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Voorwoord
Een bijzonder jaar
Het jaar 2020 zou volgens deskundigen een keerpunt moeten betekenen in de coronapandemie. De
oproep om er samen het coronavirus er onder te krijgen was optimistisch en naar het zich nu laat
aanzien een overschatting van het menselijk kunnen. We kregen regelmatig te maken met aangepaste
protocollen en we kregen te maken met een verlengde kerstvakantie.
Van het bestuur werd gevraagd om in onzekere omstandigheden besluiten te nemen. Om een
weloverwogen besluit te nemen, hebben we veel overlegd met de directies van de scholen en de
Gemeenschappelijke Adviesraad. Het belang van de leerlingen en de veiligheid van onze werknemers
was bij alle besluiten leidend. We hebben onze scholen voorzien van zo veel mogelijk duidelijkheid en
hebben vooral geluisterd naar de zorgen die geuit werden bij de uitvoering van de maatregelen. We
hebben veel waardering voor onze collega’s die onder steeds weer nieuwe omstandigheden hun
uiterste best hebben gedaan om de leerlingen goed onderwijs te geven.
We willen de leden van de gemeenschappelijke adviesraad danken voor de constructieve manier van
meedenken. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het besluitvormingsproces.
Gevolgen van de corona
Het primaire proces is ondanks sluiting en heropening van de scholen doorgegaan. Niet op een manier
die we zouden wensen. Afstandsonderwijs heeft nieuwe en creatieve digitale oplossingen opgeleverd.
Er werd veel uitgewisseld en de scholen hebben hierin snelle en grote stappen gemaakt. Tegelijkertijd
zijn plannen voor schoolontwikkeling vertraagd en naar een later tijdstip verschoven. Door de
coronamaatregelen was de focus van de directeuren vooral gericht op het draaiende houden van de
scholen.
De coronapandemie is er mede de oorzaak van dat we enkele langdurig zieke werknemers (longcovid)
op de scholen hebben. Door het ernstige leerkrachtentekort kunnen we zieke werknemers maar
beperkt vervangen. Op verschillende niveaus zal er nagedacht moeten worden hoe we onze
organisatie zo kunnen inrichten dat we het tekort aan personeel kunnen opvangen.
Pedagogische visie
De scholen zijn dit jaar aan het werk gegaan met het formuleren van een duidelijke gezamenlijke
pedagogische visie. We willen hiermee eenduidigheid creëren voor leerlingen, collega’s en ouders. In
de Triple C‐visie zien we veel wat al in onze schoolcultuur verankerd zit: een onvoorwaardelijke
ondersteuningsrelatie aangaan met kinderen, denkend vanuit hun behoeften. Vandaar dat we met
gebruik van de Triple C‐visie en methodiek willen komen tot een eigen Rehoboth specifieke
pedagogische visie. Het komende kalenderjaar zal dit verder uitgebouwd worden.
Leerlingeaantallen
De leerlingenaantallen op de teldata van oktober 2020 en 2021 bleven redelijk stabiel. Er was echter
veel tussentijdse instroom. De uitbreiding van de school met vier leslokalen gaf meer mogelijkheden
in het huisvesten van de leerlingen maar de vraag naar spreekruimte blijft onverminderd aanwezig. De
personele bezetting en de toenemende ondersteuningsvragen van leerlingen in coronatijd geeft de
nodige zorgen.

5

De inspanningen van de directies, groepsleerkrachten en de onderwijsondersteunende medewerkers,
in een periode met veel onzekerheid en steeds veranderende omstandigheden, is enorm gewaardeerd.
Er is veel gevraagd van het aanpassingsvermogen van medewerkers, en ook van leerlingen en ouders.
Ondanks alle omstandigheden kon het onderwijs doorgaan. We hopen dat het tot een rijke zegen mag
zijn voor de leerlingen en tot uitbreiding van God Koninkrijk.
Barneveld, 21 maart 2022
Namens de stichting voor speciaal onderwijs op Gereformeerde grondslag in de regio Veluwe,
P.J. Westerlaken, College van Bestuur
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1. Het schoolbestuur
1.1.

Identiteitsprofiel

De SSOGG heeft als grondslag de Bijbel (Statenvertaling), het onfeilbare Woord van God, en de Drie
Formulieren van Enigheid, namelijk de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis
en de Dordtse Leerregels.
Op grond hiervan belijden we dat de mens is geschapen om tot Gods eer te leven. Hiertoe schiep God
de mens naar Zijn beeld: in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Door de zondeval is de mens
moed‐ en vrijwillig van God afgevallen (Genesis 3). Hierdoor is de mens uit zichzelf onbekwaam
geworden tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Toch blijft God de eis handhaven dat de mens tot
Zijn eer moet leven. God heeft in Christus voor Zijn uitverkorenen een weg willen ontsluiten om door
wedergeboorte met Hem verzoend te worden. Alleen door die weg kan de mens op aarde in beginsel
en in eeuwigheid volmaakt tot Gods eer leven.
Onze identiteit, en de praktische uitwerking in de omgang met onze leerlingen en de onderlinge
verhouding tussen personeelsleden en het bevoegd gezag, hebben we vastgelegd in een
identiteitsprofiel. Bij de benoeming van medewerkers wordt gevraagd om de grondslag van de
scholen, zoals vastgelegd in het identiteitsprofiel, te onderschrijven.
Missie
1. Rehoboth Onderwijs & Zorg biedt een passende leeromgeving voor kinderen uit onze
reformatorische gezindte die extra ondersteuning en zorg nodig hebben om hun talenten
optimaal te benutten. Hierbij houden we rekening met de behoeften van de leerlingen.
2. Daarbij is de Bijbel leidend en normerend, zoals verwoord in Matth. 22:37‐39: ‘Gij zult
liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw
verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste
liefhebben als uzelven.’
3. We streven naar het verwerven van inzicht in hun sociaal emotioneel functioneren als
persoon, met als doel dat ze hun levenstaak in gezin, kerk en maatschappij kunnen vervullen.
Visie
1. Gods Woord is leidraad voor al ons handelen en al onze plannen. We baseren ons op Bijbelse
kernwaarden.
2. Er is veiligheid voor onze leerkrachten en leerlingen.
3. We verzorgen onderwijs afgestemd op de vragen van nu.
4. We leveren maatwerk. Kinderen leren, leren werken en leren leven.
5. We zijn een lerende organisatie, lerend van en met elkaar.
6. We werken samen met anderen.
1.1.1. Kernactiviteiten
Bij Rehoboth Onderwijs & Zorg willen we ons blijven verbreden en verdiepen in zowel onderwijs als
zorg. Speciaal (Basis) Onderwijs blijft ons hoofddoel, maar door onze dienstverlening te intensiveren,
kunnen we steeds meer leerlingen een verantwoorde lesplaats bieden op de basisschool. Hierbij
denken we aan ambulante begeleiding, coaching van leerkrachten, ondersteuning van het
klassenmanagement en onderzoek, zoals (breed) psychologisch onderzoek en dyslexieonderzoek.
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Verder bieden we dagbehandeling en onderwijs aan het jonge kind, waarin we nauw samenwerken
met Youké1, Adullam en de ouders.
Rehoboth Onderwijs & Zorg in Barneveld en Ochten zijn scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO).
De doelgroep is: kinderen met een laag gemiddelde intelligentie en kinderen met een gemiddelde
intelligentie met leer‐ en/of opvoedingsmoeilijkheden. Rehoboth SBO maakt onderscheid in twee
groepen leerlingen:
o
o

JRK, jonge risicokinderen van 4 tot 7 jaar die speciale hulp nodig hebben omdat ze achterstand
in hun ontwikkeling tonen;
SBO, kinderen van 6 tot 13 jaar met een speciale onderwijsbehoefte op het gebied van leren
en/of gedrag.

Rehoboth Onderwijs & Zorg in Barneveld en Ochten is een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs
((V)SO). Er wordt onderwijs gegeven aan:
o
o

o

ZML, zeer moeilijk lerenden van 4 tot 20 jaar ((V)SO, cluster 3);
ZML‐MG, zeer moeilijk lerende, meervoudig gehandicapten van 4 tot 20 jaar (MG‐leerlingen
van wie het IQ lager is dan 35 of die een bijkomende problematiek hebben: stoornissen in het
autistisch spectrum, ADHD of ernstige communicatieve beperkingen; SO, cluster 3);
SO, cluster 4, kinderen van 8 tot 12 jaar met sociaal‐emotionele en/of psychiatrische
problematiek.

De medewerkers van De Schutse en Adullam (gehandicaptenzorg), de Sébaschool (BAO) én de
Rehobothschool zoeken naar mogelijkheden van integratie. Een voorbeeld is de integratie van
kinderen uit de Dagbehandeling Jonge Kind (DJK) die integreren in het SBO. Uit het kinderdagcentrum
van Adullam komen kinderen die na een oriëntatieperiode uitstromen naar het SO‐ZML.
In bijlage 3 staat een complete beschrijving van ons onderwijsaanbod.

1.1.2. Strategisch beleidsplan 2019 – 2023
Het strategisch beleidsplan is een plan van ons allemaal, een plan dat het resultaat is van mooie
gesprekken en discussies over de ontwikkeling van onze leerlingen. Gesprekken met de directies, onze
leerkrachten en ouders, de partners van het samenwerkingsverband Berséba, maar ook met de
bedrijven waar onze leerlingen van het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs stagelopen.
In het strategisch beleidsplan staan onze ambities voor de komende jaren. Wat willen we bereiken, en
hoe willen we ons verder ontwikkelen? Het plan geeft richting, maar biedt ook ruimte om de thema’s
die ons met elkaar verbinden te vertalen naar elke vorm van speciaal onderwijs.
We hebben onze kwaliteitsdomeinen beschreven: de ‘kapstokken’ waar we ons beleid aan ophangen,
de thema’s waaraan we invulling willen geven én waar we aan kunnen refereren. De domeinen zijn op
hoofdlijnen beschreven. Het zijn de richtinggevende thema’s voor de komende vier jaar. Meer
specifiek komen de domeinen terug in het schoolplan en jaarlijks wordt in onze jaarplannen de
detailuitwerking geformuleerd. Daarmee ontstaat er een sluitende cyclus: strategisch beleidsplan,
schoolplan, jaarplan.
We hebben voor de volgende zes domeinen gekozen:
1. personeel en organisatie
1

Youké staat voor sterke jeugd (biedt specialistische hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar).
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2.
3.
4.
5.
6.

passend onderwijs
ouderparticipatie
onderwijskundige kwaliteit
activerende leeromgeving en beheer
transitie van onderwijs naar maatschappij

Per domein hebben we aangegeven waarom we er aandacht aan willen besteden, hoe we dat vorm
willen gaan geven en wat dat in de praktijk betekent.
In het schooljaar 2022 – 2023 gaat we, na evaluatie van het huidige strategisch beleidsplan, met
informatie van de stakeholders aan het werk om een nieuwe strategisch plan te maken voor de periode
2023 – 2027.

1.1.3. Toegankelijkheid en toelating
Wat de regels voor het toelatingsbeleid van leerlingen betreft, is een aantal wettelijke regels van
toepassing:
o

o

Voor aanmelding (bij het Speciaal Basisonderwijs) van leerlingen die afkomstig zijn van scholen
uit het reformatorische samenwerkingsverband Berséba, geldt dat de ouders alleen gevraagd
mag worden dat ze de grondslag respecteren;
Rehoboth (V)SO valt onder de Wet op de expertisecentra; wettelijk is geregeld dat van ouders
in het uiterste geval niet meer mag worden verlangd dan dat ze de grondslag respecteren.

