste instantie alleen via
een digitale verbinding plaatsvinden. Voor een nieuwe groep niet de meest ideale situatie.
Desondanks en mede door de inzet van de individuele leden tijdens deze vergaderingen maar ook
daarbuiten, kan de raad daar goed op terugkijken.
De RvT heeft in 2021 zeven keer vergaderd: 18 februari, 21 april, 24 juni, 2 september, 14 oktober en 9
december. Op 22 december vond een extra vergadering plaats. Het CvB was bij al deze
vergaderingen aanwezig. Naast de onderwerpen die inherent zijn aan de jaarkalender, kwamen ook
zaken als samenwerking en visie op toezicht aan de orde. Daarover hieronder meer.
Op 7 oktober vond een overleg plaats met de GMR. Op één lid na, dat helaas verhinderd was, waren
alle leden aanwezig. Er is met name gesproken over de fusie en de uitwerking daarvan en de over
de samenwerking met het CvB. De aanwezige leden van de raad hebben dit gesprek als goed, open
en constructief ervaren.
Ook zijn er binnen de RvT diverse overlegmomenten geweest van de verschillende commissies (zie
ook hieronder) waarbij de vigerende portefeuilles het vertrekpunt waren. Daarin is nadrukkelijk
ook de samenwerking met het CvB gezocht.
SCHOOLBEZOEKEN EN VERGADERINGEN MET DE GMR
Vanwege covid-19 moesten de schoolbezoeken van de RvT in 2020 en 2021 aan de Wooldermarke en
de Paus Joannes noodgedwongen worden uitgesteld. De bezoeken zijn nu opnieuw gepland in de
eerste helft van 2022. Een delegatie van de RvT bracht, in het kader van de afspraken in de WMS, in
oktober 2021 een bezoek aan de GMR.
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STUDIEDAG
In mei 2021 kon de studiedag van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur vanwege covid19, na uitstel van een half jaar, eindelijk doorgang vinden. Onder leiding van een extern deskundige
werd, in het kader van Good Governance, intensief samengewerkt aan de professionalisering van
de RvT waarbij de raad een flinke stap voorwaarts heeft kunnen zetten naar een goed,
professioneel en modern functionerende governance. De extern deskundige heeft vervolgens op 2
september en op 14 oktober de reguliere RvT-vergaderingen bijgewoond en deze samen met de RvT
en het CvB geëvalueerd. Daaruit kwam een aantal punten voort die én voor de verdere
professionalisering én voor de toekomstige evaluatie worden gebruikt.

SAMENSTELLINGEN
SAMENSTELLING COLLEGE VAN BESTUUR
In 2021 bestond het College van Bestuur uit twee personen, namelijk Peter Breur als voorzitter en
Herman Soepenberg als lid. Het College van Bestuur kent een collegiaal model waarbinnen de
voorzitter de verantwoordelijkheid draagt voor het primaire proces en het lid voor de secundaire
processen.
SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT
Per 1 januari 2021 trad de heer Ton Wennink formeel toe tot de Raad van Toezicht als voorzitter. De
RvT heeft op 14 oktober 2021 besloten de heer Gerco van de Steeg te benoemen tot vicevoorzitter.
Overeenkomstig de bepalingen in de statuten heeft de gemeenteraad van Hengelo begin februari
2021 de benoeming van de leden Gerco van de Steeg en Ludan Schmid bekrachtigd.
De RvT bestaat uit verschillende commissies met ieder hun eigen aandachtsgebied. De
renumeratiecommissie is daar één van. Zij treedt op als werkgever voor het CvB. Dit uit zich in
voortgangs- en functioneringsgesprekken per jaar. Daarin worden de gebruikelijke (HR) zaken
besproken. Daarnaast houdt de commissie structureel contact met het CvB door bijvoorbeeld elke
twee à drie weken overleg over de dagelijkse gang van zaken. Belangrijk is de insteek dat er een
goede relatie tussen het CvB en de RvT bestaat waarin onderling vertrouwen voorop staat. Voor
inrichting van het toezichthoudende orgaan verwijzen wij u naar het bestuursverslag van Symbio
hoofdstuk 1.2.5.
TOELICHTING OP GEGEVEN ADVIEZEN
COVID-19
Ook het kalenderjaar 2021 stond deels in het teken van covid-19. Dit betekende dat het CvB
wederom voor grote uitdagingen stond. Enerzijds kon men op de scholen profiteren van de
ervaringen die in 2020 zijn opgedaan met het digitale onderwijs, anderzijds bleek het vanaf het
najaar 2021 een grote uitdaging om de vervanging in de klassen te organiseren. De RvT heeft vanuit
zijn rol getracht zoveel mogelijk een luisterend oor te bieden aan het CvB en hen met raad en daad
terzijde te staan. Vanwege de maatregelen in het voor- en najaar van 2021, werden de RvTvergaderingen online gehouden en werden diverse activiteiten van de RvT helaas andermaal
geannuleerd of doorgeschoven.
FINANCIËN
De Auditcommissie heeft dit kalenderjaar meerdere keren intensief overleg gevoerd met het CvB
over de opstelling van en het proces rond de jaarrekening en bestuursverslag in het voorjaar en de
begroting in het najaar. Op advies van de RvT werd de samenwerking met Van Ree Accountants
beëindigd. Op basis van een wegingsmatrix werden door de Auditcommissie en het CvB
verkennende gesprekken gevoerd met drie accountantskantoren met ervaring op het gebied van
onderwijs. Op advies van het CvB en de Auditcommissie besloot de RvT op 2 september een
contract af te sluiten met De Jong & Laan. Op 2 september 2021 is de jaarrekening en het
bestuursverslag van 2020 door de RvT goedgekeurd.
Er werd door het CvB een nieuw model geïntroduceerd voor de Marap. Dit bleek, wat de RvT betreft,
een goede basis te zijn die in 2021 verder werd doorontwikkeld. De Marap bevat belangrijke
informatie en kengetallen waarop de raad het CvB kan bevragen. De Auditcommissie heeft
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voorafgaand aan de RvT-vergaderingen regelmatig een inhoudelijke voorbespreking met het CvB
over de Marap. Dit om onder andere de rechtmatige en doelmatige besteding van middelen te
kunnen volgen. Daarnaast heeft het CvB een Kaderbrief in het leven geroepen welke met de RvT
werd besproken. De Kaderbrief stond in juni in het teken van de verdere integratie binnen Symbio
voor wat betreft de professionele cultuur en de brede ontwikkeling. Vanaf de zomer werd gestreefd
naar meer scherpte op de doelen. De uitkomsten uit de besprekingen met onder andere de RvT,
maakt het CvB een prioritering welk onderwerp op welk moment gedurende de jaarcyclus aan bod
komt.
De begroting 2022 kwam aan de orde tijdens de RvT-vergadering van 9 december jl. De raad heeft
geconstateerd dat er nog te veel vragen waren en besloot de begroting in eerste instantie aan te
houden. In het daaropvolgende extra overleg van de Auditcommissie met het CvB werden zaken
waar nodig aangepast en aangescherpt. Vervolgens werd de begroting 2022 in een extra
vergadering van de RvT op 22 december goedgekeurd.
ONDERWIJS EN KWALITEIT
De commissie Onderwijs en Kwaliteit kwam in de nieuwe samenstelling voor het eerst bijeen in
december 2021. Hiervoor vormde het instrument ‘De basis op orde’ de leidraad van het gesprek met
het CvB. Op basis hiervan is het mogelijk goede kwaliteitsgesprekken te voeren en dit vast te
leggen in een verslag. Niet alleen voor een bezoek van de Inspectie van het Onderwijs is een
dergelijk verslag van groot belang; wij staan immers zelf ook voor een kwalitatief hoogstaand
onderwijs en willen zorgdragen voor een duurzaam aanbod van kinderopvang en (speciaal)
basisonderwijs in Hengelo en omgeving.
BEZOLDIGING
In het jaar 2021 was de bezoldiging van een lid van de Raad van Toezicht vastgesteld op € 4.400
euro en de bezoldiging van de voorzitter van de RvT op € 6.600.
TEN SLOTTE
De RvT spreekt haar waardering en respect uit naar het CvB én met name ook naar het voltallige
personeel van Symbio dat in een uitermate moeilijke periode een zo optimaal mogelijk aanbod aan
onderwijs vorm is blijven geven. Dat dit mogelijk is gebleken stemt optimistisch voor de toekomst.
De Rvt ziet die dan ook met vertrouwen tegemoet.
Namens de leden van de Raad van Toezicht,
Ton Wennink, voorzitter
Gerco van de Steeg, vicevoorzitter
Hengelo, 10 maart 2022

