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Voorwoord 
Het jaar 2021 was helaas het tweede jaar dat voor een groot deel in het teken stond van de 
Covid-19-pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen. Hoewel er in 2021 geen 
scholensluiting in combinatie met afstandsonderwijs heeft plaatsgevonden, hebben de scholen 
(en dus ook de leerlingen, ouders en medewerkers) te maken gehad met lesuitval en de 
gevolgen van coronabesmettingen. De inspanningen om ondanks alles toch goed onderwijs te 
blijven bieden zijn duidelijk zichtbaar. We kunnen als stichting trots zijn op onze medewerkers, die 
zich continu inspannen voor de kinderen, het onderwijs en de scholen. Ook mogen we trots zijn 
op onze leerlingen en hun ouders, die ondanks protocollen en (quarantaine-)maatregelen zich 
steeds wisten aan te passen.  
Door dit alles heeft in 2021 de titel van ons strategisch beleidsplan 2019-2023 - “Doen is de beste 
manier van denken” – een extra dimensie gekregen, evenals onze vier richtinggevende 
kernbegrippen:  
 

Verwondering, veilig voelen, ruimte en elkaars kracht. 
 
Ondanks alle inspanningen en maatregelen die er in de afgelopen twee jaar genomen zijn, 
blijven er zorgen over de langtermijneffecten voor de leerlingen. Toch we zijn tevreden over de in 
2021 behaalde resultaten. 
 
Om ook in de toekomst extra ondersteuning aan leerlingen te kunnen geven en om het tekort 
aan leerkrachten (deels) op te vangen, door het onderwijs anders vorm te geven, heeft in 
schooljaar 2020-2021 de voor Wijzers in onderwijs nieuwe functie van leraarondersteuner haar 
intrede gedaan. Uit de geringe tussentijdse uitstroom van medewerkers en uit het aantal 
gekwalificeerde sollicitanten dat reageert op onze vacatures blijkt, dat Wijzers in onderwijs nog 
steeds een aantrekkelijke werkgever is. We doen samen ons best om dit te blijven zijn. 
 
 
Ralph Henssen, 
Voorzitter College van Bestuur 
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1. Het schoolbestuur 
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1.1 PROFIEL 

Missie, visie en kernactiviteiten 
De navolgende missie en visie van Wijzers in onderwijs zijn gerelateerd aan de strategisch 
beleidsperiode 2019-2023. 
 
Missie: 
Wij bieden eigentijds onderwijs dat kinderen voorbereidt op een goede toekomst, leren het kind 
verantwoordelijkheid te nemen en gaan proactief en wijs om met veranderingen in de 
maatschappij en onderwijs. 
 
Visie: 
De scholen van de stichting zijn de beste scholen in de regio, waar modern onderwijs wordt 
gegeven door tevreden medewerkers aan kinderen die graag naar school komen.  
 
Wijzers in onderwijs ziet het als een opdracht om samen met ouders bij te dragen aan de brede 
ontwikkeling van kinderen. Een ontwikkeling die gericht is op het verwerven van kennis en inzicht 
en creatieve, sociale en emotionele competenties. Dit alles om hen in staat te stellen later als 
volwassene te functioneren in een wereld waarvan we nog geen beeld hebben, met 
technologie die we nog niet kennen en beroepen die nu wellicht nog niet bestaan. We willen 
hen het vermogen geven om antwoorden te vinden op de veranderingen in de maatschappij, 
ieder op eigen kunnen en niveau. Daarom is ons motto: 
 

Kinderen bereiken, betrekken, begrijpen en begeleiden. 
 
Dit motto brengt tot uitdrukking, dat het onze wens en ons streven is, om met de juiste aandacht 
en zorg ieder kind tot maximale bloei te laten komen.  
 
De vier richtinggevende kernbegrippen verwondering, veilig voelen, ruimte en elkaars kracht zijn 
als volgt omschreven: 
 
Verwondering 
In essentie wordt verwondering ingevuld door een appèl te doen op de van nature aanwezige 
nieuwsgierigheid van kinderen en volwassenen. Daarbij worden zij geprikkeld om ontdekkend te 
leren en met een open houding hun omgeving tegenmoet te treden. Alle lerenden ervaren de 
durf om het onbekende op te zoeken. Lef en leren van fouten wordt sterk gestimuleerd. Daarbij 
geldt: doen is een andere manier van denken.  
 
Veilig voelen 
Wij vinden het van groot belang om kinderen en volwassenen zelf verantwoordelijkheid te geven 
voor hun leerproces. Dat gebeurt vooral in een omgeving waarin  iedereen zijn of haar talenten 
kan tonen, interesse wordt aangewakkerd en verschillen gevierd worden. Wij begrijpen dat er 
verschillende werk- en leerstijlen zijn bij kinderen en volwassenen. Een kwetsbare opstelling is een 
natuurlijk gegeven in onze scholen. Uitgangspunt hierbij is, dat wij alle vertrouwen hebben in de 
natuurlijke ontwikkelkracht van alle kinderen en volwassenen.  
 
Ruimte 
Het enige constante is verandering. Dat blijkt in onze samenleving en onze scholen en uit de wijze 
waarop we met inhouden omgaan. Dit vraagt van ons een kritisch denkvermogen, creativiteit 
en een ondernemende geest. De scholen van Wijzers in onderwijs bieden deze ruimte en 
stimuleren kinderen om vanuit hun eigen interesses en drijfveren toe te groeien naar een 
verantwoordelijk en maatschappij-betrokken wereldburger. Voor volwassenen betekent dit 
toegroeien naar het verder ontwikkelen van maatschappelijke betrokkenheid. Voor scholen 
betekent ruimte, dat zij de ruimte hebben om zich van elkaar te onderscheiden. 
 
Elkaars kracht 
Bij Wijzers in onderwijs is het geheel meer dan de som der delen. Door samen te werken, samen 
vragen te stellen en samen een zoektocht aan te gaan, leren we gebruik te maken van ieders 
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talent en van ieders verwondering. Samen leren we nu verantwoordelijkheid te dragen voor een 
goede toekomst en voelen we ons daar ook verantwoordelijk voor.  
 
Vanuit het besef dat maatschappelijke ontwikkelingen invloed hebben op ons onderwijs, toont 
Wijzers in onderwijs zich ambitieus en toekomstgericht. Om succesvol te zijn en te blijven richt zij 
zich op: 

• Het vergroten van het beleidsvoerend vermogen van haar scholen en het vergroten van 
de autonomie om schoolontwikkeling verder vorm te kunnen geven. 

• Het realiseren van een kansrijke leeromgeving die een brede ontwikkeling voor al haar 
leerlingen mogelijk maakt. 

• De versterking van de positie van de stichting en haar scholen in de regio. 
• Een effectieve samenwerking met al haar partners, zowel intern als extern, en de directe 

schoolomgeving. 
 
 
Strategisch beleidsplan 
In 2019 is het strategisch beleidsplan 2019-2023 van kracht geworden. Hierin zijn de collectieve 
ambities geformuleerd aan de hand van een vijftal doelen. Deze doelen zijn leidend voor de 
scholen en voor de stichting als geheel. Ten behoeve van het bepalen van opbrengsten in enig 
jaar van deze strategische beleidsperiode, zijn de centrale doelen van het strategisch beleid 
vertaald naar prestatie-indicatoren.  
 
Iedereen gaat met plezier naar school en voelt zich daar veilig. De school maakt dit 
aantoonbaar. 

Prestatie-indicatoren: 
a. De school hanteert valide instrumenten om de veiligheid aantoonbaar te 

maken en te communiceren. 
b. De school heeft een beredeneerd aanbod om de veiligheid van eenieder uit te 

werken en te borgen. 
 
Iedere leerling ontvangt onderwijs op maat  

Prestatie-indicatoren: 
a. De school is in proces en inhoud zodanig georganiseerd dat kinderen zich 

optimaal kunnen ontplooien. 
b. De school hanteert een systematiek waarmee het proces en de inhoud cyclisch 

worden gevolgd. 
c. De school stemt haar professionaliseringsbeleid af op het gestelde doel. 

 
Scholen hebben aantoonbaar toekomstgericht onderwijs 
 Prestatie-indicatoren: 

a. Scholen hebben een duidelijk beeld van innovatief onderwijs en weten dit 
vertaald in een beleidszorgcyclus. 

b. Scholen hebben aantoonbaar de middelen en onderwijsinhouden gekoppeld 
aan het gestelde doel. 

 
Scholen bij Wijzers in onderwijs leren van en met elkaar en doen dit op alle niveaus 

Prestatie-indicatoren:  
a. Er wordt samenwerking gerealiseerd binnen en tussen de scholen op zowel 

directie-, leerkracht- als op leerlingniveau. 
b. Samenwerking zorgt voor aantoonbare verbinding en versterking tussen de 

scholen. 
c. Scholen zien ouders als volwaardige educatieve partners. 

 
Scholen hebben een proactieve gerichtheid op de omgeving 

Prestatie-indicatoren:  
a. Scholen laten aantoonbaar gedrag zien dat zij gericht zijn op de omgeving en 

laten daar beleid op zien. 
b. Scholen nemen het voortouw in het afstemmen van het educatieve beleid met 

de daarvoor in aanmerking komende partners. 
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Toegankelijkheid & toelating 
De leerplichtwet zegt dat alle kinderen met ingang van de maand nadat ze vijf jaar zijn 
geworden, volledig leerplichtig zijn. Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen 
16 en 18 jaar, die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig. Een 
startkwalificatie is minimaal een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). De 
kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die onderwijs hebben gevolgd in de uitstroomprofielen 
arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs. 
Een en ander betekent dus, dat toelating regel is en niet-toelating of verwijdering een 
uitzondering. Een leerling mag dus in beginsel niet van onderwijs verstoken zijn. Daarnaast geldt 
dat ouders in beginsel keuzevrijheid hebben ten aanzien van de school voor hun kinderen. Deze 
keuze bepalen zij onder meer aan de hand van de pedagogische en didactische opvattingen 
van de school en de levensbeschouwelijke kleur van de school. De keuzevrijheid is grondwettelijk 
verankerd, evenals de vrijheid onderwijs aan te bieden. Juist daarom moet zorgvuldig met de 
schoolkeuze van ouders worden omgegaan. Ook daarom is toelating en wel toelating tot de 
school van keuze, regel. 
 
Toelating is de plaatsing van een leerling op de school. Van weigering is sprake wanneer de 
school het verzoek van de ouders om hun kind op een bepaald tijdstip tot de school toe te laten, 
afwijst. Plaatsing op een wachtlijst is ook een vorm van weigering. 
Wanneer een school een leerling weigert, zal op basis van de door het bestuur vastgestelde 
beleid steeds duidelijk moeten worden gemaakt waarom de leerling niet tot de school wordt 
toegelaten. 
 
Gronden voor weigering zijn: 

1. Het niet in voldoende mate tegemoet kunnen komen aan de hulpvraag die de leerling 
stelt. 

2. Geen huisvestingscapaciteit. 
3. Op grond van specifiek beleid ter bevordering van evenwichtige leerlingstromen. 
4. Omdat het binnen Wijzers in onderwijs bijzonder onderwijs betreft: de grondslag wordt 

door de ouders niet overeenkomstig het toelatingsbeleid van de school gerespecteerd 
dan wel onderschreven, tenzij er niet binnen een redelijke afstand de mogelijkheid is om 
openbaar onderwijs te volgen. 

 
Kinderen kunnen, vanaf de dag dat ze 4 jaar zijn, worden toegelaten tot de basisschool. 
In 2021 zijn door Wijzers in onderwijs geen kinderen geweigerd.  

1.2 ORGANISATIE 

Contactgegevens 
Naam: Wijzers in onderwijs 
Bestuursnummer: 41797 
Adres: Neutrale Hoek 4G, 6051 KX Maasbracht 
Telefoonnummer: 0475-436230 
KvK-nummer: 41066201 
E-mail: info@wijzersinonderwijs.nl  
Website: www.wijzersinonderwijs.nl  
 
Wijzers en onderwijs is eindverantwoordelijk voor 11 scholen voor primair onderwijs in de 
gemeenten Maasgouw en Echt-Susteren. De scholen hebben elk een eigen karakter.  
Op 1 januari 2021 had Wijzers in onderwijs 180 medewerkers in dienst. Het aantal leerlingen op 
peildatum 1 oktober 2021 was 1728. 

Bestuur 
Naam Functie Nevenfuncties betaald / onbetaald 
dr. ir. R.J.G. Henssen Voorzitter College van 

Bestuur 
Bestuurssecretaris Koninklijke Vereniging voor 
Nederlandse Muziekgeschiedenis, onbetaald 
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Scholen 
Naam school BRIN Website school 
De Maasparel 00AR www.bsdemaasparel.nl 
De Sleye 03QZ www.desleye.nl 
De Violier 03RS www.bsdeviolier.nl 
Sint Medardus 06KT www.medardus.nl 
Maria Goretti 06LO www.bsmariagoretti.nl 
De Koningsspil 08MB www.bskoningsspil.nl 
Op de Slek 17JP www.opdeslek.nl 
Patricius 17KU www.bspatricius.nl 
‘t Breerke 17WX www.breerke.nl 
De Toermalijn 17XX www.bs-toermalijn.nl 
Sint Martinus 25DE www.martinusschool.nl 

 
Een overzicht van de scholen en de links naar de websites van de scholen zijn te vinden op de 
website van Wijzers in onderwijs. Ook is informatie over de scholen te vinden op 
scholenopdekaart.nl. 

Organisatiestructuur 
De rechtsvorm van Wijzers in onderwijs is een stichting. Wijzers in onderwijs kent het raad van 
toezichtmodel, waarbij de functies van bestuur en intern toezicht van elkaar gescheiden zijn. Het 
college van bestuur is het bevoegd gezag van Wijzers in onderwijs. Naast een college van 
bestuur heeft Wijzers in onderwijs een raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op 
basis van het vastgestelde toezichtkader. Het jaarverslag van de raad van toezicht is 
opgenomen in bijlage 1. Het college van bestuur wordt bij dagelijkse werkzaamheden 
ondersteund door het stafbureau. Dit stafbureau valt onder de verantwoordelijkheid van het 
college van bestuur. Elke school wordt geleid door een directeur, belast met de dagelijkse 
leiding van de school en de uitvoering van taken m.b.t. de organisatie, het onderwijs, personeel 
en financieel beheer. Elke directeur legt als integraal schoolleider direct verantwoording af aan 
het college van bestuur.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

College van Bestuur 

GMR Bestuursbureau 

Directeuren 
 

Raad van Toezicht 

Scholen 
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De (gemeenschappelijke) medezeggenschap 
De stichting Wijzers in onderwijs heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 
Deze bestaat met ingang van november 2021 uit 4 personeelsleden en 4 ouders (daarvoor 
waren dit 5 personeelsleden en 5 ouders). De raad geeft advies en verleent instemming aan 
schooloverstijgende zaken (aangelegenheden die van belang zijn voor alle scholen of het 
merendeel van alle scholen). De voorzitter college van bestuur is de gesprekspartner van de 
GMR. Op verzoek bezoekt hij de vergadering om toelichting te geven en vragen te 
beantwoorden inzake door hem ingediende stukken en organisatieaangelegenheden. 
Medezeggenschapszaken met betrekking tot de individuele scholen worden behartigd door de 
medezeggenschapsraden (MR’en) van de afzonderlijke scholen. 
Navolgende punten zijn onderwerp van gesprek geweest tussen GMR en college van bestuur en, 
indien van toepassing, van advies of instemming voorzien: 
 
• Meerjarenbegroting 2021-2025 
• Jaarrekening 2020 
• Allocatiemodel schooljaar 2021-2022 
• Bestuursformatieplan schooljaar 2021-2022 
• Vakantierooster schooljaar 2021-2022 
• Klachtenregeling 
• Klokkenluidersregeling 
• GMR-reglement 
• Bestedingsplan mogelijk bovenmatig eigen vermogen 
• Beleid schoolgrootte 
• Wettelijk deel schoolgids 
• Functieboek. 
 
Verder heeft in 2021 een scholingstraject op het gebied van governance plaatsgevonden voor 
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de raad van toezicht en het college van 
bestuur van Wijzers in onderwijs. 
Het jaarverslag van de GMR van Wijzers in onderwijs is opgenomen in bijlage 2. 

Horizontale dialoog en verbonden partijen 
Horizontale verantwoording en informatie aan medewerkers verloopt via de schooldirecteur 
(mededelingen, teamoverleggen). Daarnaast is er voor medewerkers een periodieke 
nieuwsbrief, is er berichtgeving vanuit het college van bestuur en vinden er stichtingsbrede 
studiedagen en schoolbezoeken plaats. 
Ouders worden door de school op de hoogte gehouden van ontwikkelingen middels 
ouderportaal, ouderavonden en de schoolgids. In uitzonderlijke gevallen worden ouders 
rechtstreeks door het college van bestuur geïnformeerd. In 2021 zijn ouders regelmatig door het 
college van bestuur geïnformeerd over de stand van zaken, maatregelen en richtlijnen met 
betrekking tot de Coronapandemie.  
Een vorm van horizontale verantwoording die vanuit de sector gefaciliteerd wordt, is Scholen op 
de Kaart, waarop alle scholen van Wijzers in onderwijs terug te vinden zijn (scholenopdekaart.nl). 
Sinds 2020 neemt Wijzers in onderwijs deel aan de Benchmark van Wijs Accounants. In deze 
benchmark worden de kengetallen op de gebieden financiën, personeel, huisvesting en ICT van 
Wijzers in onderwijs vergeleken met een landelijke benchmark. 
 
Samenwerkingsverband PO 31-02 Midden-Limburg 
Wijzers in onderwijs participeert in het samenwerkingsverband PO 31-02 Midden-Limburg. Dit 
samenwerkingsverband is op basis van de Wet Passend Onderwijs per augustus 2014 in werking 
gegaan. Door voornoemde wet hebben schoolbesturen een zorgplicht voor elk kind. Kort 
gezegd komt het erop neer, dat voor elk kind een passende plaats gevonden moet worden die 
de juiste ondersteuning kan bieden voor een succesvolle (basis-)schoolloopbaan. Om deze 
plicht goed waar te kunnen maken, is samenwerking tussen de schoolbesturen noodzakelijk. 
Enerzijds om te zorgen voor een dekkend onderwijsaanbod binnen de regio en anderzijds om te 
kijken waar het onderwijs nog uitdagingen heeft om de deelnamepercentages in speciaal 
onderwijs en speciaal basisonderwijs in evenwicht te brengen met de landelijke gemiddelden. 
Hiertoe hanteert het samenwerkingsverband een ondersteuningsplan 2018-2022. Dit plan maakt 
inzichtelijk hoe een dekkend netwerk van zorg wordt gerealiseerd binnen de regio. Daarnaast 
maken de scholen binnen het samenwerkingsverband aan de hand van het 
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schoolondersteuningsprofiel (SOP) inzichtelijk welke ondersteuning zij kunnen bieden aan 
leerlingen die zorg behoeven. Naast de reguliere inspanningen heeft het samenwerkingsverband 
in de afgelopen periode aandacht geschonken aan de governancestructuur van het verband. 
Voor meer informatie over het samenwerkingsverband wordt verwezen naar de website: 
http://www.swvpo3102ml.nl. 
 
Gemeenten 
In het verslagjaar 2021 heeft wederom het lokaal onderwijsoverleg gemeente Maasgouw 
plaatsgevonden. Aan dit overleg nemen ook de partners van de voorschoolse voorzieningen 
deel, zodat afstemming kan plaatsvinden waarmee o.a. een doorgaande ontwikkelingslijn voor 
alle kinderen kan worden bewerkstelligd. Daarnaast worden de schoolbesturen middels dit 
overleg op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen in de kinderopvang. Het overleg 
wordt tevens benut om aan het onderwijs en kinderopvang gerelateerde partijen uit te nodigen 
om informatie te verstrekken over hun doen en laten. Ook heeft in 2021 een aantal overleggen 
met de gemeente Maasgouw plaatsgevonden gericht op de totstandkoming van een integraal 
huisvestingsplan. Dit plan is klaar en wordt in 2022 in de gemeenteraad besproken en naar mag 
worden aangenomen, vastgesteld.  
Binnen de gemeente Echt-Susteren heeft in het verslagjaar een aantal overlegmomenten 
plaatsgevonden, met name met betrekking tot het onderzoek naar de fusie van de basisscholen 
Op de Slek en Patricius. Daarnaast raadplegen de gemeente schoolbesturen met regelmaat 
telefonisch en via e-mail. 
 
PO-tafel 
De besturen voor primair onderwijs in Midden-Limburg overleggen met regelmaat in de vorm de 
zogenaamde PO-tafel Midden-Limburg. Bij deze PO-tafel zijn de volgende besturen betrokken: 
SPOLT, Swalm & Roer, Eduquaat, Meerderweert en Wijzers in onderwijs. De overleggen zijn gericht 
op thema’s, aandachtspunten en dilemma’s die voor alle betrokken besturen gelden. Zo zijn de 
krapte op de arbeidsmarkt, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en de leerkracht 
van startbekwaam naar vakbekwaam in het afgelopen jaar uitgebreid aan de orde gesteld. 
Daar waar mogelijk is daarbij gezamenlijk opgetrokken en zijn de lasten evenredig verdeeld. In 
2021 is de Klokkenluidersregeling besproken en is er een gezamenlijke commissie 
integriteitsvraagstukken geformeerd. Ook vinden er met regelmaat intervisiebijeenkomsten 
plaats. 

Klachtenbehandeling 
Wijzers in onderwijs heeft een klachtenregeling welke voldoet aan de wettelijke regeling voor 
klachten. Klachten worden zoveel mogelijk op schoolniveau afgehandeld. Elke school heeft ten 
behoeve hiervan een contactpersoon die fungeert als eerste aanspreekpunt. Daarnaast heeft 
de stichting een externe vertrouwenspersoon aangesteld die bij klachten wegens seksuele 
intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld als aanspreekpunt fungeert. 
 
Indien een klacht niet naar tevredenheid wordt opgepakt of afgehandeld, kan de klager een 
schriftelijke klacht indienen bij het college van bestuur. In samenspraak met betrokken 
leidinggevende zal, mede op basis van het principe hoor- en wederhoor, de klacht worden 
behandeld en afgehandeld. Mocht zulks niet naar tevredenheid geschieden, kan zowel klager 
als college van bestuur de Landelijke Klachtencommissie inschakelen. Hiervoor wordt verwezen 
naar: Geschillencommissie Bijzonder onderwijs, Landelijke Klachtencommissie PO/VO/BVE.  
Het Regelement Geschillencommissie is te vinden op de website van Wijzers in onderwijs.  
In 2021 zijn geen klachten bij voornoemde commissie ingediend. 

Juridische structuur 
Wijzers in onderwijs is een stichting met als grondslag Algemeen Bijzonder, waarbij kenmerken van 
Rooms-Katholiek, Protestants-Christelijk onderwijs worden gewaarborgd en tevens de 
mogelijkheid wordt geboden om openbaar onderwijs te verzorgen.  

Governance 
De samenwerking tussen college van bestuur, raad van toezicht en de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad is essentieel voor een optimale governance. Om deze gouden 



Bestuursverslag Wijzers in onderwijs 2021 12 

driehoek optimaal te positioneren, heeft in 2021 een gezamenlijk scholingstraject Governance 
plaatsgevonden voor deze drie gremia. Dit traject bestond uit een viertal bijeenkomsten: een 
gezamenlijke startbijeenkomst, twee afzonderlijke bijeenkomsten voor respectievelijk raad van 
toezicht en college van bestuur, en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en college 
van bestuur en een gezamenlijke slotbijeenkomst. Aan de hand van deze bijeenkomsten zijn 
afspraken en actiepunten geformuleerd die in schooljaar 2021-2022 zijn opgepakt. 