In veruit de meeste gevallen kiezen de ouders op basis van hun geloofsovertuiging voor onze scholen,
en onderschrijven ze onze identiteit. Van het recht om de grondslag alleen te respecteren, wordt in
beperkte mate gebruikgemaakt. We bespreken, met de ouders die de grondslag respecteren, onze
identiteit en de schoolregels. We maken met hen afspraken over de manier waarop met de regels van
de school wordt omgegaan.

1.2.
1.2.1

Organisatie

Contactgegevens

Naam stichting

: Stichting tot verstrekken van speciaal onderwijs en voortgezet speciaal
onderwijs op Gereformeerde grondslag in de regio Veluwe
Verkorte naam
: Rehoboth Onderwijs & Zorg
Bestuursnummer
: 84515
Bezoekadres
: Schoutenstraat 113, 3771 CH Barneveld
Postadres
: Postbus 301, 3770 AH Barneveld
Telefoon
: 0342‐200300
Emailadres
: info@rehobothoz.nl
Internetsite
: www.rehobothoz.nl
1.2.2. Bestuur
Rehoboth Onderwijs & Zorg valt onder het bevoegd gezag van het College van Bestuur. Het
éénhoofdig College van Bestuur wordt gevormd door dhr. P.J. (Piet) Westerlaken.
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1.2.3. Schoolgegevens
Onder verantwoordelijkheid van de SSOGG ressorteren twee scholen voor SBO en één school voor
(V)SO. De leiding van elke school berust bij de directeur, die integraal verantwoordelijk is.
Rehoboth SBO, locatie Barneveld (BRIN‐nr. 24DF)
Schoutenstraat 113
3771 CH BARNEVELD
Postbus 301
3770 AH BARNEVELD
T (0342) 200300
E info@rehobothoz.nl
Directeur: dhr. D. Trouwborst
Teamleiders: mw. E.C. Jansen, dhr. E. Mosterd en W. Riezebos
Rehoboth SBO, locatie Ochten (BRIN‐nr. 01ST)
Het Katsland 6
4051 KA Ochten
T 0344–64 46 01
E info@rehobothochten.nl
Directeur: dhr. J.A. Zwerus
Teamleider: dhr. P. de Pee
Rehoboth SO gedrag, Barneveld (BRIN‐nr. 26MW)
Schoutenstraat 113
3771 CH BARNEVELD
Postbus 301
3770 AH BARNEVELD
T (0342) 200300
E info@rehobothoz.nl
Directeur: dhr. D. Trouwborst
teamleiders: mw. E.C. Jansen, dhr. E. Mosterd en W. Riezebos
Rehoboth (V)SO en MG ZML, locatie Barneveld (BRIN‐nr. 26MW)
Schoutenstraat 113
3771 CH BARNEVELD
Postbus 301
3770 AH BARNEVELD
T (0342) 200300
E info@rehobothoz.nl
Directeur: mw. G. van de Vendel
Teamleiders: mw. W. Evers en M. van Essen
Rehoboth SO ZML, Nevenvestiging Ochten (BRIN‐nr. 26MW01)
Het Katsland 6
4051 KA Ochten
T 0344‐644601
E info@rehobothochten.nl
Directeur: dhr. J.A. Zwerus
Teamleider: dhr. P. de Pee
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Volgens de CAO‐PO zijn alle directeuren verplicht zich in te schrijven en te (her‐)registreren in het
Schoolleidersregister PO. De werkgever vergoedt de jaarlijkse bijdrage aan het Schoolleidersregister
PO en stelt de directeuren door professionaliseringstrajecten in de gelegenheid om aan de
registratiecriteria te voldoen.
1.2.4. Contactpersoon
Voor vragen over dit verslag kunt u contact opnemen met het College van Bestuur, dhr. P.J.
Westerlaken: 06‐46065048
1.2.5. Organisatiestructuur
De organisatiestructuur van SSOGG is als volgt:

Raad van Advies

Raad van Toezicht

College van Bestuur
(eindverantwoordelijk)

Gemeenschappelijke
Adviesraad

Expertisecentrum

directeur

Stafbureau

Teamleiders

Adviesraad

School S(B)O

directeur

De Schakel

Teamleiders

directeur

Teamleider

Adviesraad

Adviesraad

26MW cl4
24DF

1.2.6. Intern toezichtsorgaan
De RvT‐leden hebben een maatschappelijke inbedding, met ieder een eigen aandachtsgebied. Samen
kunnen ze het onderwijsveld volledig overzien. De leden per 31 december 2021 zijn:
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dr. ir. C.M. Verloop
functie/commissie:
beroep:
relevante nevenfuncties:
eerste benoemingsjaar:
tweede benoemingsjaar:
ing. J.J. van Dam
functie/commissie:
beroep:
relevante nevenfuncties:

voorzitter/lid remuneratiecommissie
wethouder gemeente Veenendaal
Geen
2014
2018

eerste benoemingsjaar:
tweede benoemingsjaar:

vicevoorzitter/lid financiële auditcommissie
voorzitter CvB Ichthus College Veenendaal
voorzitter Centrale Cliëntenraad zorggroep Charim, lid
ledenadviesraad van de VO‐raad
2014
2019

drs. R. van Beijnum
functie/commissie:
beroep:
relevante nevenfuncties:
eerste benoemingsjaar:
tweede benoemingsjaar:
derde benoemingsjaar:

lid
n.v.t.
Voorzitter RvT van St. Adullam Gehandicaptenzorg
2014
2015
2019

dhr. G.P. Landwaart
functie/commissie:
beroep:
relevante nevenfuncties:

eerste benoemingsjaar:
tweede benoemingsjaar:
derde benoemingsjaar:
mr. L. Vogelaar
functie/commissie:
beroep:
relevante nevenfuncties:

eerste benoemingsjaar:
tweede benoemingsjaar:
derde benoemingsjaar:

lid/lid financiële auditcommissie
ondernemer
secretaris ondernemersvereniging Wijdemeren, lid identiteitsraad
VVORG (VLC en HC Amersfoort), bestuurslid kiesvereniging SGP De Bilt
en notabel HHK Maartensdijk
2014
2017
2021

lid/lid remuneratiecommissie
n.v.t.
lid RvT Berséba, penningmeester Nederlandse Vereniging tot
bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging, secretaris
Stichting Reformatiemuseum, bestuurslid Stichting Seniorenwoningen
Elspeet; lid comité GBS: lid Toezichthoudend bestuur Rehobothschool,
Uddel
2014
2016
2020

De (her)benoemingscyclus is zodanig, dat het continuüm van kennis en ervaring niet in gevaar komt.
Voor het verslag (intern toezicht) verwijzen we u naar bijlage 1.
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1.2.7. (Gemeenschappelijke) adviesraad
Aan elke school is een adviesraad verbonden. Centraal functioneert een gemeenschappelijke
adviesraad (GAR).
De GAR bestaat uit de volgende leden:
‐ dhr. A. Florijn, voorzitter (ouder uit AR Rehoboth SO cl3 Barneveld)
‐ dhr. A.A. van Hemert, lid (ouder uit AR Rehoboth SBO Barneveld)
‐ vacature lid voor twee ouders (ouder Rehoboth SO cl4 en ouder Rehoboth SBO, Ochten)
‐ mevr. A. Geneugelijk, lid (personeelslid uit AR Rehoboth SBO Ochten)
‐ mevr. C. de Vries ‐ Verkade secretaris (personeelslid Rehoboth SO cl3 Barneveld)
‐ vacature lid (personeelslid Rehoboth SBO, Barneveld)
Voor het jaarverslag van de GAR verwijzen we u naar bijlage 2.
1.2.8. Horizontale dialoog en verbonden partijen
Het College van Bestuur (CvB) houdt contact met diverse externe partners en belanghebbenden.
Horizontale verantwoording gaat in onze ogen verder dan het afleggen van verantwoording. Voor onze
scholen is het voeren van gesprekken, reacties aanhoren en input krijgen heel belangrijk. Deze dialoog
stelt ons in staat om beter bij de wensen van onze belanghebbenden aan te sluiten, en daardoor ons
onderwijs nauw aan te laten sluiten bij de vragen van de samenleving.
Het CvB of de directieleden voeren o.a. gesprekken met onderstaande partijen:
(Pleeg)ouders en werknemers
De scholen zijn er voor de ouders en hun kinderen. De werknemers van de scholen dragen iedere dag
bij aan de vorming en ontwikkeling van de leerlingen. Een transparante communicatie met beide
doelgroepen is heel belangrijk. Door middel van nieuwsbrieven en het teamnieuws houden we
(pleeg)ouders en werknemers op de hoogte van ontwikkelingen in de scholen.
Adviesraden
Het beleid binnen de SSOGG maken we niet alleen. Dat doen we met verschillende partijen, waaronder
de Adviesraden. Bij de invulling van het beleid betrekken we ouders en personeel, die zitting hebben
in de Adviesraden (AR) en de Gemeenschappelijke Adviesraad (GAR) van de stichting.
Het CvB overlegt structureel met de GAR waarin ontwikkelingen, ideeën en plannen van en voor de
hele organisatie met elkaar worden gedeeld. De inbreng, meningen en ideeën die we zo krijgen, zijn
voor ons van belang. De raden krijgen ruimte om mee te denken over uiteenlopende beleidsmatige
onderwerpen.
Samenwerkingsverbanden
Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Berséba (Reformatorische Vereniging voor
Passend Primair Onderwijs, www.berseba.nl). Alle reformatorische basisscholen en reformatorische
scholen voor S(B)O zijn hierbij aangesloten. Het samenwerkingsverband is opgesplitst in vier regio’s.
Onze scholen liggen in regio Midden‐Nederland. Rehoboth VSO ZML is aangesloten bij het RefSVO
(Reformatorisch Samenwerkingsverband voor Voortgezet Onderwijs).
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Kinderdagcentrum
De stichtingen Adullam en De Schutse werken samen met Rehoboth Onderwijs & Zorg aan een
gecombineerd aanbod van onderwijs, zorg en begeleiding aan kinderen met een (verstandelijke)
beperking, zoals bedoeld in de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg. Doordat Adullam en De Schutse
een kinderdagcentrum hebben in het schoolgebouw van Rehoboth Onderwijs & Zorg zijn er korte
lijnen en is het mogelijk elkaar dagelijks te ontmoeten.
Jeugdzorg en GGZ
In samenwerking met de gemeente Barneveld en het samenwerkingsverband Berséba, is er
beschikkingsvrij een jeugdzorgwerker vanuit Jeugdzorginstelling ‘Youké’ en een sociotherapeut vanuit
GGZ‐instelling Karakter bij Rehoboth Onderwijs & Zorg werkzaam. Ze worden ingezet om het
basisklimaat te versterken en zetten zich in op leerling‐, groeps‐ en schoolniveau. Ze doen dit door
middel van coaching van leerkrachten, psycho‐educatie van leerkrachten en ouders en individuele
gesprekken/begeleiding van leerlingen en ouders.
Voortgezet onderwijs
De meeste schoolverlaters van het speciaal (basis)onderwijs gaan naar het reformatorisch voorgezet
onderwijs. Met het Van Lodenstein College en de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap vindt jaarlijks
een ‘warme overdracht’ van de leerlingen plaats.
Bedrijfsleven/instellingen
De leerlingen van het voorgezet speciaal onderwijs worden, door hen een passend onderwijsaanbod
te bieden, voorbereid op een plaats in de maatschappij. Voor leerlingen die een aangepaste leerroute
volgen hebben we samenwerking gezocht met de Barneveldse Techniek Opleiding (BTO). Bij de BTO
kunnen leerlingen met een technisch talent, leren werken en werkend leren.
We werken nauw samen met gemeenten, zorginstellingen, werkgevers, en ook met andere
onderwijsinstellingen, zoals het Praktijkonderwijs en De Onderwijsspecialisten.
Driestar Hogeschool
Rehoboth Onderwijs & Zorg werkt aan een ontwikkelingsgerichte cultuur. Daarom doen we mee met
‘Samen opleiden’, als erkende opleidingsschool. ‘Samen opleiden’ is een professionele samenwerking
tussen basisscholen en de PABO van de Driestar. Samen zijn we verantwoordelijk voor het opleiden
van studenten tot startbekwame leraren, en het leren van leraren (tot uiteindelijk excellente leraren).
Besturenorganisaties
Rehoboth Onderwijs & Zorg is aangesloten bij VGS (Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs) en
VBSO (Vereniging tot bevordering van schoolonderwijs op Gereformeerde grondslag).
VGS‐administratiekantoor
In opdracht van Rehoboth Onderwijs & Zorg verzorgt het VGS‐administratiekantoor de financiële en
personele administratie, en de salarisadministratie.
Perspectief
Voor de verzuim‐ en herstelbegeleiding van zieke werknemers, hebben we een samenwerkings‐
overeenkomst met Perspectief.
PO‐Raad, Vereniging voor gereformeerd schoolonderwijs (VGS) en Vereniging tot bevordering van
schoolonderwijs op gereformeerde grondslag (VBSO)
Rehoboth Onderwijs & Zorg is aangesloten bij de PO‐Raad. De PO‐Raad behartigt de
gemeenschappelijke belangen van besturen in het primair onderwijs. De besturenorganisaties VGS en
VBSO zetten zich in voor een doordenking van onderwijskundige en beleidsmatige zaken, vanuit de
eigen identiteit.
Gemeente Barneveld en Neder‐Betuwe
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De gemeenten Barneveld en Neder‐Betuwe zijn voor onze scholen van grote betekenis. Naast het
bestuurlijke overleg (LEA), hebben we contacten met de ambtenaren over huisvesting, infrastructuur
en leerlingenvervoer (en vanuit het Sociaal Domein).
Kerken
We hechten aan de betrokkenheid van onze kerkelijke achterban. De relatie met de kerken wordt op
verschillende manieren onderhouden:
o