64

Bijlage 2. Verslag GMR
Jaarverslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Dr. Schaepmanstichting
schooljaar 2020-2021
SAMENSTELLING
School
De Akker
Anninksschool
De Batavier
De Bleek
De Borgh
Dalton Hengelo Zuid
’t Eimink
Europaschool
Hunenborg
KBHZ
‘t Schöppert
De Schothorst
St. Jan
St. Plechelmus
Telgenkamp
Titus Brandsma
Wooldermarke
Wilbertschool

Personeelsgeleding
Joyce Hijma

Oudergeleding
Jesher Meenink

Jeroen Wolberink
Marleen Meijer
Martha Jansen
Birgit Molier
Maarten Wiering
Ruben Mars
Laura Hilderink
Jacqueline Kleinsman
Patrick Heubach
Esther Heuker of Hoek
Jarno van der Velden
Martijn ter Braak (voorzitter)
Anouk Masselink
Bas van Pelt
Bertus Braam
Gerda Speelman

INLEIDING
Dit jaarverslag betreft het schooljaar 2020-2021
In het afgelopen jaar heeft de GMR vergaderd op:
1 oktober 2020 (Meet)
9 december 2020 (Meet)
3 maart 2021 (Meet)
20 april 2021 (Meet)
24 juni 2021 (Meet)
Daarbij zijn verschillende onderwerpen aan de orde geweest.
Dit jaarverslag is bedoeld om een overzicht te geven van de onderwerpen die zijn besproken, de
ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden en de besluiten die zijn genomen.
Naast deze plenaire vergaderingen zijn er nog verschillende overlegmomenten geweest met de
GMR werkgroepen met betrekking tot de begroting en diverse beleidsstukken.
DOELSTELLING VAN DE GMR
De GMR bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg. Verder waakt de GMR tegen
discriminatie op welke grond dan ook en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen. De GMR
overlegt met het College van Bestuur waar het gaat om bovenschoolse kwesties van
gemeenschappelijk belang. De GMR heeft instemmingsrecht op een aantal onderwerpen en
adviesrecht op een aantal andere.
PROFESSIONALISERING GMR
De MR start cursus, welke elk jaar wordt georganiseerd voor de (nieuwe) leden van de afzonderlijke
MR-en, heeft dit jaar niet plaatsgevonden in verband met de maatregelen tegen het Covid-19 virus.
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VASTE VERGADERLOCATIE GMR
In verband met de maatregelen tegen het Covid-19 virus hebben alle vergaderingen online
plaatsgevonden.
BESLUITENLIJST 2020 – 2021
Onderwerp
Mobiliteitsbeleid
Gesprekscyclus
Reglement GMR

Instemming of advies
Instemming OG & PG
Instemming OG & PG
Instemming OG & PG

Datum besluit
9-12-2020
9-12-2020
9-12-2020

Medezeggenschapsstatuut

Instemming OG & PG

9-12-2020

Vakantieregeling

Positief advies OG & PG

9-12-2020

Begroting 2021 - 2024

Positief advies OG & PG

7-1-2021

Invoeren zelftest

Instemming OG & PG

20-4-2021

OG = oudergeleding van de GMR
PG = personeelsgeleding van de GMR
Veel van bovenstaande onderwerpen zijn in kleine kring voorbesproken met een of meerdere leden
van het College van Bestuur. De kritische kanttekeningen en veranderingen die de GMR heeft
geplaatst zijn terug te vinden in de verslagen van de afzonderlijke vergaderingen.
Naast de instemmingen en adviezen houdt het CvB de GMR op de hoogte van de ontwikkelingen op
onderwijsgebied in brede zin maar uiteraard ook als het gaat om de Stichting Symbio in het
bijzonder.
SAMENGAAN DR. SCHAEPMANSTICHTING EN STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO HENGELO
Door het samengaan van de Dr. Schaepmanstichting en Stichting Scholengroep Primato zijn het
medezeggenschapsstatuut en het reglement aangepast.
VERGADERDATA SCHOOLJAAR 2021-2022
De Hunenborg (alleen in 2021)
Harmsveldweg 4
7556 LL Hengelo
Tijdstip 19:30 uur
Donderdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

30-09-2021
07-10-2021 (met de Raad van Toezicht)
16-11-2021
19-01-2022
07-03-2022
15-03-2022 (met de Raad van Toezicht)
11-05-2022
23-06-2022

Namens de GMR,
Martijn ter Braak, voorzitter
Hengelo, 1 maart 2022
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Bijlage 3. Afkortingenlijst
PO

Primair onderwijs

SO

Speciaal onderwijs

SBO

Speciaal basisonderwijs

VO

Voorgezet onderwijs

IKC

Integraal Kind Centrum

CvB

College van Bestuur

RvT

Raad van Toezicht

SB

Strategisch Beraad

OCW

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

POVO

Overgang van het Primair Onderwijs en het Voorgezet Onderwijs

PMT

Plein Midden Twente

SWV

Samenwerkingsverband

PBS

Positive Behavior Support

GMR

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

MR

Medezeggenschapsraad

HR

Human Resource

PSA

Personeels- en salarisadministratie

IT

Informatietechnologie

LEA

Lokaal educatieve agenda

OZJT

Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente

VPOO

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

VTOI

Vereniging van Toezichthouders van Onderwijs Instellingen

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

SZO

Schoolzorgondersteuner

SOT

Schoolondersteuningsteam

IB

Intern begeleider

HB

Hoogbegaafd

NPO

Nationaal Programma Onderwijs

DIR

Directeur

OP

Onderwijs personeel

OOP

Onderwijs ondersteunend personeel

VP

Verzuimpercentage

VVP

Voortschrijdend verzuimpercentage

MFA

Multifunctionele accommodatie

SHP

Strategisch huisvestingsplan

IHP

Integraal huisvestingsplan

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

DPIA

Data protection impact assessment

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

Wpg

Wet politiegegevens

Wjsg

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
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Bijlage 4. Geconsolideerde jaarrekening
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Dr. Schaepmanstichting (handelend onder de naam Symbio)
Spring! Peuterspeelscholen
Geconsolideerde jaarrekening 2021

B Geconsolideerde jaarrekening
2021
B1 Grondslagen
Algemeen
De geconsolideerde 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.
Groepsverhoudingen
De Dr. Schaepmanstichting te Hengelo staat aan
het hoofd van een groep rechtspersonen. In de
geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële
gegevens van de Dr. Schaepmanstichting en
Stichting Spring! Peuterspeelscholen opgenomen.
In laatstgenoemde stichting heeft het bestuur van
de Dr. Schaepmanstichting namelijk overheersende
zeggenschap.
Activiteiten
De Dr. Schaepmanstichting voert het bevoegd
gezag over twintig scholen voor regulier primair
onderwijs en één school voor speciaal
basisonderwijs, gespreid over de gemeente
Hengelo. De Stichting heeft zonder winstoogmerk
ten doel: a) de bevordering en instandhouding van
primair onderwijs in de gemeente Hengelo en
b) naast de onder a) beschreven doelstelling heeft

de stichting mede ten doel het (doen) besturen van
andere rechtspersonen, die tot doel hebben: het
opzetten, het ontwikkelen, het organiseren en het
in stand houden van voor- en naschoolse
voorzieningen.
Het onderwijs wordt op een aantal scholen
gegeven in de geest van de katholieke kerk.
Gehanteerd daarbij worden de algemene
richtlijnen voor het onderwijs, die op grond van het
gezamenlijk overleg in de NKSR zijn vastgesteld,
alsmede volgens het Algemeen Reglement voor
het Katholieke Onderwijs (ARKO).
Na de fusie met Scholengroep Primato zijn een
aantal openbare scholen onder de Dr.
Schaepmanstichting komen te vallen.
Spring! heeft in 2020 15 peuterspeelscholen in
Hengelo waar voorschoolse educatie wordt
geboden aan kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4
jaar.