Functiescheiding 
Conform de wettelijke vereisten kent Wijzers in onderwijs een organieke scheiding tussen bestuur 
en (intern) toezicht, belegd bij het college van bestuur en de raad van toezicht, twee 
afzonderlijke organen met twee onderscheiden functies, het zogenaamde two-tier-model. 

Code Goed Bestuur 
De nieuwe ‘Code Goed Bestuur in het primair onderwijs’ van 1 januari 2021 beschrijft de 
uitgangspunten voor goed bestuur. De vier principes van de ‘Code Goed Bestuur’ vormen de 
basis, met als beginsel ‘doen en verantwoorden’: 

1. Het bestuur zorgt voor goed onderwijs voor alle kinderen. 
2. Het bestuur werkt voortdurend in verbinding met de maatschappelijke context. 
3. Het bestuur werkt actief aan de professionaliteit van de organisatie en van zichzelf. 
4. Het bestuur werkt integer en transparant. 

 
Goed onderwijsbestuur vereist bestuurders, interne toezichthouders, schoolleiders en leden van 
de medezeggenschapsraden die samen staan voor deze vier principes. Wijzers in onderwijs 
handhaaft deze code. Hierdoor laten bestuurders en intern toezichthouders zien, dat zij 
verantwoordelijkheid nemen voor goed onderwijs, zowel individueel als in verbinding met de 
maatschappelijke context, en dat zij daarbij professioneel, integer en transparant te werk gaan. 
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het management zijn vastgelegd in het 
Mangementstatuut van Wijzers in onderwijs van 5 september 2019. 
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2. Verantwoording van het beleid 
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2.1 ONDERWIJS & KWALITEIT 

Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg 
Wijzers in onderwijs ziet het als een missie om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te verzorgen voor 
alle kinderen die haar scholen bezoeken en hen daarmee optimaal voor te bereiden op de 
toekomst. Derhalve richt de kwaliteitszorg zich zowel op de kerntaak, het primaire proces als ook 
op de secundaire processen daaromheen en de samenhang tussen beiden. Dit alles met als 
doel het continu verbeteren van deze processen. Er wordt dan ook naar gestreefd de eigen 
kwaliteit voortdurend te meten, te verbeteren en te verantwoorden. Kwaliteitszorg wordt daarbij 
gezien als een totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op een 
permanente, systematische en cyclische wijze de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te 
bewaken, te verbeteren en te borgen. In onderstaand diagram is de kwaliteitszorg binnen Wijzers 
in onderwijs schematisch weergegeven. 
 

 
 
Zoals vastgelegd in het kwaliteitsbeleid van de stichting, wordt jaarlijks planmatig gewerkt 
volgens een vastgestelde kwaliteitsagenda. Daarbij is sprake van intern toezicht gericht op 
aansturing, monitoring en borging én het afleggen van verantwoording over de gerealiseerde 
kwaliteit aan belanghebbenden. Iedereen die in meer of mindere mate bij de school/scholen 
betrokken is, levert daarbij een bijdragen. Hoewel kwaliteit in eerste instantie ten goede moet 
komen aan de leerlingen en zij dus een belangrijke informatiebron vormen, nemen alle bij de 
school/scholen betrokken partijen deel aan de dialoog over kwaliteit. 
 
Om het kwaliteitsniveau te behouden en te verbeteren is de kwaliteitsagenda gericht op: 
 

- Opbrengsten: 1 oktobertelling, tussentijdse opbrengsten, eindopbrengsten 
- Domeinen: onderwijsleerproces, schoolklimaat, onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en 

ambitie 
 
De genoemde aspecten worden geanalyseerd, gerapporteerd en er wordt verantwoording 
over afgelegd. 
 
 

 

V1.2 Wijzers in onderwijs 12-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ONDERWIJSKWALITEIT 
Wijzers in onderwijs ervaart het als een uitdaging om proactief 
samen invulling te geven aan vier belangrijke elementen die de 
basis vormen voor het pedagogisch en didactisch handelen in 
de school. Deze basis wordt gevuld met vier richtinggevende 
kernwoorden: verwondering, veilig voelen, ruimte en elkaars 

kracht.  

Zo werken we aan onderwijskwaliteit:  
 
We maken onderscheid tussen het bewaken 
van de  kwaliteit en het verbeteren van de 
kwaliteit.  

• Schooljaarplan 
• Schoolzelfevaluaties 
• Leerkracht- en leerlingvragenlijsten 
• Verbeterplannen  
• Opbrengstanalyses  
• Tevredenheidsonderzoeken 
• Kwaliteitsonderzoeken 

 3 

Zo definiëren we onderwijskwaliteit:  
 
Kwaliteitszorg is continu op een 
systematische en cyclische wijze kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs verzorgen voor de 
leerlingen.  
De focus van kwaliteitszorg heeft betrekking 
op alle processen, activiteiten, methoden en 
middelen die gericht zijn op het vaststellen, 
bereiken en behouden van het gewenste 
kwaliteitsniveau. 
Kwaliteitsbeleid strekt zich uit over alle  
beleidsterreinen van de school. De aandacht 
voor het  pedagogisch en didactisch handelen 
van de leraren en vooral het leren van de 
leerlingen is de basis van de 
onderwijskwaliteit. Wij richten ons daarbij op 
de vijf kwaliteitsaspecten van de 
onderwijsinspectie, namelijk: 
onderwijsleerproces, schoolklimaat, 
onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en ambitie 
en financieel beheer 
 
Ons motto is: kinderen bereiken, betrekken, 
begrijpen en begeleiden. Met dit motto willen 
wij tot uitdrukking brengen dat het onze wens 
en streven is om met de juiste aandacht en 
zorg ieder kind tot maximale bloei te laten 
komen.  
 

 1 

Zo verantwoorden we onderwijskwaliteit:  

Het management van de organisatie wordt 
gevormd door het College van bestuur en de 
schooldirecteuren. Gezamenlijk zijn zij 
verantwoordelijk voor een zorgvuldige 
kwaliteitsdialoog over onderwijsresultaten,  
schoolontwikkeling en de WIO ontwikkeling. 
Verder is elke laag in de organisatie 
verantwoordelijk voor het eigen domein. De 
onderwijskwaliteit wordt op de volgende 
manieren verantwoord 
 

• Kengetallen  
• Eindtoets  
• Rapportage welbevinden leerlingen 
• Rapportage tevredenheid ouders 
• Rapportage tevredenheid 

medewerkers 
• Jaarverslag en jaarrekening  
• Managementrapportages  
• Schoolzelfvaluaties  
• Kwaliteits- en voortgangsgesprekken 

Zo hebben we zicht op onderwijskwaliteit: 
 
Kwaliteitsagenda waarin diverse activiteiten 
en metingen  zijn opgenomen, zoals 
klassenbezoeken,  groepsbesprekingen, 
trendanalyses m.b.t. tot tussen- en 
eindopbrengsten.  
Schoolzelfevaluatie bij leerlingen, 
medewerkers en ouders.   
Dialoog gericht op verbeterdoelen.  
Kwaliteits- en voortgangsgesprekken met 
het college van  bestuur.  
Kwaliteitsbezoeken waarbij een 
auditcommissie een dag op bezoek gaat bij 
een collegaschool.  
 

 2 

VERWONDERING 
Verwondering wordt ingevuld door een beroep 

te doen op de van nature aanwezige 
nieuwsgierigheid bij kinderen en volwassenen. 

Alle lerenden ervaren bij ons de durf om het 
onbekende op te zoeken.  

VEILIG VOELEN 
Wij vinden het van groot belang om kinderen 
en volwassenen zelf verantwoordelijkheid te 

geven voor hun leerproces. Dat gebeurt vooral 
in een omgeving waarin iedereen zijn of haar 

talenten kan tonen, de interesse wordt 
aangewakkerd en waar verschillen gevierd 

worden.  

 4 

RUIMTE 
De wereld om ons heen verandert. Dit vraagt 

van ons een kritisch denkvermogen, 
creativiteit en een ondernemende geest. De 
scholen van Wijzers bieden kinderen deze 
ruimte om vanuit hun eigen interesses en 

drijfveren toe te groeien naar een 
verantwoorde en maatschappij betrokken 

wereldburger.  
ELKAARS KRACHT 

Door samen te werken, samen vragen te 
stellen en samen een zoektocht aan te gaan, 
leren we gebruik te maken van ieders talent 

en van ieders verwondering. Samen leren we 
verantwoordelijkheid dragen voor een goede 

toekomst. 
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Doelen en resultaten 
In het strategisch beleidsplan 2019-2023 zijn de collectieve ambities geformuleerd aan de hand 
van de eerdergenoemde doelen. Deze doelen zijn leidend voor de scholen en voor de stichting 
als geheel. Ten behoeve van het bepalen van de opbrengsten in enig jaar van de strategische 
beleidsperiode, zijn de centrale doelen van het strategisch beleid vertaald naar prestatie-
indicatoren en naar doelen voor het betreffende jaar. 
 
Doel 1: Iedereen gaat met plezier naar school en voelt zich daar veilig. De school maakt dit 
aantoonbaar. 
 
Bij dit doel zijn twee prestatie-indicatoren geformuleerd: 

1. De school hanteert valide instrumenten om de veiligheid aantoonbaar te maken en te 
communiceren. 

2. De school heeft een beredeneerd aanbod om de veiligheid van eenieder uit te werken 
en te borgen. 

 
Doelen 2021: 

• Gebruik van gebenchmarkte vragenlijsten voor tevredenheid en veiligheid van 
leerlingen en medewerkers. 

• Invullinggeven aan Burgerschapsonderwijs op de scholen. 
 
Opbrengsten 2021: 

• Negen scholen maken gebruik van de Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) om 
leerlingen te volgen voor wat betreft sociale competentie, welbevinden en sociale 
veiligheid. Twee scholen maken hiervoor gebruik van het programma KiVa. Het 
programma De Vreedzame School om de sociale veiligheid te vergroten en om pesten 
tegen te gaan wordt door twee scholen gebruikt. Een school gebruikt het programma 
Positive Behaviour Support (PBS) in combinatie met de methode Kwink. Verder worden er 
weerbaarheidstrainingen gegeven en zijn er teamtrainingen Rots en Water. 

• Alle leerlingen van de groepen 6,7 en 8 hebben de SCOL- of KiVa-veiligheidsvragenlijst 
ten minste eenmaal ingevuld. Daarnaast hebben de leerlingen van de groepen (6,) 7 en 
8 in 2021 via Vensters deelgenomen aan de Monitoring Sociale Veiligheid. De sociale 
veiligheidsbeleving is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. 

• In 2021 is geen tevredenheidsvragenlijst onder de medewerkers uitgezet. Dit gebeurt in 
2022 via Vensters. 

• Ook in het kader van burgerschap is er aandacht voor sociale veiligheid en 
welbevinden. De scholen hebben in hun document Actief Burgerschap vastgelegd op 
welke wijze op school invulling wordt gegeven aan burgerschap. 

 
Doel 2: Iedere leerling ontvangt onderwijs op maat 
   
Bij dit doel zijn drie prestatie-indicatoren geformuleerd:  

1. De school is in proces en inhoud zodanig georganiseerd dat kinderen zich optimaal 
kunnen ontplooien. 

2. De school hanteert een systematiek waarmee het proces en de inhoud cyclisch worden 
gevolgd. 

3. De school stemt haar professionaliseringsbeleid af op het gestelde doel. 
 
Doelen 2021: 

• De opbrengsten van de scholen zijn in overeenstemming met de weging en spreiding 
van de leerlingpopulatie. 

• Voor alle scholen is er een bovenschools aanbod waar meer- en hoogbegaafde 
leerlingen aan kunnen deelnemen (Plusklas). 

• Handelingsgericht werken (HGW) is binnen alle scholen geïmplementeerd. 
 
Opbrengsten 2021: 

• Ondanks de sluiting van de scholen en het aanbieden van onderwijs op afstand, laten 
bijna alle scholen een positief beeld zien voor wat betreft de tussentijdse en 
eindopbrengsten. Hoewel de opbrengsten van BS De Toermalijn niet naar tevredenheid 
waren, werkt de school aan verbetering van de resultaten. BS De Sleye laat een grote 
verbetering zien ten opzichte van vorig jaar.  
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• De toetsen in schooljaar 2020-2021 leverden het volgende resultaat op: Bij de DMT 
voldeden bij de middentoets 15 van de 61 groepen niet aan de norm; bij de eindtoets 
waren dit 5 van de 54 groepen. Wat Begrijpend Lezen betreft voldeden bij de 
middentoets 23 van de 54 groepen niet aan de norm; bij de eindtoets waren dit 18 van 
de 49 groepen. Voor het onderdeel Spelling voldeden bij de middentoets 10 van de 64 
groepen niet aan de norm; bij de eindtoets waren dit 9 van de 55 groepen. Bij 
Woordenschat scoorden bij de middentoets 14 van de 64 groepen onder de norm. Deze 
toets wordt niet als eindtoets afgenomen. Bij het onderdeel Rekenen voldeden bij de 
middentoets 16 van de 65 groepen niet aan de norm; bij de eindtoets waren dit 15 van 
de 55 groepen. 

• Kwaliteit in Beeld is geüpdate en de cyclus van meerjarenplan - doelstellingengesprek - 
kwaliteitsbezoeken - schoolzelfevaluatie - opbrengstengesprek is geïmplementeerd. Het 
monitoren van en adviseren over kwaliteit gebeurt vanuit het bestuursbureau door een 
kwaliteitsteam bestaande uit kwaliteitsmedewerker, orthopedagoog en de voorzitter 
college van bestuur. De systematiek van de kwaliteitsbezoeken wordt in 2022 
geëvalueerd en naar verwachting aangepast. 

• Alle scholen hebben een jaarplan opgesteld en schoolzelfevaluaties gemaakt van de 
midden- en eindopbrengsten. Als gevolg van de (gedeeltelijke) sluiting van de scholen 
hebben in schooljaar 2020-2021 geen kwaliteitsonderzoeken plaatsgevonden. In 
schooljaar 2021-2022 hebben deze wel plaatsgevonden. Echter, door de corona-
maatregelen hebben nog niet op alle scholen lesbezoeken plaats kunnen vinden.  

• In hun schoolzelfevaluatie vergelijken de scholen de resultaten met de schoolnorm 
(gebaseerd op de weging en spreiding van de populatie). De systematiek om hier op 
stichtingsniveau een beeld van te genereren is nog in ontwikkeling. 

• Naast de Plusklas in Thorn is er een tweede Plusklas gestart voor de scholen aan de 
"andere" kant van de Maas. In totaal nemen circa 60 leerlingen deel aan dit extra 
aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Vanwege de corona-maatregelen 
werd een deel van de lessen online gegeven. 

• BS Sint Martinus is in schooljaar 2021-2022 gestart met thematisch onderwijs aan de hand 
van de methode Jeloo. 

• Handelingsgericht Werken (HGW) is op alle scholen geïmplementeerd. De 
groepsplannen zijn door de scholen aangepast. 

• Op twee scholen (Op de Slek en St. Medardus) is Mijn Rapportfolio geïmplementeerd. 
 

Doel 3: Scholen hebben aantoonbaar toekomstgericht onderwijs 
 
Bij dit doel zijn twee prestatie-indicatoren geformuleerd:  

1. Scholen hebben een duidelijk beeld van innovatief onderwijs en weten dit vertaald in 
een beleidszorgcyclus. 

2. Scholen hebben aantoonbaar de middelen en onderwijsinhouden gekoppeld aan het 
gestelde doel. 

 
Doelen 2021: 

• Alle scholen nemen deel aan het programma 10-14 onderwijs. 
• Alle scholen hebben Wetenschap & Technologie geïmplementeerd in het onderwijs. 
• Het fusie-onderzoek van basisscholen Op de Slek en Patricius is afgerond en er is een 

besluit genomen. 
• Scholen richten hun onderwijs zodanig in, dat kinderen ondanks het lerarentekort goed 

onderwijs krijgen. 
 

Opbrengsten 2021: 
• Het programma 10-14 onderwijs bestaat nu uit een zevental pijlers. Negen van de 11 

scholen nemen met het Connect College deel aan dit traject (variërend van 2 tot 6 
pijlers per school). Twee scholen trekken op met de voor hen meer nabijgelegen 
scholengemeenschap Sint Ursula. 

• Op het gebied van Wetenschap & Technologie (W&T) vinden steeds meer 
stichtingsbrede activiteiten plaats. Scholen worden ondersteund door de W&T-
coördinator bij de inzet van W&T binnen bestaande projecten en onderwijsvormen. 
Ondanks de coronamaatregelen hebben de scholen deel kunnen nemen aan het 
project Spacebuzz. Vanwege het grote enthousiasme vindt dit project ook in 2022 weer 
plaats. 
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• Binnen het fusieonderzoek van de basisscholen Op de Slek en Patricius is ruim aandacht 
voor de inrichting van vernieuwend onderwijs. Het fusierapport en de fusie-
effectrapportage zijn in concept gereed. De besluitvorming vindt plaats in 2022. 

• Iedere school en iedere medewerker maakt optimaal gebruik van Google Workspace. 
Als gevolg van het onderwijs op afstand tijdens de scholensluiting is door alle scholen 
intensief gebruik gemaakt van Classroom, Meet en andere Google-applicaties. Na het 
weer opengaan van de scholen is de intensiteit van het gebruik afgenomen. Online 
vergaderen en afstandsonderwijs bij groepsquarantaine hebben een vaste plaats 
gekregen. 

• Innovatie op de scholen wordt gestimuleerd middels het beschikbaar stellen van 
innovatiegelden. NPO-gelden worden deels gebruikt om ontwikkelingen te versnellen. In 
2021 is vanwege de toekenning van de NPO-gelden, geen innovatiebudget 
beschikbaar gesteld. Dit zal in de toekomst wel weer gebeuren. 

• Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van adaptieve toetsen.  
• Kleine scholen oriënteren zich op een thematische aanpak van het onderwijs. BS Sint 

Martinus is in schooljaar 2021-2022 gestart met de implementatie van thematisch 
onderwijs met de methode Jeloo. 

• Bij BS De Koningsspil wordt gestart met het invoeren van hoekenwerk voor alle leerjaren. 
Dit traject zal in 2022 worden afgerond. 

• Binnen de stichting is in schooljaar 2021-2022 gestart met video-interactiebegeleiding 
voor leerkrachten. Hiervan kan iedere leerkracht gebruik maken. Voor startende 
leerkrachten is video-interactiebegeleiding een onderdeel van het begeleidingstraject. 
Drie medewerkers hebben in 2021 in totaal circa 17 leerkrachten begeleid, waarvan 10 
startend zijn.  

• Binnen het functieboek zijn nu drie verschillende functies voor onderwijsassistent en is de 
functie van leraarondersteuner opgenomen. Dit biedt de mogelijkheid om het onderwijs 
(mede vanwege het lerarentekort) anders te organiseren en kinderen meer individueel 
te begeleiden. 

 
Doel 4: Scholen bij Wijzers in onderwijs leren van en met elkaar en doen dit op alle niveaus 
 
Bij dit doel zijn drie prestatie-indicatoren geformuleerd:  

1. Er wordt samenwerking gerealiseerd binnen en tussen de scholen op zowel directie-, 
leerkracht- als op leerlingniveau. 

2. Samenwerking zorgt voor aantoonbare verbinding en versterking tussen de scholen. 
3. Scholen zien ouders als volwaardige educatieve partners. 

 
Doelen 2021: 

• Voor startende leerkrachten zijn er bovenschoolse intervisiebijeenkomsten. 
• Stichtingsbrede studiedagen krijgen invulling aan de hand van een aantal terugkerende 

thema’s, waarbij ervaringen en best practices worden gedeeld. 
 

Opbrengsten 2021:  
• Voor de startende leerkrachten vinden bovenschoolse intervisiebijeenkomsten plaats. De 

eerdergenoemde video-interactiebegeleiding is een onderdeel van het programma. 
• Als gevolg van Corona-maatregelen is een aantal zaken (bijv. samenwerking met 

andere scholen) blijven liggen. Wel zoeken scholen elkaar op en maken gebruik van 
elkaars ervaringen bij het kiezen van nieuwe methoden.  

• Op de scholen wordt intern goed wordt samengewerkt, vooral in scholen waar 
groepsdoorbrekend wordt gewerkt. Ook vindt op de meeste scholen collegiale visitatie 
plaats. Schooloverstijgende collegiale consultatie vindt nog te weinig plaats.  

• Hoewel op directie- en IB-niveau een aantal werkgroepen is geformeerd, wordt er nog 
te weinig op leerkrachtniveau samengewerkt. 

• Scholen delen hun ambities en resultaten met ouders en stakeholders. In de schoolgids 
zijn de relevante resultaten opgenomen. Verder zijn de resultaten voor iedereen te zien 
via Vensters. De kwaliteitsdialoog wordt gevoerd binnen de medezeggenschapsraden 
en relevante zaken worden met de ouderraad/-vereniging besproken. Ouderportaal is 
ingevoerd bij alle scholen. De lijnen met ouders/verzorgers o.a. via ouderportaal zijn kort. 
De eerste ervaringen met Mijn Rapportfolio zijn positief, zowel vanuit de ouders als vanuit 
de beide scholen die dit hebben ingevoerd. 

• Binnen het samenwerkingsverband wordt gewerkt aan een nieuwe 
ondersteuningsstructuur, waarbij de scholen zelf het budget krijgen voor de inkoop van 
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begeleiding. Omdat er binnen het samenwerkingsverband veel expertise aanwezig is, is 
de samenwerking met SPOLT gestart om een gezamenlijk ondersteuningsteam vorm te 
geven. Alle scholen van Wijzers in onderwijs en SPOLT kunnen gebruik maken van dit 
nieuw te vormen ondersteuningsteam. De besluitvorming over deze nieuwe 
ondersteuningsstructuur vindt in de eerste helft van 2022 plaats, zodat deze in schooljaar 
2022-2023 kan worden geïmplementeerd 

• Wederom hebben in 2021 twee stichtingsbrede studiedagen plaatsgevonden. Hierbij is 
een aantal stichtingsbrede thema's in de vorm van workshops aangebonden 
(begrijpend lezen; het jonge kind; go, presenter en programmeren; bewegend leren; 
werken vanuit leerlijnen; creatief denken; prikkelverwerking en gedrag; kernkwaliteiten 
en NT2). Aan de hand van een enquête wordt geïnventariseerd welke onderwerpen 
terugkomen tijdens de studiedag aan het einde van het schooljaar 2021-2022. 
Daarnaast loopt er een schooloverstijgende scholing "Het Jonge Kind".  

• Tijdens de eerste studiedag zijn de best practices met betrekking tot begrijpend lezen 
met elkaar gedeeld. 

 
Doel 5: Scholen hebben een proactieve gerichtheid op de omgeving 
 
Bij dit doel zijn twee prestatie-indicatoren geformuleerd:  

1. Scholen laten aantoonbaar gedrag zien dat zij gericht zijn op de omgeving en laten 
daar beleid op zien. 

2. Scholen nemen het voortouw in het afstemmen van het educatieve beleid met de 
daarvoor in aanmerking komende partners. 

 
Doelen 2021: 

• De NT2-aanpak wordt samen met de gemeente geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 
• Meer inzetten vakleerkrachten, ook met het oog op het lerarentekort. 

 
Opbrengsten 2021:  

• De NT-2-aanpak waar in 2020 mee is gestart op de basisscholen in de gemeente 
Maasgouw, heeft deels het gewenste effect. Echter, voor kinderen van nieuwkomers die 
minder dan 10 maanden onderwijs in Nederland hebben genoten, is echt een andere 
aanpak nodig. Voor een optimale taalontwikkeling is het van groot belang dat deze 
kinderen eerst naar een taalschool gaan, om vervolgens terug te keren naar de “eigen” 
basisschool. Met de gemeente is overeengekomen dat de kosten voor vervoer van deze 
kinderen voor de helft door de gemeente worden vergoed, de andere helft wordt door 
de school gedragen.  