o

o

We hebben de classes van de kerkgenootschappen gevraagd een vertegenwoordiger af te
vaardigen voor een overleg met de RvT en het CvB. Ze zijn vertegenwoordigd in de Raad van
Advies (RvA). Twee keer per jaar wordt overlegd over onderwerpen die betrekking hebben op
de identiteit van de stichting.
In de maand december sturen we onze special naar de kerkelijke gemeenten. Hierbij wordt
altijd een verzoek gedaan voor financiële ondersteuning van ons onderwijs. Door een groot
aantal kerkelijke gemeenten wordt hier positief op gereageerd.
Voor de jaaropeningen van onze scholen vragen we predikanten uit onze achterban. Zonder
uitzondering, wordt daar steeds gehoor aan gegeven.

De kerkelijke herkomst van onze leerlingen vormt een afspiegeling van de reformatorische kerken in
ons voedingsgebied.
1‐10‐2021

Totaal

aantal lln.

PKN

HHK

GG

GGN

OGG(N) CGK

Overig

413

9%

20%

44%

14%

9%

2%

2%

Rehoboth SBO, Ochten

01ST

84

2,2

3,2

5,3

5,5

4,1

0

0

Rehoboth SBO, Barneveld

24DF

121

2,2

4,9

17,2

2,2

1,3

0,8

0,7

Rehoboth (V)SO, Barneveld

26MW

208

4,6

11,9

21,5

6,3

3,6

1,2

1,3

Raad van Advies
De Raad van Advies (RvA) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over met name onderwerpen
gerelateerd aan de identiteit van de SSOGG. De heren Flier en Van Ree hebben hun zitting in de Raad
van Advies om persoonlijke redenen beëindigd. Dhr. Van Ree is op 11 september 2021 op 84‐jarige
leeftijd overleden. De RvA bestond per 31 december 2021 uit de volgende leden:
o
o
o
o
o
o
o

dhr. J.A. Jobse, voorzitter
drs. C.M. Cousijnsen, tweede voorzitter
dhr. S.M. de Bruijn
dhr. G. Olthuis
dhr. W. Ottema
dhr. E. van Veldhuizen
dhr. J. van Vulpen

Verantwoording
Het CvB verantwoordde zich in 2021 ook aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
(OCW), de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), gemeentes en de onderwijsinspectie.
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In het afgelopen jaar waren de meest zichtbare communicatiemiddelen de website, de maandelijkse
nieuwsbrief voor ouders en het teamnieuws voor personeelsleden. Periodiek verschijnt er een special
voor alle personeelsleden, kerkenraden en basisscholen van het samenwerkingsverband, regio
Midden.
1.2.9. Klachten en klachtafhandeling
De scholen zijn aangesloten bij de door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs ingestelde
klachtencommissie, die ondergebracht is bij de stichting GCBO (info@gcbo.nl), een
samenwerkingsverband van geschillencommissies in het bijzonder onderwijs.
In de verslagperiode 2021 zijn er geen klachten ontvangen.
1.2.10. Veiligheidsbeleid
Op de scholen van Rehoboth Onderwijs & Zorg wordt actief aandacht besteed aan het
schoolveiligheidsbeleid ten behoeve van de leerlingen. In het Speciaal Basisonderwijs en het Speciaal
Onderwijs cluster 4 wordt gebruikgemaakt van de methode Programma Alternatieve Denkstrategieën
(PAD), om de leerlingen sociale vaardigheden aan te leren.
Om de sociaal‐emotionele ontwikkeling te volgen, maken de scholen gebruik van de LVS‐vragenlijsten
ZIEN, de Picto‐vragenlijst en de vragenlijst voor ouders. De resultaten van deze vragenlijsten gaan naar
de Onderwijsinspectie, zodat daar zicht is op onze veiligheidsbeleving. De resultaten van de
vragenlijsten bespreken we op de personeelsvergadering en leerlingenbesprekingen. Incidenten
bespreken we met de ouders, leerkracht, intern begeleider en orthopedagoog. De veiligheidsbeleving
van collega’s monitoren we volgens een vaste cyclus, door middel van vragenlijsten in het programma
Integraal.
Preventiemedewerker, aandachtfunctionaris en sociaal veiligheidscoördinator
Binnen onze scholen is een preventiemedewerker, aandachtfunctionaris en sociaal
veiligheidscoördinator werkzaam. Samen met de BHV‘‐ers dragen zij zorg voor een veilige school.
De sociaal veiligheidscoördinator fungeert, vanuit zijn opgebouwde kennis op het gebied van pesten,
als klankbord voor leraren met vragen en treedt op als adviseur van de schoolleiding (op het gebied
van pesten). Tegelijk is hij het aanspreekpunt voor leerlingen die gepest worden en willen praten over
een situatie, of vragen hebben.
De scholen hebben Aandachtfunctionarissen KMHG (Kindermishandeling en huiselijk geweld)
aangesteld. Van de drie aandachtfunctionarissen is er één lid van de LVAK (Landelijke Vereniging
Aandachtfunctionarissen Kindermishandeling).
Er is een Convenant ondertekend door onze scholen met de gemeente Barneveld om dit onderwerp
hoog op de agenda te houden. Door de inzet van de AF KMHG wordt het onderwerp niet alleen
bespreekbaar gemaakt, maar worden onveilige situaties ook eerder opgemerkt en van actie voorzien.
Interne contactpersonen en vertrouwenspersoon
Volgens de klachtenprocedure hebben de scholen interne contactpersonen die functioneren als
aanspreekpunt. De interne contactpersonen begeleiden degene met een klacht bij de verdere
procedure en verwijzen in voorkomende gevallen naar de vertrouwenspersoon. De vertrouwensper‐
soon van onze scholen is dr. A.C. van Rinsum.
Op bestuursniveau wordt actief aandacht besteed aan het onderwerp Sociale veiligheid op school. De
professionalisering hierin is op orde.

1.2.11. Juridische structuur
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Bestuursnummer
Naam instelling
Werknaam
KvK nummer
RSIN

: 84515
: Stichting voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal op Gereformeerde
Grondslag in de Regio Veluwe
: Rehoboth Onderwijs & Zorg
: 41048562
: 007047599

1.2.12. Governance
De Raad van Toezicht evalueert elk jaar zijn functioneren. In het cursusjaar 2021 heeft de Raad haar
evaluatie afgestemd op de nieuwe ‐concept‐ Code Goed Toezicht versie 1.0. De evaluatie had in 2021
een overwegend intern karakter. Er zijn vervolg afspraken gemaakt voor de evaluatie van het volgende
cursusjaar. Besloten is dat dan de stakeholders van de school hierbij breder betrokken worden.
De evaluatie wordt vormgegeven vanuit de nieuwe Code Goed Toezicht, rechtdoende aan de
specifieke godsdienstige waarden van de school die ten grondslag liggen aan het fundament van de
kernwaarden, integriteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid, verbinding en professionaliteit, met
de daarmee verbonden 7 principes geformuleerd vanuit de kwaliteitscommissie van de VTOI‐NVTK.
Het door de Raad van Toerzicht vastgestelde Handboek Governance is daarop aangepast en aangevuld
met een actuele Toezichtvisie. Op onderdelen vanuit het Handboek Governance vindt nog een
doorontwikkeling plaats. Dit betreft met name de vormgeving van de voortgangs‐ en
verantwoordingsrapportages
In de meerjarenplanning is vastgelegd op welke wijze en wanneer het College van Bestuur
verantwoording aflegt over wat er is bereikt in relatie tot de afspraken in het strategisch beleidsplan
en de onderliggende documenten: schoolplannen en jaarplannen.

1.2.13. Code Goed Bestuur
Rehoboth Onderwijs & Zorg voert haar werkzaamheden uit conform de Code Goed Bestuur van de PO‐
raad 2021. Er zijn geen afwijkingen van de Code Goed Bestuur.
Voor de verdeling van de verantwoordelijkheden, verwijzen we u naar het managementstatuut.
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2. Verantwoording beleid
2.1.

Onderwijs en kwaliteit

2.1.1. Definitie van onderwijskwaliteit
Alle scholen hebben op basis van de leerlingenkenmerken normen geformuleerd. De wettelijk
bepaalde doelen en normen (kerndoelen en referentieniveaus) zijn het uitgangspunt. Op het speciaal
(basis)onderwijs kunnen niet alle leerlingen voldoen aan de kerndoelen en referentieniveaus. We
hebben daarom voor iedere leerling een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) gemaakt. Bij het
opstellen van het OPP wordt bij iedere leerling rekening gehouden met de intelligentie, de sociaal‐
emotionele ontwikkeling, de didactische ontwikkeling en overige bouwstenen. Daarnaast zijn de
beschermende en belemmerende factoren van invloed op het uitstroomprofiel. Twee keer per
schooljaar wordt gekeken of het leerrendement overeenkomt met de leerrendementsverwachtingen
die zijn vastgelegd in het OPP.