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 de Dr. Schaepmanstichting 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 2020 zijn waar nodig,
geherrubriceerd teneinde vergelijking met de
cijfers van 2021 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.
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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.
Operational leasing
Bij de stichting kunnen leasecontracten bestaan
waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die
aan de eigendom verbonden is, niet bij de stichting
ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als
operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van
operationele leasing worden, rekening houdend
met ontvangen vergoedingen van de lessor, op
lineaire basis verwerkt in het exploitatieoverzicht
over de looptijd van het contract.

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 en grond
wordt niet afgeschreven.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:
Categorie
Gebouwdelen/verbouwingen
Kantoormeubilair
Schoolmeubilair
Inventaris en apparatuur
ICT
Leer- en hulpmiddelen

Termijn
40 jaar
30 jaar
20 jaar
10 jaar
5 jaar
8 jaar

Investeringssubsidies
Subsidies op investeringen worden in mindering
gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben.
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.
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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.
Private Reserve
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die
voortkomt uit door private middelen gefinancierde
activiteiten.
De Private reserve staat vrij ter beschikking van het
bevoegd gezag en heeft geen specifieke
bestemming en/of looptijd.

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.

Voorziening Sparen ADV
Deze voorziening is gevormd ter dekking van
(mogelijke) aanwending van de door het personeel
opgebouwde spaarverlof rechten. In de
berekeningen is rekening gehouden met een
verwachte opnamekans.
Onderhoudsvoorziening
Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van
groot planmatig onderhoud. Dagelijks onderhoud
wordt rechtstreeks ten laste van het
exploitatieoverzicht gebracht. De
meerjarenonderhoudsvoorziening is gevormd op
basis van eigen dotaties en verminderd met
uitgaven voor groot onderhoud.
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.

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit
hoofde van ambtsjubilea is een voorziening
gevormd. De voorziening is bepaald op basis van
€ 890 per FTE per jaareinde. Betaalde bedragen
inzake jubileum worden ten laste van deze
voorziening gebracht.
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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 2021 en 2020 waren er voor de stichting
geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen
naast de betaling van de jaarlijkse aan de
pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo
2020 was de beleidsdekkingsgraad van het ABP
87,6%. De beleidsdekkingsgraad eind 2021 is
102,8%. 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.
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B2

Geconsolideerde balans per 31 december 2021
(na bestemming van het resultaat over 2021)

1

Activa
Vaste activa

31-12-2021

31-12-2020

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Andere vaste bedrijfsmiddelen
In uitvoering
Materiële vaste activa

855.280
3.705.140
678.500
151.900
5.390.820

422.900
3.747.600
677.500
4.848.000

Totaal vaste activa

5.390.820

4.848.000

Vlottende activa
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.5
1.5.7
1.5.8
1.5

Vorderingen
Debiteuren
Ministerie OCW
Deelnemers/cursisten
Overige vorderingen
Overlopende activa
Vorderingen

115.300
1.646.600
6.910
420.200
360.730
2.549.740

154.600
1.583.500
4.500
81.500
414.200
2.238.300

1.7
1.7.1
1.7.2
1.7

Liquide middelen
Kassen
Banken
Liquide middelen

1.640
6.048.680
6.050.320

400
2.742.820
2.743.220

Totaal vlottende activa

8.600.060

4.981.520

13.990.880

9.829.520

Totaal activa

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.2
2.1.3
2.1

Passiva
Eigen vermogen
Algemene Reserve
Egalisatiefondsen
Bestemmingsreserve publiek
Bestemmingsreserve privaat
Eigen vermogen

2.2
2.2.1
2.2.3
2.2
2.4
2.4.2
2.4.3
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4

31-12-2021

31-12-2020

3.262.450
1.284.050
946.460
5.492.960

1.472.830
410
43.180
954.200
2.470.620

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen
Overige voorzieningen
Voorzieningen

353.770
3.250.800
3.604.570

365.000
1.996.100
2.361.100

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen gelden
Crediteuren
Belastingen en premies soc.verz.
Schulden terzake pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Kortlopende schulden

499.520
1.495.870
410.520
1.206.800
1.280.640
4.893.350

39.000
424.000
1.339.300
371.500
1.238.200
1.585.800
4.997.800

13.990.880

9.829.520

Totaal passiva
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B3

Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2021

3

Baten

3.1
3.2
3.5

Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten
Totaal baten

4

Lasten

4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

Saldo baten en lasten
5
5.1
5.5

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten
Totaal resultaat

Realisatie
2021
37.483.350
2.365.970
2.204.290
42.053.610

Begroting
2021
33.892.100
2.231.000
1.177.500
37.300.600

Realisatie
2020
35.340.370
2.364.800
1.288.200
38.993.370

Realisatie
2021
31.285.210
1.114.890
3.892.620
2.710.350
39.003.070

Begroting
2021
30.507.100
1.075.000
2.574.100
2.850.700
37.006.900

Realisatie
2020
32.839.700
1.070.000
3.762.600
2.817.000
40.489.300

3.050.540

293.700

28.200
28.2003.022.340

22.000
22.000271.700

1.495.930-

30
7.200
7.1701.503.100-
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B4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021
Kasstroomoverzicht over 2021

Referentie

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen (-/-)
- Kortlopende schulden
Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties
- Ontvangen interest
- Betaalde interest (-/-)

1.495.930-

4.2
2.2

1.114.890
1.243.470

1.070.000
1.166.540

1.5
2.4

311.530104.4504.992.920

442.600
402.500
1.585.710

5.1
5.5

28.200
28.200-

1.2

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

2020

3.050.540

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-)
Terugboeking cumulatieve afschrijvingen
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

2021

1.7
1.7

30
7.200
7.170-

4.964.720

1.578.540

830.850826.7701.657.620-

1.175.880420.8801.596.760-

3.307.100

18.220-

2.743.220
3.307.100

2.761.440
18.220-

6.050.320

2.743.220
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B5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2021
1.2
1.2

Activa
Materiële vaste activa

Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Stand per 1 januari 2021
Mutaties 2021
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Terugboeking cumulatieve
afschrijvingen
Saldo

Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Stand per 31 december 2021

1.2.1
Gebouwen en
terreinen

1.2.2
Inventaris en
apparatuur

1.2.3
Andere vaste
bedr.middelen

1.2.4
In uitvoering en
vooruitbetalingen

592.640
169.650

7.603.540
3.855.940

1.580.000
902.500

422.990

3.747.600

677.500

-

4.848.090

464.160
31.870

877.230
733.730
918.920

166.390
95.100
164.100

151.900
-

1.659.680
828.830
1.114.890

732.960

93.810

432.290

42.460-

-

Totaal

9.776.180
4.928.090

-

826.770

1.000

151.900

542.730

1.056.800
201.520

7.747.040
4.041.900

1.651.290
972.790

151.900
-

10.607.030
5.216.210

855.280

3.705.140

678.500

151.900

5.390.820

De afschrijvingen zijn per 31 december 2021 als volgt te splitsen:
Afschrijvingen schouw*
Afschrijvingen nieuw
Totaal