• Een aantal scholen heeft een nauw, structureel contact met verenigingen en 
organisaties in het dorp of de wijk, waarmee samen zaken worden georganiseerd. Door 
de corona-maatregelen is er in 2021 relatief weinig contact met de omgeving van de 
scholen geweest.  

• De cultuurgelden zijn en worden ingezet om extra projecten vorm te geven, indien 
muzieklessen niet kunnen plaatsvinden. Dit geldt met name voor BS Sint Martinus en BS 
Maria Goretti. De samenwerking met diverse aanbieders van sport, cultuur en muziek is 
uitgebreid, maar lag in 2021 vrijwel stil als gevolg van de corona-maatregelen. Wel wordt 
door een aantal scholen vanuit de NPO-gelden gebruik gemaakt van vakleerkrachten 
muziek en lichamelijke opvoeding. 

• Alle scholen nemen deel aan de herfstsignalering voor de leerlingen die na groep 8 naar 
het Connect College gaan.  

• Alle scholen participeren actief binnen het samenwerkingsverband. De invoering van 
het schoolmodel, gepaard gaande met een aanzienlijke bezuiniging binnen het 
samenwerkingsverband, maakt dit noodzakelijk. 

• De IB’ers van de scholen nemen deel aan de werkgroep VVE. Scholen werken samen 
met de voor- en vroegschoolse partners. De individuele ontwikkelingslijn van het kind 
wordt vertaald naar gerichte acties en activiteiten gerelateerd aan de leerlijnen. 
Afstemmen van de VVE-aanpak met de gemeenten blijft een punt van aandacht.  

Overige ontwikkelingen 
Het jaar 2021 stond evenals het jaar 2020 voor een groot deel in het teken van de Covid-19-
pandemie. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, besloot het kabinet om de 
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scholen vanaf 16 december 2020 te sluiten. Deze sluiting duurde uiteindelijk tot 8 februari 2021. 
Tijdens de sluiting hebben de scholen onderwijs op afstand verzorgd. Kinderen van ouders met 
zogenaamde cruciale beroepen en kinderen met een kwetsbare thuissituatie werden op de 
scholen opgevangen. Gemiddeld zijn er in de periode tussen 4 januari en 5 februari 150 
leerlingen per dag op alle scholen samen opgevangen.  
Na een periode waarin weer regulier onderwijs werd geboden, moesten de scholen op 20 
december 2021 opnieuw de deuren sluiten. Hoewel in deze week geen afstandsonderwijs werd 
geboden, werden wel kinderen op de scholen opgevangen. Gemiddeld 97 per dag van alle 
scholen samen. 
 
Ondanks dat in de periode van openstelling (van 8 februari tot 23 juli en van 6 september tot 17 
december) in totaal 388 keer een groep een dag thuis moest blijven (gemiddeld was over die 
periode 3% van de groepen thuis), heeft geen van de scholen van Wijzers in onderwijs een 
periode moeten sluiten vanwege een te hoog aantal besmettingen. 
 
Als gevolg van quarantainemaatregelen, afstandsonderwijs en afwezigheid door ziekte van 
individuele leerlingen en leerkrachten, zijn er zorgen over de langtermijneffecten van deze 
schoolsluiting voor de leerlingen, ook voor wat betreft de emotionele en sociale ontwikkeling van 
kinderen. De vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) beschikbaar gestelde middelen 
worden door de scholen, op schoolniveau ingezet voor verschillende interventies, met als doel 
de achterstanden in de ontwikkeling te beperken (zie paragraaf 2.4). 

Toekomstige ontwikkelingen 
Het in april gestarte onderzoek naar een mogelijke fusie tussen de basisscholen Op de Slek en 
Patricius is eind 2021 afgerond. Nadat het advies van het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Echt-Susteren is ontvangen, zal het college van bestuur een 
besluit nemen. Dit besluit wordt vervolgens voorgelegd aan de raad van toezicht en aan de 
medezeggenschapsraden van beide scholen. Dit is gebeurd in april 2022. 

Onderwijsresultaten 
De onderwijsresultaten worden door scholen onder andere zichtbaar gemaakt via 
scholenopdekaart.nl. In tegenstelling tot 2020 werd in 2021 wel de eindtoets bij de leerlingen van 
groep 8 afgenomen. De resultaten van deze eindtoets zijn gemiddeld iets lager dan die van 
voorgaande jaren. Dit geldt ook voor het landelijke gemiddelde resultaat. 
 

School 
aantal 
leerlingen 

toets gemiddeld 2021 gemiddeld 2019 

De Maasparel 23 Cito 531,2 537,6 

De Sleye 28 Route 8 214 199,6 

De Violier 20 Cito 533,6 531,9 

St. Medardus 9 Cito 529,6 535,4 

Maria Goretti 9 Cito 541,2 541,4 

De Koningsspil 15 Cito 542,5 543,0 

Op de Slek 6 Cito 533 354,9 (DIA) 

Patricius 23 Cito 535 534,9 

‘t Breerke 15 Cito 532,4 536,9 

De Toermalijn 19 Cito 535,8 534,5 

Sint Martinus 7 Cito 532,3 534,8 

Totaal 174 Gewogen gemiddelde 534,9 535,6 
Rood > 1 punt onder landelijk gemiddelde 
Oranje  ≤ 1 punt onder landelijkgemiddelde 
Groen is boven landelijk gemiddelde 
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Overzicht trendanalyse LVS-toetsen (groep 3 t/m 7) Midden ‘20-‘21 – Eind ’20-‘21 
 

De Maasparel Leerjaar 3 Leerjaar 4  Leerjaar 5  Leerjaar 6 Leerjaar 7  
Begrijpend Lezen        

DMT      
Rekenen      
Spelling      

 
De Sleye Leerjaar 3 Leerjaar 4  Leerjaar 5  Leerjaar 6 Leerjaar 7  
Begrijpend Lezen       
DMT      
Rekenen      
Spelling      

 
De Violier Leerjaar 3 Leerjaar 4  Leerjaar 5  Leerjaar 6 Leerjaar 7  
Begrijpend Lezen       
DMT      
Rekenen      
Spelling      

 
St. Medardus Leerjaar 3 Leerjaar 4  Leerjaar 5  Leerjaar 6 Leerjaar 7  
Begrijpend Lezen       
DMT      
Rekenen      
Spelling      

 
Maria Goretti Leerjaar 3 Leerjaar 4  Leerjaar 5  Leerjaar 6 Leerjaar 7  
Begrijpend Lezen       
DMT      
Rekenen      
Spelling      

 
De Koningsspil Leerjaar 3 Leerjaar 4  Leerjaar 5  Leerjaar 6 Leerjaar 7  
Begrijpend Lezen       
DMT       
Rekenen      
Spelling      

 
Op de Slek Leerjaar 3 Leerjaar 4  Leerjaar 5  Leerjaar 6 Leerjaar 7  
Begrijpend Lezen       
DMT      
Rekenen      
Spelling      

 
Patricius Leerjaar 3 Leerjaar 4  Leerjaar 5  Leerjaar 6 Leerjaar 7  
Begrijpend Lezen       
DMT      
Rekenen      
Spelling      
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‘t Breerke Leerjaar 3 Leerjaar 4  Leerjaar 5  Leerjaar 6 Leerjaar 7  
Begrijpend Lezen       
DMT      
Rekenen      
Spelling      

 
Toermalijn Leerjaar 3 Leerjaar 4  Leerjaar 5  Leerjaar 6 Leerjaar 7  
Begrijpend Lezen       

DMT      
Rekenen      
Spelling      

 
Sint Martinus Leerjaar 3 Leerjaar 4  Leerjaar 5  Leerjaar 6 Leerjaar 7  
Begrijpend Lezen       
DMT      
Rekenen      
Spelling      

 
Groen: Trend laat groei zien en de score is boven het landelijk gemiddelde. 
Geel: Trend laat groei zien, maar de score is onder het landelijk gemiddelde. 
Oranje: Trend laat daling zien, maar de score is boven het landelijk gemiddelde. 
Rood: Trend laat daling zien en de score is onder het landelijk gemiddelde. 
Wit: Toets niet afgenomen. 
 
 
In 2021 hebben alle scholen de LVS-middentoetsen afgenomen. Er kan geconcludeerd worden, 
dat verre weg de meeste groepen op alle onderdelen een vooruitgang hebben laten zien. 
Hierbij mag ook benoemd worden dat bij basisschool De Sleye en basisschool De Toermalijn een 
mooie verbetering heeft plaats gevonden ten opzichte van de resultaten in 2020. Ondanks dat 
er mooie vooruitgangen zijn, is begrijpend lezen op stichtingsniveau nog een punt van 
aandacht. Dit wordt door een werkgroep nader bekeken en onderzocht. Basisschool De Violier 
en basisschool Sint Martinus scoren goed op dit gebied en kunnen hun good practices delen 
met andere scholen (de good practices van Sint Martinus zijn tijdens de eerste studiedag van 
2021 met de andere scholen gedeeld).  
Als er wordt gekeken naar de scores in de verschillende groepen, is te constateren dat in de 
groepen 5, 6 en 7 het vaakst onder het landelijk gemiddelde wordt gescoord. De overgang 
tussen deze groepen verdient aandacht. De doorgaande leerlijn dient kritisch te worden 
bekeken en gevolgd om de stof van deze leerjaren beter op elkaar aan te laten sluiten.  
Als de resultaten van schooljaar 2020-2021 worden vergeleken met de resultaten van schooljaar 
2019-2020, is er een aantal verbeteringen te zien. Zo zijn er nu vijf scholen waar alle groepen op 
het gebied van spelling boven het landelijk gemiddelde scoren, ten opzichte van drie scholen in 
het voorgaande schooljaar. Op het gebied van rekenen is er nog maar één school waar het 
merendeel van de toetsen onder het landelijk gemiddelde ligt, terwijl dat er in het schooljaar 
ervoor vier waren. In schooljaar 2019-2020 waren er twee scholen waar meer dan de helft van 
alle toetsen onder het landelijk gemiddelde lag. In schooljaar 2020-2021 was dat bij geen enkele 
school het geval.  
  
Wijzers in onderwijs is tevreden over de resultaten die de scholen laten zien in deze moeilijke tijd. 
De resultaten tonen aan dat de scholen het thuisonderwijs op een goede manier hebben 
aangepakt en de kinderen op een goede manier onderwijs op afstand hebben geboden. 
Leerkrachten zijn ook in deze tijd in staat gebleken om flexibel om te gaan met het onderwijzen 
van leerlingen. Er moet echter wel rekening worden gehouden met eventuele achterstanden die 
op het eerste oog niet meteen zichtbaar zijn. Hier zal een trendanalyse uitsluitsel over moeten 
geven.  
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Internationalisering 
Wijzers in onderwijs heeft geen specifiek beleid op het gebied van internationalisering. Behalve 
basisschool De Sleye, onderhouden de scholen geen structurele contacten met scholen in het 
buitenland. Momenteel zijn er geen plannen om op internationaliseringsgebied verdere 
activiteiten te ontplooien. 

Onderzoek 
Wijzers in onderwijs heeft momenteel geen beleid op het gebied van onderzoek. 

Inspectie 
De onderwijsinspectie bezoekt een keer in vier jaar ieder schoolbestuur in Nederland. Tijdens dit 
bezoek onderzoekt de inspectie of het bestuur op de onder haar ressorterende scholen zorgt 
voor voldoende kwaliteit van onderwijs en of er geen financiële risico’s bestaan. In 2021 heeft 
een dergelijk bezoek niet plaatsgevonden (de laatste keer was 2018 bij de voormalige Stichting 
Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht). Voor het volledige rapport van het vierjaarlijks onderzoek 
wordt verwezen naar de website van Wijzers in onderwijs. 
 
Op 2 maart 2021 heeft op BS De Violier een digitaal inspectieonderzoek in het kader van het 
Doorstroomonderzoek Schoolloopbanen COVID-19 plaatsgevonden. 

Visitatie 
In verslagjaar 2021 heeft geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden. 

Passend onderwijs 
Passend onderwijs houdt in dat kinderen binnen de school de beste vorm van onderwijs en zorg 
krijgen, passend bij hun ontwikkeling. De doelen die gezamenlijk door de scholen binnen het 
samenwerkingsverband worden nagestreefd en de ambities zijn vastgelegd in het vastgestelde 
ondersteuningsplan 2018-2022 van het samenwerkingsverband passend onderwijs midden-
Limburg PO 3102 (hier te vinden). 
De uitvoering van passend onderwijs ligt dan ook in de eerste plaats bij de scholen, waarbij de 
intern begeleider het interne proces van passend onderwijs in de school coördineert en 
ondersteuning biedt. Om die reden heeft elke school een of meer intern begeleiders, die 
bekostigd worden vanuit de lumpsum financiering. De bijdragen vanuit het 
samenwerkingsverband worden gebruikt voor de inkoop van externe ondersteuning, 
onderzoeken, scholing op het gebied van passend onderwijs en de bekostiging van de 
ambulant begeleider meer- en hoogbegaafdheid 
 
In 2020 werd de kwaliteit van het samenwerkingsverband door de inspectie beoordeeld en 
werden verbeterpunten gesignaleerd ten aanzien van het sturen op kwaliteit en de professionele 
kwaliteitscultuur. Dit heeft onder meer geleid tot een aanpassing van de kwaliteitszorg, een 
verandering in de ondersteuningsstructuur en de bestuurlijke herinrichting (directeur-bestuurder 
en raad van toezichtmodel).   
 
Wat de ondersteuningsstructuur betreft, is in 2021 door de algemene ledenvergadering van het 
samenwerkingsverband ingestemd met het besluit om de bestaande financiering anders in te 
richten. Waar het samenwerkingsverband tot nu toe het bestuurs- of expertisemodel hanteerde 
(de middelen om ondersteuning te bekostigen werden op bestuursniveau toegekend en ingezet 
om drie ondersteuningsteams (OT), de ondersteuning op NT2-gebied en ambulant begeleiders te 
financieren), is ervoor gekozen om met ingang van het schooljaar 2022-2023 over te gaan naar 
het schoolmodel. Hierbij wordt de hoogte van het bedrag per school vastgesteld volgens het 
principe van weging en spreiding (samenstelling van de leerlingpopulatie op basis van gegevens 
van de gemeente) en leerlingenaantallen. Hiermee zouden scholen zelf de benodigde 
ondersteuning moeten inkopen. 
 
In diezelfde periode zag het samenwerkingsverband 3102 zich ook genoodzaakt om een forse 
bezuinigingsoperatie in te zetten. Dit heeft geleid tot een noodzakelijke, grote bezuiniging om de 
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begroting voor schooljaar 2022-2023 sluitend te krijgen. De verandering in de financiering van de 
ondersteuning (de invoering van het schoolmodel) is noch oorzaak, noch gevolg van de 
bezuiniging, maar gaat er wel mee gepaard. Daarnaast ligt er de opdracht op de 
verwijzingspercentages naar beneden te krijgen. Als de scholen er op samenwerkingsverband-
niveau niet in slagen om deze verwijzingspercentages naar s(b)o naar beneden bij te stellen, zal 
er tevens een negatieve verevening plaatsvinden om de toeloop naar het speciaal (basis-) 
onderwijs te kunnen blijven bekostigen. Concreet betekent dit, dat de bijdragen aan de scholen 
voor ondersteuning verder zullen teruglopen.    
 
De bezuinigingen leiden ertoe, dat er veel minder geld voor ondersteuning van de scholen 
beschikbaar is, zowel voor het uitvoeren van het bestuurs- of expertisemodel als voor het 
schoolmodel. 
 
Hieronder is het aantal in schooljaar 2020-2021 door de scholen van Wijzers in onderwijs 
afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen so en sbo weergegeven en de deelnamepercentages 
van de afgelopen vijf schooljaren. 
 

Aantal 
leerlingen 
op 1-10-

2020 

Aantal 
in 2020-

2021 
naar sbo 

Deelnamepercentage Aantal 
in 2020-

2021 
naar so 

Deelnamepercentage 
% in 

2020-
2021 

% in 
2019-
2020 

% in 
2018-
2019 

% in 
2017-
2018 

% in 
2016-
2017 

% in 
2020-
2021 

% in 
2019-
2020 

% in 
2018-
2019 

% in 
2017-
2018 

% in 
2016-
2017 

1.717 12 0,70 0,42 1,09 0,77 0,59 6 0,35 0,30 0,30 0,18 0,18 
 

2.2 PERSONEEL & PROFESSIONALISERING  

Samenstelling personeelsbestand 
Bij Wijzers in onderwijs waren op 31 december 2021 182 medewerkers in dienst met een totale 
betrekkingsomvang van 123,36 fte en een netto inzet van 120,50 fte. Van de medewerkers was 
80,2% vrouw en 19,8% man. In vergelijking met de landelijke gegevens, hadden in schooljaar 
2020-2021 bij Wijzers in onderwijs aanzienlijk meer mensen een betrekkingsomvang van 0,8 fte of 
hoger (52% ten opzichte van circa 36% landelijk). Ook was het aandeel medewerkers in vaste 
dienst in schooljaar 2020-2021 met 92% groter dan het landelijk gemiddelde (86%) 
(benchmarkpovo.nl). De gemiddelde leeftijd van de medewerkers was op 31 december 2021 
43,7 jaar. Ten opzichte van de landelijke gegevens valt op, dat Wijzers in onderwijs relatief meer 
medewerkers in dienst heeft in de leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar en minder in de andere 
leeftijdscategorieën. In de afgelopen schooljaren is een vergroening van het personeelsbestand 
waar te nemen. 

Doelen en resultaten 
Het integraal personeelsbeleid van Wijzers in onderwijs is gericht op het regelmatig en 
systematisch afstemmen van de inzet van talenten, vaardigheid, inzicht, kennis en 
bekwaamheden van alle medewerkers op de inhoudelijke en de organisatorische doelen van 
de school en de stichting als geheel. Deze afstemming is ingebed in de strategische positie en 
gerelateerd aan de onderwijscontext. Hierbij wordt professioneel gebruikgemaakt van een 
samenhangend geheel van instrumenten en middelen die gericht zijn op de ontwikkeling van 
individuele medewerkers. 
 
‘Integraal’ wordt op drie manieren geïnterpreteerd, het betekent: 

1. Voldoende afstemming tussen de doelen van de school en de stichting, en de 
ontwikkeling van het individuele personeelslid (deze afstemming is uiteraard ingebed in 
de strategische positie van de school en gerelateerd aan het onderwijs- en leerconcept 
van de school). 

2. Personeelsmanagementinstrumenten die gericht zijn op de ontwikkeling van (alle) 
medewerkers. Personeelszorg en personeelsbeheer en -administratie ondersteunen dan 
wel versterken elkaar op logische wijze (er is sprake van samenhangend handelen op 
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onderwijskundig, financieel, organisatorisch, beheersmatig en personeelsbeleid én de 
afstemming van de verschillende instrumenten bij het vormgeven en uitvoeren van 
personeelsbeleid). 

3. Verschillende betrokkenen: raad van toezicht, college van bestuur, directie en 
medewerkers leveren ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid competent een 
bijdrage aan het realiseren van het personeelsbeleid. 

 
Scholen moeten in staat zijn om: 

• integraal personeelsbeleid vorm te geven in de gehele school; 
• medewerkers medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen professionele 

ontwikkeling; 
• een relatie te leggen tussen alle doelstellingen, de inzet van personeel en (financiële) 

middelen; 
• de instrumenten voor personeelsbeleid samenhangend in te zetten; 
• talentontplooiing en competentiemanagement toe te passen. 

 
Binnen de scholen wordt steeds meer gebruik gemaakt van onderwijsassistenten en sinds 
schooljaar 2020-2021 ook van leraarondersteuners. Enerzijds om de werkdruk van leerkrachten te 
verlagen, anderzijds om het onderwijs anders vorm te kunnen geven met het oog op het 
toenemend landelijk tekort aan leerkrachten. Vanuit de gelden die beschikbaar zijn gekomen 
voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs zijn door scholen onder andere 
vakdocenten aangetrokken voor lichamelijke opvoeding en bewegingsonderwijs. 
 
Wijzers in onderwijs heeft bovenschool circa 3 fte aan leerkrachten beschikbaar, die worden 
ingezet voor kort- en langdurende vervangingen. Deze leerkrachten krijgen als eerste een 
reguliere aanstelling aangeboden, wanneer er vacatureruimte ontstaat voor leerkrachten. In 
2021 zijn deze leerkrachten vrijwel uitsluitend ingezet voor langdurige vervangingen.  
 
Om een bijdrage te kunnen leveren aan de opleiding van nieuwe leerkrachten, zijn twee van de 
scholen van Wijzers in onderwijs (De Sleye en De Toermalijn) opleidingsschool voor de Pabo. 
 
Onder professionalisering wordt verstaan, alle activiteiten die tot doel hebben kennis en 
vaardigheden van medewerkers te verbeteren en verder te ontwikkelen.  
Het professionaliseringsbeleid van Wijzers in onderwijs is gericht op een aantal aspecten: 
 

1. Het bevorderen en op peil houden van de kwaliteit van het onderwijs en van de 
ondersteunende activiteiten binnen het onderwijs. 

2. Het bevorderen van de beroepsmatige ontplooiing en interesseontwikkeling van 
medewerkers. 

3. Het bevorderen van meer samenwerking tussen de verschillende scholen. 
4. Scholing ter ondersteuning van loopbaanontwikkeling. 
5. Een permanente ontwikkeling van medewerkers kan een belangrijk middel zijn bij de 

bestrijding van het voortijdig opbranden (“burn out”). 
6. Door de wet kan voor de uitoefening van specifieke functies een bewijs van 

bekwaamheid worden vereist (bijv. BHV). 
7. Het bevorderen van de mogelijkheid tot overplaatsing. 
8. Als gedwongen afvloeiing aan de orde is, moet het bestuur – voor zover mogelijk – 

streven naar het herplaatsen van degene wiens functie dreigt te worden opgeheven. 
Voor herplaatsing kan her- of bijscholing wenselijk zijn. 

 
Elke school stelt een scholingsplan op. Binnen de scholen vinden teamscholingen plaats op het 
gebied van rekenonderwijs, begrijpend lezen, differentiatie, handelingsgericht werken. Tevens 
vindt op een aantal scholen professionalisering plaats met betrekking tot teamcultuur. Alle 
scholen maken gebruik van Skills Town, zowel voor schoolbrede thema’s als voor individuele 
scholing. 
Ondanks de beperkte mogelijkheden voor gemeenschappelijke scholing, hebben in 2021 twee 
stichtingsbrede studiedagen plaatsgevonden. Tijdens deze studiedagen is een aantal 
terugkerende centrale thema's in de vorm van workshops aangebonden (begrijpend lezen; het 
jonge kind; het gebruik van go, presenter en programmeren; bewegend leren; werken vanuit 
leerlijnen; creatief denken; prikkelverwerking en gedrag; kernkwaliteiten en NT2). Aan de hand 
van een enquête wordt geïnventariseerd welke onderwerpen terugkomen tijdens de studiedag 
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aan het einde van het schooljaar 2021-2022. Daarnaast loopt er een schooloverstijgende 
scholing "Het Jonge Kind".  Op stichtingsniveau wordt professionalisering gestimuleerd door het 
faciliteren van specialisatie, scholing tot leraarondersteuner of leerkracht, opleiding tot intern 
begeleider en andere noodzakelijke en wenselijke scholingen. 
 
In 2021 is het functieboek aangepast. Met ingang van 1 augustus 2021 is de functie van 
managementondersteuner college van bestuur vervangen door de functie van 
bestuurssecretaris. 