2.1.2. Zicht op onderwijskwaliteit
Kwaliteit is niet vanzelfsprekend. Dat vraagt om een continu proces van scholing, duiden en doen,
evalueren en bijsturen. Om de goede kwaliteit van de scholen te waarborgen, en waar nodig te
verbeteren, gebruiken we diverse instrumenten. Om na te gaan of we de goede dingen doen en of we
ze goed doen, hebben we onze kwaliteitszorg gebaseerd op:








Leeropbrengsten: behalen onze leerlingen resultaten passend bij hun ontwikkelingsmogelijk‐
heden?
Tevredenheidsonderzoeken: in een cyclus van vier jaar houden we een
tevredenheidsonderzoek onder medewerkers, ouders en leerlingen.
Externe audits: speciaal opgeleide auditteams van het samenwerkingsverband Berséba
beoordelen de scholen op indicatoren die gebaseerd zijn op het toezicht van de
onderwijsinspectie.
Interne audit: Een audit kan bestaan uit een klassenbezoek, een interview en/of
documentanalyse. Hiervoor zijn checklists ontwikkeld. De auditors bezoeken circa 50% van de
leerkrachten. Van de verkregen informatie maken de auditors een anoniem rapport. Dit gaat
naar de directie en wordt vervolgens met het team besproken. Als we ons niet aan het
kwaliteitshandboek houden, kijken we samen hoe dit komt. Moeten we gewoon weer doen
wat we afgesproken hebben, of is er meer nodig?
Werken met kwaliteitskaarten: In een cyclus worden vragenlijsten uitgezet onder
leerkrachten, waarbij de kwaliteit van het onderwijs en de personeelstevredenheid gecheckt
en gemonitord kan worden.

De gebruikte instrumenten leveren informatie op ten behoeve van het bestuur, de school en de
leerlingen. Twee keer per schooljaar verantwoorden de directies van de scholen de voortgang van de
verschillende onderdelen van de kwaliteitszorg aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
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2.1.3. Werken aan onderwijskwaliteit
Kwaliteitszorg begint bij interne kwaliteitszorg en het verandervermogen van de scholen. Dit kan alleen
gerealiseerd worden als op de scholen een passende kwaliteitscultuur is ontwikkeld. Een cultuur die
wordt gekenmerkt door voortdurende aandacht voor kwaliteitsverbetering en voor reflectie en
ontwikkeling.

Leer‐ en werkgemeenschap
We beschikken wat betreft de ondersteuningsbehoeften van leerlingen, over veel kennis en ervaring.
We investeren in het delen van ervaringen en het leren van elkaar. Een tweetal uitgangspunten uit het
personeelsbeleidsplan:
o
o

Samenwerking tussen medewerkers met verschillende kwaliteiten, door te leren van elkaar en
ervaringen uit te wisselen.
Ruimte om eventuele knelpunten te bespreken en naar oplossingen te zoeken. We luisteren,
met als doel elkaar te begrijpen. Dit leidt uiteindelijk tot een groter draagvlak voor een
gezamenlijke visie op kwalitatief goed onderwijs.

Lerende organisatie
Onze scholen willen kwalitatief goed onderwijs bieden. Daarom investeren we in onze medewerkers.
We geven aan de lerende organisatie drie uitgangpunten mee:
o
o

o

We zetten vooral in op leren in teamverband.
We stimuleren collegiale consultatie en intervisie, zodat we kennisnemen van de expertise en
ervaringen van anderen. Dit betekent dat we eventueel over de ‘grenzen’ van de eigen
onderwijsvorm heen kijken.
We faciliteren en stimuleren het leren.

Professionele cultuur
De scholen bieden een uitdagende werkomgeving. De medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd om te
zorgen voor een veilige leer‐ en werkomgeving voor hun leerlingen en collega’s. Het werken in het
speciaal (basis)onderwijs is meer dan een baan. Medewerkers weten dat ze op onze scholen veel
ruimte en vertrouwen krijgen om resultaten te boeken.
Een speciale school heeft een duidelijke meerwaarde ten opzichte van een basisschool. Dit blijkt uit:
o
o
o
o

expertise van het personeel;
zorg voor de leerlingen;
contacten met de ouders;
samenwerking met externe deskundigen.

2.1.4. Doelen en resultaten
Elke schooljaar wordt door de directies van de scholen, als afgeleide van het strategisch beleidsplan
en het schoolplan, een jaarplan gemaakt voor de verschillende doelen, ten behoeve van de verbetering
van het onderwijs.
Blauw = behaald
Groen = in ontwikkeling
Rood = doel nog niet gestart (wegens corona)
(geen kleur = niet van toepassing voor die school)
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Levensbeschouwelijke uitgangspunt

status

beleidsvoornemens

toelichting

S(B)O
B’veld

Identiteit ‘onderhouden’

We nodigen tweejaarlijks een spreker uit die
een thema rond onze identiteit voor het
voetlicht brengt.

Identiteit voor nieuwe
collega’s

In het kader van het behouden van onze
reformatorische identiteit heeft Laura
Zwoferink een cursusmiddag gegeven over
het vertellen en verwoorden van de Bijbelse
boodschap. In 2022 wordt deze cursus
afgerond.

Personeel en organisatie

(V)SO
zml

SBO
Ochten

(V)SO
zml

SBO
Ochten

status
S(B)O
B’veld

beleidsvoornemens

toelichting

We zijn een lerende
organisatie waarin we kennis
en vaardigheden ontwikkelen
vanuit een open en positief
kritische houding.

We hebben jaarlijks een ambitieus
nascholingsplan dat bestaat uit teamscholing,
individuele scholing, coaching en intervisie.

Teamleden hebben een eigen
bekwaamheidsdossier.

We werken met het personeelsdossier van
Youforce. Leerkrachten vullen voorafgaand
aan het functioneringsgesprek de kijkwijzer
didactisch handelen in. Het bepreken van de
kijkwijzer is van meerwaarde voor het
functioneringsgesprek.

We worden een SAM school
en voldoen aan de criteria
voor het samen opleiden van
pabo studenten.

We zijn opleidingsschool geworden op de
zowel ze zml als het S(B)O in Barneveld. Ochten
was dit al een jaar eerder.

Kennisteam orthopedagogen

De
orthopedagogen
hebben
een
visiedocument gemaakt. Het visiedocument is
leidend voor de implementatie van nieuwe
trajecten zodat deze aansluiten bij onze visie
op identiteit, kind en onderwijs.

Teamleden betrekken bij de Het werken met leerteams vergroot
schoolontwikkeling.
betrokkenheid. Teamleden geven aan dat
schoolontwikkeling meer inhoud krijgt. In
Medewerkers
leren
zelf
leerteams
staat
eigenaarschap
nadenken over hun talenten en
samenwerking centraal.
motivaties. We willen dat ze
plezier in het werk hebben,
maar ook zó betrokken zijn dat

de
de
de
en
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ze hun verantwoordelijkheid
willen en zullen nemen.

Verdiepende intervisie

Ter bevordering van de openheid in het team
volgen verschillende groepjes collega’s
verdiepende intervisie onder leiding van Marie
Vermeulen. In 2022 wordt dit voortgezet.

Herregistratie van de directies
in het schoolleidersregister

De schoolleiders hebben ‐indien nodig‐ hun
derde en laatste module voor de herregistratie
afgerond.
De directies hebben voor de komende vijf jaar
hun herregistratie behaald. Voor 2028 moeten
ze zich opnieuw laten registeren.

Passend Onderwijs
beleidsvoornemens

toelichting

Samenwerking

We werken samen met anderen om tegemoet
te komen aan de complexiteit in de
vraagstelling van de leerlingen. Er zijn
samenwerkende klassenteams van uit
onderwijs en zorg (Adullam). Er is een
kennisteam vanuit verschillende disciplines om
de meest passende ondersteuning te geven. Er
is specifiek gewerkt aan de integrale
beeldvorming met behulp van bredere
diagnostiek. De samenwerking met de SI‐
therapeut en de PMT‐therapeut van ’s
Heerenloo maakt dat we meer zicht krijgen op
de zintuiglijke prikkelverwerking van leerlingen
met een intensieve ondersteuningsbehoefte.

We zetten in op verdere
samenwerking met
jeugdzorginstelling Youké en
GGZ instelling Karakter vanuit
het principe dat onze school
de vind‐ en werkplaats van
jeugd‐ en GGZ zorg is.

De inzet van het preventieteam duiden we
heel positief. Ze hebben een duidelijk
toegevoegde waarde in de school. De
contacten met de gemeente verlopen
enerzijds constructief maar zijn anderzijds
tijdrovend omdat de gemeente graag
inzichtelijk wil hebben dat de inzet van het
preventieteam de kosten voor de jeugdzorg
drukt.

We gaan zo effectief mogelijk
om met zorgondersteuning in
nauwe samenwerking tussen
onderwijs en zorg vanuit een
gemeenschappelijke visie.

In de nieuwe schoolstructuur is dit
ondergebracht bij de teamleider onderwijs en
zorg waardoor er meer afstemming is tussen
de verschillende disciplines en waardoor er
meer gewerkt wordt aan gemeenschappelijke
doelen.

S(B)O
B’veld

(V)SO
zml

SBO
Ochten
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We werken met een
schoolarrangement vanuit het
samenwerkingsverband
Berséba We zetten dat in voor
leerlingen die een hogere
onderwijsbehoefte hebben
dan het gewone cluster 4.

Leerlingen die eigenlijk niet zelfstandig
onderwijs kunnen ontvangen vanwege hun
problematiek, kunnen op deze wijze toch naar
school.

We onderzoeken de
mogelijkheid van een
instroomgroep en rustklas (SO)

Wegens ruimtegebrek in ons schoolgebouw
hebben we dit punt niet opgepakt.

Onderwijskundige kwaliteit
beleidsvoornemens

toelichting

Triple‐C

Bijeenkomsten zijn deels door gegaan
(intervisie en weerbaarheidstraining (vso zml)
en scholing en coaching (S(B)O)).

S(B)O
B’veld

(V)SO
zml

SBO
Ochten

Coaching en intervisie is casusgericht.
LACCS

Teamleden geven aan dat ze vanuit de LACCS‐
theorie anders naar kinderen kijken en
daardoor ook anders handelen. Het is een
verrijking voor onze school.

Process Communication Model

In alle groepen wordt de hantering van
coöperatieve werkvormen en samenwerkend
leren gestimuleerd. We gebruiken voor het
team PCM als middel om leerling‐ en eigen
leerkrachtgedrag te duiden.

PCM

De scholing op PCM is een doorlopend proces
omdat nieuwe collega’s steeds weer de
methodiek van PCM zich eigen moeten maken.
Didactisch handelen

Didactisch handelen is een speerpunt van ons
beleid. We verdiepen ons in leerstrategieën
die horen bij de verschillende methodes en
materialen. De kijkwijzer ‘didactisch handelen’
is aangepast voor het ZML. Leerkrachten zijn
zich meer bewust van hun didactisch
handelen.

Start Werk & Blijf Veilig

Er is een training gevolgd (VSO). We werken
aan de veiligheidsbewustwording van de
leerlingen. Er zijn vervolgacties nodig.

Numicon

Ten behoeve van de introductie van een
nieuwe rekenmethode (Numicon) heeft een
deel van het team nascholing gevolgd. In 2022
wordt deze cursus afgerond.
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Mediawijsheid

In de VSO‐groepen worden een aantal lessen
uit
de
STAPP‐methode
gegeven.
We hebben in het S(B)O nascholing gevolgd en
de methode is aangeschaft. In cursusjaar 2021‐
2022 worden de lessen voor het eerst gegeven.

Omgaan met autisme

We versterken onze pedagogische aanpak
richting leerlingen met ASS‐problematiek
d.m.v. de training Geef me de 5. Alle
personeelsleden hebben de basistraining
afgerond. We starten in het nieuwe
schooljaar2021‐2022 de verdiepingstraining.