86.000
1.028.890
1.114.890

* De afschrijvingen schouw zijn de afschrijvingslasten van de aanwezige
materiële vaste activa voor invoering van de lumpsum per 1 augustus 2006.
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31-12-2021

1.5

Vlottende activa

1.5

Vorderingen

1.5.1

Debiteuren

1.5.2

Eerste opvang asielzoekersleerlingen
Te vorderen personele bekostiging
Te vorderen prestatiebox
Te vorderen onderwijsachterstandenbeleid
Ministerie van OCW

1.5.5

Ouders

1.5.7

1.5.8

31-12-2020

115.300

154.600

85.500
1.511.200
50.000
1.646.600

1.529.900
40054.000
1.583.500

6.910

4.500

Overige vorderingen
Overige vorderingen

420.200
420.200

81.500
81.500

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Vooruitbetaalde huisvestingskosten
Tussenrekening debiteuren
Overlopende activa

44.700
310.530
5.500
360.730

199.000
203.500
9.800
1.900
414.200

2.549.740

2.238.300

Totaal vorderingen

De vorderingen hebben per einde 2021 en 2020 een looptijd korter dan een jaar.
1.7

Liquide middelen

1.7

Liquide middelen

1.7.1
1.7.2

Kassen
Banken
Totaal liquide middelen

31-12-2021

31-12-2020

1.640
6.048.680
6.050.320

400
2.742.820
2.743.220

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderwijsinstelling.
2.1

Mutaties 2021

Passiva
Saldo
1-1-2021

2.1

Eigen vermogen

2.1.1
2.1.2
2.1.2
2.1.3

Algemene Reserve
Egalisatiefondsen
Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve (privaat)
Totaal eigen vermogen

2.1.2

Bestemmingsreserve (publiek)
Reserve Eerste Waardering
Reserve NPO
Reserve Onderwijsprojecten
Totaal bestemmingsreserves (publiek)

2.2

2.2.3

Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea
Voorziening seniorenverlof
Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Totaal voorzieningen

Stand per
31-12-2021

Overige
mutaties

1.472.830
410
43.180
954.200
2.470.620

1.867.090
1.162.990
7.7403.022.340

77.47041077.880
-

3.262.450
1.284.050
946.460
5.492.960

43.180
43.180

86.0001.171.860
77.130
1.162.990

77.880
77.880

35.060
1.171.860
77.130
1.284.050

Mutaties 2021

Voorzieningen
Stand per
1-1-2021

2.2.1

Bestemming
resultaat

Dotaties

Onttrekkingen

Stand per
31-12-2021

Vrijval

359.300

27.200

35.800

350.700

5.700

-

2.660

3.070

1.996.100
2.361.100

1.619.400
1.646.600

353.800
392.260

Onderverdeling saldo per

-

3.250.800
3.604.570

Stand per
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31-12-2021
< 1 jaar
> 1 jaar
2.2.1

2.2.3

Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea
Voorziening seniorenverlof
Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Totaal

2.4

Kortlopende schulden

2.4.2
2.4.3

Vooruitontvangen bedragen
Crediteuren

2.4.7

Afdr. / inh. loonheffing
Afdr. / inh. Risicofonds
Afdr. / inh. Participatiefonds
Afdr. / inh. Vervangingsfonds
Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.8

Afdr. / inh. ABP
Schulden terzake pensioenen

31-12-2021

27.840
300

322.860
2.770

350.700
3.070

684.280
712.420

2.566.520
2.892.150

3.250.800
3.604.570

31-12-2021

31-12-2020

499.520

39.000
424.000

1.360.870
3.900
13.500
117.600
1.495.870

1.183.700
64.900
90.700
1.339.300

410.520
410.520

371.500
371.500

2.4.9

Overige kortlopende schulden
Netto salarissen
Overige kortlopende schulden

1.183.800
23.000
1.206.800

1.210.000
28.200
1.238.200

2.4.10

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

255.000
998.140
27.500
1.280.640

299.000
964.900
19.300
286.200
16.400
1.585.800

Totaal kortlopende schulden

4.893.350

4.997.800
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Toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening over 2021

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1
3.1.2
3.1.4

Rijksbijdragen OCW
Overige subsidies OCW
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV
Totaal

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

34.232.350
1.397.100
1.853.900
37.483.350

31.891.600
332.000
1.668.500
33.892.100

32.802.770
577.700
1.959.900
35.340.370

-

-

-

30.163.650
4.068.700
34.232.350
-

27.848.800
4.042.800
31.891.600
-

28.635.070
4.167.700
32.802.770
-

814.700
582.400
1.397.100
-

332.000
332.000
-

22.900
554.800
577.700
-

798.340
16.360
814.700

-

22.900
22.900

1.853.900
1.853.900
-

1.668.500
1.668.500
-

1.959.900
1.959.900
-

Specificatie
3.1.1

3.1.2

Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen personeel OCW
Rijksbijdragen materieel OCW
Totaal
Overige subsidies OCW
Geoormerkte subsidies*
Niet-geoormerkte subsidies
Totaal

* De geoormerkte subsidies bestaan uit:
- Inhaal- en ondersteuningsprogramma's
- Leraren Ontwikkel Fonds

3.1.4

Af: Inkomensoverdrachten
Doorbetalingen rijksbijdragen SWV
Totaal

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1
3.2.2

Gemeentelijke bijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Totaal

3.5

Overige baten

3.5.1
3.5.2
3.5.4
3.5.5
3.5.6

Verhuur
Detachering personeel
Sponsoring
Ouderbijdragen
Overige*
Totaal

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020
2.365.970
2.365.970

2.171.400
59.600
2.231.000

2.364.800
2.364.800

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020
189.400
371.800
625.940
1.017.150
2.204.290

146.500
254.400
3.000
625.600
148.000
1.177.500

162.200
534.200
500
477.200
114.100
1.288.200

* Realisatie 2021 inclusief Extra Hulp voor de klas ad. € 777.650.

4

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.1.1
4.1.2
4.1.3

Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Af: uitkeringen
Totaal

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

30.991.910
1.899.400
1.606.10031.285.210

29.462.900
1.734.200
690.00030.507.100

32.435.900
1.914.000
1.510.20032.839.700
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Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020
Uitsplitsing
4.1.1

4.1.2

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Totaal
Overige personele lasten
Reiskosten (woon- werkverkeer)
Dienstreizen
Gratificaties
Personeel niet in loondienst
Vrijwilligersvergoeding
Onderzoeken/begeleidingsdienst
Dotatie personele voorzieningen
Scholing
Personeels- en arbeidsmarktbeleid
Arbo-dienstverlening
Professionalisering
Overige
Totaal

22.325.510
5.029.900
3.636.500
30.991.910

96.100
7.900
8.700
1.020.600
21.600
88.300
27.200
203.300
184.200
222.800
171.800
153.1001.899.400

20.919.000
4.941.600
3.602.300
29.462.900

23.609.300
5.366.700
3.459.900
32.435.900

77.100
579.400
29.900
50.000
341.700
150.500
160.000
191.000
154.600
1.734.200

89.800
12.800
67.200
877.900
24.500
96.400
122.700
276.300
182.600
113.600
4.800
45.400
1.914.000

Er heeft bezoldiging plaatsgevonden conform artikel 383 lid 1 BW. Voor een specificatie van het bedrag
zie bijlage B11.
Gemiddeld aantal FTE's
- Directie
- Onderwijzend Personeel
- Overige personeelsleden

4.2

Afschrijvingen

4.2.2
4.2.3
4.2.5

Gebouwen
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen
Totaal

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

Huur
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Dotatie onderhoudsvoorzieningen
Overige huisvestingslasten
Totaal