Toekomstige ontwikkelingen 
Het werven en binden van gekwalificeerde medewerkers – met name leerkrachten – is en blijft 
een grote uitdaging. Daar het steeds moeilijker wordt om leerkrachten te vinden, staat 
functiedifferentiatie centraal bij de inrichting van het onderwijs door meer gebruik te maken van 
onderwijsassistenten en leraarondersteuners. Het uitgangspunt van een leerkracht gekoppeld 
aan een klas, zal in de toekomst steeds meer moeten worden losgelaten. Komend jaar wordt 
een tweede leraarondersteunersfunctie aan het functiebouwwerk toegevoegd. Deze is bedoeld 
voor leraarondersteuners met een MBO+/HBO-achtergrond. Hiermee kent Wijzers in onderwijs 
dan twee functies voor leraarondersteuner en drie functies voor onderwijsassistent. 
 
In de periode 2022-2026 zal netto 10,0 fte aan medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd 
bereiken en dus uitstromen. Volgens de prognose zal het leerlingenaantal van de stichting als 
totaal iets toenemen van 1728 op 1 oktober 2021 naar 1735 op 1 oktober 2026. Dit betekent dat 
er ook in de komende jaren vacatures ontstaan die moeten worden ingevuld. Na schooljaar 
2021-2022 vervalt de fusiecompensatie voor basisschool De Toermalijn. Het bedrag dat wegvalt 
komt overeen met 2,5 fte. Door inzet van bovenmatig eigen vermogen vindt deze afbouw in 
formatie in de komende jaren geleidelijk plaats. 

Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuimpercentage van de stichting Wijzers in onderwijs over 2021 was 5,71%. Ten 
opzichte van het gemiddelde over 2020 is er een stijging van 1,61%-punt. Het 
ziekteverzuimpercentage van 2021 is als volgt onder te verdelen: 
 

Verzuimduur Verzuimpercentage 
Kort (1 t/m 7 dagen) 1,25 
Middel (8 t/m 42 dagen) 1,27 
Lang (43 t/m 365 dagen) 3,02 
Langer dan 1 jaar (366 t/m 730 dagen) 0,17 
Langer dan 2 jaar (>730 dagen) - 
Totaal 5,71 

 
Het lang verzuim en het verzuim langer dan 1 jaar zijn grotendeels het gevolg van: 
 

• Medische aandoeningen die behandeling van een specialist vergen en/of een 
herstelperiode van minimaal 3 maanden in beslag nemen. 

• Het niet meer kunnen voldoen aan de eisen, zoals die door de stichting aan het werk 
worden gesteld. 

 
Het percentage nulverzuim bedroeg in 2021 45,51% (in 2020 was dit 45,56%). De 
verzuimfrequentie was 1,12 in 2021 (1,01 in 2020). 
 
De hogere verzuimfrequentie en het hogere aantal ziekmeldingen is te wijten aan de Covi-19-
pandemie. Verder is er voor 2021 geen significant verschil te zien met voorgaande jaren.  
 

Jaar Verzuimpercentage Verzuimfrequentie 
Aantal 

ziekmeldingen Nulverzuim 
Gemiddelde 
verzuimduur 

2021 5,71 1,12 175 45,51% 12,66 
2020 4,10 1,01 154 45,56% 23,01 
2019 5,67 0,86 131 50,00% 24,31 
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Jaar Verzuimpercentage Verzuimfrequentie 
Aantal 

ziekmeldingen Nulverzuim 
Gemiddelde 
verzuimduur 

2018 4,24 0,75 110 57,83% 15,91 
Landelijk 

2020 
5,7 0,9 - 50% 23 

 
Tweemaal per jaar vindt en sociaal medisch teamoverleg plaats. Bij dit overleg zijn de Arboarts, 
de casemanager, de voorzitter college van bestuur en de betrokken directeuren aanwezig. In dit 
overleg worden de verzuimcijfers, het langdurig ziekteverzuim van individuele medewerkers en 
Arbo-problematiek van algemene aard besproken. Er worden afspraken gemaakt hoe te 
handelen m.b.t. actuele gevallen en hoe het ziekteverzuim kan worden tegengegaan c.q. 
gereduceerd. 

Uitkeringen na ontslag 
In kalenderjaar 2021 is in totaal € 65.000 aan uitkeringskosten ingehouden door DUO. Dit betreft 
de uitkeringkosten voor één voormalig medewerker. Na een bezwarenprocedure die in 2020 is 
afgerond, is in 2021 een juridische procedure gestart. Dit heeft geleid tot 
aansprakelijkheidsstelling van het advocatenkantoor dat destijds betrokken is geweest bij de 
juridische afhandeling. In 2022 dient het hoger beroep in deze zaak.  
In januari 2021 zijn transitievergoedingen uitbetaald aan twee medewerkers. Ze zijn in uitkeringen 
gecompenseerd via UWV. Per saldo is dit nagenoeg budgetneutraal. 
 
Het gevoerde personeelsbeleid van Wijzers in onderwijs is voorts gericht op beheersing van 
uitgaven na ontslag. Ontslagprocedures worden zoveel mogelijk voorkomen door intensief met 
medewerkers in gesprek te blijven en te investeren in hun ontwikkeling, begeleiding en coaching. 
In situaties waar een beëindiging van de arbeidsovereenkomst onvermijdelijk is geworden, zal in 
iedere individuele situatie een weloverwogen en gedegen afweging worden gemaakt over de 
hoogte van de ontslaguitkering.  

Aanpak werkdruk 
In schooljaar 2020-2021 is een bedrag van € 251,38 per leerling aan werkdrukmiddelen 
ontvangen. Voor schooljaar 2021-2022 is dit bedrag € 258,67 per leerling. Hierbij geldt het 
leerlingenaantal van t-1. Dit resulteert in een totaal van € 430.823 aan werkdrukmiddelen voor 
2021. Dit bedrag wordt aan de scholen toegekend. Voor de besteding van deze middelen stelt 
iedere school in dialoog met het team een bestedingsplan op, dat aan de personeelsgeleding 
van de medezeggenschapsraad (pmr) wordt voorgelegd.  
De besteding tot en met schooljaar 2020-2021 verliep volgens plan. Door de uitstroom van 
medewerkers, in combinatie met de inzet van medewerkers vanuit de NPO-subsidie, loopt met 
ingang van schooljaar 2021-2022 de besteding van de werkdrukgelden achter bij de ontvangen 
baten. Deze gelden blijven echter beschikbaar voor de scholen. 

Strategisch personeelsbeleid 
Het personeelsbeleid van Wijzers in onderwijs is erop gericht kwalitatief en kwantitatief de juiste 
mensen te werven en – mede gezien het landelijke fenomeen van een dreigend lerarentekort –
om medewerkers te binden.  
Hiervoor moet Wijzers in onderwijs zowel voor de huidige als toekomstige medewerkers een 
aantrekkelijk werkgever zijn. Dit kan door naast de primaire arbeidsvoorwaarden gebaseerd op 
een goed functiehuis, aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden zoals opleidings- 
en scholingsmogelijkheden, deeltijdbeleid en levensfasebewust personeelsbeleid. 
In 2020 is een nieuw Integraal Personeelsbeleidsplan vastgesteld. Dit beleid bestaat uit de 
volgende onderdelen: 
 

- IPB en HRD 
- Bekwaam, bevoegd, benoembaar 
- Gesprekkencyclus 
- Professionaliseringsbeleid 
- Wervings- en selectiebeleid 
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- Functieboek 
- Levensfasebewust personeelsbeleid (duurzame inzetbaarheid, startende medewerkers, 

loopbaanbeleid) 
- Mobiliteitsbeleid  
- Deeltijdbeleid  
- Ziekteverzuimbeleid 
- Verlenen verlof aan medewerkers 
- Vervangingsbeleid. 

 
Binnen dit beleid is datgene vastgelegd dat niet vanuit de CAO is geregeld. Ondanks de 
kleinschaligheid van de stichting wordt getracht om binnen de financiële kaders optimaal 
gebruik te maken van de mogelijkheden. Het plan wordt minimaal eens in de vier jaar 
geëvalueerd en indien nodig tussentijds bijgesteld. 
 
Om sturing te kunnen geven aan het onderwijs en aan de onderwijsontwikkeling, heeft iedere 
school een eigen directeur en intern begeleider(s). Zij vormen samen het managementteam van 
de school. Binnen de scholen wordt steeds meer gebruik gemaakt van onderwijsassistenten en 
sinds schooljaar 2020-2021 ook van leraarondersteuners. Enerzijds om de werkdruk van 
leerkrachten te verlagen, anderzijds om het onderwijs anders vorm te kunnen geven. Gezien het 
landelijke lerarentekort zal in de toekomst meer gebruik worden gemaakt van 
onderwijsassistenten en leraarondersteuners. 
 
In praktische zin maakt elke school in maart een inventarisatie van de personeelsbehoefte. 
Vervolgens wordt gezamenlijk gekeken hoe de totale personele inzet in overeenstemming kan 
worden gebracht met de beschikbare formatie. Het uitgangspunt is onderlinge solidariteit, 
waarbij scholen met een overschot, de scholen met een tekort aan formatie helpen. Middels het 
belangstellingregistratieformulier kunnen medewerkers mobiliteit aanvragen of andere wensen 
kenbaar maken. Deze wensen worden meegenomen in de gezamenlijke allocatiebesprekingen. 
 
Wijzers in onderwijs blijkt, mede gezien de kleinschaligheid, een aantrekkelijk werkgever te zijn. 
Een gering aantal werknemers verlaat de stichting om elders te gaan werken. Mede door 
natuurlijk verloop ontstaan in de komende jaren vacatures die moeten worden ingevuld.  
 
Om de afname van de personele bekostiging als gevolg van het wegvallen van fusiegelden te 
compenseren, is in het bestedingsplan bovenmatige eigen vermogen voor de periode 2022-2027 
ruim € 935.000 voorzien voor extra personele uitgaven. Hierdoor ontstaat ruimte om medewerkers 
voor de stichting te behouden en om formatie tussentijds uit te breiden om te verwachten 
tekorten voor te zijn. 

2.3 HUISVESTING & FACILITAIRE ZAKEN 

Doelen en resultaten 
Wijzers in onderwijs vindt het van groot belang dat scholen beschikken over veilige, gezonde 
gebouwen, die geschikt zijn voor eigentijds onderwijs. Om de schoolgebouwen goed te kunnen 
blijven onderhouden, zijn in 2018 van alle scholen die niet van een beheerstichting worden 
gehuurd, nieuwe meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) opgesteld. Het betreft zowel 10-jarig als 
40-jarige MJOP’s. Deze plannen worden jaarlijks geactualiseerd. Deze MJOP’s zijn de basis om 
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Voor iedere school is een overzicht waarin 
opgenomen: de prioritering, scope inclusief herkeuring, NEN 3140 inclusief herkeuring, 
bouwkundige aspecten, asbestinventarisatie en -rapportages en asbestsanering. In 2021 zijn alle 
noodzakelijke werkzaamheden in het kader van de MJOP in overleg met de directeuren en na 
vaststelling van de begroting uitgevoerd.  
 
Met ingang van schooljaar 2020-2021 is er een nieuw en meer uitgebreid schoonmaakcontract 
voor de scholen afgesloten.   
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Hieronder is weergegeven wat er op het gebied van huisvesting in 2021 op de verschillende 
scholen is gebeurd. 
 
Basisschool Patricius 
In afwachting van de uitkomsten van de besprekingen rondom het integraal huisvestingsplan 
met de gemeente m.b.t. onderwijsvoorzieningen en de te verwachten regelgeving vanuit OCW 
betreffende innovatie als alternatief voor nieuwbouw, worden grote projecten als het vervangen 
van daken vooralsnog uitgesteld. Het gebouw is vanwege de leeftijd zeer onderhoudsgevoelig 
en daardoor kostbaar. Het vervangen van de laatste toiletgroep wordt om bovengenoemde 
reden ook uitgesteld. Ook in 2022 blijven deze overwegingen geldig. Er zijn in 2021 geen 
projecten uitgevoerd. 
  
Basisschool Op de Slek 
In 2021 zijn er kleine reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de waterafvoeren, voor de rest 
zijn er geen grote projecten uitgevoerd. T.a.v. grotere werkzaamheden wordt de nodige 
terughoudendheid betracht. Wel staat in het kader van gebouwbeheer voor 2022 een 
schilderbeurt van de draagbalken aan de buitenkant, regen/windzijde op het programma. 
  
Basisschool De Violier 
In 2021 is de school aan de binnenzijde opnieuw geschilderd (muren van de klaslokalen). 
Ook is er een nieuw tuinhuisje geplaatst voor het creëren van extra bergruimte. Voor 2022 staat 
het buitenschilderwerk op het programma. 
 
Basisschool ‘t Breerke 
Het gebouw is gedateerd. In het onlangs opgestelde integraal huisvestingsplan van de 
gemeente Maasgouw wordt uitgegaan van vervangende nieuwbouw in 2028. In 2021 is de oude 
meterkastinstallatie vervangen door een moderne installatie. Op het schoolplein is een 
lantaarnpaal geplaatst om de verlichting te verbeteren. In december is het dak schoongemaakt 
en heeft een dakinspectie plaatsgevonden om de toestand van het dak te bepalen. Hierbij zijn 
geen gebreken geconstateerd. Voor 2022 staat het aanbrengen van ventilatie op het 
programma. 
  
Basisschool Maria Goretti 
In 2021 is de oude scheidingswand tussen hal en speelzaal vervangen door een nieuw modern 
exemplaar met raampanelen. Tevens is in de speelzaal de verlichting vervangen. Dit komt het 
gebruik en de lichtinval in de speelzaal zeer ten goede. Medio 2021 werd een lekkage van de 
waterleiding geconstateerd. Waarschijnlijk heeft als gevolg hiervan maandenlang water in de 
kruipruimtes van het gebouw gestaan. De waterleiding is gerepareerd, de elektriciteitsleiding van 
het gebouw moest vervangen worden en er is een bouwtechnische inspectie in de kruipruimtes 
geweest om eventuele waterschade in te schatten. Hierbij zijn geen gebreken geconstateerd. 
Voor 2022 staat het aanpassen van de ventilatie, het aanbrengen van LED-verlichting en het 
buitenschilderwerk op het programma. 
  
Basisschool De Maasparel 
In 2021 zijn geen grote projecten uitgevoerd. 
  
Basisschool Sint Martinus 
In 2021 zijn de CV-ketels compleet vervangen en is er een nieuwe boiler geplaatst. 
Voor 2022 staat het aanpassen van de ventilatie en aanbrengen van LED-verlichting op het 
programma. 
  
Basisschool Sint Medardus 
Het gebouw is gedateerd en aan vervanging toe. In het onlangs opgestelde integraal 
huisvestingsplan wordt uitgegaan van vervangende nieuwbouw, die in 2026 zou moeten worden 
opgeleverd. In de tussentijd vraagt het gebouw om de nodige investeringen. In 2021 is op de 
bovenverdieping een aanpassing uitgevoerd voor betere ventilatie. Op de gang zijn twee puien 
met ramen vervangen door twee puien met ramen die open kunnen. Tevens is aan de zijkant 
beneden een pui vervangen wegens vuurwerkschade tijdens de jaarwisseling 2020-2021. 
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Toekomstige ontwikkelingen 
De beoordeling van de ventilatievoorzieningen heeft in 2021 tot de conclusie geleid dat voor 
drie scholen de ventilatie moet worden verbeterd of moet worden aangebracht. Het betreft BS ‘t 
Breerke in Maasbracht (complete ventilatie aanbrengen), BS Maria Goretti in Echt en BS Sint 
Martinus in Beegden (beide scholen ventilatie aanpassen of vernieuwen). Voor alle drie de 
scholen is een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie via de betreffende gemeenten. 
Deze subsidies zijn inmiddels toegekend. Er zijn verschillende offertes aangevraagd voor de uit te 
voeren werkzaamheden. De werkzaamheden zullen in 2022 worden uitgevoerd.  
 
In 2021 is in opdracht van de gemeente Maasgouw een integraal huisvestingsplan (IHP) 
opgesteld. Dit plan wordt in 2022 vastgesteld. Voor Wijzers in onderwijs wordt in het plan voor de 
komende 10 jaar uitgegaan van nieuwbouw van de basisscholen Medardus (2026), ’t Breerke 
(2028) en Sint Martinus (2031).  

Duurzaamheid  
Veiligheid en duurzaamheid (energiebesparing, ventilatie) zijn onderwerpen die hoog op de 
agenda staan bij Wijzers in onderwijs. 
Op basisschool Sint Martinus zijn in 2021 de CV-ketels vervangen door energiezuinige 
hoogrendementsketels. 

2.4 FINANCIEEL BELEID 

Doelen en resultaten 
Doelstelling is en blijft dat de continuïteit van de stichting op middellange termijn geen gevaar 
zal lopen en risico’s beheerst zijn. Het financieel beleid van Wijzers in onderwijs is derhalve gericht 
op continuïteit en innovatie. Dit houdt in dat gelden worden besteed aan het onderwijs en dat er 
niet onnodig wordt opgespaard, hetgeen ook niet nodig is gezien de vermogenspositie van de 
stichting. Verder is het doel om regelmatig impulsen te geven aan onderwijsontwikkeling.  
De kengetallen van de meerjarenbegroting zoals weerstandsvermogen en solvabiliteit 2 laten dit 
zien en bevestigen dat ook naar de toekomst toe. De resultaten liggen ruim boven de 
ondergrens. Er is dus financiële ruimte beschikbaar om beleidsmatig te investeren in 
onderwijskundige impulsen of vernieuwing. 
Het als bovenmatig bestempeld deel van de algemene reserve zal in de komende jaren worden 
besteed, conform het in 2021 opgestelde bestedingsplan mogelijk bovenmatig eigen vermogen. 

Opstellen meerjarenbegroting 
Binnen Wijzers in onderwijs wordt zowel op school- als op stichtingsniveau een 
meerjarenbegroting opgesteld. Middels deze begrotingen wordt het beleidsrijker werken beter 
mogelijk gemaakt. Tevens wordt daarmee inzicht verworven in de liquiditeitspositie van de 
stichting. De impact van bijvoorbeeld de noodzakelijke onderhoudsuitgaven, investeringswensen 
en innovatie kunnen over de jaren heen in een goed perspectief worden geplaatst. 
 
De begroting 2021 is opgesteld als onderdeel van een meerjarenbegroting over de jaren 2021 tot 
en met 2025. Onderdelen van deze begroting zijn: 

• Inkomstenbegroting. 
• Loonkostenbegroting. 
• Materiële kosten begroting scholen. 
• Investeringsbegroting OLP, meubilair, ICT en meerjarenraming onderhoud. 

 
De meerjarenbegroting voor 2021 t/m 2025 voor Wijzers in onderwijs is vastgesteld per december 
2020, sluitend op een negatief resultaat van - € 27.333. 
De meerjarenbegroting voor 2022 t/m 2026 is vastgesteld door CvB en RvT op 15 december 2021. 
Sluitend op een resultaat tekort van - € 354.091.  
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Toekomstige ontwikkelingen 
Per aanvang van schooljaar 2022-2023 zal het te ontvangen bedrag voor de samenvoeging van 
scholen ad. € 232.470 na een looptijd van zes jaar vervallen.  
De door de stichting gehanteerde systematiek van dotatie egalisatie als berekening van de 
voorziening voor groot onderhoud voldoet aan de wettelijke voorschriften. De overgangstermijn 
is verlengd tot en met 2023. In 2023 wijzigt de systematiek en dient er een keuze te worden 
gemaakt tussen activeren of het werken met een voorziening. 
Vanaf 2023 wordt de rijksbekostiging vereenvoudigd. Het zogenaamde herverdeeleffect heeft 
voor Wijzers in onderwijs naar verwachting een negatief effect. 
Verder heeft het hiermee samenhangende wegvallen van de jaarlijkse vordering op OCW bij de 
invoering van deze vereenvoudigde bekostiging een negatief effect. Dit effect is in de begroting 
van 2022 meegenomen. 

Investeringsbeleid 
Het proces voor het begroten van meerjaren-investeringen voor onderwijsleerpakket (OLP) wordt 
geïnitieerd door de schooldirecteur. Hier wordt de onderwijskundige visie van de school 
gerelateerd aan het beleid van de stichting. Kosten worden in de exploitatie van de school 
begroot en niet geactiveerd in de materiële vaste activa. Dit veroorzaakt schommelingen in het 
resultaat.  
Het proces van begroten van de toekomstige investeringen voor meubilair en ICT gebeurt gelijk 
aan OLP. Deze posten worden echter wel geactiveerd naar levensduur, wat afschrijvingskosten 
in de meerjarenbegroting tot gevolg heeft.  

Treasury 
Evenals in voorgaande verslagjaren wordt door Wijzers in onderwijs aan de Regeling Beleggen, 
Lenen en Derivaten (OCW 2016) voldaan. Het treasurybeleid van Wijzers in onderwijs is 
vastgelegd in het in 2021 opnieuw vastgesteld Treasurystatuut. Regel is, dat er geen gebruik 
wordt gemaakt van beleggingen en derivaten. Voor het rentegevend maken van tijdelijke 
overtollige middelen wordt gebruik gemaakt van spaarrekeningen. 
Wijzers in onderwijs heeft niet als doel om langlopend vreemd vermogen aan te trekken. Vreemd 
vermogen wordt alleen aangetrokken als de omvang van de liquide middelen tijdelijk 
onvoldoende is om aan de verplichtingen te voldoen. Er wordt geen vreemd vermogen 
aangetrokken om rentevoordeel te behalen. Indien vreemd vermogen wordt aangetrokken, 
wordt minimaal bij twee partijen een offerte aangevraagd, waaronder de huisbankier. In 2021 is 
geen vreemd vermogen aangetrokken 
Gezien de omvang van het betalingsverkeer heeft Wijzers in onderwijs dit zo ingericht dat het 
kosteneffectief kan worden beheerd.  
Dat het resultaat op financiële rente-baten en -lasten steeds meer negatief wordt, wordt mede 
veroorzaakt door de door de bankwereld geïntroduceerde negatieve rente. Spaartegoeden 
kosten meer dan dat ze opleveren. 

Nationaal Programma Onderwijs 
De inzet van de gelden die beschikbaar zijn gekomen vanwege het Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO), gebeurt op basis van een schoolscan. De scholen van Wijzers in onderwijs 
hebben het schooljaarplan als schoolscan gebruikt. De plannen in het kader van de uitvoering 
van het NPO zijn binnen de teams van de scholen besproken en ter instemming aan de 
medezeggenschapsraden voorgelegd. Alle medezeggenschapsraden hebben met de 
betreffende bestedingsplannen ingestemd.  
De NPO-plannen zijn opgedeeld in zeven interventieniveaus A t/m G. 
 
Er zijn beperkt middelen ingezet op interventie A (meer onderwijs).  
 
Scholen zetten extra personeel in om kennis en vaardigheden bij te spijkeren (interventie B), door 
de inzet van extra formatie voor leerkrachten, onderwijsassistenten leraarondersteuners, het 
inhuren van vakdocenten (muziek, weerbaarheid, lichamelijke opvoeding) en de inhuur van 
specialisten zoals remedial teachers, logopedisten en ergotherapeuten.  
 
Extra ondersteuning van de sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling (interventie C) gebeurt in 
de vorm van workshops, weerbaarheidstrainingen, cursussen en aanschaf van materialen.  
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Meer aandacht voor de ontwikkeling van executieve functies (interventie D) is er onder andere 
door teamcursussen op dit gebied, extra technieklessen en -workshops en de inzet van een 
orthopedagoog.  
 
Extra inzet van personeel en ondersteuning (interventie E) vindt plaats door de inzet van meer 
onderwijsassistenten en leraarondersteuners (samenhangend met interventie B).  
 
Verder wordt ingezet op de faciliteiten en randvoorwaarden (interventie F) in de vorm van 
aanschaf van methoden.  
 
Wat de effecten zijn van deze interventies is op dit moment nog niet te beoordelen. 
In 2021 is 28% van de ontvangen NPO-middelen ingezet voor inhuur externen (personeel niet in 
loondienst). 
 