Leerstrategieën

De onderbouwcollega’s van het SBO Ochten
doen mee met de cursus ‘speelplezier’. De
leerkracht van de ZML‐groep in Ochten volgt
de studiedagen van Numicon.

We voeren Taalactief in.

Taalactief (taal) is in groep 6 ingevoerd.
Taalactief (spelling) is in groep 4 t/m 8
ingevoerd.

We voeren de
geschiedenismethode Vertel
het door! in.

Vertel het door! is ingevoerd in groep 8.

We verhogen het niveau van
Engels

Door ziekte binnen het leerteam is er minder
bereikt dan de bedoeling was. In 2022 willen
we met behulp van een externe partij een
‘boost’ geven aan Engels.

We voeren Wonderlijk
gemaakt in alle groepen in.

De methode is ingevoerd en er zijn
jaarmodellen gemaakt om de stof jaarlijks te
behandelen zonder overbodige herhaling en
de methode.

Ouderparticipatie
beleidsvoornemens

toelichting

Oudercursus

De oudercursus en andere activiteiten voor
ouders konden vanwege corona niet
doorgaan.

Oudertevredenheidsonder‐
zoek

In het oudertevredenheidsonderzoek geven
de ouders aan tevreden te zijn over de
verschillende aspecten onderwijs en van de
begeleiding.

We stimuleren de
ouderbetrokkenheid door
ouders te betrekken bij het
realiseren van de
schoolboerderij.

Ouders kunnen 'vriend van de
Schoutenhoeve' worden. Enkele ouders
hebben geld ingezameld door spullen te
verkopen. We hebben een zeer succesvolle
flessenverzamelingsactie achter de rug.

S(B)O
B’veld

(V)SO
zml

SBO
Ochten
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Activerende leeromgeving en beheer

status

beleidsvoornemens

toelichting

S(B)O
B’veld

Uitbreiding van ons aanbod

We breiden het aanbod voor cultuur en vrije
tijd uit met als doel de leefwereld van de
leerlingen te verbreden. We doen mee met
het project cultuureducatie van de gemeente
Barneveld. Er worden workshops aangeboden
(S(B)O en (V)SO zml) en muzieklessen gegeven
door een muziekdocent. Het is een verrijking
van ons aanbod. ((V)SO zml)

Kwaliteitszorg

(V)SO
zml

SBO
Ochten

(V)SO
zml

SBO
Ochten

status

beleidsvoornemens

toelichting

Opbrengst gericht werken en
resultaten

We werken met het format ‘Opbrengsten.’In
dit document maken we de opbrengsten en
de analyse daarvan inzichtelijk.

S(B)O
B’veld

2.1.5. Ontwikkelingen
Scholenbrede pedagogische visie
Als school willen we graag een duidelijke gezamenlijke pedagogische visie. Dit schept helderheid naar
en geeft houvast aan leerlingen, collega’s en ouders. In de Triple C‐visie zien we veel wat al in onze
schoolcultuur verankerd zit: een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aangaan met kinderen,
denkend vanuit hun behoeften. Vandaar dat we met gebruik van de Triple C‐visie en methodiek willen
komen tot een eigen Rehoboth specifieke pedagogische visie.
De afgelopen jaren hebben we veel samengewerkt met van Van Vendeloo. Zij coachen de scholen in
Barneveld in de Triple C‐visie. In 2021 hebben we een eerste aanzet gegeven in het op papier zetten
van een pedagogische visie voor onze eigen school.
In dit proces trekken de ZML en het S(B)O gezamenlijk op. Al zal elke school zijn eigen specifieke kleur
krijgen. We denken nu aan een gemeenschappelijke onderlegger met daarna specifieke paragrafen
toegespitst op de schoolsoorten.
Als reformatorische school zijn we aan onze stand verplicht een Bijbels gefundeerde visie te
formuleren en deze te toetsen aan de Bijbel. Om die reden hebben een gespreksronde georganiseerd
met de heer Bram de Muynck, hoogleraar ‘Christelijke pedagogiek’ aan de TUA. In 2022 zal dit zijn
vervolg krijgen.
Inzet nieuwe rekenmethode voor zwakke rekenaars
Voor de leerlingen die moeite hebben met rekenen hebben we de methode Numicon aangeschaft.
Numicon is een rekenmethode die ontwikkeld is in Engeland. De methode is evidence‐based.
Onderzoek wijst uit dat Numicon de prestaties van kinderen op alle rekenwiskundige onderdelen
verhoogt. De rekenmethode neemt kinderen spelenderwijs mee van het ‘ordenen’ naar het ‘leren
rekenen’. Het materiaal van Numicon maakt getallen concreet omdat kinderen getallen letterlijk
kunnen zien en voelen. Kinderen met rekenproblemen krijgen inzicht in hun eigen handelen, het getal
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symbool wordt gekoppeld aan een patroon. We zetten dit in voor onze zwakke rekenaars. Een deel
van het personeel volgt hier scholing voor.
Ontwikkelingen op het gebied van internationalisering
Een onderdeel van internationalisering is het aanleren en het versterken van vaardigheden in de
Engelse taal. We hebben o.a. de NPO middelen ingezet voor de versterking van het Engels
taalonderwijs.
In de zaakvakken is er aandacht voor andere culturen waarbij we de kinderen willen meegeven dat we
als Nederlandse inwoners een onderdeel zijn van de wereld.
2.1.6. Onderwijsresultaten
Uitstroom 2020‐2021
SBO Barneveld
Uitstroom naar niveau
In
aantallen

Praktijkonderwijs
(PRO)

23

BasisBeroepsge‐
richte leerweg
(BB met lwoo)

16

BasisBeroepsge‐
richte leerweg
(BB)

3

KaderBeroepsgerichte
leerweg KB

‐

4

Uitstroom in relatie tot het uitstroomperspectief van de leerlingen
In procenten

Uitstroom‐perspectief

Werkelijke

(UPP) schooljaar 2020‐2021

uitstroom

Praktijkonderwijs PRO

70%

65%

BasisBeroepsgerichte
leerweg (BB)

13%

26%

KaderBeroepsgerichte
leerweg KB

17%

9%

De leerlingen stromen niet helemaal uit naar verwachting. We zien dat er meer kinderen uitstromen
naar BB en minder naar (B)K en PRO. Wanneer het een klein leerlingenaantal betreft, is het verschil
in procenten relatief groot terwijl het soms maar een paar leerlingen betreft. De werkelijke uitstroom
is afhankelijk van een aantal bouwstenen waarbij de werkelijkheid niet altijd voor 100% overeenkomt
met het perspectief.
SO cluster 4 Barneveld
Uitstroom naar niveau
In
aantallen

Praktijkonderwijs BasisBeroeps‐
(PRO)
gerichte
leerweg (BB)

KaderBeroeps‐
gerichte
leerweg (KB)

Gemengd‐
Theoretische
Leerweg (GT)

HAVO

25

29

5

10

7

6

1

Uitstroom in relatie tot het uitstroomperspectief per van de leerlingen.
In procenten

Uitstroom‐perspectief

Werkelijke

(UPP) schooljaar 2020‐2021

uitstroom

Praktijkonderwijs PRO

10%

17%

Basisberoepsgerichte
leerweg BB

45%

35%

Kaderberoepsgerichte
leerweg KB

28%

24%

Gemengd/theoretische
leerweg GT

14%

21%

Havo

3%

3%

De leerlingen stromen niet helemaal uit naar verwachting. We zien dat er iets meer leerlingen
uitstromen naar het Praktijkonderwijs en iets minder naar de BasisBeroepsgerichte leerweg.
Daarnaast zie je dat er meer kinderen naar GT uitstromen en iets minder naar KB. Wanneer het een
klein leerlingenaantal betreft, is het verschil in procenten relatief groot terwijl het soms maar 1
leerling betreft.

S(B)O Ochten
Uitstroom naar niveau
In
Praktijkonderwijs Basisberoepsge‐
aantallen (PRO)
richte leerweg
(BB met lwoo)

20

12

Basisberoepsge‐ Kader‐
richte leerweg
Beroeps‐
(BB)
Gerichte
Leerweg
(KB)

4

2

Gemengd‐
Theoretische
Leerweg
(GL/TL)

VSO
Cluster
4
BBL

2

Werkelijke uitstroom in relatie tot het uitstroomperspectief (SBO)
In procenten

Uitstroom‐perspectief

Werkelijke

(UPP) schooljaar 2020‐2021 uitstroom

Trajectklas cluster 4

0%

10%

Praktijkonderwijs PRO

55%

60%
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Basisberoepsgerichte
leerweg BB

40%

20%

Kaderberoepsgerichte
leerweg KB

0%

10%

Gemengd‐Theoretische
leerweg GT

5%

0%

SO ZML Barneveld
met betrekking tot uitstroom:
SO
Andere vorm van Speciaal Onderwijs

0

VSO dagbesteding arbeidsgericht

4

VSO dagbesteding activerend

2

VSO dagbesteding belevingsgericht

2

VSO arbeid/praktijkgericht onderwijs

2

Praktijkonderwijs

0

Zorg/behandeling zonder onderwijs

1

IQ‐score van de uitgestroomde leerlingen
70‐79

1

50 – 69

5

35 – 49

3

< 35

2

Ontwikkelingsperspectief en de verwachte uitstroombestemming twee jaar voorafgaand aan de
uitstroom
Onder het niveau dat was vastgesteld in het
1
ontwikkelingsperspectief
Op het niveau dat was vastgesteld in het
ontwikkelingsperspectief

10

Boven het niveau dat was vastgesteld in het
ontwikkelingsperspectief

0

VSO
Andere vorm van Voortgezet Speciaal Onderwijs

0

Praktijkonderwijs

1

Reguliere arbeidsplaats al dan niet met subsidie

0
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Beschut werk / beschermde werkomgeving

1

Dagbesteding arbeidsgericht

5

Dagbesteding activerend

3

Dagbesteding belevingsgericht

2

Zorg/behandeling zonder onderwijs

1

IQ‐score van de uitgestroomde leerlingen
70‐79

0

50 – 69

5

35 – 49

3

< 35

3

Ontwikkelingsperspectief en de verwachte uitstroombestemming twee jaar voorafgaand aan de
uitstroom
Onder het niveau dat was vastgesteld in het
0
ontwikkelingsperspectief
Op het niveau dat was vastgesteld in het
ontwikkelingsperspectief

12

Boven het niveau dat was vastgesteld in het
ontwikkelingsperspectief

1

Resultaten met betrekking tot bestendiging:
Schooljaar
Aantal schoolverla‐
Bestendiging na 1 jaar (percentage leerlingen dat nog op
ters
het niveau van uitstroom zich bevindt als de uitstroom is)
2019‐2020

SO: 10

90%

VSO: 12

100%

2.1.6. Inspectie
In het verslagjaar was er geen vierjaarlijks inspectiebezoek.

2.1.7. Visitatie/auditing
Op het (V)SO ZML heeft er in 2021 geen audit plaats gevonden.
Het SBO en cluster 4 in Barneveld heeft in het cursusjaar 2020‐2021 geen externe audit gehad. Wel is
de interne audit afgerond. Verbeteracties zijn opgenomen in het jaarplan 2021‐2022 van de scholen.
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2.1.8. Passend Onderwijs
Lumpsum
Het samenwerkingsverband Berséba legt de nadruk op preventieve ondersteuning. Daarnaast zijn er
curatieve ondersteuningsmogelijkheden, in de groep, in de school en bovenschools. De middelen die
onze scholen hebben ingezet voor het onderwijs, lumpsum, zijn bedoeld om leerlingen van de
netwerkscholen met een toelaatbaarheidsverklaring een passend onderwijsaanbod te bieden.
Middelen uit het samenwerkingsverband Berséba
Een aantal leerlingen op het SBO en SO gedrag hebben meer nodig dan we met de reguliere middelen
kunnen bieden. Binnen het SBO ontvangen we van Berséba arrangementen om deze leerlingen te
geven wat ze nodig hebben.
Op het SO gedrag zijn er leerlingen die balanceren tussen onderwijs en behandeling. Ze komen binnen
een groep moeizaam tot leren en hebben veel individuele ondersteuning nodig. Voor deze leerlingen
hebben we van Berséba een schoolarrangement ontvangen. Deze middelen zetten we naast de
middelen vanuit de gemeente in voor bovengenoemde leerlingen. Hierdoor kunnen we thuiszitten
voorkomen.