4.4

Overige lasten

4.4.1
4.4.2
4.4.4

Administratie en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Overige
Totaal

2021
18,68
310,80
94,71
424,19

2020
21,55
326,56
81,76
429,87

2019

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020
31.800
918.990
164.100
1.114.890

33.400
869.200
172.400
1.075.000

27.400
814.000
228.600
1.070.000

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020
235.300
483.500
523.900
867.320
43.700
1.619.400
119.500
3.892.620
-

247.300
363.700
584.900
852.400
40.100
420.400
65.300
2.574.100
-

203.000
296.600
545.700
906.600
50.400
1.668.300
92.000
3.762.600
-

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020
703.500
617.100
1.389.750
2.710.350

698.700
540.500
1.611.500
2.850.700

799.600
770.000
1.247.400
2.817.000
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Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020
Uitsplitsing
4.4.1

4.4.2

4.4.4

5.1

Administratie en beheerslasten
Administratie- en advieskosten
Accountantskosten
Kantoorbenodigdheden
Reis- en verblijfkosten
Telefoonkosten
Portokosten
Kabeltelevisie
Overige beheerslasten
Juridische ondersteuning
Vervoerskosten
Totaal

500.800
36.000
10.000
500
20.800
2.600
128.400
2.800
1.600
703.500

498.000
24.000
8.500
28.800
5.700
102.700
31.000
698.700

520.600
54.200
8.700
600
26.700
4.500
300
142.200
41.800
799.600

Inventaris en apparatuur
Inventaris en apparatuur
ICT-verbruikskosten
ICT-licenties
Totaal

127.600
153.500
336.000
617.100

106.000
105.000
329.500
540.500

101.300
116.900
551.800
770.000

77.200
220.100
8.500
19.400
10.800
16.500
94.000
8.500
100
2.500
450.450
481.700
1.389.750

5.000
350.000
45.800
180.000
3.500
5.000
27.500
94.900
9.400
5.000
2.500
463.200
419.700
1.611.500

17.200
62.200
111.100
4.700
18.500
147.200
6.700
3.000
200
429.000
447.600
1.247.400

-

-

30
30

22.000
22.000

7.200
7.200

Overige
Wervingskosten
Innovatie
Representatiekosten
Schoolse activiteiten
Buitenschoolse activiteiten
PR/Schoolkrant
Bijdragen aan/vanuit SWV
Verzekeringen
Abonnementen
Medezeggenschapsraad
GMR
Ouderraad
Verbruiksmateriaal onderwijs
Kopieerkosten
Totaal

Financiële baten
Rentebaten
Totaal

De rentebaten zijn de renten van de spaarrekening en rekeningcourant.

5.5

Financiële lasten
Rente- en bankkosten
Totaal

28.200
28.200
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B7 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo
Het exploitatieresultaat over het jaar 2021 bedraagt € 3.022.340 positief.
Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken
danwel toe te voegen aan de volgende reserves:

Stand
1-1-2021
Algemene Reserve
Egalisatiefondsen
Bestemmingsreserve (publiek)*
Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemmingsreserve (publiek)
Reserve Eerste Waardering
Reserve NPO
Reserve Onderwijsprojecten
Totaal bestemmingsreserves (publiek)

Bestemming
resultaat

Overige
mutaties

Stand
31-12-2021

1.472.830
410
43.180
954.200

1.867.090
1.162.990
7.740-

77.47041077.880
-

3.262.450
1.284.050
946.460

2.470.620

3.022.340

-

Stand
1-1-2021

Bestemming
resultaat

Overige
mutaties

Stand
31-12-2021

43.180
43.180

86.0001.171.860
77.130
1.162.990

77.880
77.880

35.060
1.171.860
77.130
1.284.050

5.492.960
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Dr. Schaepmanstichting (handelend onder de naam Symbio)
Enkelvoudige jaarrekening 2021

C Jaarrekening 2021
C1 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.
Groepsverhoudingen
De Dr. Schaepmanstichting te Hengelo staat aan
het hoofd van een groep rechtspersonen. In de
jaarrekening zijn de financiële gegevens van de Dr.
Schaepmanstichting opgenomen.
Activiteiten
De Dr. Schaepmanstichting voert het bevoegd
gezag over twintig reguliere scholen voor primair
onderwijs en één school voor speciaal
basisonderwijs, gespreid over de gemeente
Hengelo. De Stichting heeft zonder winstoogmerk
ten doel: a) de bevordering en instandhouding van
primair onderwijs in de gemeente Hengelo en
b) naast de onder a) beschreven doelstelling heeft
de stichting mede ten doel het (doen) besturen van
andere rechtspersonen, die tot doel hebben: het
opzetten, het ontwikkelen, het organiseren en het
in stand houden van voor- en naschoolse
voorzieningen.

Het onderwijs wordt op een aantal scholen
gegeven in de geest van de katholieke kerk.
Gehanteerd daarbij worden de algemene
richtlijnen voor het onderwijs, die op grond van het
gezamenlijk overleg in de NKSR zijn vastgesteld,
alsmede volgens het Algemeen Reglement voor
het Katholieke Onderwijs (ARKO).
Na de fusie met Scholengroep Primato zijn een
aantal openbare scholen onder de Dr.
Schaepmanstichting komen te vallen.
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 de Dr. Schaepmanstichting 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 2020 zijn waar nodig,
geherrubriceerd teneinde vergelijking met de
cijfers van 2021 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.
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Operational leasing
Bij de stichting kunnen leasecontracten bestaan
waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die
aan de eigendom verbonden is, niet bij de stichting
ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als
operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van
operationele leasing worden, rekening houdend
met ontvangen vergoedingen van de lessor, op
lineaire basis verwerkt in het exploitatieoverzicht
over de looptijd van het contract.

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 en grond
wordt niet afgeschreven.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:
Categorie
Gebouwdelen/verbouwingen
Kantoormeubilair
Schoolmeubilair
Inventaris en apparatuur
ICT
Leer- en hulpmiddelen

Termijn
40 jaar
30 jaar
20 jaar
10 jaar
5 jaar
8 jaar

Investeringssubsidies
Subsidies op investeringen worden in mindering
gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben.
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
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baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval
van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de
algemene reserve gebracht.
Private Reserve
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die
voortkomt uit door private middelen gefinancierde
activiteiten.
De Private reserve staat vrij ter beschikking van het
bevoegd gezag en heeft geen specifieke
bestemming en/of looptijd.

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.
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit
hoofde van ambtsjubilea is een voorziening
gevormd. De voorziening is bepaald op basis van
€ 890 per FTE per jaareinde. Betaalde bedragen
inzake jubileum worden ten laste van deze
voorziening gebracht.