Deze subsidie is verstrekt per schooljaar vanaf 2021-2022 voor € 701 per leerling BaO.  
Voor schooljaar 2022-2023 bedraagt dat naar verwachting € 500 per leerling BaO. 
Financieel is er in kalenderjaar 2021 € 509.285 ontvangen en ruim € 300.000 besteed, zie 
onderstaand. 
 

Rijksbijdragen NPO 2021 € 509.285 
Personeelslasten € 243.485 
Huisvestingslasten € 3.811 
Overige lasten € 52.818 

Totaal bestede lasten 2021 € 300.266 
Saldo NPO 31 dec 2021 € 209.019 

 
Voor de op 31 december 2021 nog niet bestede NPO bedragen is een bestemmingsreserve 
gevormd.  

Extra Hulp voor de Klas 
Vanuit de regionale samenwerking met andere schoolbesturen is er een Overige subsidie OCW 
aangevraagd en ontvangen met de naam Extra hulp voor de klas. Dat betreft circa € 70 per 
leerling. De collega besturen Swalm & Roer en Movare zijn penvoerder. In totaliteit zijn er twee 
tranches ontvangen. De verantwoording van deze subsidie is ook via de penvoerders. Niet alle 
ontvangen baten van € 241.225 zijn besteed. Wijzers in onderwijs heeft de subsidie besteed aan 
meer formatieve ruimte voor eigen medewerker en inhuur derden.  

 

Bijzondere bekostiging  
aanwezigheid schipperskinderen en leerlingen met culturele achtergrond van de Roma en Sinti 
De bijzondere bekostiging voor schipperskinderen wordt ontvangen voor basisschool de 
Toermalijn.  
De bijzondere bekostiging voor leerlingen met culturele achtergrond van Sinti wordt ontvangen 
voor basisschool ’t Breerke. 
In de jaarrekening is dit bedrag terug te vinden onder Rijksbijdrage Lumpsum.  
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Onderwijsachterstandenmiddelen 
De rijksbijdragen die de scholen De Violier, De Koningsspil, Op de Slek, Patricius en de Toermalijn 
ontvangen aan de hand van de achterstandsscores, komen ten goede aan de school. De inzet 
van deze extra gelden wordt door de directie bij de toedeling van de formatie in acht genomen. 
Deze rijksbijdragen bedroegen voor kalenderjaar 2021 ruim € 35.000. 
 
BRIN School 2020/2021 2021/2022 
03RS De Violier € 3.227,75 € 1.625,61 
08MB De Koningsspil € 11.679,83 € 8.132,37 
17JP Op de Slek € 7.390,84 € 5.468,99 
17KU Patricius € 1.075,92 € 541,87 
17XX De Toermalijn € 6.659,13 € 28.083,77 
 Totaal € 30.033,47 € 43.852,61 

In de jaarrekening (2021) is dit bedrag terug te vinden onder Rijksbijdrage Lumpsum.  
 
Gelieerd aan de ontvangen bijzondere bekostiging voor NPO is er voor het risico op 
onderwijsachterstanden een aanvullende bijzondere subsidie ontvangen van € 18.392 vanaf 
schooljaar 2021/2022 voor De Koningsspil, Op de Slek en de Toermalijn.    

Allocatie van middelen 
De scholen van Wijzers in onderwijs maken jaarlijks een materiële begroting op basis van de 
toegekende materiële bekostiging. Investeringen (inventaris en ICT) worden op bestuursniveau 
gedaan, de afschrijvingskosten voor inventaris komen ten laste van de scholen. Investeringen in 
het onderwijsleerpakket (OLP) worden rechtstreeks in de exploitatie opgenomen. 
De personele begroting wordt op bestuursniveau gemaakt, waarna de personele inzet per 
school gezamenlijk wordt ingevuld. Deze inzet van de formatie per schooljaar wordt transparant 
gemaakt in het allocatiemodel en het bestuursformatieplan. Gedurende dit proces worden door 
de directie besluiten genomen. Deze worden gedeeld met de medezeggenschapsraad.  
Rijksbijdragen voor formatie zoals kleine scholentoeslag, bekostiging voor samenvoeging van 
scholen, baten samenwerkingsverband, bijzondere bekostiging voor de aanwezigheid van 
schipperskinderen, bijzondere bekostiging voor de aanwezigheid van leerlingen met een 
culturele achtergrond van de Sinti, werkdrukvermindering en onderwijsachterstanden komen 
volledig te goede aan de school. Dat geldt ook voor overige baten als muziekimpuls of de 
kangoeroeklas. Verhoudingen tussen de personele lasten en de rijksbijdragen en of de totale 
lasten worden gemonitord. Indien de ratio’s aanleiding geven, volgt er aanvullende actie. 
 
Voorts worden bij de scholen de materiële rijksbijdragen voor administratie, beheer en bestuur 
afgedragen naar bovenschools niveau. Hier vindt de sturing plaats en worden de facturen 
betaald. De kosten voor ICT worden bovenschools geboekt. De ICT-bijdrage van de scholen 
naar bovenschools niveau bedroegen 2021 € 62,50 per leerling. Voor 2022 is deze bijdrage 
verhoogd naar € 75 per leerling per jaar. De verdere allocatie van middelen wordt beschreven 
bij de paragraaf Prestatiebox. 

Prestatiebox / Professionalisering 
Tot augustus 2021 ontvingen de scholen bekostiging vanwege de prestatiebox. In schooljaar 
2020-2021 bedroegen de prestatieboxgelden € 214,22 per schooljaar per leerling. Hiervan vloeide 
€ 16 per leerling naar de scholen voor culturele en € 65 per leerling voor nascholing en 
professionalisering. Het overige deel van de prestatieboxgelden werd aangewend voor 
opbrengstgericht werken binnen de stichting.  
Met ingang van schooljaar 2021-2022 zijn de prestatieboxgelden door OC&W afgeschaft. Deze 
baten waren bestemd voor opbrengstgericht werken, professionalisering en cultuuractiviteiten. 
Deze bekostiging is (budgetneutraal) herverdeeld. Deels door ophoging van het P&A-budget, 
deels door ophoging van rijksbijdragen Personeel regulier voor de culturele component en deels 
door de toekenning van de bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding startende 
schoolleiders. In de Rijksbijdragen verantwoord onder Lumpsum. In de begroting voor 2022 wordt  
deze laatste subsidie, circa € 94 per leerling, volledig ten gunste van de scholen gealloceerd. 
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Kosten bestuurlijk apparaat 
De totale salariskosten voor het bestuurlijk apparaat (administratie, beleidsondersteuning, ICT, 
secretariaat en college van bestuur) bedroegen in 2021 € 409.843 (4,8% van de totale 
salariskosten). De materiële bestuurskosten bedroegen in 2021 € 20.517. 
 
Salariskosten bestuurlijk apparaat  

Administratief medewerkers € 63.312 

Medewerker Financiële Administratie € 38.523 

Beleidsmedewerker kwaliteitszorg € 13.519 

Managementondersteuner CvB/ Bestuurssecretaris € 67.496 

Bovenschools ICT-adviseur € 35.702 

Medewerker Huisvesting en Facilitair € 10.430 

Orthopedagoog € 36.910 

Voorzitter college van bestuur € 143.591 

Totaal € 409.843 
 
Dit correspondeert met 5,24 FTE voor 2021. Vorig jaar was dat 4,28 FTE (€ 319.321). De toename 
betreft medewerkers ICT, Huisvesting en Facilitair en Orthopedagoog/ Psycholoog. 
 
Bestuurskosten: € 20.517. Dit is € 10.000 lager dan begroot. In 2020 lagen de bestuurskosten hoger. 
Reden waren incidentele uitgaven. Deze werden destijds verzaakt door de verhuizing van het 
bestuurskantoor. 

Ontwikkeling rond contractactiviteiten  
Het namens Wijzers in onderwijs aangaan van contracten gebeurt door het college van bestuur 
en de directeuren. Hiervoor is het autorisatieschema leidend. De registratie van de contractuele 
verplichtingen gebeurt bovenschools. Indien van toepassing, gebeurt het stilzwijgend verlengen 
van contracten beperkt en met objectieve, economische of strategische redenen. Hiervoor 
geldt dat in het oorspronkelijke contract de mogelijkheid tot verlenging beargumenteerd 
opgenomen dient te zijn. Bij de raming van de opdracht is rekening gehouden met de waarde 
van de mogelijke verlengingen. De looptijd mag niet langer zijn dan vier jaar. Verder worden 
regels omtrent het aanbestedingsrecht met de geldende drempelbedragen in acht genomen.  
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2.5 CONTINUÏTEITSPARAGRAAF 

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem/ 
risicobeheersing 
Binnen de stichting Wijzers in onderwijs wordt intern gewerkt met een risicobeheersings- en 
controlesysteem. De financiële en personele administratie zijn uitbesteed aan het 
administratiekantoor. 
 
Mutaties in de administratie worden regulier verwerkt na codering en goedkeuring vanuit het 
management. Bij het administratiekantoor vindt een controle plaats op juistheid codering en 
autorisatie. Jaarlijks wordt het jaarverslag opgesteld met toetsing door de accountant en 
verantwoord aan het ministerie. Gedurende het jaar wordt maandelijks beoordeeld of de 
realisatie van baten en lasten synchroon loopt met de door het college van bestuur en de raad 
van toezicht vastgestelde begroting. De meerjarenbegroting wordt ingezet als stuurinstrument 
voor de beheersing van activiteiten. Reserves en voorzieningen worden bewust gevormd en 
onderbouwd met meerjarenplannen. Afwijkingen worden geanalyseerd en er wordt bepaald of 
er aanvullende actie noodzakelijk is om op koers te blijven.  
 
De Planning & Controlcyclus is ingebed in de bedrijfsvoering van de stichting. De online-
managementinformatie is constant actueel aanwezig. Daarnaast wordt er gewerkt met een 4-
maands en 8-maands analyse in combinatie met een prognose voor het gehele kalenderjaar, 
waarbij de budgetten als targets dienen. Er wordt periodiek op hoofdlijnen financieel 
gerapporteerd aan de raad van toezicht over de ontwikkelingen.  
 
Incidentele of projectbaten en lasten worden separaat gevolgd in besteding ervan. 
Rapportages gebeuren indien gewenst op kostendrager. 

Intern risicobeheersingssysteem 
Wijzers in onderwijs is zich bewust van financiële, strategische- en operationele risico’s, die kunnen 
voortkomen uit externe ontwikkelingen, maar ook vanuit de eigen bedrijfsvoering. Zowel in het 
bestuursverslag als in de meerjarenbegroting wordt jaarlijks aandacht besteed aan risico’s. Het 
risicomanagement bestaat vooral uit het – daar waar mogelijk – proactief reageren op risico’s 
die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen. Hieronder worden de gesignaleerde 
financiële risico’s ten aanzien van de ontwikkeling benoemd, evenals de te nemen 
beheersingsmaatregelen. Het college van bestuur beschouwt onzekerheden als onvermijdelijk.  
 
In januari 2022 heeft een herijking plaatsgevonden van de risicoanalyse door het college van 
bestuur, een afvaardiging vanuit de directies en medewerkers van het bestuurskantoor. Het doel 
hierbij is om de verschillende risico’s ‘in de hoofden’ inzichtelijk te maken. Door het benoemen en 
uitvoeren van beheersmaatregelen, is het mogelijk om proactief met risico’s om te gaan, 
voordat ze zijn opgetreden. De stichting ontwikkelt preventief beleid om risico’s te beheersen.  

Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
Belangrijke risico’s waaraan gedacht moet worden uit deze recente analyse zijn: 
 

1. Ontwikkelingen binnen Passend onderwijs/dalende baten. 
2. Deskundigheid personeel/ toenemende eisen met betrekking tot competenties. 
3. Ontoereikende dekking verzekeringen/“hacking” cyber-crime. 
4. Kwetsbaarheid schoolleiders/aansturing. 
5. Samenvoeging scholen/fusie ontwikkelingen/nieuwbouw. 
6. Gemeentelijk beleid/afspraken of bezuinigingen. 

 
Diverse getroffen maatregelen zijn eerder in het verslag aan de orde geweest. Voorbeelden van 
acties, activiteiten, beleidskeuzes en onderwerpen zijn in willekeurige volgorde:  
Geen structurele verplichtingen aangaan voor tijdelijke of dalende baten, dialoog voeren met 
intern en extern belanghebbenden, nascholing/ professionalisering van medewerkers stimuleren, 
kennis delen en borgen, aanvullende expertise inhuren etc. 
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Bij de analyse is een rekenkundig model gebruikt en resulteert tot een risicobuffer van € 575.000. 
Dit komt overeen met 5 tot 6% van de totale baten. Dat te bestempelen is als gangbaar 
percentage dat past binnen de kaders van OC&W. 
 
Wat afgelopen verslagjaar ook als risico’s met beheersmaatregelen aandacht van het 
management vroeg zijn: 
 
Krapte op de arbeidsmarkt: 
Er heerst al lange tijd krapte op de arbeidsmarkt. Er is een trend ontstaan dat er weinig 
leerkrachten beschikbaar zijn voor werving. Het blijft een klus om goede vervangers te vinden om 
zieke en afwezige leerkrachten te vervangen. Daarnaast is er een maatschappelijke trend dat 
leerkrachten in tijden van schaarste gemakkelijker van baan wisselen. Deze ontwikkelingen zijn 
verder buiten beschouwing gelaten, maar daar heeft de stichting wel mee te maken. Als 
maatregel heeft de stichting het contact en de samenwerking met diverse schoolbesturen in de 
regio gebundeld. Verder wil Wijzers in onderwijs zich profileren door goed werkgeverschap. 
Verwezen wordt naar strategisch personeelsbeleid. 
 
Krimp of groei van leerlingaantallen: 
Hoewel de prognoses laten zien dat het totale leerlingenaantallen in de komende jaren relatief 
stabiel blijven, zijn er toch fluctuaties te verwachten. Om beleidsmatig tijdig te kunnen 
anticiperen en het risico te minimaliseren worden preventief, prognosecijfers geactualiseerd. 
Deze beheersingsmaatregelen geven uiteraard geen garantie. Monitoren van groepsgrootte, 
oog hebben voor tussentijdse groei en ingezette formatie zijn constante aandachtspunten. 
 
Passend onderwijs: 
De (zorg)middelen welke de stichting jaarlijks ontvangt vanuit het Samenwerkingsverband 
worden in de begroting opgenomen en zijn dalende. Ook hier wordt als beheersmaatregel 
enige voorzichtigheid in acht genomen. Aan deze middelen verbindt de stichting géén 
structurele personele verplichtingen.  
 
Wijziging – aanpassing regelgeving:  
Het streven is om vroegtijdig te anticiperen op wijzigingen in wet en regelgeving, de CAO en 
zaken als de Wet Werk en Zekerheid. Als beheersmaatregel is een flexpool voor vervangingen 
ingericht. Wijzers in onderwijs participeert in deze flexpool, wat betekent dat een aantal 
medewerkers in dienst zijn genomen die voor de noodzakelijke vervangingen ingezet worden.  
 
Indien er wijzigen in de OC&W-bekostiging aanstaande zijn, zoals de extra middelen voor 
werkdrukverlaging, het Nationaal Programma Onderwijs, Extra Hulp voor de Klas of Onderwijs 
achterstandenbeleid, dan wordt vanuit bovenschools het financiële effect vroegtijdig in kaart 
gebracht en gecommuniceerd met de scholen.  
Hetzelfde geldt voor subsidies die weg gaan vallen zoals prestatieboxgelden of het bereiken van 
het einde van de looptijd voor subsidie samenvoeging scholen per juli 2022. Hier wordt in de 
meerjarenbegroting op geanticipeerd.  
 
Dat de rijksbekostiging vereenvoudigd gaat worden vanaf 2023 is in de meerjarenbegroting 
buiten beschouwing gelaten, maar er is in de beleidsvoering oog voor en wordt rekening mee 
gehouden. 
 
Meerjarig onderhoud:  
Het onderhoudsproces kent diverse (tussen-)stappen en beslismomenten. Aangezien het gaat 
om materiële uitgaven en risico’s, worden regulier bij de scholen de meerjaren 
onderhoudsplannen geactualiseerd en zijn de prioriteiten in overleg bepaald. Verder is er een 
korte communicatielijn met administratiekantoor en accountant.  
De door Wijzers in onderwijs gehanteerde systematiek van dotatie-egalisatie als berekening van 
de voorziening voor groot onderhoud voldoet aan de wettelijke voorschriften. De 
overgangstermijn is inmiddels verlengd tot en met 2023. Een definitieve keuze tussen activeren of 
het blijven werken met een voorziening, dient in 2022 gemaakt te worden.   
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3. Verantwoording van de financiën 
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3.1 ONTWIKKELINGEN IN MEERJARIG 
PERSPECTIEF 

Leerlingen op teldatum 1 oktober 
BRIN School 2020 2021 2022 2023 2024 

00AR De Maasparel 150 139 134 134 138 
03QZ De Sleye 243 231 216 215 224 
03RS De Violier 218 224 228 224 218 
06KT St. Medardus 100 97 97 95 94 
06LO Maria Goretti 89 92 104 104 108 
08MB De Koningsspil 127 127 137 139 138 
17JP Op de Slek 70 58* 59* 54* 51* 
17KU Patricius 223 230 223 211 204 
17WZ ’t Breerke 179 184 189 185 194 
17XX De Toermalijn 235 251 249 250 249 
25DE Sint Martinus 83 95 101 99 99 
 Totaal 1717 1728 1738 1711 1718 

 
*: BS Op de Slek zit voor wat betreft leerlingenaantal onder de opheffingsnorm  
(voor de gemeente Echt-Susteren is deze 61).  

FTE 

Aantal FTE Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Begroting 
2025 

Bestuur / Management 8,8 9,0 9,8 9,8 9,8 9,8 

Onderwijzend personeel 95,5 96,5 101,2 100,2 99,2 99,2 
Ondersteunend 
personeel 12,8 14,8 12,0 10,0 9,0 9,0 

Totaal 117,2 120,3 123,0 120,0 118,0 118,0 
 
Voor 2021 waren 117,34 FTE begroot. De hogere inzet 3,0 FTE wordt volledig gedekt door extra 
baten. 
  
N.B. de functies van leraarondersteuner en intern begeleider vallen onder de functiecategorie 
onderwijzend personeel. 
 
In totaal was er op 31 december 2021 123,3551 fte in dienst bij Wijzers in onderwijs. Hiervan was 
6,6550 fte tijdelijke uitbreiding, 1,1602 fte opname duurzame inzetbaarheid, 0,2578 fte verlof en 
1,4400 fte zwangerschapsverlof. Dit resulteert in een netto inzet van 120,4971 fte. 
 
In vergelijking met de landelijke gegevens hadden in schooljaar 2020-2021 bij Wijzers in onderwijs 
aanzienlijk meer mensen een betrekkingsomvang van 0,8 fte of hoger (52% ten opzichte van 
circa 36% landelijk). Ook was het aandeel medewerkers in vaste dienst in schooljaar 2020-2021 
met 92% groter dan het landelijk gemiddelde (86%) (bron: benchmarkpovo.nl). 
 
Het formatieplan op schooljaarbasis is leidend voor de bezetting. Het bevoegd gezag slaagt er 
al jaren in om de personele inkomsten in balans te houden met de personele uitgaven. Er 
worden geen structurele verplichtingen in bezetting aangegaan tegenover tijdelijke baten. Dit 
gebeurt alleen op tijdelijke (project-)basis. 
 
In de periode 2022-2026 zal netto 9,6074 fte aan medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd 
bereiken en dus uitstromen. Volgens de prognose zal het leerlingenaantal van de stichting als 
totaal iets toenemen (van 1728 op 1 oktober 2021 naar 1735 op 1 oktober 2026). Dit betekent dat 
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er ook in de komende jaren vacatures ontstaan die moeten worden ingevuld. Opgemerkt dient 
te worden, dat aan het einde van schooljaar 2021-2022 2,5 fte aan fusiecompensatie wegvalt. 
Dit ‘overschot’ wordt in de komende jaren geleidelijk afgebouwd vanuit de bovenmatige 
reserves. Gezien het lerarentekort moet ervan worden uitgegaan dat leerkrachtvacatures niet 
altijd door bevoegde leerkrachten kunnen worden ingevuld en er dus aanpassing moet 
plaatsvinden in de wijze van onderwijs verzorgen, door bijvoorbeeld meer en beter gebruik te 
maken van leraarondersteuners, onderwijsassistenten en vakleerkrachten. 
 
Verhouding tussen baten en lasten 

Verhouding Realisatie Begroting Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting 
baten versus 

lasten 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 

baten : lasten 99,9% 99,8% 100,4% 97,2% 99,2% 98,4% 98,6% 
 
Bevoegd gezag stuurt er nadrukkelijk op om baten en lasten in evenwicht te houden. Dat 
begroting 2022 hierop een uitzondering vormt, heeft een incidentele oorzaak. Die verklaring volgt 
later. Een evenwichtige verhouding is zichtbaar, waarbij bevoegd gezag tegemoetkomt aan de 
oproep van de minister om reserves af te bouwen. 
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3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN BALANS 

Staat van baten en lasten 

 
 
Verklaring belangrijkste verschillen tussen het resultaat in verslagjaar de begroting en met 2020: 
Het resultaat in 2021 bedraagt € 28.812. Begroot is een tekort van -/- € 27.333. Het is een mix van 
enerzijds hogere baten € 1.029.074 (9,5%) en anderzijds hogere lasten € 957.529 (8,8%). 
  
Baten t.o.v. begroting en versus vorig jaar 
De totale baten zijn in 2021 € 11.889.703 en zijn 9,5% hoger dan begroot. Vorig jaar € 10.876.958. 
De grootste verschillen zitten bij de Rijksbijdragen. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn: 
 

• € 509.285 NPO rijksbijdragen, zijn niet begroot in 2021 en vorig jaar niet aan de orde. 
• € 88.678 aanvullende overige subsidie Extra Hulp voor de Klas, is niet begroot. 

 
• € 163.293 meer personele lumpsum rijksbijdragen (2,4%). Hoofdzakelijk door bijstellingen 

van OCW-parameters, ter compensatie van zowel de CAO-stijging als de gestegen 
pensioenlasten. Een klein deel door de budget neutrale herverdeling van de Prestatiesbox. 
Deze subsidie OCW is komen te vervallen en verdeeld (zie paragraaf Financieel Beleid). 
De opvolger van de Prestatiebox is subsidie Professionalisering en is verantwoord onder 
Lumpsum. Voor de periode augustus t/m december 2021in totaal € 67.392.  

 
• € 129.286 meer Groeisubsidie ontvangen binnen Lumpsum. Begroot is € 42.000.  

Totale groeibekostiging bedraagt € 171.286 voor 2021. Opgebouwd uit vijf bekostigingen: 
    Per 1 december 2020 was het leerlingaantal 1.741. Gevolg groeibekostiging € 45.436.  
    Op 1 februari 2021 was het aantal leerlingen 1.768. Gevolg groeibekostiging € 48.427.  
    Op 1 maart 2021 is het aantal leerlingen 1.785. Gevolg groeibekostiging € 25.409.  
    Op 1 april 2021 is het aantal leerlingen 1.803. Gevolg groeibekostiging € 21.523.  
    Op 1 juni 2021 is het aantal leerlingen 1.854. Gevolg groeibekostiging € 30.491.  
Ook vorig jaar was de Groei hoog met € 141.994, maar lager dan in realisatie 2021.  
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• De Rijksbijdragen voor Personeel & Arbeid-beleid (P&A) zijn opgehoogd door de 
herverdeling van de Prestatiebox en in mindere mate de bijstelling van de parameters van 
ruim 2%. De verhoging van de middelen voor de aanpak van de werkdruk levert ook 
positieve afwijking op.  
 

• Meer dan begroot ontvangen Materiële instandhouding is minimaal 0,2%. 
• Samenvoeging scholen is ontvangen conform begroting met prijsbijstelling van 2,4%.  
• € 8.752 meer gelden ontvangen uit samenwerkingsverband. 