Inzet GGZ‐ en jeugdzorg in de school
In 2020‐2021 hebben we het 3e pilotjaar positief afgesloten. Binnen de school kunnen we wekelijks 13
uur GGZ zorg (via Karakter) inzetten en 16 uur Jeugdzorg (via Youké) door het preventieteam. Veel
kinderen hebben behandeling op school gehad. Het preventieteam heeft ook contacten met ouders
en leerkrachten. Dit is heel krachtig omdat we samen werken aan één kind, één plan. De lijnen zijn kort
en de zorg kan snel ingezet worden. Hierdoor kunnen we preventief werken. Het interprofessioneel
werken sluit mooi aan op de behoeften van kinderen en is verrijkend voor het pedagogisch klimaat van
de school. We leren samen door duiden en doen. In 2022 gaan we met de gemeente, Karakter, Youké
kijken hoe we deze pilot kunnen bestendigen.

Ambulante begeleiding
Rehoboth Dienstverlening levert een bijdrage bij het vormgeven van Passend Onderwijs op de
basisscholen van onze regio. Onze ambulant begeleiders brengen expertise in het
samenwerkingsverband op het gebied van gedrag, hoogbegaafdheid, taal/spraakproblematiek,
medisch en cognitieve vraagstukken.
De begeleiding vanuit arrangementen die worden toegekend door het Loket wordt gefinancierd door
het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor
ambulante begeleiding op basis van de uren die het vorige schooljaar zijn gemaakt. Bij de evaluatie
van de ambulante dienstverlening in oktober wordt een nieuw budget vastgesteld. De financiële
middelen die op basis van de urenstaat niet zijn gemaakt worden teruggestort naar het
samenwerkingsverband.
Door de ambulante begeleiding:
‐
‐
‐
‐

worden de specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen verhelderd.
wordt in kaart gebracht wat de mogelijkheden van de betreffende school zijn om de
ondersteuningsbehoefte vorm te geven.
wordt de expertise van de betreffende basisschool uitgebreid.
worden leerkrachten vaardiger in het vormgeven van de passende onderwijsomgeving.
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‐

wordt een terugplaatsingstraject op de basisschool begeleid.

Naast de begeleiding van arrangementen gefinancierd door het samenwerkingsverband worden er ook
trajecten uitgevoerd die direct door de scholen worden aangevraagd. Er worden teamtrainingen
verzorgd, coachingstrajecten aangeboden, consultatie en onderzoeken uitgevoerd. Hierdoor zijn we in
staat om, naast het aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van een leerling, ook aan te sluiten bij
de ondersteuningsbehoefte van een school.

2.2

Personeel & professionalisering

2.2.1. Doelen en resultaten
Op elke school is door individuele medewerkers of op teamniveau gewerkt aan professionalisering. De
activiteiten hebben een relatie met de ontwikkelactiviteiten en ambities van de afzonderlijke scholen.
De professionalisering van het team is ingevoegd in het overzicht op pagina 20 t/m 24. Het is terug te
vinden bij de onderdelen Personeel en Organisatie en Onderwijskundige kwaliteit.
2.2.2. Overige nascholingstrajecten
SBO en SO cluster 4 Barneveld/Ochten
In 2021 zijn de volgende opleidingen en trainingen door het (deel)team of de teamleden
gevolgd/gestart:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Denkstimulerende gespreksmethodiek (DGM), B’veld
Pi Spello, herhalingscursus, B’veld
Training mediamethode Stapp, B’veld
Coaching en scholing door Van Vendeloo, B’veld
Met woorden in de weer, B’veld
Met sprongen vooruit, B’veld
Training Numicon, B’veld
Identiteitscursus onder leiding van Laura Zwoferink, B’veld
Verdiepende intervisie onder leiding van Maria Vermeulen, B’veld
Geef‐me‐de‐5‐basiscursus logopedie, B’veld
PABO, B’veld
Schakelprogramma AD‐PABO, B’veld
Contextuele leerlingbegeleiding, B’veld
Training sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen, B’veld
Werkplaats voor leidinggevenden, B’veld
PCM training, Ochten
Geef me de vijf, Ochten
Wonderlijk gemaakt, Ochten
Met woorden in de weer, Ochten
Brainblocks, Ochten

(V)SO ZML‐MG
In 2021 zijn de volgende opleidingen en trainingen door het (deel)team of de teamleden
gevolgd/gestart:
o

Identiteitscursus onder leiding van Laura Zwoferink,
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Coaching Triple‐C met intervisie
Pi‐Spello
Numicon
Start Werk & Blijf veilig
Studiedag ZIEN! (V)SO (Parnassys Academy) (Intern Begeleiders)
EHBO en BHV
Werkplaats voor leidinggevenden: Persoonlijk leiderschap/Leidinggeven aan veranderingen
AD‐opleiding (Associate Degree, een functie op hbo‐niveau op het grensvlak van onderwijs en
zorg)
Emotionele ontwikkeling en welbevinden: diagnostiek en interventies (RINO‐groep)
Scholing voor aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.

2.2.2. Ontwikkelingen
De scholen hebben te maken met een toename van leerlingproblematiek. Dat benadrukt het belang
van professionele ontwikkeling en scholing. Daarnaast is er met name voor het SBO en cluster 4
sprake van hardnekkige vacatures. Scholenbreed zien we dat het lesgeven aan onze doelgroepen
veel van onze collega’s vraagt. Het is belangrijk om daar beleid op te ontwikkelen zodat collega’s zich
duurzaam kunnen inzetten voor onze scholen.
2.2.3. Uitkeringen na ontslag
In het verslagjaar hebben we de arbeidsovereenkomst van een werknemer met wederzijds goedvinden
beëindigd. We hebben een vaststellingsovereenkomst gemaakt met afspraken voor het beëindigende
van de arbeidsovereenkomst. De werknemer heeft van de SSOGG een transitievergoeding ontvangen.
2.2.4. Verantwoording besteding werkdrukmiddelen
Er is een gesprek gevoerd, met het team, over de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het
verminderen van de werkdruk. Op basis van dit gesprek is een plan opgesteld en aan de adviesraden
voorgelegd. De middelen zijn als volgt ingezet:
SBO en SO cluster 4, Barneveld
Voor het SBO is gekozen voor extra onderwijsassistentie in de groepen. Dit wordt deels uit de
werkdrukmiddelen betaald en deels uit de NPO‐gelden. Een klein deel van de gelden is ingezet voor
expertise vanuit de GGZ en Jeugdzorginstelling ‘Youké’ op de werkvloer (preventieteam). Voor SO
cluster 4 zijn alle beschikbare werkdrukgelden ten bate van deze pilot aangewend.

SBO, Ochten
In het team is een gesprek gevoerd over de knelpunten die medewerkers ervaren. Dit gesprek vond
plaats met het hele team van leraren, schoolleider en overig personeel. In het gesprek over de aanpak
van de werkdruk, is besproken welke maatregelen de school moet nemen om de werkdruk te
verminderen. Er is voor gekozen om in elke groep een onderwijsassistente te plaatsen, zodat alle
leerkrachten extra ondersteund worden en iedereen ervan profiteert.

(V)SO ZML
Elke groep kan vier dagen vervanging regelen in piektijden. Teamleden hebben dan een lesvrije dag,
waarop ze andere werkzaamheden voor hun groep kunnen doen. Daarnaast is er enkele dagen per
week extra onderwijsassistentie aanwezig.
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2.2.5. Strategisch personeelsbeleid
Goed gekwalificeerd personeel is het werkkapitaal van onze scholen. Ook in dit verslagjaar werd dit
extra gevoeld door de schaarste op de arbeidsmarkt. In het personeelsbeleidsplan hebben we een
aantal actiepunten geformuleerd om het delen en uitwisselen van informatie te versterken. De
nadruk ligt op de richting die we met onze medewerkers willen inslaan. We willen daar de
leidinggevenden nadrukkelijk bij betrekken. Dit vraagt om een activerende en stimulerende houding
in de aansturing van de teams. De belangrijkste aandachtsgebieden voor het personeelsbeleid zijn:
1.
2.
3.
4.

De werving en selectie van voldoende gekwalificeerd personeel.
De versterking van het eigenaarschap van de medewerker en het team.
Opleiding en ontwikkeling. Centraal staat het continu ontwikkelen van deskundigheid.
Een adequate gesprekscyclus. Iedere medewerker heeft recht op feedback op zijn of haar
functioneren. De gesprekken moeten van goede kwaliteit zijn en bijdragen aan de gewenste
professionele ontwikkeling.
5. Leeftijdsbewust personeelsbeleid. Investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers is
meer dan ooit van belang, omdat medewerkers langer doorwerken en de kloof tussen
verschillende generaties medewerkers groot kan zijn.
6. Leiderschapsontwikkeling. Het is belangrijk om leidinggevende kwaliteiten te versterken.
Onze managementleden voldoen aan de eisen voor herregistratie.

2.2.6. Verzuimbeleid
Ziekteverzuim
Het gemiddelde ziekteverzuim is in 2021 binnen de SSOGG is gedaald van 5,48% naar 3,76%. In deze
percentages zijn zowel het onderwijzend personeel als het niet‐onderwijzend personeel
ondergebracht.
Om een goede vergelijking te kunnen maken, hebben we de verzuimpercentages op landelijk niveau
genomen. De verzuimpercentages van het Vervangingsfonds zijn voor beide categorieën uitgesplitst.
Het onderwijzend personeel heeft voor 2020 een verzuimpercentage van 6,4%, het ondersteunend
personeel een verzuimpercentage van 6,8% (bron: vervangingsfonds, 21 september 2021).