Voorziening Sparen ADV
Deze voorziening is gevormd ter dekking van
(mogelijke) aanwending van de door het personeel
opgebouwde spaarverlof rechten. In de
berekeningen is rekening gehouden met een
verwachte opnamekans.
Onderhoudsvoorziening
Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van
groot planmatig onderhoud. Dagelijks onderhoud
wordt rechtstreeks ten laste van het
exploitatieoverzicht gebracht. De
meerjarenonderhoudsvoorziening is gevormd op
basis van eigen dotaties en verminderd met
uitgaven voor groot onderhoud.
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
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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 2021 en 2020 waren er voor de stichting
geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen
naast de betaling van de jaarlijkse aan de
pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo
2020 was de beleidsdekkingsgraad van het ABP
87,6%. De beleidsdekkingsgraad eind 2021 is
102,8%. 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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C2

Enkelvoudige balans per 31 december 2021
(na bestemming van het resultaat over 2021)

1

Activa
Vaste activa

31-12-2021

31-12-2020

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Materiële vaste activa

853.750
3.674.070
678.500
5.206.320

420.300
3.702.100
677.500
4.799.900

Totaal vaste activa

5.206.320

4.799.900

Vlottende activa
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.7
1.5.8
1.5

Vorderingen
Debiteuren
Ministerie OCW
Overige vorderingen
Overlopende activa
Vorderingen

368.460
1.646.600
454.400
355.270
2.824.730

154.600
1.583.500
78.500
394.500
2.211.100

1.7
1.7.1
1.7.2
1.7

Liquide middelen
Kassen
Banken
Liquide middelen

200
4.975.300
4.975.500

200
2.093.400
2.093.600

Totaal vlottende activa

7.800.230

4.304.700

13.006.550

9.104.600

Totaal activa

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1

Passiva
Eigen vermogen
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve publiek
Bestemmingsreserve privaat
Eigen vermogen

2.2
2.2.1
2.2.3
2.2
2.4
2.4.2
2.4.3
2.4.5
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4

31-12-2021

31-12-2020

3.168.330
1.284.050
946.460
5.398.840

1.516.120
43.180
954.200
2.513.500

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen
Overige voorzieningen
Voorzieningen

350.700
3.239.900
3.590.600

359.300
1.996.100
2.355.400

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen gelden
Crediteuren
Verbonden partijen
Belastingen en premies soc.verz.
Schulden terzake pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Kortlopende schulden

505.300
1.467.420
410.520
407.220
1.226.650
4.017.110

39.000
405.170
34.330
1.294.700
371.400
624.400
1.466.700
4.235.700

13.006.550

9.104.600

Totaal passiva
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C3

Enkelvoudig exploitatieoverzicht 2021

3

Baten

3.1
3.2
3.5

Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten
Totaal baten

4

Lasten

4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

Saldo baten en lasten
5
5.1
5.5

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten
Totaal resultaat

Realisatie
2021
37.483.350
1.106.720
1.763.170
40.353.240

Begroting
2021
33.892.100
941.900
723.100
35.557.100

Realisatie
2020
35.340.360
1.245.100
1.057.600
37.643.060

Realisatie
2021
29.903.100
1.099.200
3.802.000
2.638.800
37.443.100

Begroting
2021
29.051.700
1.050.800
2.525.400
2.748.100
35.376.000

Realisatie
2020
31.571.000
1.053.100
3.712.600
2.777.700
39.114.400

2.910.140

181.100

24.800
24.8002.885.340

22.000
22.000159.100

1.471.340-

30
6.100
6.0701.477.410-
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C4 Enkelvoudig kasstroomoverzicht over 2021
Kasstroomoverzicht over 2021

Referentie

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen (-/-)
- Kortlopende schulden
Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties
- Ontvangen interest
- Betaalde interest (-/-)

1.471.340-

4.2
2.2

1.099.200
1.235.200

1.053.100
1.176.230

1.5
2.4

613.630218.5904.412.320

446.300
128.280
1.332.570

5.1
5.5

24.800
24.800-

1.2

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

2020

2.910.140

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-)
Terugboeking cumul. afschrijvingen
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

2021

1.7
1.7

30
6.100
6.070-

4.387.520

1.326.500

678.850826.7701.505.620-

1.167.330420.8801.588.210-

2.881.900

261.710-

2.093.600
2.881.900

2.355.310
261.710-

4.975.500

2.093.600
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C5 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2021
1.2
1.2

Activa
Materiële vaste activa

Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Stand per 1 januari 2021
Mutaties 2021
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Terugboeking cumulatieve
afschrijvingen
Saldo

Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Stand per 31 december 2021

1.2.1
Gebouwen en
terreinen

1.2.2
Inventaris en
apparatuur

1.2.3
Andere vaste
bedr.middelen

Totaal

549.740
129.440

7.441.100
3.739.000

1.580.000
902.500

9.570.840
4.770.940

420.300

3.702.100

677.500

4.799.900

464.160
30.710

877.130
733.730
904.390

166.390
95.100
164.100

1.507.680
828.830
1.099.200

732.960

93.810

826.770

1.000

406.420

433.450

28.030-

1.013.900
160.150

7.584.500
3.910.430

1.651.290
972.790

10.249.690
5.043.370

853.750

3.674.070

678.500

5.206.320

De afschrijvingen zijn per 31 december 2021 als volgt te splitsen:
Afschrijvingen schouw*
Afschrijvingen nieuw
Totaal

86.000
1.013.200
1.099.200

* De afschrijvingen schouw zijn de afschrijvingslasten van de aanwezige
materiële vaste activa voor invoering van de lumpsum per 1 augustus 2006.
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31-12-2021

31-12-2020

1.5

Vlottende activa

1.5

Vorderingen

1.5.1

Debiteuren*

1.5.2

Eerste opvang asielzoekersleerlingen
Te vorderen personele bekostiging
Te vorderen prestatiebox
Te vorderen onderwijsachterstandenbeleid
Ministerie van OCW

1.5.7

Overige vorderingen
Overige vorderingen

454.400
454.400

78.500
78.500

1.5.8

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Vooruitbetaalde huisvestingskosten
Tussenrekening debiteuren
Overlopende activa

44.700
310.570
355.270

199.000
189.300
4.300
1.900
394.500

2.824.730

2.211.100

368.460

154.600

85.500
1.511.200
50.000
1.646.600

Totaal vorderingen

1.529.900
40054.000
1.583.500

* Waarvan per 31-12-2021 € 151.900 i.v.m. verbouwing Plechelmus (nog te activeren door Spring)
Geen van de vorderingen per einde 2021 en 2020 heeft of had een looptijd langer dan een jaar.

1.7

Liquide middelen

1.7

Liquide middelen

1.7.1
1.7.2

Kassen
Banken
Totaal liquide middelen

31-12-2021

31-12-2020

200
4.975.300
4.975.500

200
2.093.400
2.093.600

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderwijsinstelling.
2

Mutaties 2021

Passiva
Saldo
1-1-2021

2.1

Eigen vermogen

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Algemene Reserve
Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve (privaat)
Totaal eigen vermogen

2.1.2

Bestemmingsreserve (publiek)
Reserve Eerste Waardering
Reserve NPO
Reserve Onderwijsprojecten
Totaal bestemmingsreserves (publiek)

Bestemming
resultaat

Stand per
31-12-2021

Overige
mutaties*

1.516.120
43.180
954.200
2.513.500

1.730.090
1.162.990
7.7402.885.340

77.88077.880
-

3.168.330
1.284.050
946.460
5.398.840

43.180
43.180

86.0001.171.860
77.130
1.162.990

77.880
77.880

35.060
1.171.860
77.130
1.284.050

* Overige mutaties betreft Reserve Eerste Waardering Schaepmanstichting. Het beginsaldo betrof
alleen de oude reserve Eerste Waardering van Primato.