De begroting is gebaseerd op de uitbetalingsinstructie van 30 juni 2020 en bedroeg € 25 
per leerling. Dit bedrag is beduidend lager dan in 2020. 

• Inhoudingen betreft negatief getoetste oud-medewerkers door het Participatiefonds. 
 

• Bij de overige overheidsbijdragen geen bijzonderheden. Vanuit de Gemeente wordt een 
bijdrage als loonkostensubsidie voor de conciërge ontvangen, conform begroting. Dit 
geldt ook voor gemeentelijke bijdragen voor weerbaarheidstraining, verkeer en cultuur.  

 
• Overige baten bedragen € 198.641. Begroot € 79.128. Verschil € 119.513. In 2020 € 157.382.  

Compensatie voor de deelname van medewerkers aan het project doorstroom PO/VO is 
niet begroot en ontvangen € 4.000. Dit vormt een klein deel van het verschil.  
Bij opmaak van de begroting was de voortgang aan project baten voor Wetenschap en 
Techniek onzeker en niet opgenomen.  
Opleiden in School (OIS) was begroot voor alleen de eerste zeven maanden van 2021. 
Het grootste verschil is veroorzaakt door ontvangen subsidie voor NT2 onderwijs € 86.000. 
Dit betreft begeleiding van anderstalige kinderen met een achterstand op Nederlandse 
taal. Hier staan ook extra projectkosten tegenover.  
Er is enkele keren bezwaar aangetekend bij Participatiefonds, UWV en de Belastingdienst 
met het verzoek tot teruggaaf loonheffingen, dit heeft overige baten tot gevolg. 
Door de pandemie zijn de ouderbijdragen/bijdragen buitenschools lager (neutraal effect).  

 
Lasten t.o.v. begroting en t.o.v. vorig jaar 
De totale lasten in 2021 bedragen € 11.842.671 en overstijgen daarmee de begroting € 
10.885.142 met € 957.529. Een 8,8% overschrijding. Vorig jaar waren de totale lasten € 10.889.492. 
 
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting zijn: 

• Personele lasten  
De gerealiseerde totale personele lasten komen in 2021 uit op € 9.231.743. Begroting € 
8.593.907. Een afwijking van € 637.836 (7,4%) De belangrijkste verschillen zijn: 
 
ü Lonen en salarissen 
Lonen en salarissen eindigen € 254.486 (3,1%) boven begroting en € 217.482 hoger dan 
vorig jaar. De ontwikkeling van het aantal FTE (+3) is reeds beschreven in paragraaf 3.1. 
Bij opmaak van de begroting voor 2021 en voor de realisatie in 2020 zijn de salarissen 
conform de geldende CAO PO 2019-2020. Met welk percentage het Pensioenfonds in 
2021 zou gaan stijgen, was bij opmaak van de begroting nog onbekend. In oktober 2021 
is het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2021 gesloten. Voor alle medewerkers steeg 
het loon met 2,25% per 1 januari 2021. De uitbetaling heeft met terugwerkende kracht 
plaatsgevonden in november 2021. De kosten van de loonsverhoging zijn gedekt door 
de stijging van de lumpsum in 2021. Er is voor circa € 75.000 aan transitievergoedingen 
uitbetaald. Ze zijn in uitkeringen gecompenseerd via UWV. Per saldo budgetneutraal. 
 
ü Overige personele lasten  

 Inhuur externen realisatie € 440.027 versus begroot € 95.000. Vorig jaar € 100.119. 
Deze inhuur betreft de inhuur van een interim-directeur in 2021. Dit veroorzaakt een 
overschrijding op de begroting van € 160.000. Anderzijds zijn het uitgaven die verband 
houden met de besteding van de subsidies van NPO € 140.000. Bijvoorbeeld de inhuur 
van beweegcoaches of onderwijsassistenten. Daarnaast is een reactie op de krapte op 
de arbeidsmarkt.  
Zoals in paragraaf 2.2 beschreven, is het ziekteverzuim gestegen door in het bijzonder 
lang verzuim. Gelijk aan 2020 zijn de kosten voor de Arbodienst lager dan begroot. Om 
aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen is een aanvullende dotatie aan de 
voorziening voor langdurig zieken gedaan van € 137.000. Verder geen bijzonderheden.  
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Zoals in paragraaf bij het financieel beleid beschreven, wordt de verhoudingen tussen de 
personele lasten ten opzichte van de rijksbijdragen en de totale lasten gemonitord.  
De inspectie hanteert < 95% als norm om te beoordelen of de continuïteit niet in gevaar is.  
 
Verhouding personele lasten ten opzichte van rijksbijdragen en t.o.v. totale lasten 

  Realisatie Begroting Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting 
  2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 

P / rijksbijdragen 80,4% 80,0% 79,2% 84,8% 83,8% 83,6% 83,7% 

P / totale lasten 78,9% 79,0% 78,0% 81,4% 82,2% 81,3% 81,5% 
 
De personele lasten in verhouding tot de totale lasten laten zien dat er van een gezonde balans 
sprake is. De trend laat voor Wijzers in onderwijs mooie, stabiele resultaten zien. 
 

• Materiële lasten  
Dat de materiële lasten in 2021 met een saldo van € 2,6 mln. ruim € 300.000 (14%) boven 
begroting en vorig jaar sluiten, is in eerste oogopslag schrikken, maar is verklaarbaar, niet 
structureel en dus niet zorgwekkend. 

 
De Inspectie van het Onderwijs hanteert de Huisvestingsratio als een kengetal bij het 
toezicht op de financiële continuïteit. Deze ratio maakt inzichtelijk of er in verhouding niet 
een te groot deel van de baten, aan huisvesting gerelateerde zaken wordt besteed. Een 
indicator of er voldoende geld aan het primaire onderwijsproces wordt besteed.  
Huisvestingsratio: (huisvestingslast. + afschrijving gebouw & terrein) / totale lasten * 100% 
Als signaleringswaarde / risico detectie voor PO geldt het plafond 10% volgens Inspectie.  
 
Resultaat van is 8,9 % voor realisatie 2021(2020: 7,9%). Een score lager dan het plafond. 

 
ü De huisvestingslasten zijn € 221.580 (26,9%) hoger dan begroting.  
Kosten voor betaalde huur, klein onderhoud, schoonmaak, energie en heffingen 
verlopen zonder bijzonderheden, conform budget en vergelijkbaar met realisatie 2020.   
De overschrijding betreft de extra dotatie aan de voorziening onderhoud van € 200.000.  
De extra dotatie is voor luchtbehandeling bij de scholen Maria Goretti, Martinus en ’t 
Breerke. Verder als verwachte bijdrage aan nieuwbouw bij de Medardus.   
 
De meerjarenraming voor binnen- en buitenonderhoud gebeurt aan de hand van 
meerjaren onderhoud programma’s (MOP). Dit gebeurt in samenwerking met experts en 
de gemeente. De onderhoudsuitgaven worden onttrokken uit de voorziening voor groot 
onderhoud € 91.536. Door de dotatie van bijna € 400.000 is de waarde van de 
voorziening op balansdatum toereikend.  
 
De huidige systematiek van dotatie aan deze egalisatiereserve is conform de wetgeving 
en acceptabel tot 2023. Wel zal er besluitvorming in uiterlijk 2022 moeten volgen over de 
verwerkingssystematiek. Of er gewerkt blijft worden met een voorziening voor groot 
onderhoud (maar dan volgens de verslaggevingsregels in de RJ) of voor het activeren 
van groot onderhoud en hierop af te gaan schrijven, is een keuze. 
 
ü De afschrijvingskosten komen € 33.000 (15,4%) lager uit dan de begroting.   
Er is voor € 220.441 geïnvesteerd in 2021 versus begroting € 244.150. De onderschrijding 
betreft ICT-investeringen en wordt veroorzaakt door voorraad- leverproblemen bij de 
leveranciers. Verder hebben er eind 2020 bij opmaak van de jaarrekening 2020 
desinvesteringen plaats gevonden. Dat was bij opmaak van de begroting voor 2021 niet 
bekend. Hierdoor zijn de begrote afschrijvingskosten voor 2021 te hoog.  
 
ü De overige instellingslasten zijn met € 839.595 ruim € 72.000 (9,5%) hoger dan 
begroot. Deze overschrijding is niet zorgwekkend en gecompenseerd in baten. 
De overschrijdingen betreft deels kosten voor administratie en deskundigheidsadvies 
denk aan onderhoud, maar met name uitgaven voor projecten. Dit betreft de inhuur 
van expertise en kennis voor het project NT2. Deze kosten van € 90.000 worden 
nagenoeg volledig gedekt door extra overige baten.   
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Anderzijds is er een onderschrijding op innovatie. Realisatie € 4.665. Begroot € 57.000 en 
vorig jaar € 0. Dat de bestuurskosten vorig jaar hoger waren dan realisatie en begroting 
voor 2021, was veroorzaakt door incidentele uitgaven zoals de verhuizing van het 
bestuurskantoor in 2020.   
Voorts zijn er bij de Overige instellingslasten voor € 12.000 NPO gerelateerde uitgaven. 
 
De post leermiddelen overschrijdt met een realisatie van € 545.339 de begroting van € 
486.860 met ruim € 58.000 (12,0%). Hiervan is € 53.000 NPO gerelateerd en wordt dus 
gecompenseerd door (niet begrote) NPO baten. Daarnaast een kleine overschrijding op 
de begroting van de reprokosten. Dit was vorig jaar ook aan de orde. De budgetten 
voor OLP verbruik en de jaarbestelling zijn taakstellend en worden gedurende het jaar 
strak gevolgd. 
 

Financieel resultaat baten en lasten  
Voor de waardering van effecten zijn de Richtlijnen uit de Jaarverslaggeving (RJ) van toepassing. 
Eventuele koerswinsten en -verliezen worden verantwoord binnen de staat van baten en lasten. 
Per balansdatum is dit momenteel niet aan de orde. Wijzers in onderwijs heeft geen 
effectenportefeuille. De geldmiddelen zijn ondergebracht op spaarrekeningen. 
 
Rentebaten zijn vooraf niet makkelijk in te schatten bij opmaak van begroting. Bestaat er de 
komende tijd angst of net vertrouwen in de ontwikkeling van de wereldeconomie. Politieke 
onzekerheid en onrust heeft effect op het economisch verkeer. Dit levert turbulentie op de 
financiële markten op en resulteert in lage of negatieve rentestanden. Binnen de banksector is 
vanaf 2020 negatieve rente geïntroduceerd. Als de spaartegoeden boven de vrije voet 
uitkomen, volgt er negatieve rente, lees extra kosten. 
 
De financiële baten van € 14 zijn te verwaarlozen. Ze worden in realisatie overschaduwd door de 
rentelasten van € 18.234. Een flinke toename. Zowel vorig jaar als voor begroting 2021 was een 
lager negatief saldo aan financiële baten en lasten van circa € 2.500 opgenomen.    
 
Toelichting op meerjaren begroting 2022 -2025: 
Voor uitgangspunten op het gebied van leerlingen en FTE wordt verwezen naar hoofdstuk 3.1.  
Dat met ingang van kalenderjaar 2023 het uitgangspunt voor de nieuwe bekostiging de leerling-
telling per 1 februari van voorgaand jaar is en dat derhalve de telling per 1 oktober van 
voorgaand jaar komt te vervallen is buiten beschouwing gelaten. Dit kwam de vergelijkbaarheid 
niet ten goede. Bovendien waren bij opmaak van de meerjarenbegroting de rijksvergoedingen 
nog niet vastgesteld. 
 
Baten in de meerjarenbegroting  
De totale begrote baten in 2022 bedragen € 11.620.067 en zijn ca. € 167.000 lager dan realisatie 
2021. De belangrijkste uitgangspunten en verschillen voor de baten in de meerjarenbegroting: 
 

ü Dat de rijksbekostiging vereenvoudigd gaat worden vanaf 2023 heeft impact op de 
meerjarenbegroting van elk schoolbestuur. Voor 2022 gaat dat incidenteel voor vijf 
maanden betekenen vanaf augustus € 98.400 minder baten. In totaliteit € 492.000. Uit 
voorzichtigheidsoogpunt is deze incidentele tegenvaller in de begroting voor 2022 
verwerkt. Het afboeken van deze vordering op OC&W is het grootste verschil. 

ü Verder hebben de NPO-rijksbijdragen effect op 5 maanden in 2021, twaalf maanden in 
2022 en zeven maanden in 2023.  
De baten voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn in de begroting voor 2022 
en 2023 opgenomen. Deze subsidie is verstrekt per schooljaar vanaf 2021-2022 voor € 701 
per leerling. Voor schooljaar 2022-2023 begroot € 500 per leerling.  

ü De materiële bekostiging van ministerie v. OC&W van 29 september 2021 is leidend 
geweest voor de materiële begroting vanaf 2022. Voor de personele bekostiging zijn de 
door het ministerie van OC&W op 6 juli 2021 gepubliceerde (schooljaar) parameters het 
uitgangspunt.  

ü De fusieregeling is gebaseerd op de bijgestelde publicatie uit de Staatscourant uit mei 
2019, met als basis de regeling van juni 2017. De compensatie is voor de derving van 
personele baten voor de componenten Directietoeslag, Kleine-scholentoeslag en 
bekostiging Onderwijsachterstanden (BOA). De looptijd van zes jaar voor compensatie is 
aangehouden in de meerjarenbegroting en eindigt per aanvang schooljaar 2022-2023.  
Zeven maanden in 2022 begrote fusiecompensatie is € 135.608. In 2021 € 232.906.  



Bestuursverslag Wijzers in onderwijs 2021 44 

ü Rijksbijdragen SWV conform uitbetalingsinstructie voor schooljaar 2021-2022 van SWV PO 
3102 Midden-Limburg van 20 juli 2021. Deze baten zijn dalende, zie ook paragraaf 3.1 
Passend onderwijs. Het begrote bedrag van € 62.914 voor 2022 lijkt te hoog begroot. 

 
Mede om de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren te houden zijn de begrote NPO-plannen 
nagenoeg budgetneutraal verwerkt. Voor 2022 € 1.062.000 aan baten en lasten. Voor 2023 € 
504.000 baten en lasten.  
 
Bij de overige baten zijn meer gelden begroot voor NT2, innovatie en Opleiden in School (OIS) in 
meerjarenbegroting 2022 versus begroting 2021. 
 
Lasten in de meerjarenbegroting  
De totale begrote lasten in 2022 bedragen € 11.960.808 en zijn hoger dan realisatie 2021 € 
11.842.671. Ook hiervoor geldt dat NPO uitgaven het beeld vertroebelen.  
 
Met het aan het Ministerie gerapporteerde bestedingsplan (opmaak medio 2021) is rekening 
gehouden.  Doel is om met deze extra uitgaven het bovenmatig vermogen af te bouwen.  
 

 
  
Deze extra uitgaven zoals innovatie zijn begroot in 2022 en 2024 bij de overige lasten. De urgentie 
om meer budget ter beschikking te stellen aan de scholen voor personeel en OLP is minder 
groot. Deze behoefte naar meer budgettaire ruimte is immers al ingevuld door de NPO baten.   
 
Overige belangrijke uitgangspunten voor de lasten in de meerjarenbegroting zijn: 

• Personele lasten  
De salarislasten zijn berekend o.b.v. het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2021.  

 2022 2023 2024 2025 
 Begroting Begroting Begroting Begroting 
FTE regulier 118,0 118,0 118,0 118,0 
FTE NPO (*) 5,0 2,0 0 0 
FTE Totaal 123,0 120,0 118,0 118,0 

 
De NPO-subsidies bieden (tijdelijke) ruimte voor formatie.  
In de meerjarenbegroting zijn extra NPO gerelateerde lasten opgenomen bij: 
lonen en salaris, inhuur extern personeel, professionalisering, OLP en ICT verbruik. 

 
• Materiële lasten  

De materiele lasten zijn € 2,2 mln. in de begroting 2022 en zijn lager dan in realisatie 2021 
€ 2,6 mln. Hoofdoorzaak is de extra dotatie aan de voorziening onderhoud € 0,2 mln.  
Er is bij de scholen ernaar gestreefd om een koppeling te leggen tussen te bereiken 
doelen en beschikbare middelen. Door de beschikbare NPO-middelen bestaat voor 
2022 en 2023 geen probleem om aan de wensen van de scholen op OLP- en ICT-gebied 
tegemoet te komen. De jaren daarna daalt het gezamenlijke resultaat van de scholen 
naar een tekort van ongeveer € 50.000. De meeste uitgaven zijn star. Bestaande 
contracten en voorschotten liggen veelal aan de basis van huisvestingslasten.  

 
ü De huisvestingslasten 
De huisvestingslasten zijn voor 2022 circa € 36.500 (4,4%) hoger dan begroot voor 2021.  
Veroorzaakt over alle kostensoorten zoals schoonmaak, energie en onderhoud. 
De huisvestingsratio varieert in de meerjarenbegroting tussen 7 en 8%. 
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De dotatie aan de voorziening onderhoud is in de meerjarenbegroting van 2022 met € 
216.200 van een hoger niveau dan in de begroting 2021 € 198.000.  
Dat de systematiek in 2023 mogelijk wijzigt is buiten beschouwing gelaten.  
 
ü De afschrijvingskosten  
De afschrijvingskosten vertonen een stabiele lijn. Naast de bestaande materiële vaste 
activa zijn de afschrijvingskosten gekoppeld aan de onderstaande investeringsambitie. 
Door de investeringen stijgen en afschrijvingskosten, maar dat is niet zorgwekkend.  

 
Investeringsplan: 

 
Er is voldoende liquiditeit aanwezig om te kunnen blijven investeren.  

 
Bovenstaande meerjaren exploitatiebegroting leidt tot de volgende prognose van 
balansontwikkeling voor begroting 2022 t/m 2025. Waarbij voor de begroting de eindbalans over 
2020 het vertrekpunt is geweest, tezamen met een prognose voor 2021. Prognose 2021 wijkt met 
een verwacht resultaat van € 450.000 behoorlijk af van realisatie 2021 vanwege:  

- de extra dotaties aan de voorziening onderhoud van € 198.000,  
- de extra dotatie aan de voorziening voor langdurig zieken € 137.000, 
- de extra overige projectbaten en project lasten (project NT2) € 86.000. 
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Balans in meerjarig perspectief 

 
 
Onderverdeling eigen vermogen 

 
 
De komende jaren verwacht het bestuur geen grote verschuivingen op het gebied van 
onderwijs, onderzoek, kwaliteit, personeel en duurzaamheid. De gehanteerde systematiek van 
dotatie egalisatie als berekening van de voorziening voor groot onderhoud voldoet aan de 
wettelijke voorschriften. De overgangstermijn is verlengd tot 2023. Er dient vooraf aan de 
begroting 2023 een keuze gemaakt te worden tussen het blijven werken met een voorziening 
voor groot onderhoud of om groot onderhoud te gaan activeren 
 
Uit de bovenstaande balans blijkt:  
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ü het effect van de investeringen op de materiële vaste activa,  
er is geen sprake van majeure investeringen. Het omvat circa 3% van de totale baten, 

ü het wegvallen van de vordering op OC&W door de nieuwe bekostiging van € 492.000, 
ü het effect hiervan op het eigen vermogen, 
ü het effect van de acties uit het Bestedingsplan op het eigen vermogen, 
ü het effect van de NPO-baten op de reserves, 
ü waarde van het private deel is stabiel € 35.000, 
ü de bestemmingsreserve publiek € 150.000 is voor ICT, 
ü het effect van de onderhoudsuitgaven op het saldo van de voorzieningen,  

doordecentralisatie is niet aan de orde, 
ü het effect van de investeringen, de onderhoudsuitgaven en de exploitatiesaldo’s op het 

saldo van de liquide middelen. Over de jaren dalen de liquide middelen licht.  
De kasstroomprognose bevestigt dat.  

Kasstroomprognose 
De kasstroomprognose laat zien dat de liquiditeit de komende jaren geen gevaar loopt, ondanks 
de afboeking van de vordering, zie ook kengetallen 3.3. 
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3.3 FINANCIËLE POSITIE 

Kengetallen1 
 

 
 
Solvabiliteit: (eigen vermogen + voorzieningen) / balanstotaal * 100% 
Weerstandsvermogen: eigen vermogen / totale baten (incl. financiële baten) * 100% 
Liquiditeit: vlottende activa / kortlopende schulden 
Rentabiliteit: resultaat / totale baten (incl. financiële baten) * 100% 
Reservepositie: o.b.v. signaleringswaarde OCW Inspectie, details volgen. 
 
Reservepositie/ signaleringswaarde Inspectie: 
OC&W heeft per 29 juni 2020 de schoolbesturen geïnformeerd via een brief over de 
signaleringswaarde voor reserves die gehanteerd wordt. De Inspectie van het onderwijs hanteert 
de signaleringswaarde als bovengrens van de reservepositie. De Inspectie benadrukt daarbij dat 
deze signaleringswaarde voor het eigen vermogen geen norm is, maar een 
communicatiemiddel en een startpunt voor een gesprek met (interne) belanghebbenden. De 
signaleringswaarde wordt door de Inspectie gebruikt in het toezicht op de doelmatigheid. Het 
ministerie adviseerde om te komen tot een bestedingsplan voor de reserves, indien de score 
boven de 1,0 ligt.  
Dit plan is opgesteld door Wijzers in onderwijs in 2021 en eerder gerapporteerd. 
 
Onderstaand de berekening volgens OC&W website realisatie 2021:  

 
1  https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/risico-indicatoren-en-signaleringswaarden-financieel-

continuiteitstoezicht  
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Het vermogen is in 2021 met € 209.019 toegenomen door de extra NPO-subsidies. Hiervoor is een 
tijdelijke bestemmingsreserve gevormd. OC&W geeft aan dat het onwenselijk is dat deze extra 
gelden in de reserves terecht komen, maar het is onvermijdelijk. Indien we deze NPO baten en 
toename van het vermogen buiten beschouwing laten wijzigt de ratio van 1,87 naar 1,74.  
Het bovenmatig vermogen daalt van circa € 1,4 mln. naar € 1,2 mln. 
 
Ter referentie onderstaand 2020 realisatie. 

  
 
Benchmarking reservepositie 

Onderstaand de cijfers uit het benchmark onderzoek door de accountant over 2020. Ook hier 
blijkt de gezonde, ruime reservepositie voor de stichting. In 2021 is het resultaat van vorig jaar 1,93 
iets afgenomen naar 1,87, maar minder dan vooraf bij opmaak van de begroting 2021 gedacht, 
vanwege de incidentele extra baten. 
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Signaleringswaarde = Feitelijk eigen vermogen / normatief eigen vermogen. Een getal van 1,0 
geeft aan dat dit exact aan elkaar gelijk is. Zit een schoolbestuur hierboven dan is er mogelijk 
sprake van bovenmatig eigen vermogen.  

Naast de bovenstaande tabel, zijn er ook andere ratio’s in voorgaande paragrafen beschreven. 
Voor Wijzers in onderwijs is de ontwikkeling van de kengetallen een stuurmechanisme om 
transparantie en vergelijkbaarheid te vergroten, maar ook om dialoog te voeren over 
bijvoorbeeld continuïteit, formatie en om aanvullende acties tijdig in gang te zetten.  
 