School

Verzuim 2019

Verzuim 2020

Verzuim 2021

01ST Rehoboth SBO, Ochten

4,54

4,23

4,64

24DF Rehoboth SBO, Barneveld

4,92

8,40

4,92

26MW Rehoboth (V)SO, Barneveld

4

5,97

5,91

AG25 Stafbureau, Barneveld

0,66

5,50

1,72

AG26 Rehoboth dienstverlening

0,44

3.30

1,59

In onderstaande tabel zien we dat de meldingsfrequentie van 2021 ten opzichte van 2020 licht is
gedaald. Het aantal verzuimdagen is redelijk stabiel maar hoog gebleven. Dit heeft te maken met een
zestal langdurig zieke werknemers waarvan er enkele Long Covid hebben.
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School

Meldingsfreq.
2020

Meldingsfreq.
2021

Gem. verzuim
dagen 2020

Gem. verzuim
dagen 2021

01ST Rehoboth SBO, Ochten

1,51

1,43

26,65

9,77

24DF Rehoboth SBO, Barneveld

1,27

1,40

44,45

6,64

26MW Rehoboth (V)SO, Barneveld

1,17

1,19

27,12

6,96

AG25 Stafbureau, Barneveld

0,49

0,12

54,00

102

AG26 Rehoboth dienstverlening

0,32

0,42

9,00

63,33

Alle ziekteverzuim wordt door de directie geregistreerd. In een bestand (Youforce) dat door het
administratiekantoor wordt beheerd, is eenvoudig per maand/jaar te zien wie door ziekte heeft
verzuimd. Afgesproken handelingen/interventies/ondersteuning, vastgelegd in het protocol
ziekteverzuimbeleid, zijn leidend om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. De directies
ontvangen van de ARBO‐dienst regelmatig overzichten met de meldingsfrequentie van het
ziekteverzuim. De direct leidinggevenden bespreken tijdens een functioneringsgesprek de aanleiding
van het ziekteverzuim en de mogelijkheid van de consultatie van een verzuimconsulent.
Ongewenste omgang
Er is in 2021 geen aangifte van ongewenste omgang gedaan bij de vertrouwenspersoon.
2.2.7. Werkgelegenheid en verlof
Instroom
In 2021 zijn 6 onderwijzend‐personeelsleden benoemd en 14 personeelsleden in een
onderwijsondersteunende functie.
We hebben 8 benoemingen voor bepaalde tijd voor groepsleerkrachten omgezet in een benoeming
voor onbepaalde tijd. Voor het onderwijsondersteunend personeel waren dit 11 dienstverbanden.
Uitstroom
In 2021 zijn 11 dienstverbanden beëindigd.
Verlof
In 2021 genoten 19 medewerkers ouderschaps‐ en/of zwangerschapsverlof. Hiervan hadden 17
medewerkers zwangerschapsverlof en 2 medewerkers betaald of onbetaald ouderschapsverlof.
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2.3. Huisvesting & facilitair
De huisvesting van de drie scholen is goed. De scholen van Rehoboth Onderwijs & Zorg zijn gehuisvest
in nieuwe gebouwen. De scholen verkeren in een goede staat van onderhoud. De
meerjarenonderhoudsvoorziening is op niveau. Voor de scholen in Barneveld en Ochten zijn nieuwe
meerjarenonderhoudsplannen gemaakt.

Barneveld
De uitbreiding van de scholen in Barneveld met vier leslokalen voorziet in een behoefte. Tegelijkertijd
hebben we in het bestaande gebouw verschillende ruimten zodanig verbouwd dat ze als leslokaal
worden gebruikt. Dit betekent dat het handvaardigheidslokaal, het lokaal woontraining en een
vergaderruimte een nieuwe bestemming hebben gekregen. We schuiven met de functies van ruimten
ten behoeve van het onderwijs. Hiermee hebben we niet het gebrek aan gespreksruimten kunnen
oplossen.

Ochten
De Sébaschool maakt medegebruik van één lokaal van de Rehoboth S(B)O. Met de Raad van Bestuur
van de Vereniging tot het verstrekken van Christelijk basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag
(VCOG) zijn afspraken gemaakt over de vergoeding voor het medegebruik.

2.3.1. Ontwikkelingen
In 2021 is de bouw van de kinderboerderij gestart op het terrein naast het schoolgebouw in Barneveld.
De kinderboerderij draagt de naam De Schoutenhoeve. De bouw wordt gefinancierd uit de private
middelen van de stichting.
De aanduiding ‘kinderboerderij’ wekt de suggestie dat we ons richten op kinderen uit de directe
omgeving van de locatie. Dat zal ook het geval zijn maar onze doelstelling gaat verder dan alleen het
recreatieve aspect. We willen de leerlingen van het Speciaal (Basis) Onderwijs van Rehoboth Onderwijs
& Zorg de mogelijkheid bieden om zich op verschillende gebieden te ontwikkelen. We denken dan aan
de emotionele ontwikkeling, leren door doen, en hun zelfredzaamheid.
2.3.2. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen
De schoolgebouwen zijn voorzien van duurzame toepassingen, zoals warmte‐koudeopslag,
zonnepanelen en materialen die minder belastend zijn voor het milieu. Door middel van
milieueducatie willen we ook onze leerlingen bijbrengen dat ze de aarde moeten bebouwen, maar ook
bewaren.
De kinderboerderij kan een belangrijke bijdrage leveren in het verzorgen van lessen over de natuur.
De missie van De Schoutenhoeve is het beheren en exploiteren van een duurzame boerderij, wat een
unieke manier is om kinderen en volwassenen in contact te brengen met (landbouw)huisdieren. De
mens en de dieren‐ en plantenwereld zijn geschapen door God. Hij heeft ons als mensen de opdracht
gegeven om deze aarde te bouwen en te bewaren. Bouwen wil zeggen dat wij de schepping nuttig
mogen gebruiken. Bewaren houdt in dat we geen roofbouw plegen, maar perspectief bieden aan
toekomstige generaties
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2.4. Financieel beleid
In het financieel jaarverslag over 2021 wordt aandacht besteed aan de financiële doelmatigheid
(resultaten) van de besteding van middelen die we ontvangen van het samenwerkingsverband Berséba
en de verschillende gemeenten.
Zorgmiddelen vanuit Berséba worden ingezet voor leerlingen met een medisch of cognitief
arrangement. Deze middelen hebben we als baten opgenomen voor het personeelsbudget. Van de
gemeente ontvangen we middelen voor de zorg. Deze worden benut voor BINK‐trajecten,
(Behandeling In De Klas) en zorgondersteuning in de klas. Zorgondersteuning wordt gegeven aan
leerlingen die veel een‐op‐een begeleiding nodig hebben op grond van complexe meervoudige
problematiek.

2.4.2. Ontwikkelingen
De SSOGG behoort tot de scholen met een eigen vermogen boven de signaleringswaarde. In het
jaarverslag 2019 hebben we aangegeven dat we een plan zouden maken voor de inzet van financiën
waarbij de kwaliteit van aansturing van de organisatie en daardoor de kwaliteit van het onderwijs zou
verbeteren. Hieronder hebben we een korte samenvatting gemaakt van het onderzoeksrapport ‘klaar
voor de toekomst’.
Er is een analyse gemaakt van ontwikkelingen die een financiële impuls in de organisatie
verantwoorden:




de veranderende omgeving: de landelijke onderwijsagenda wordt de komende jaren
gedomineerd door passend onderwijs en het streven naar inclusiever onderwijs
ambitie van de organisatie: ‘we willen een goede school zijn’
we willen onze organisatie inrichten voor de langere termijn, waarbij kwaliteit en
duurzaamheid kenmerkend zijn.

Een aantal zaken onderstrepen de noodzaak van de herstructurering van de organisatie:




er is sprake van een hoge werkdruk: niet alleen een gevoelde, maar ook een realistische
de organisatie is de laatste jaren flink gegroeid, de organisatorische aansturing is daar
onvoldoende op aangepast
er is mede door het voorgaande enige vervuiling in de rolneming ontstaan: het MT is veel
operationeel werkzaam, met te weinig tijd om na te denken over beleid

We hebben een drietal teamleiders benoemd om de directies te ontlasten. Hierdoor kunnen de
directies zich meer richten op het onderwijskundig beleid van de scholen.
2.4.3. Treasuryverslag
In het treasurystatuut zijn de algemene grondslagen en beginselen van het treasurybeleid van de
SSOGG vastgelegd. Het treasurybeleid heeft primair als doel het beheersen van financiële risico’s, en
secundair het reduceren van financieringskosten. De algemene doelen van het treasurybeleid zijn het
realiseren en borgen van:





voldoende liquiditeit;
lage financieringskosten;
risicomijdende uitzettingen;
kosteneffectief betalingsverkeer;
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en het beheersen en bewaken van financiële risico’s.

In 2021 hebben geen we geen publieke en private middelen gebruikt voor beleggingen en derivaten in
risicodragend kapitaal. Ten opzichte van het voorgaande kalenderjaar, zijn er geen wijzigingen te
melden. Ook hebben zich geen liquiditeitsproblemen voorgedaan.
Bij de selectie van een bank voor het onderbrengen van spaartegoeden, wordt door het College van
Bestuur gelet op de creditrating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen, lenen en
derivaten OCW 2016’ (om een goed beheer van deze tegoeden zoveel mogelijk te waarborgen).
Schatkistbankieren
Door de negatieve rente op onze spaarrekeningen heeft het CvB in overleg met de RvT besloten om
de publieke middelen op een rekening‐courant bij het ministerie van Financiën te zetten.
Het betalingsverkeer regelen we via de Rabobank. Aan het einde van een werkdag wordt een
eventueel negatief saldo op de bankrekening(en) aangezuiverd vanaf de rekening‐courant die de
Rehoboth Onderwijs & Zorg heeft bij het ministerie van Financiën. Andersom wordt een positief saldo
op deze bankrekening aan het einde van de dag juist afgeroomd ten gunste van de rekening‐courant
van de Rehoboth Onderwijs & Zorg bij het ministerie van Financiën. Met behulp van de
internetfaciliteit schatkistbankieren kunnen we de rekening‐courant actuele standen en mutaties
raadplegen.
2.4.4.

Verantwoording van de NPO middelen

Er is een begroting gemaakt aan de hand van de menukaarten. Een deel van het budget is besteed. De
werknemers en de Adviesraden hebben een positief advies gegeven. Vanwege de coronamaatregelen
konden verschillende trainingen en scholing niet doorgaan. Het restant van het budget wordt de
komende jaren uitgegeven. Alleen als we de bedragen concreet in 2021 hebben uitgegeven worden ze
hieronder vermeld.

Verantwoording Rehoboth SBO (Brinnr 24DF) en Rehoboth (V)SO ZML en cluster 4
Totaal
Ontvangen 5/12e deel in het
kalenderjaar 2021.

€ 179.525

Achterstanden

€ 0,00

Totaal

Actiepunt

€ 179.525

Middelen

Personeel

Scholing

Overig

Totaal

Versterking onderwijs algemeen
Menukaarten: A, B en E
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‐ Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere
schooltijden) om bij groepen leerlingen
kennis en vaardigheden bij te spijkeren
‐ Effectievere inzet van onderwijs om kennis
en vaardigheden bij te spijkeren
‐ (Extra) inzet van personeel en
ondersteuning
Uitgewerkt in:
‐
‐
‐
‐

Klassenverkleining
Extra inzet onderwijsassistentie in SBO
Typeles schoolverlaters
Vergroting schoolbeleving Inzet personeel

€ 29.000
€ 17.500
€ 900
€ 90.000

€ 29.000
€ 17.500
€ 900
€ 90.000

Dit jaar is er extra personeel benoemd
(afwijkend van de gebruikelijke inzet):
‐ Leerkracht voor drie dagen
‐ Onderwijsassistente voor vijf dagen
‐ Onderwijsassistente voor twee dagen die
beschikbaar is voor leerlingen met een
complexe ondersteuningsbehoefte
‐ Orthopedagoge voor één dag
€ 136.500

€ 900

€ 137.400

Versterking zorg(structuur) t.b.v. de sociaal‐emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
Menukaart: C
‐
‐
‐
‐

Extra inzet orthopedagogen
Extra inzet Intern Begeleiders
preventieteam (GGZ‐ en Jeugdzorg)
zorgondersteuning

€ 7.000
€ 7.000
€ 17.000
€ 5.000

€ 7.000
€ 7.000
€ 17.000
€ 5000

€ 36.000

€ 36.000

Interventies gesproken taal (gesproken‐taal‐interventies)
Menukaart: C en F
‐ Versterking leesonderwijs

€ 2.000

€ 2.000

Menukaart: F
‐ (Tijdelijk) aantrekken of inhuren van nieuw
personeel voor specifieke interventies
‐ Professionalisering die nodig is om gekozen
interventies te kunnen uitvoeren, zoals
coaching of gerichte trainingen
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‐ Leermiddelen: inzet van aanvullende of
nieuwe leermiddelen
Uitgewerkt in:
‐ extra inzet logopedisten
‐ versterking Engels taalonderwijs
‐ taalstimulering op de JRK

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 2.000

€ 7.000

Versterking rekenonderwijs
Menukaarten: B en F
‐ Digitale technologie
‐ Professionalisering die nodig is om gekozen
interventies te kunnen uitvoeren, zoals
coaching of gerichte trainingen
‐ Leermiddelen: inzet van aanvullende of
nieuwe leermiddelen
Uitgewerkt in:
‐
‐
‐
‐

Inzet Numicon
Digitaal aanbieden van rekenlesstof (WIG 5)
Methode analoog en digitaal klokkijken
Materiaal voor het versterken van
onderwijs aan leerlingen in de P‐leerroute

€ 11.500
€ 35.000
€ 300
€ 1.500

€ 48.300

€ 48.300

Totaal

16 Actiepunten verdeeld over 4 Interventies

Middelen

Personeel

€ 48.300

€ 177.500

Scholing

Overig

Totaal

€ 2.900

€ 228.700

Verantwoording Rehoboth SBO, Ochten (Brinnr 01ST)
Aantal
Ontvangen 5/12e deel in het
kalenderjaar 2021.