2.2

Mutaties 2021

Voorzieningen
Stand per
1-1-2021

2.2.1
2.2.3

Dotaties

Onttrekkingen

Stand per
31-12-2021

Vrijval

Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea

359.300

27.200

35.800

-

350.700

Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Totaal voorzieningen

1.996.100
2.355.400

1.619.400
1.646.600

375.600
411.400

-

3.239.900
3.590.600
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Onderverdeling saldo per
31-12-2021
< 1 jaar
> 1 jaar
2.2.1
2.2.3

Stand per
31-12-2021

Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea

27.980

322.720

350.700

Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Totaal

684.280
712.260

2.555.620
2.878.340

3.239.900
3.590.600

2.4

Kortlopende schulden

2.4.2
2.4.3
2.4.5

Vooruitontvangen gelden SWV
Crediteuren
Verbonden partijen

2.4.7

Afdr. / inh. loonheffing
Afdr. / inh. Risicofonds
Afdr. / inh. Participatiefonds
Afdr. / inh. Vervangingsfonds
Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2021

31-12-2020

505.300
-

39.000
405.170
34.330

1.332.420
3.900
13.500
117.600
1.467.420

1.139.100
64.900
90.700
1.294.700

2.4.8

Afdr. / inh. ABP
Schulden terzake pensioenen

410.520
410.520

371.400
371.400

2.4.9

Overige kortlopende schulden
Netto salarissen
Overige kortlopende schulden

389.520
17.700
407.220

606.600
17.800
624.400

2.4.10

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

241.500
957.650
27.500
1.226.650

210.000
934.800
19.300
286.200
16.400
1.466.700

Totaal kortlopende schulden

4.017.110

4.235.700
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Model G. Verantwoording subsidies
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
Omschrijving

LerarenOntwikkelFonds
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs
2020-2021
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs
2020-2021
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs
2020-2021
Subsidieregeling Schoolkracht
Subsidie Zij-instroom
Subsidie voor Studieverlof
Subsidie voor Studieverlof
Subsidie voor Studieverlof
Subsidie voor Studieverlof
Subsidie voor Studieverlof
Subsidie voor Studieverlof
Subsidie voor Studieverlof
Subsidie voor Studieverlof

Toewijzing
Kenmerk
Datum
LOF18-0246
IOP2-65287-PO
16-10-2020
IOP2-41814-PO
16-10-2020
IOP5-65287-PO
SK20-30VC
1052409-1
1090912
1091017
1091018
1165751-1
1165808-1
1165809-1
1165644-1
1177511-1

12-7-2021
30-3-2021
20-3-2020
22-9-2020
22-9-2020
22-9-2020
20-8-2021
20-8-2021
20-8-2021
20-8-2021
21-9-2021

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform
de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en
afgerond
J
J
J
J
J
J
N
J
N
N
N
N
N
N
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C6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de balans blijkende rechten (actief)

Contractpartij

Betreft

Dekkers Holding
Huur pand
Ricoh
Huur/service MFA
Presikhaaf/Circular Interiors Lease
schoolmeubilair
Gem. Hengelo
Medegebruik MFA
Novon
schoonmaak
Renewi
afval
DVEP
energie

Periode van t/m

Looptijd in
maanden

1-11-2017 31-10-2022
div looptijden
19-12-2014 18-12-2029

60
72
180

€
€
€

3.019 €
28.984 €
7.160 €

Bedrag per tijdvak
>=1 en < 5
jaar
30.188 €
- €
311.908 € 1.247.634 €
85.920 € 343.680 €

1-8-2019
1-8-2024
1-8-2021 31-7-2025
1-1-2021 31-12-2023
1-1-2021 31-12-2025

60
48
36
60

€
€
€
€

7.186
55.677
4.164
40.080

86.237
668.124
49.966
480.960

Bedrag per maand

< 1 jaar

€
€
€
€

€ 136.542 €
€ 1.057.863 €
€
49.966 €
€ 1.442.880 €

Lasten
2021

> = 5 jaar
- €
- €
257.700 €
-

€
€
€
€

36.225
347.812
85.920
86.237
668.124
49.966
480.960

Duurzame inzetbaarheid
In de CAO PO zijn afspraken gemaakt over het opnemen van verlof voor duurzame inzetbaarheid.
Medewerkers hebben recht op een basisbudget van 40 uur. Daarnaast is vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk.
Uit inventarisatie blijkt dat er geen medewerkers zijn die gebruik maken van sparen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid.
Aangezien er over het kalenderjaar 2021 niet wordt gespaard kan er per ultimo 2021 geen voorziening worden gevormd.

97

C7

Toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening over 2021

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1
3.1.2
3.1.4

Rijksbijdragen OCW
Overige subsidies OCW
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV
Totaal

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

34.232.150
1.397.300
1.853.900
37.483.350

31.891.600
332.000
1.668.500
33.892.100

32.802.760
577.700
1.959.900
35.340.360

-

-

-

30.163.450
4.068.700
34.232.150
-

27.848.800
4.042.800
31.891.600
-

28.635.060
4.167.700
32.802.760
-

814.700
582.600
1.397.300
-

332.000
332.000
-

22.900
554.800
577.700
-

798.340
16.360
814.700

-

22.900
22.900

1.853.900
1.853.900
-

1.668.500
1.668.500
-

1.959.900
1.959.900
-

Realisatie
2021
1.106.720
1.106.720

Begroting
2021
941.900
941.900

Realisatie
2020
1.245.100
1.245.100

Realisatie
2021
269.900
411.320
44.300
1.037.650
1.763.170

Begroting
2021
246.500
318.400
3.000
7.200
148.000
723.100

Realisatie
2020
252.600
642.600
500
4.500
157.400
1.057.600

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

29.660.100
1.849.100
1.606.10029.903.100

28.177.700
1.564.000
690.00029.051.700

31.110.300
1.926.000
1.465.30031.571.000

Specificatie
3.1.1

3.1.2

Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen personeel OCW
Rijksbijdragen materieel OCW
Totaal
Overige subsidies OCW
Geoormerkte subsidies*
Niet-geoormerkte subsidies
Totaal
* De geoormerkte subsidies bestaan uit:
- Inhaal- en Ondersteuningsprogramma's
- Leraren Ontwikkel Fonds

3.1.4

Af: Inkomensoverdrachten
Doorbetalingen rijksbijdragen SWV
Totaal

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1

Gemeentelijke bijdragen
Totaal

3.5

Overige baten

3.5.1
3.5.2
3.5.4
3.5.5
3.5.6

Verhuur
Detachering personeel
Sponsoring
Ouderbijdragen
Overige*
Totaal

* Realisatie 2021 inclusief gelden Extra Hulp voor de klas ad. € 777.650

4

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.1.1
4.1.2
4.1.3

Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Af: uitkeringen
Totaal
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4.1.1

4.1.2

Uitsplitsing

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Totaal

21.254.000
4.860.200
3.545.900
29.660.100

19.892.200
4.767.200
3.518.300
28.177.700

22.547.500
5.186.200
3.376.600
31.110.300

72.200
480.200
29.900
50.000
312.100
150.500
150.000
191.000
128.100
1.564.000

84.900
12.800
67.200
878.500
24.500
106.100
122.700
268.500
182.600
113.600
4.800
59.800
1.926.000

Overige personele lasten
Reiskosten (woon- werkverkeer)
Dienstreizen
Gratificaties
Personeel niet in loondienst
Vrijwilligersvergoeding
Onderzoeken/begeleidingsdienst
Dotatie personele voorzieningen
Scholing
Personeels- en arbeidsmarktbeleid
Arbo-dienstverlening
Professionalisering
Overige
Totaal

92.100
7.900
8.700
955.900
21.600
88.300
27.200
197.000
184.200
215.300
171.800
120.9001.849.100

Er heeft bezoldiging plaatsgevonden conform artikel 383 lid 1 BW. Voor een specificatie van het bedrag
zie bijlage B11.
Gemiddeld aantal FTE's
- Directie
- Onderwijzend Personeel
- Onderwijs Ondersteunend Personeel

4.2

Afschrijvingen

4.2.2
4.2.3
4.2.5

Gebouwen
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen
Totaal

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

Huur
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Dotatie onderhoudsvoorzieningen
Overige huisvestingslasten
Totaal

2021
18,61
310,80
70,32
399,73

2020
20,66
326,56
58,59
405,81

2019

Realisatie
2021
30.700
904.400
164.100
1.099.200

Begroting
2021
32.200
846.200
172.400
1.050.800

Realisatie
2020
24.700
799.800
228.600
1.053.100

Realisatie
2021
150.200
483.500
523.900
867.300
38.400
1.619.400
119.300
3.802.000
-

Begroting
2021
202.500
363.700
584.900
852.500
36.100
420.400
65.300
2.525.400
-

Realisatie
2020
166.700
294.600
545.700
899.900
45.900
1.668.300
91.500
3.712.600
-
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4.4