Als we kijken naar de gerealiseerde resultaten van de kengetallen over 2021 in combinatie met 
de meerjarenbegroting voor 2022 t/m 2025, ook dan vertonen de reguliere resultaten positieve, 
stabiele trends die een gezonde financiële beleidsvoering weerspiegelen. Waarbij in 2022 
rekening is gehouden met de incidentele afboeking van de OCW-vordering. Dit heeft eenmalig 
aanzienlijk effect op de rentabiliteit in 2022. Verder laat de rentabiliteit voor de komende jaren 
een gezonde ontwikkeling zien. Er is grip op de financiële situatie. Gelden worden besteed aan 
het onderwijs en niet onnodig opgespaard. Er worden voor de komende jaren geen cash-flow 
problemen verwacht. CvB en directie heeft de intentie om impulsen te blijven geven aan de 
onderwijsontwikkeling en niet het onnodig oppotten van gelden. Daarvoor is ruimte beschikbaar. 
Doelstelling is en blijft dat de continuïteit van de stichting geen gevaar loopt en risico’s beheerst 
blijven. De ratio solvabiliteit en weerstandsvermogen bevestigen dat de financiële continuïteit 
gewaarborgd is. Er is grip op zaken en ontwikkelingen. Er is sprake van een gezonde financiële 
situatie. Uiteraard blijft waakzaamheid geboden, maar er is geen aanvullende actie 
noodzakelijk. 
 
“In Control” statement 
College van Bestuur heeft grip op de financiële situatie en is “in control”. Er is zicht op risico’s. Het 
veelvuldig en vroegtijdig collectief sturen met de directie op inzet van formatie is hiervan een 
voorbeeld, dat duidelijk zijn vruchten afwerpt. Op incidentele baten wordt alert geanticipeerd. 
Los van incidentele baten of lasten schommelt de verhouding baten : lasten rond 100%. 
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Het jaarverslag 2021 is vastgesteld door het College van Bestuur op 13 april 2022. 
 

 
 
dr. ir. R.J.G. Henssen 
Voorzitter College van Bestuur 
 
 
 
 

Het jaarverslag 2021 is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juni 2022. 
 
 
 

 
 

 
 
 

drs. J. Claessen          
Voorzitter Raad van Toezicht 
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Bijlage 1: Verslag intern toezicht 

SAMENSTELLING INTERN TOEZICHT 
 

 
 
Op basis van de “Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties” wordt het lidmaatschap van de 
Raad van toezicht gehonoreerd. Deze honorering vindt plaats via de loonadministratie van Ons 
Onderwijsbureau. Het door de Raad van Toezicht in september 2019 vastgestelde 
remuneratiebeleid is per functie gericht op 36,5 % van het wettelijk maximum WNT-2. De 
vergoeding per persoon is daarbij afgestemd op de functie en gebaseerd op dit beleid. 
 
In 2021 hebben navolgende bruto uitbetalingen plaatsgevonden: 
dhr. Claessen: € 5.750, dhr. Daniëls: € 4.750, dhr. Kleukers: € 3.000, dhr. Janssen: €2.000, dhr. van 
Hertum: € 2.000 mevr. Qualm-van Schijndel: onbezoldigd op eigen verzoek. 

HOE HET TOEZICHT IS VORMGEGEVEN 
Sinds 2014 zijn bij de stichting de functies van bestuur en toezicht gescheiden. De raad van 
toezicht (RvT) houdt onafhankelijk intern en integraal toezicht. Dit toezicht richt zich op de 
naleving van de wettelijke voorschriften, de kwaliteit van het onderwijs, de besteding van de 
beschikbare middelen en de algemene gang van zaken binnen de stichting en haar scholen. 
De RvT treedt tevens op als formele werkgever van het CvB en staat het college met raad en 
daad terzijde. Het CvB treedt op als formele werkgever van alle medewerkers en legt aan de RvT 
verantwoording af over de resultaten van de stichting. 
 
De RvT heeft een kernopdracht vastgesteld welke de basis vormt voor haar toezichthoudende 
rol. In deze kernopdracht zijn een zevental kernbegrippen vervat die gekoppeld zijn aan de 
centrale doelen van het strategisch beleid. Op basis hiervan behoudt de RvT zicht op de kwaliteit 
van de interne organisatie, structuur en processen, financiën, huisvesting en personeel. 

Naam Functie Nevenfuncties betaald / 
onbetaald

Aandachtgebied en / of 
commisie

Dhr. drs. J. Claessen Voorzitter
Lid commissie educatie LGOG 
(onbezoldigd)

Portefeuille 
maatschappelijke 
ontwikkelingen en 
Governance

Dhr. B. Daniëls Secretaris
Dirigent (bezoldigd)
MR-lid Connect College 

Portefeuille onderwijs en 
kwaliteit

Mevr. Drs. S. Qualm-
van Schijndel (tot 1 
augustus 2021)

Lid Geen
Portefeuille personeel en 
organisatie

Dhr. M. Kleukers (tot 1 
augustus 2021)

Lid Geen Portefeuille Financiën

Dhr. Drs. J-J. Janssen 
MA (per 1 augustus 
2021)

Lid
Vrijwilliger Vluchtelingenwerk 
(onbezoldigd)

Portefeuille (Jeugd)zorg

Dhr. R. Van Hertum 
(per 1 augustus 2021)

Lid
Lid en v ice-voorzitter RvT 
Stichting Alterius (bezoldigd)

Portefeuille Financiën
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Daarbij hanteert de RvT m.b.t. haar toezichthoudende rol de navolgende informatiebronnen: 
managementrapportages (opbrengsten en strategie), kwartaalanalyses, inspectierapporten, 
accountantsverslag en accountantsgesprek, gesprekken met de GMR, leidinggevenden en 
stakeholders. 
 
Vanuit de toezichthoudende rol en verantwoordelijkheid ziet de RvT toe op de rechtmatigheid 
van de bestedingen van publieke middelen. Zij doet dit aan de hand van tussentijdse financiële 
analyses welke door de bestuurder worden voorgelegd, de jaarrekening, het 
accountantsverslag en de mondelinge toelichting op het verslag door de accountant. 
 
De RvT voert normaliter zowel met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad als ook 
met de directeuren tweemaal per jaar gesprekken. Tijdens deze gesprekken komen 
onderwerpen aan bod die namens genoemde gremia aandacht vragen. 
De externe accountant (Wijs accountants) heeft een goedkeurende verklaring afgegeven m.b.t. 
de jaarrekening 2020. Geconstateerd is dat de cijfers een getrouw beeld geven van de 
werkelijkheid en er financieel rechtmatig is gehandeld. Ook wordt geconstateerd dat de 
stichting wederom, toekomst gerelateerd, over een gezonde financiële positie beschikt. In de 
mondelinge toelichting op de jaarrekening heeft de accountant enkele adviezen meegegeven. 
Ook voor de controle over 2021 heeft de RvT de accountant aangewezen. In de vergadering 
van 15 december 2021 heeft de RvT de begroting voor 2022 goedgekeurd. 

TOELICHTING OP GEGEVEN ADVIEZEN 
Thema’s die met name in 2021 de aandacht hadden van de RvT. 

 
• Aangezet in 2020, is het interne innnovatieproject verder opgepakt in samenwerking met 

het college van bestuur waarbij we aangenaam verrast waren door het aantal 
ingediende voorstellen. Uiteindelijk resulterend (voorjaar 2021) in zelfs drie aanvragen die 
goedgekeurd werden. 

 
• Tot de zomer is onder begeleiding van het Onderwijskantoor een begeleidings- en 

adviseringstraject rondom de interne Governance van Wijzers in onderwijs doorlopen. 
Daarbinnen werd de samenwerking belicht en gezocht tussen CvB, GMR en RvT de zgn. 
Gouden driehoek. Verder resulteerde het ook in het actualiseren/herzien van het RvT 
reglement en een herijking van het toezichtkader. Dat toezichtkader is vervolgens 
besproken tijdens een heisessie door de RvT in de nieuwe samenstelling. 
 

• Door het vertrek van twee RvT-leden is ook veel tijd en energie gestoken in het werven 
van een nieuw RvT-lid. In eerste instantie gericht op 1 lid met expertise op het gebied van 
jeugd/zorg. Na brievenselectie en gesprekken deed zich de kans voor om een 
interessante kandidaat voor te dragen op het gebied van Financiën. Aldus 
geschiedde… 
 

• Het thema wat natuurlijk het hele jaar het functioneren van de Stichting was natuurlijk de 
wereldwijde Covid-pandemie. Ongelooflijk mooi om waar te nemen hoe leerlingen en 
medewerkers hiermee omgegaan zijn. 

Maasbracht, maart 2022.  

Namens de Raad van Toezicht,  

drs. J. Claessen, voorzitter   
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Bijlage 2: Verslag 
gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad 

Inleiding 
 
Dit jaarverslag heeft tot doel om terug te blikken op het afgelopen jaar en de betrokkenen te 
informeren over de werkzaamheden/ taken gedurende het schooljaar.  
Met het jaarverslag van 2021 vat de GMR samen wat er op het gebied van medezeggenschap 
is gebeurd. Beschreven worden: 
 

• Good Governance  
• Samenstelling GMR 
• Aantal vergaderingen 
• Gegeven adviezen en genomen besluiten  

 
 

Good Governance 
 
Begin 2021 hebben de Raad van Toezicht (RvT), het College van Bestuur (CvB) en de GMR 
deelgenomen aan een Good Governance Traject. Het voornaamste doel van dit traject was het 
in standhouden en het verbeteren van de communicatie en het in stand houden van de 
formele, hechte relatie tussen de RvT, CvB en GMR. Eind 2020 werd vastgesteld door alle partijen 
dat de formele context, waartoe de partijen in 2020 tot elkaar in verhouding stonden, nog 
verbeterd kon worden, zodat uiteindelijk ook de besluitvorming en de communicatie tussen de 
partijen vlotter en makkelijker zou verlopen.  
Het traject begon met een aantal kick-off sessies (onder leiding van Alexandra van Gestel), 
waarbij het communiceren van de GMR werd besproken, zowel intern naar de achterban als 
extern. Uit deze kick-off sessies zijn een aantal verbeterpunten gevloeid. In een gezamenlijke 
sessies werden de verbeterpunten van het CvB, RvT en de GMR aan elkaar gepresenteerd. Wat 
voornamelijk opviel aan de sessies was de openheid van de participanten en de gedrevenheid 
om met de aanbevelingen aan de slag te gaan.  
Voor de GMR kwamen een aantal verbeterpunten naar voren. De belangrijkste waren 
de communicatie met de achterban en het opstellen van een formeel kader waarin de GMR zijn 
werk doet. 
 
Wat betreft de communicatie met de achterban:   
De GMR-leden zijn gekozen leden die een school of scholen vertegenwoordigen. Het was echter 
niet duidelijk welke GMR-leden welke school vertegenwoordigden. Het gevolg was dat het 
contact met de achterban werd verbroken. Het was voor scholen onduidelijk wie er in de GMR 
namens hen zat. Ook liet de terugkoppeling van de GMR naar de achterban te wensen over. 
Notulen werden weliswaar op de website van Wijzers in onderwijs gepubliceerd maar de input 
van de achterban bij het bepalen van de agenda was beperkt.  
Om het contact met de achterban vlot te trekken hebben de GMR-leden een bezoek gebracht 
aan hun ‘achterban-school’. In een gesprek werd toegelicht wat de GMR voor hun school kan 
betekenen en werd er aan de MR’en gevraagd wat er mee kon worden genomen naar de 
GMR. Ook worden voortaan de GMR-notulen naar de MR van elke school gestuurd. 
Tevens moest een aantal zaken formeel in een nieuw GMR-Reglement en GMR-Statuut 
vastgelegd worden, zoals: het kiezen van een vice-voorzitter, het stellen van een beslistermijn en 
het duidelijker omschrijven van de besluitvorming. Naar het CvB toe moest de GMR-agenda 
duidelijker voorbesproken worden, werden er zowel overlegvergaderingen als 
besluitvergaderingen gepland, werd er besloten om meer in werkgroepen te gaan werken en 
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werden er termijnen gesteld aan het publiceren van de agenda en de notulen. Tenslotte is er 
een nieuw actueel rooster van aftreden door de GMR vastgesteld.  
De GMR  is in 2021 zeer voortvarend met de voorstellen uit het Good Governance Traject aan de 
slag gegaan. Einde 2021 zijn veel voorstellen uit het traject overgenomen en uitgevoerd. De GMR 
is anno 2022 nog steeds groeiende in zijn rol. Toch realiseert de GMR zich dat het meedoen aan 
een traject geen vrijblijvendheid is. De GMR heeft zichzelf een inspanningsverplichting opgelegd 
om de verbetervoorstellen in te voeren en te borgen. We zijn er nog niet, maar wij zijn op de 
goede weg.  
 
 

Samenstelling GMR 
 
De GMR is in 2021 van samenstelling veranderd. Omdat er zowel een ouder-, als een 
personeelslid in 2021 zijn afgetreden zijn wij tot een nieuwe evenredige verdeling gekomen van 4 
ouderleden en 4 personeelsleden.  
 

Oudergeleding Personeelsgeleding 

Rob Burhenne (voorzitter) Marion Nizet 

Kim Poulissen Jan-Thijs Koppen (penningmeester) 

Ellen Mengelers Sjoerd Vinken (secretaris en vice-voorzitter) 

Eric Bongaerts Suus van Pol 

  
 

Aantal vergaderingen 2021 
 
De GMR heeft gedurende 2021 in totaal 6 GMR-vergaderingen gehad. Door Corona hebben 
verschillende vergaderingen ook online plaatsgevonden: 
 

• 13 januari 2021 
• 3 maart 2021 
• 28 april 2021 
• 16 juni 2021 
• 15 september 2021 
• 17 november 2021  

 

Instemming/advies en andere genomen 
besluiten 
De GMR heeft in het jaar 2021 de volgende besluiten genomen: 
 

Document: Ingangsdatum: Eindigend: Instemd/advies/vastgesteld: 

Klachtenprocedure 13-01-2021 
 

Ingestemd door GMR  

Begroting 2021/2022 03-03-2021 
 

Positief advies GMR 
Vakantierooster 2021/2022 03-03-2021 

 
Positief advies GMR 

Bestuursformatieplan 03-03-2021 
 

Ingestemd PGMR 
Functieboek 2021 28-04-2021 28-04-2022 Ingestemd GMR 
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GMR Jaarverslag  28-04-2021 
 

Vastgesteld door GMR 
Wettelijk deel schoolgids 28-04-2021 28-04-2022 Ingestemd door OGMT 

Voorgedragen leden 
integriteitscommissie 

28-04-2021 
 

GMR stemt in met 
voorgedragen leden 

GMR-activiteitenplan 28-04-2021 28-04-2022 Vastgesteld door GMR 
Klokkenluidersregeling 28-04-2021 

 
Ingestemd door GMR 

Beleid t.a.v. schoolgrootte en 
instandhouding scholen 

17-11-2021 
 

Ingestemd door GMR 

Beleid t.a.v. besteding 
bovenmatig vermogen 

17-11-2021 
 

Ingestemd door GMR 

GMR Reglement (incl. 
verwerken op- en 
aanmerkingen good 
governance) 

17-11-2021 
 

Ter aanbieding CvB 

 

Maasbracht, maart 2022.  

Namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad,  

R. Burhenne, voorzitter  

 



    

Financiële positie 2021

Vergelijkend balansoverzicht

x € 1.000 % x € 1.000 %

Activa

Materiële vaste activa 917               15,0% 879             16,3%
Vorderingen 656               10,8% 563             10,5%
Liquide middelen 4.528            74,2% 3.939         73,2%

6.101            100,0% 5.380         100,0%

Passiva

Eigen vermogen 3.105            50,9% 3.076         57,1%
Voorzieningen 1.582            25,9% 1.133         21,1%
Kortlopende schulden 1.414            23,2% 1.171         21,8%

6.101            100,0% 5.380         100,0%

2021
31-12

2020
31-12

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de 
balansen:
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Resultaat

Het resultaat over 2021 bedraagt  € 28.812 tegenover -/- € 14.980 over 2020. 
De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000
Baten

(Rijks)bijdragen OCW 11.656           10.745           10.686           
Overige overheidsbijdragen 36                   36                   34                   
Overige baten 199                79                   157                

Totaal baten 11.891           10.860           10.877           

Lasten

Personele lasten 9.232             8.594             8.589             
Afschrijvingslasten 182                215                253                
Overige lasten 2.430             2.077             2.048             

Totaal lasten 11.844           10.886           10.890           

Saldo baten en lasten 47                  -26                -13                

Financiële baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten -18                -3                   -2                   

Resultaat baten en lasten 29                   -29                 -15                 
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Kengetallen

Met de kengetallen kan de financiële toestand van de stichting worden beoordeeld en gemeten. 
De kengetallen geven de toestand op 31 december weer, er is dus sprake van een momentopname.

2021 2020

Liquiditeit 3,67 3,84
(vlottende activa/kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 50,89 57,18
(eigen vermogen (excl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

Solvabiliteit 2 76,83 78,24
(eigen vermogen (incl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

Rentabiliteit 0,24 -0,14
(saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten * 100%)

Weerstandsvermogen 26,11 28,28
(eigen vermogen  / totale baten * 100%)

Personele lasten / totale lasten 77,95 78,88

Materiële lasten / totale lasten 22,05 21,12

Kapitalisatiefactor 49,08 49,00
(balanstotaal -/- bw geb&terr) / (totaal baten + fin.baten) * 100%

Huisvestingsratio 8,86 7,88
(huisvestingslasten inclusief afschrijving gebouwen&terreinen) / totale lasten * 100%
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B1 Grondslagen voor de jaarrekening

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

1.     Algemene toelichting

1.1   Activiteiten 
Stichting Wijzers in Onderwijs is het bevoegd gezag van  bs de Maasparel, bs de Sleye, bs de Violier, bs St. Medardus, bs 
Maria Goretti, bs de Koningsspil, bs Op de Slek, bs Patricius, bs 't Breerke, bs de Toermalijn en bs St. Martinus. De 
activiteiten bestaan uit het verzorgen van primair onderwijs in de regio Echt-Maasbracht.

1.3 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Wijzers in onderwijs is feitelijk gevestigd op Peijerstraat 113, 6101 GC Echt en is ingeschreven bij het 
handelsregister onder nummer 41066201.

1.7 Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Wijzers 
in onderwijs zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 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 
desbetreffende jaarrekeningposten.

1.11 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. 

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.

1.12 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan 
uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
operationele activiteiten. 

2.     Algemene grondslagen

2.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo), 
de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. 

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. 

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het 
voorgaande jaar.

2.4 Financiële instrumenten
Alle overige in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs.
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3.     Grondslagen voor waardering van activa en passiva

3.2 Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op 
terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op 
balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere 
waardevermindering wordt verwezen naar betreffende paragraaf.

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, 
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 
waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop 
de subsidies betrekking hebben.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud 
gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de 
periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

De activeringsgrens voor de materiële vaste activa bedraagt € 500.

3.4 Bijzondere waardeverminderingen 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 kasstroomgenererende 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 last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging 
van de boekwaarde van het betreffende actief.

3.6 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van 
de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald 
aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-
inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

3.8 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

3.9 Eigen vermogen
3.9.1 Algemene reserve
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag. Deze wordt 
opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten 
en lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve 
wordt beschouwd als publieke middelen.

3.9.3 Overige bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves ICT, personeel en niet-subsidiabel worden nader toegelicht in de toelichting op de balans.
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3.10 Voorzieningen
3.10.1 Algemeen
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. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële 
grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze 
vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de 
balans opgenomen.

3.10.2 Pensioenvoorziening 
De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling welke wordt gefinancierd door afdrachten 
aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd 
volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de 
pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van tekorten bij ABP, anders 
dan het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van 
het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.

Per 31 december 2021 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 110,2%. 

3.10.4 Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het 
dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de blijfkans. Bij het 
contant maken is de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties ad 0% (2020: 1%) als disconteringsvoet 
gehanteerd.

3.10.5 Voorziening groot onderhoud gebouwen
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te 
verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte 
bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. 

3.10.7 Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken wordt gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst 
doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend of geheel niet in staat 
zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. In deze voorziening zijn tevens begrepen 
eventuele ontslagvergoedingen te betalen aan deze personeelsleden. De voorziening langdurig zieken wordt 
opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte loondoorbetalingen gedurende het dienstverband.

3.12 Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden 
na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met 
agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

4.     Grondslagen voor bepaling van het resultaat

4.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te 
rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben. 
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4.2 Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie 
OCW/EZ. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage 
verantwoord. 

De ontvangen (normatieve) Rijksbijdragen en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies 
zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate 
in de staat van baten en lasten. 

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen 
verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de 
voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per 
balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. 

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en 
lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord 
onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord 
onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. 

4.3 Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente, Provincie of 
andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 
betrekking hebben. 

4.4. Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW/EZ, 
Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar 
waarop ze betrekking hebben. 

4.5 Personeelsbeloningen
4.5.1 Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en 
lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

4.5.2 Pensioenen
Stichting Wijzers in onderwijs heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het 
verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de 
staat van baten en lasten verwerkt. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij 
Pensioenvoorziening. 

4.6 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor 
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en 
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven

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.

4.7 Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde 
transactiekosten op de ontvangen leningen.
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5.     Financiële instrumenten en risicobeheersing

5.1.2 Rente- en kasstroomrisico
Stichting wijzers in Onderwijs loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste 
activa, effecten en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan 
kredietinstellingen).
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Stichting Wijzers in Onderwijs risico ten aanzien van 
toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt Stichting Wijzers in Onderwijs 
risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.
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B2 Balans per 31 december 2021
na resultaatbestemming

Activa

€ € € €

Vaste Activa

Materiële vaste activa
Inventaris en apparatuur 651.292            828.160           
Installaties 265.928            50.363              

917.220            878.523           
Vlottende activa

Vorderingen
Ministerie van OCW 502.071            478.322           
Overige vorderingen en overlopende activa 153.976            84.214              

656.047            562.536           

Liquide middelen
Kas 433                   176                   
Tegoeden op bankrekeningen 4.527.298        3.938.684        

4.527.731        3.938.860        

TOTAAL ACTIVA 6.100.998        5.379.919        

2021 2020
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Passiva

€ € € €

Eigen vermogen 
Bestuursvermogen 617.400            617.400           
Algemene reserve 2.043.499        2.239.685        
Bestemmingsreserves (publiek en privaat) 444.087            219.089           

3.104.986        3.076.174        

Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening 1.258.379        951.915           
Overige voorzieningen 324.043            181.045           

1.582.422        1.132.960        

Kortlopende schulden 
Crediteuren 136.796            121.669           
Belastingen en premies sociale verzekeringen 340.571            354.238           
Schulden terzake van pensioenen 121.383            106.644           
Overige kortlopende schulden 7.929                3.248                
Overige overlopende passiva 806.911            584.986           

1.413.590        1.170.785        

TOTAAL PASSIVA 6.100.998        5.379.919        

2021 2020
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B3 Staat van Baten en Lasten 2021

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €
Baten

(Rijks)bijdragen OCW 11.655.552   10.745.389         10.685.511         
Overige overheidsbijdragen 35.510           36.112                 34.065                 
Overige baten 198.641         79.128                 157.382               

Totaal baten 11.889.703   10.860.629         10.876.958         

Lasten

Personele lasten 9.231.743     8.593.907            8.589.150            
Afschrijvingslasten 181.744         214.721               252.704               
Huisvestingslasten 1.044.250     822.670               853.192               
Overige lasten 839.595         766.984               754.433               
Leermiddelen 545.339         486.860               440.013               

Totaal lasten 11.842.671   10.885.142         10.889.492         

Saldo baten en lasten 47.032          -24.513               -12.534               

Financiële baten en lasten

Financiële baten 14                   -                        396                       
Financiële lasten 18.234           2.820                   2.744                   

Saldo financiële baten en lasten -18.220         -2.820                 -2.348                 

Resultaat baten en lasten 28.812           -27.333                -14.882                
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B4 Kasstroom 2021

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten 47.032              -12.534             
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 181.744            195.129            
Afschrijvingen desinvesteringen -                    -947.363          
Mutaties voorzieningen 449.462            109.335            

631.206            -642.899          
Verandering in vlottende middelen
 - Vorderingen -93.511             111.342            
 - Kortlopende schulden 242.805            82.462              

149.294            193.804            

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 827.532            -461.629          

Ontvangen interest 14                      396                   
Betaalde interest -18.234             -2.744               

-18.220             -2.348               

Kasstroom uit operationele activiteiten 809.312            -463.977          

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -220.441          -417.197          
Desinvesteringen materiële vaste activa -                    1.004.938        

-220.441           587.741            

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -220.441           587.741            

Mutatie liquide middelen 588.871            123.764            

Beginstand liquide middelen 3.938.860        3.815.096        
Mutatie liquide middelen 588.871            123.764            

Eindstand liquide middelen 4.527.731         3.938.860        

2021 2020
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B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2021

Activa

Vaste activa
31-12 31-12
2021 2020

€ €
1.2 Materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur 651.292            828.160            
Installaties 265.928            50.363              

917.220            878.523            

Gebouwen/
Verbouwingen en Inventaris 

terreinen Leermiddelen en apparatuur Installaties Totaal
Boekwaarde € € € € €
31-12-2020
Aanschafwaarde 184.077                   432.606               1.892.833          101.957             3.199.214          
Cumulatieve afschrijvingen -184.077                  -432.606             -1.064.673        -51.594              -2.485.184        

-                            -                       828.160             50.363               714.030             

Mutaties
Investeringen -                            -                       -                     220.441             220.441             
Afschrijvingen -                            -                       -176.868           -4.876                -181.744           

-                            -                       -176.868           215.565             38.697               

Boekwaarde 
31-12-2021
Aanschafwaarde 184.077                   432.606               1.892.833          322.398             2.831.914          
Cumulatieve afschrijvingen -184.077                  -432.606             -1.241.541        -56.470              -1.914.694        

-                            -                       651.292             265.928             917.220             

Afschrijvingstermijnen:
Inventaris en apparatuur 10 - 20 jaar
Installaties 20 jaar
ICT hardware 3 - 10 jaar
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Vlottende activa 31-12 31-12
2021 2020

€ €
1.5 Vorderingen

Ministerie van OCW 502.071            478.322            

Overige vorderingen
Gemeente overige 90.757              122                    
Overige vorderingen 11.024              600                    

Totaal overige vorderingen 101.781            722                    

Overlopende activa
Debiteuren transitoria -                         20.078              
Vooruitbetaalde kosten 52.195              49.572              
Te ontvangen rente -                         380                    
Overige overlopende activa -                         13.462              

Totaal overlopende activa 52.195              83.492              

Totaal vorderingen 656.047            562.536            

31-12 31-12
2021 2020

€ €
1.7 Liquide middelen

Kas 433                    176                    
Tegoeden op bankrekeningen 4.527.298         3.938.684         

4.527.731         3.938.860         
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Passiva

31-12 31-12
2021 2020

€ €
2.1 Eigen vermogen

Bestuursvermogen 617.400            617.400            
Algemene reserve 2.043.499         2.239.685         
Bestemmingsreserves 444.087            219.089            

Totaal Eigen vermogen 3.104.986         3.076.174         

Verloopoverzicht vorig verslagjaar Saldo Resultaat Overige mutaties Saldo
31-12-2019 2020 2020 31-12-2020

€ € € €

Bestuursvermogen 617.400               -                     -                     617.400             

Algemene reserve 2.082.011           157.674             2.239.685          

Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserve ICT 182.245               -                     -                     182.245             
Bestemmingsreserve bijz. aanvullende bekostiging 163.862               -163.862           -                     
Bestemmingsreserves privaat
Niet-subsidiabel 45.538                 -8.694                -                     36.844               

Totaal bestemmingsreserves 391.645               -172.556           -                     219.089             

3.091.056           -14.882              -                     3.076.174          

Verloopoverzicht huidig verslagjaar Saldo Resultaat Overige mutaties Saldo
31-12-2020 2021 2021 31-12-2021

€ € € €

Bestuursvermogen 617.400               617.400             

Algemene reserve 2.239.685           -196.186           2.043.499          

Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserve ICT 182.245               182.245             
Bestemmingsreserve NPO 209.019             209.019             
Bestemmingsreserves privaat
Niet-subsidiabel 36.844                 15.979               52.823               

Totaal bestemmingsreserves 219.089               15.979               -                     444.087             

3.076.174           -180.207           -                     3.104.986          

De bestemmingsreserve ICT  is bedoeld als resultaatbestemming tussen de desbetreffende materiële vergoeding en materiële lasten.
Deze bestemmingsreserve zal dan ook voornamelijk worden aangewend om de noodzakelijke kosten van aanschaf van LCD-schermen
te kunnen blijven financieren.
De Bestemmingsreserve NPO is gevormd uit de nog niet besteedde NPO middelen, ontvangen in 2021.
De bestemmingsreserves niet-subsidiabel is gevormd met als doel de kosten van toekomstige buitenschoolse activiteiten op te vangen.
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31-12 31-12
2021 2020

€ €
2.2 Voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 1.258.379         951.915            
Overige voorzieningen 324.043            181.045            

1.582.422         1.132.960         

Saldo Dotatie/Vrijval Onttrekking Saldo
31-12-2020 2021 2021 31-12-2021

€ € € €

Onderhoudsvoorziening 951.915               398.000             -91.536              1.258.379          

Overige voorzieningen
Voorziening jubilea 111.463               12.462               -12.464              111.461             
Voorziening langdurig zieken 69.582                 143.000             212.582             

Totaal voorzieningen 1.132.960           553.462             -104.000           1.582.422          

De onderhoudsvoorziening betreft een egalisatievoorziening gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan voor binnen- en 
buitenonderhoud. Voor verdere details wordt verwezen naar de grondslagen.

De voorziening jubilea wordt bij opmaak van de begroting voorafgaand aan het kalenderjaar beoordeeld en berekend op basis 
van de op balansdatum bestaande aanspraken voor de komende tien jaren. Gebaseerd op:
- Leeftijd per medewerker
- Gehele personeelsbestand
- Jaren dienstverband per medewerker
- Omvang dienstbetrekking
- Jubileum bij 25-jarige diensttijd 50% gratificatie,  bij 40-jarige diensttijd 100%
- Gratificatie berekend op individuele salarisgegevens rekening houdend met verwachte gemiddelde salarisstijging op lange termijn 
  en een verdisconteringsvoet.
- Berekening tegen contante waarde
- Rekening houdend met een blijfkans.

Voorziening langdurig zieken
Deze voorziening is gevormd voor toekomstige verplichtingen voor medewerkers die ziek zijn en waarvan doorbetaling
van salaris verwacht wordt.
Op individueel niveau is per medewerker de situatie rondom de ziekte beoordeeld, rekening houdend met het dienstverband, 
de ziekteduur, het uitzicht op gedeeltelijk of geheel herstel en het eventueel aflopen van het dienstverband.

Kortlopend deel Middenlang Langlopend
< 1 jaar deel 1 - 5 jaar deel > 5 jaar Totaal

€ € € €
Onderverdeling voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 133.831              934.164            190.384            1.258.379         

Overige voorzieningen
Voorziening jubilea 3.945                  40.896              66.620              111.461            
Voorziening langdurig zieken 136.722              75.860              212.582            

Totaal voorzieningen 274.498              1.050.920         257.004            1.582.422         
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2.4 Kortlopende schulden 31-12 31-12
2021 2020

€ €
Crediteuren 136.796            121.669            
Belastingen en premies sociale verzekeringen 340.571            354.238            
Schulden terzake van pensioenen 121.383            106.644            
Overige kortlopende schulden 7.929                 3.248                 
Overlopende passiva 806.911            584.986            

1.413.590         1.170.785         

Specificatie overige kortlopende schulden
Netto salaris 7.929                 3.248                 

7.929                 3.248                 

Specificatie overlopende passiva
Overige subsidies Ministerie van OCW 301.323            132.609            
Gemeente overige vooruitontvangen 100.134            21.303              
Vooruitontvangen bedragen -                         10.220              
Vakantiegeld reservering 300.785            279.639            
Crediteuren transitoria 100.860            13.552              
Overige overlopende passiva 3.809                 127.663            

806.911            584.986            
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Model G: Verantwoording subsidies OCW

Bestuur: Brinnr: 41797

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 Prestatie

Kenmerk Datum afgerond?
Subsidie doorstroomprogramma po-vo DPOVO19007 22-8-2019 ja
Subsidie doorstroomprogramma po-vo DPOVO20075 29-10-2020 nee

Wijzers in Onderwijs

Toewijzing
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen relevante gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
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B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Meerjarige financiële verplichtingen

Leasecontract

Dit betreft een lease-overeenkomst met Toshiba voor de kopieerapparatuur aangegaan per 1 september 2016. 
De looptijd is 60 maanden. De financiële verplichting inzake deze overeenkomst bedraagt ca. € 23.000.

Huurovereenkomst

Per 01-08-2020 is een nieuwe huurovereenkomst afgesloten met Stichting menswel Beheer Maasgouw voor de
periode van 5 jaar, met de mogelijkheid tot verlening van 5 jaar, derhalve tot 31-07-2030. Vervolgens vindt een
stilzwijgende verlenging plaats van telkens 5 jaar en een opzegtermijn van 6 maanden. De jaarlijkse kosten
bedragen ca. € 19.860.

Schoonmaakcontract

Per 24 augustus 2020 is er een overeenkomst afgesloten met Essential Schoonmaakdiensten BV voor de uitvoering
van schoonmaakdienstverlening en glasbewassing. Dit contract is via een aanbestedingstraject afgesloten voor de
maximale duur van 7 jaar. Te weten een vaste periode van 3 jaar, waarvan het eerste jaar geldt als proeftijd, met de 
mogelijkheid tot verlenging tot 4 maal 1 jaar. De jaarlijkse kosten bedragen ca. € 159.000 incl. BTW.

Onderwijsapplicatie

Dit betreft een overeenkomst met Snappet voor het gebruik van de door Snappet ontwikkelde onderwijsapplicatie.
Het contract is aangegaan voor onbepaalde tijd, met de mogelijkheid om jaarlijks op te zeggen per 1 juli. 
Tevens is een overeenkomst aangegaan met Dotcomschool per 19 januari 2017 met een stilzwijgende verlenging
van telkens 1 jaar en een opzegtermijn van 3 maanden.

Elektriciteit

Per 1 januari 2021 is een overeenkomst afgesloten met DVEP Energie voor de levering van elektriciteit. De looptijd
bedraagt 5 jaar, derhalve tot 31-12-2025.

Gas

Per 1 januari 2021 is een overeenkomst afgesloten met DVEP Energie voor de levering van gas. De looptijd
bedraagt 5 jaar, derhalve tot 01-01-2026.

Administratie

Op 01 april 2017 is met ONS Onderwijsbureau een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan voor het voeren
van de administratie. De opzegtermijn bedraagt 1 jaar. De jaarlijkse kosten (excl. extra werkzaamheden) bedragen 
ca. € 221.000 incl. BTW.

77



    

B7 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2021

Baten

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €
3.1 (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW

Rijksbijdrage Lumpsum 3.1.1 7.316.554        6.949.773         6.933.231         
Rijksbijdragen MI 3.1.1 1.485.386        1.482.589         1.445.971         
Rijksbijdragen P&A-beleid 3.1.1 1.807.047        1.687.279         1.627.086         
Samenvoeging scholen 232.906            227.396            227.601             
Prestatiebox 216.796            344.847            337.183             
Bijzondere aanvullende bekostiging PO 597.963            -                     -                     
Inhoudingen 3.1.2 -63.357             -                     -78.752             
Doorbetalingen rijksbijdragen SWV 3.1.4 62.257              53.505              193.191             

Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW 11.655.552      10.745.389       10.685.511       

Het verschil tussen de begroting en de realisatie wordt veroorzaakt door de indexering die OCW met terugwerkende
kracht heeft berekend. Bij het opmaken van de begroting 2021 was deze indexering nog niet bekend.
De Bijzondere aanvullende bekostiging PO is een gevolg van de Corona pandemie en was niet begroot.

3.2 Overige overheidsbijdragen

Gemeentelijke bijdragen 3.2.1 35.510              36.112              34.065               

Totaal overige overheidsbijdragen 35.510              36.112              34.065               

3.5 Overige baten

Verhuur onroerende zaken 3.5.1 26.550              27.080              29.219               
Inkomsten overige projecten 127.556            27.448              82.992               
Detachering personeel 3.5.2 11.857              12.000              11.751               
Baten niet- subsidiabel 3.5.5 6.478                12.600              18.104               
Overige 3.5.6 26.200              -                     15.316               

Totaal overige baten 198.641            79.128              157.382             
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Lasten
Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020
€ € €

4.1 Personele lasten

Lonen en salarissen 8.555.193        8.300.707         8.337.711         
Dotatie voorziening jubilea 12.462              12.000              12.752               
Dotatie/vrijval voorziening langdurig zieken 143.000            6.000                29.235               
Nascholing 52.036              46.500              40.291               
Reis- en verblijfskosten 87.297              83.400              85.871               
Inhuur externen 440.027            95.000              100.119             
Kosten arbodienst 10.389              19.500              14.377               
Overige personele lasten 72.673              78.800              61.735               

9.373.077        8.641.907         8.682.091         
Overige uitkeringen (-/-) -141.334          -48.000             -92.941             

Totaal personele lasten 9.231.743        8.593.907         8.589.150         

De lonen en salarissen zijn toegenomen als gevolg van de bijstelling pensioenpremies en een lichte stijging van
het aantal FTE's.

Specificatie lonen en salarissen
Salariskosten 6.378.272        6.222.154         6.248.214         
Sociale lasten 931.119            1.146.260         892.514             
Premies Participatiefonds 191.447            -                     242.587             
Premies Vervangingsfonds 2.985                -                     8.613                 
Pensioenpremies 1.051.370        932.293            945.783             

8.555.193        8.300.707         8.337.711         

Gemiddeld aantal fte's FTE's 2021 FTE's 2020
OP 96,49                95,54                 
OOP 10,12                8,28                   
DIR 9,04                  8,81                   
Bovenschools 4,64                  4,53                   

120,29              117,16               

De FTE's bij het bevoegd gezag hebben betrekking op het gemiddelde aantal werkzame medewerkers gedurende
het boekjaar.
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Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €
4.2 Afschrijvingslasten

Inventaris en apparatuur 176.868            209.845            190.253             
Installaties 4.876                4.876                4.876                 
Boekresultaat desinvesteringen -                     57.575               

Totaal afschrijvingslasten 181.744            214.721            252.704             

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €
4.3 Huisvestingslasten

Huur 252.103            255.650            241.272             
Klein onderhoud 56.152              55.050              81.302               
Energie en water 107.993            116.570            107.197             
Schoonmaakkosten 189.701            178.800            189.193             
Heffingen 13.133              13.650              12.455               
Onderhoudsvoorziening dotatie / vrijval (-/-) 398.000            198.000            215.790             
Tuinonderhoud 20.459              4.950                5.983                 
Overige 6.709                -                     -                     

Totaal huisvestingslasten 1.044.250        822.670            853.192             

4.4 Overige instellingslasten

Administratie en beheer 273.539            257.000            254.329             
Accountantskosten 28.565              25.000              32.187               
Contributies 15.316              17.710              16.712               
Verzekeringen 23.923              25.195              22.172               
Deskundigheidsadvies 61.311              50.000              65.065               
Kantoorbenodigdheden 48                      500                    -                     
Telefoon- en portokosten e.d. 8.987                8.840                9.597                 
Kosten bovenschools/bestuur/CvB 20.517              35.000              45.760               
MR/OR/GMR 13.450              5.682                5.546                 
Culturele activiteiten 25.305              23.496              21.579               
Testen en toetsen 4.177                11.050              7.267                 
Bestedingen niet- subsidiabel 22.457              15.100              26.797               
Uitgaven projecten Ministerie van OCW 179.331            171.465            131.486             
Projectgelden innovatie beleid 4.665                57.000              -                     
Uitgaven overige projecten 130.086            37.346              92.211               
Lasten voorgaande jaren 133                    -                     -                     
Overige instellingslasten 27.785              26.600              23.725               

Totaal overige instellingslasten 839.595            766.984            754.433             
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Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €
Accountantshonoraria
Controle van de jaarrekening boekjaar 27.476              25.000              32.187               
Andere controlewerkzaamheden 1.089                -                     -                     

28.565              25.000              32.187               

4.4 Leermiddelen

Inventaris en apparatuur 308.524            317.650            256.588             
Leer- en hulpmiddelen 236.815            169.210            183.425             

Totaal leermiddelen 545.339            486.860            440.013             

5. Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rente lening u/g 9                        -                     4                         
Rentebaten 5                        -                     392                    

Financiële lasten
Rentelasten 18.234              2.820                2.744                 

Saldo financiële baten en lasten -18.220             -2.820               -2.348                
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WNT-verantwoording 2021 Stichting Wijzers in Onderwijs

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op
Stichting Wijzers in Onderwijs. Het voor deze stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 149.000. 
Het totaal aantal complexiteitspunten voor de stichting is 7. Zie onderstaande berekening.
(I.v.m. de fusie van 01-05-2018 is de berekening volgens de richtlijnen gebaseerd op t, t-1 en t-2 gegevens.)

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2021
Bedragen x € 1 R.J.G. Henssen

Functiegegevens Voorzitter CvB

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0
Dienstbetrekking ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 105.183
Beloningen betaalbaar op termijn € 21.543
Subtotaal € 126.726

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 149.000,00

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.

Bezoldiging € 126.726

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

Gegevens 2020
Bedragen x € 1 R.J.G. Henssen

Functiegegevens Voorzitter CvB

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0
Dienstbetrekking ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 107.062
Beloningen betaalbaar op termijn € 18.478

Subtotaal € 125.540

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 143.000

Bezoldiging € 125.540

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond
van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2021

Bedragen x € 1
J.W.G. 

Claessen B.E.H. Daniels
M.H.L. 

Kleukers
J.J.G.M.A. 
Janssen

R.G.F.M. van 
Hertum

Functiegegevens Vrz RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT 
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/07 01/08-31/12 01/08-31/12

Bezoldiging
Bezoldiging € 5.750 € 4.750 € 3.000 € 2.000 € 2.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 22.350 € 14.900 € 8.654 € 6.246 € 6.246

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t
Bezoldiging € 22.350 € 14.900 € 8.654 € 6.246 € 6.246

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Gegevens 2020

Bedragen x € 1
J.W.G. 

Claessen B.E.H. Daniels
M.H.L. 

Kleukers
R.J.J.M. 
Sniekers R.H.J. Aelen

Functiegegevens Vrz RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12 01/01-31/12 01/08-31/12 01/01-31/7 01/01-31/7

Bezoldiging
Bezoldiging € 6.250 € 3.750 € 1.000 € 2.750 € 3.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 21.450 € 14.300 € 5.978 € 8.322 € 8.322

Gegevens 2021
Naam Topfunctionaris Functie
S. Qualm-van Schendel Lid RvT 

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

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris 
worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder 
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Tabel 1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700
Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 
Niet van toepassing.

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 toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

Complexiteitspunten
Complexiteitspunten gemiddelde totale baten 4
Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 2
Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 7
Bezoldigingsklasse C
Bezoldigingsmaximum 149.000€         

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

Tabel 1g  Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatie bepaling van 
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(Voorstel) bestemming resultaat baten en lasten

De verdeling van het exploitatiesaldo over 2021 is vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur 
reeds in deze jaarrekening verwerkt.

De verdeling van het resultaat ad € 28.812 heeft als volgt plaatsgevonden:

€
Algemene reserve -196.186                 
Bestemmingsreserve niet-subsidiabel 15.979                    
Bestemmingsreserve NPO 209.019                  

28.812                    
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Model E: Overzicht verbonden partijen

Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Statutaire naam Juridische Statutaire Code 
vorm zetel activiteiten *

SWV PO 31.02 Midden-Limburg stichting Heythuysen 4

* Code activiteiten: 1. contractonderwijs 
2. contractonderzoek
3. onroerende zaken
4. overige
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan de raad van toezicht van  

Stichting Wijzers in Onderwijs 

Neutrale Hoek 4 G  

6051 KX  MAASBRACHT 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag 

opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Wijzers in Onderwijs te Maasbracht 

gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel:   

 geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Wijzers in 

Onderwijs op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;    

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 

2.3.1 'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.   

 

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2021;  

2. de staat van baten en lasten over 2021; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen 

voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

 

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

de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 

2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 

sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

 

 

 



 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Wijzers in Onderwijs zoals vereist in de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 

(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 

Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 

accountants (VGBA).   

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt  

is als basis voor ons oordeel. 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de  

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o  

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

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

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

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

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 

andere informatie   

 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze 

controleverklaring daarbij.   

 

De andere informatie bestaat uit: 

 het bestuursverslag;  

 overige gegevens.  

 

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

informatie:    

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs en op grond van de in de relevante wet- en regelgeving 

opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 

'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 is vereist.   

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat.  

 

 



 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

 

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

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving 

opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van 

het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.   

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met 

betrekking tot de jaarrekening  

 

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

jaarrekening in overeenstemming met Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 

bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. In dit kader is het bestuur tevens 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 

acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 

regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 

fouten of fraude. 

 

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

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

van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op 

basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om 

de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging 

het enige realistische alternatief is.   

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 

kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, 

toelichten in de jaarrekening. 

 

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

proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

 



 

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

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

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

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

fouten en fraude ontdekken.  

 

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

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 

op ons oordeel.   

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben  

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de  

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021,  

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond  

onder andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico's 

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, 

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn,    

 het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. 

Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

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

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

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

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

onderwijsinstelling;  

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en 

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

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  



 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd 

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

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan 

handhaven;     

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

de daarin opgenomen toelichtingen; en  

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van 

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.   

 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande  

reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze  

controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen  

in de interne beheersing. 

 

Eindhoven, 7 juni 2022 

Wijs Accountants 

 

 

 

 

Was getekend: Drs. A.A.J. Vogels RA 

 

 

Kenmerk: 2022.0015.conv 

 



    

Ondertekening van de jaarrekening

R.J.G. Henssen
voorzitter CvB ………………………………………

J.W.G. Claessen
voorzitter Rvt ………………………………………

Maasbracht, d.d. ………………………………….
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D1 Gegevens rechtspersoon per 31-12-2021

* Bestuursnummer 41797
* Naam en adres van de instelling Stichting Wijzers in onderwijs

Neutrale Hoek 4G
6051 KX Maasbracht

* Telefoonnummer 0475-436230
* E-mailadres info@wijzersinonderwijs.nl
* Internetsite www.wijzersinonderwijs.nl
* Contactpersoon jaarverslag ONS Onderwijsbureau, dhr. E.V. Cools
* Telefoonnummer contactpersoon 088-8504771
* E-mailadres contactpersoon e.cools@onsonderwijsbureau.nl
* Administratiekantoor ONS Onderwijsbureau 
* AK-nummer 401
* Datum samenstellen jaarrekening 16-5-2022
* Brin-nummer + NAW gegevens school 00AR BO de Maasparel

Nieuwendijk 22
6107 AW  Stevensweert

03QZ Basisschool De Sleye
Sportparklaan 58   
6097 CW Heel

03RS BO de Violier
Julianastraat 33
6101 HH  Echt

06KT Basisschool St. Medardus
Het Schoor 1A
6019 EC Wessem

06LO BO Maria Goretti
Kantstraat 1
6111 AH  St. Joost

08MB Basisschool de Koningsspil
Molenweg 8
6017 BM Thorn

17JP BO Op de Slek
Rutsekovenstraat 8
6102 VM  Echt

17KU BO Patricius
Hubertusstraat 1
6102 AS  Echt

17WZ BO 't Breerke
Ankerstraat 1
6051 GG  Maasbracht

17XX BO de Toermalijn
Neutrale Hoek 4
6051 KX  Maasbracht

25DE Basisschool St. Martinus
Leukenstraat 4
6099 AR Beegden
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