Overige lasten

4.4.1
4.4.2
4.4.4

Administratie en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Overige
Totaal

Realisatie
2021
671.600
612.000
1.355.200
2.638.800

Begroting
2021
662.100
533.000
1.553.000
2.748.100

Realisatie
2020
789.700
764.300
1.223.700
2.777.700

480.400
32.000
9.500
500
14.800
1.700
128.300
2.800
1.600
671.600

476.900
20.000
8.000
21.300
3.200
102.700
30.000
662.100

500.700
47.100
8.400
600
25.100
3.700
300
162.000
41.800
789.700

21.690
10.310
32.000

20.000
20.000

22.050
6.830
18.220
47.100

127.600
152.800
331.600
612.000

105.000
104.000
324.000
533.000

100.500
116.300
547.500
764.300

Uitsplitsing
4.4.1

Administratie en beheerslasten
Administratie- en advieskosten
Accountantskosten *
Kantoorbenodigdheden
Reis- en verblijfkosten
Telefoonkosten
Portokosten
Kabeltelevisie
Overige beheerslasten
Juridische ondersteuning
Vervoerskosten
Totaal
* Specificatie honorarium accountant
- onderzoek jaarrekening
- onderzoek jaarrekening Primato
- adviesdiensten fiscaal terrein

4.4.2

Inventaris en apparatuur
Inventaris en apparatuur
ICT-verbruikskosten
ICT-licenties
Totaal

Realisatie
2021
4.4.4

Overige
Wervingskosten
Innovatie
Representatiekosten
Schoolse activiteiten
Buitenschoolse activiteiten
PR/Schoolkrant
Arrangementen
Managementfee
Verzekeringen
Abonnementen
Medezeggenschapsraad
GMR
Ouderraad
Verbruiksmateriaal onderwijs
Kopieerkosten
Totaal

76.900
220.100
8.500
19.400
10.800
12.50014.200
85.400
8.500
100
2.500
439.600
481.700
1.355.200

Begroting
2021
5.000
350.000
44.300
177.300
3.500
5.000
12.50025.000
87.400
9.400
5.000
2.500
431.400
419.700
1.553.000

Realisatie
2020
17.200
61.900
108.800
4.700
16.200
141.600
6.700
3.000
200
415.800
447.600
1.223.700

100

5.1

Financiële baten
Rentebaten
Totaal

-

-

30
30

22.000
22.000

6.100
6.100

De rentebaten zijn de renten van de spaarrekening en rekeningcourant.

5.5

Financiële lasten
Rente- en bankkosten
Totaal

24.800
24.800
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C8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo
Het exploitatieresultaat over het jaar 2021 bedraagt € 2.885.340 positief.
Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken
danwel toe te voegen aan de volgende reserves:

Stand
1-1-2021
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve (publiek)*
Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemmingsreserve (publiek)
Reserve Eerste Waardering
Reserve NPO
Reserve Onderwijsprojecten
Totaal bestemmingsreserves (publiek)

Bestemming
resultaat

Overige
mutaties

Stand
31-12-2021

1.516.120
43.180
954.200

1.730.090
1.162.990
7.740-

77.88077.880
-

2.513.500

2.885.340

-

Stand
1-1-2021

Bestemming
resultaat

Overige
mutaties

Stand
31-12-2021

43.180
43.180

86.0001.171.860
77.130
1.162.990

77.880
77.880

35.060
1.171.860
77.130
1.284.050

3.168.330
1.284.050
946.460
5.398.840
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C9 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanleiding geven hier te worden vermeld.

C10 Overzicht verbonden partijen
Beslissende zeggenschap (stichting of vereniging)

Naam
Juridische vorm
Code activiteiten
Statutaire zetel
Eigen vermogen 31 december 2021
Resultaat 2021
Verklaring art.2:403 BW
Consolidatie
Deelname %

Spring!
Peuterspeelsch
olen
Stichting
4
Hengelo
93.880
136.880
Ja
Ja
100,0%

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)
Naam

Juridische
vorm

Statutaire zetel

Stichting Samenwerkingsverband 23-02
Stichting Convent PO

Stichting
Stichting

Oldenzaal
Oldenzaal
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C11 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector
De WNT is van toepassing op Schaepmanstichting.
Het voor Schaepmanstichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 163.000
Dr. Schaepmanstichting is bestuurder van Stichting Spring! Peuterspeelscholen. Het salaris van
de bestuurders wordt uitbetaald via dr. Schaepmanstichting, de verdeling van de loonkosten vindt
plaats volgens de tijdsverdeling van de werkzaamheden voor de stichtingen. Dit betreft 90% dr.
Schaepmanstichting en 10% Stichting Spring! Peuterspeelscholen. Hieronder is het
geconsolideerde WNT overzicht opgenomen.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
vanaf de 13e maand van de functievervulling.
bedragen x € 1

P. Breur

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

H. Soepenberg

Bestuurder

Bestuurder

01-01 31-12

01-01 31-12

1,00

1,00

Ja

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

132.403,48 €

Beloningen betaalbaar op termijn

€

23.080,20 €

22.298,76

Subtotaal

€

155.483,68 €

152.044,00

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

163.000,00 €

163.000,00

€

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging

€

-

129.745,24

€

155.483,68 €

152.044,00

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2020
bedragen x € 1

P. Breur

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

H. Soepenberg

Bestuurder

Bestuurder

01-01 31-12

01-01 31-12

1,0000

1,0000

Ja

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

136.620,58 €

Beloningen betaalbaar op termijn

€

20.229,36 €

133.301,23
19.998,00

Subtotaal

€

156.849,94 €

153.299,23

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

157.000,00 €

157.000,00

Totale bezoldiging

€

156.849,94 €

153.299,23

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1

Voorzitter

I.C.P.M. Kanger Cuypers
Lid

01-01 31-12

01-01 31-12

A.G. Wennink

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021

A.C. Blankestijn
Lid
01-01 31-12

Bezoldiging
Totale bezoldiging

€

6.884,60

€

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

24.450,00

€

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

€

-

4.684,60

€

€

4.684,60

16.300,00 €

16.300,00

-

€

-
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Gegevens 2020
bedragen x € 1

J.G.M. Put

G.A. ter Ellen

I.C.P.M. Kanger Cuypers

A.C. Blankestijn

Functiegegevens

Voorzitter

Vice voorzitter

Lid

Lid

01-01 31-12

01-01 31-7

01-01 31-12

01-01 31-12

Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging
Totale bezoldiging

€

6.250,00

€

2.666,67

€

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

23.550,00

€

9.137,00

€

G.J.C. van de
Steeg
Lid

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021

€

4.166,67

15.700,00 €

4.166,67

15.700,00

L.A. Schmid
Lid

01-01 31-12

01-01 31-12

Bezoldiging
Totale bezoldiging

€

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

€

4.684,60

16.300,00 €

4.684,60

16.300,00

€

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

-

€

-

Gegevens 2020
G.J.C. van de
Steeg

bedragen x € 1
Functiegegevens

B.H.J.T.
M. van der
Muijsenberg Staman-Morsink

L.A. Schmid

Lid

Lid

Lid

Lid

01-01 31-12

01-01 31-12

01-01 31-07

01-01 31-07

(tot 1-8 voorzitter
Primato)

(tot 1-8 lid
Primato)

(tot 1-8 vicevoorzitter Primato)

(tot 1-8 lid
Primato)

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging
Totale bezoldiging

€

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

€

4.737,33

€

3.388,00

€

2.400,00

20.279,17 €

6.915,33

15.700,00

€

9.137,00

€

9.137,00

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging
boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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D Overige gegevens
D1

Controleverklaring
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blz 1 Controleverklaring
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blz 2 Controleverklaring

108

blz 3 Controleverklaring
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