89

Bedrag

Totaal
€ 39.002
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Achterstanden

0

€ 0,00

Totaal

Actiepunt

€ 39.0002

Middelen

Personeel

Scholing

Overig

Totaal

Voor‐ en vroegschoolse interventies
Meer investeren in de samenwerking tussen de
DJK en JRK
Activiteiten m.b.t. de nieuwe digitale ‘Bas‐
methode’ in de JRK.

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

€500

€ 1.000

Uitbreiding onderwijs
Aanschaffen en inzetten van extra
ontwikkelingsmaterialen voor de
JRK en bij het vakgebied rekenen

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

Interventies gesproken taal (gesproken‐taal‐interventies)
Nascholing op Met Woorden in de Weer.

€ 1.500

€ 1.500

We leiden een taal/lees specialist en
dyslexiespecialist die we vervolgens optimaal
inzetten binnen onze school.

€ 6.000

€ 6.000

€ 7.500

€ 7.500

€ 5.000

€ 5.000

Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen
We zetten PCM / de 'Inzicht‐methode' in
binnen onze school voor het personeel en 'zie
eens' voor de leerlingen in de bovenbouw.
We gaan een jeugdhulpverlener inzetten die
kortlopende hulpverleningstrajecten gaat
begeleiden. (i.o.m. de gemeente en het

€ 500

€ 500
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SMW)

Als team volgen we de verdiepende training van
'Geef me de 5' en de opleiding van een autisme‐
deskundige 'geef me de 5'.

€ 5.000

€ 5.000

We halen kennis binnen rond 'brainblocks'.
Enkele collega's volgen hiervoor een opleiding.

€ 1.000

€ 1.000

Aanschaf en inzet van (sportieve) materialen
van Ernst van Grol
(SVOA)/ SOVA‐spellen

€ 750

€ 750

Groepsvorming steviger neerzetten door de
inzet van Ernst van Grol als externe trainer.

€ 4.000

€ 4.000

€ 4.750

€ 500

€ 11.000

€ 16.250

Cultuureducatie
Meer excursies organiseren en meer externen
de school binnenhalen om de leerlingen
cultuuruitingen aan te bieden.

€ 3.000

€ 3.000

€ 3.000

€ 3.000

Metacognitie en zelfregulerend leren
Scholing volgen om de executieve functies
meer in te zetten binnen ons onderwijs.

€ 4.000

€ 4.000

€ 4.000

€ 4.000

Klassenverkleining
Het werven en inzetten van een leerkracht en
een onderwijsassistente.

€ 74.000

€74.000

€ 74.000

€74.000

Het techniekonderwijs aanbieden aan kleine
groepen leerlingen.

€ 4.000

€ 4.000

Het faciliteren en opzetten van een klusklas.

€ 3.000

€ 3.000

Onderwijsassistenten/instructeurs
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€ 7.000

€ 7.000

Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden
Aanschaf Wereld in Getallen‐5 en nascholing.

€ 3.000

We leiden een rekenspecialist op die we
vervolgens optimaal inzetten binnen onze
school.
We zetten SAM optimaal in voor onze
startende leraren en PABOstudenten.
We volgen nascholing om de professionele
cultuur binnen het team verder te versterken.
€ 3.000

€ 3.000

€ 6.000

€ 3.500

€ 3.500

€ 500

€ 500

€ 4.000

€ 4.000

€11.000

€14.000

Ouderbetrokkenheid
Schouder.com invoeren.
Oudermorgens rond een bepaald thema
organiseren.

€ 1.000

€ 1.000

€ 500

€ 500

€ 1.500

€ 1.500

Totaal

22 Actiepunten verdeeld over 10
Interventies

Middelen

Personeel

Scholing

€13.750

€82.000

€33.500

Overig

Totaal
€129.250

2.4.5. Allocatie middelen
De verdeling van bovenschoolse kosten wordt bepaald op basis van de hoogte van de rijksvergoeding.
Zo draagt iedere school naar rato bij. De bovenschoolse afdracht is o.a. bedoeld voor ICT
netwerkbeheer, ICT investeringen ten behoeve van de bovenschoolse infrastructuur,
professionalisering, administratiekosten en de kosten voor de bedrijfsgezondheidsdienst.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen SBO Ochten (01ST) en de overige scholen (SBO Barneveld
(24DF) en (V)SO Barneveld (26MW)). Bovenschools worden namelijk diverse huisvestingskosten,
uitgaven voor leermiddelen en ICT gerealiseerd, die alleen ten behoeve van het onderwijs voor de
24DF en 26MW worden gemaakt (01ST draagt hier dan ook niet aan bij, en heeft daardoor een relatief
lage afdracht).
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Verder wordt een deel van de kosten doorbelast aan de Brede Ambulante dienst en de commerciële
dienstverlening. Het gaat om kosten voor de inzet van de bestuurder, huisvestingslasten en
administratiekosten. Deze kosten zijn verdeeld naar rato van het aantal fte’s.
Het verdelen van de middelen onder de ressorterende scholen gaat als volgt: voor iedere zelfstandige
BRIN wordt de verdeling aangehouden conform de beschikkingen van DUO. Indien er bekostiging op
bestuursniveau wordt ontvangen dan wordt bekeken door welke entiteit dit recht is ontstaan. Indien
dit niet is vast te stellen dan vindt verdeling plaats naar rato van de Rijksinkomsten.
2.4.6. Onderwijsachterstandsmiddelen
De scholen voor speciaal (basis)onderwijs ontvangen geen extra onderwijsachterstandsmiddelen.
2.4.7. Verantwoording besteding middelen prestatiebox
De middelen zijn voor diverse activiteiten ingezet, die hieronder worden toegelicht. De prestatiebox
stelt scholen in staat om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. We hebben bij de inzet van de
middelen de kwaliteitsverbetering van het onderwijs centraal gesteld. De middelen zijn deels ingezet
ten gunste van het gezamenlijk beleid en deels ten gunste van het schoolbeleid.
Gezamenlijk beleid
Wat betreft het gezamenlijk beleid, is het budget ingezet voor (team)coaching van directieleden:
herregistratie schoolleider, begeleiding jonge leerkrachten en PABO‐studenten. We zetten voor het
vergroten van het sollicitantenaanbod stappen in het partnerschap Samen in ontwikkeling. De scholen
hebben hiervoor een schoolopleider in dienst met een VELON‐registratie.
Schoolbeleid
Op de scholen is het beschikbare budget aangewend voor zowel personele als materiële inzet. Er zijn
veel kleinere projecten geweest voor cultuur en professionalisering. Hieronder ziet u per
budgetcategorie een overzicht van de projecten:







Cultuureducatie voor bijvoorbeeld versterking van het muziekonderwijs op de ZML, door
onder andere de inzet van een vakdocent, coaching van leerkrachten en de aanschaf van
materialen. In het S(B)O zijn hebben alle klassen deelgenomen aan het aanbod
cultuuronderwijs vanuit de gemeente Barneveld.
Aanpassing van de methode Taalactief op het niveau van speciaal basisonderwijs.
We hebben de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulpverlening als speerpunt van ons beleid
gemaakt. De pilot bevindt zich nu in de afrondingsfase. In 2022 moet dit leiden tot een
duurzaam concept.
Talentontwikkeling door het opzetten van een ruimer aanbod voor hoogbegaafde leerlingen.
Er zijn twee groepjes gestart die extra uitdaging krijgen.

De beschikbare middelen zijn dus overeenkomstig het doel besteed.

2.5. Continuïteitsparagraaf
Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor de controle en risicobeheersing. De taken en
de bevoegdheden van het CvB zijn beschreven in het managementstatuut.

2.5.2. Interne risicobeheersing‐ en controlesysteem
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De scholen gebruiken diverse kwaliteitsinstrumenten (interne en externe audits, werken met
kwaliteitskaarten, klachtenrapportage, tevredenheidsonderzoeken en incidentenmeldingen) om de
risico’s in kaart te brengen. Als structurele tekortkomingen worden gesignaleerd, dan wordt dit
opgenomen in het jaarplan.
Controle op de financiële positie in het verslagjaar 2021
Om de risico’s zoveel mogelijk te beperken, hanteert de stichting een planning‐en‐controlcyclus,
waarbij de directies samen met het CvB en een extern adviseur van VGS de financiële prestaties
monitort, en daar ook periodiek verantwoording over aflegt aan de Raad van Toezicht (RvT). De basis
voor de verantwoording wordt, naast de realisatie, gevormd door de meerjarenbegroting die
voorafgaand aan elk jaar door het CvB, samen met de directies, wordt opgesteld en ter fiattering aan
de Raad van Toezicht wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden zo veel mogelijk
financiële risico’s onderkend en wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn. Verder wordt in een
maandelijkse monitoring bepaald of er acties nodig zijn wanneer aanzienlijke afwijkingen van de
begroting worden verwacht.
In het handboek administratie en organisatie hebben we de financiële processen beschreven en de
verantwoordelijkheden van de verschillende medewerkers. Hierdoor is de functiescheiding,
overdraagbaarheid en betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en de
administratieve dienstverlener, VGS Administratie, is verder een Service Level Agreement van
toepassing.
Onderdelen van het risico‐ en controlesysteem zijn:


De planning‐ en‐controlcyclus:
De concretisering van strategische doelen wordt jaarlijks uitgewerkt in jaarplannen per school,
waarin de strategische keuzes worden omgezet naar te bereiken resultaten per jaar, en
waarmee het CvB de kaders aangeeft voor de jaarlijkse begrotingen. Door middel van
maandcontrollers en kwartaalrapportages vindt monitoring en evaluatie van de resultaten
plaats. Verder is er een meerjarenbegroting, opgesteld voor een periode van vijf jaar. Jaarlijks
wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd. Naast het strategisch beleid, vormen onder
andere het meerjarenformatieplan, het investeringsplan, de verwachte leerlingenaantallen en
het meerjarenonderhoudsplan input voor de meerjarenbegroting.



Het risicobeheersings‐ en controlesysteem wordt door de accountant gecontroleerd en die
rapporteert over de bevindingen in het controleverslag. In de jaarrekening en het jaarverslag
wordt gerapporteerd over de uitkomsten van de accountantscontrole van
de (geconsolideerde) jaarrekening van de SSOGG. Het College van Bestuur en de Raad van
Toezicht worden geïnformeerd over de belangrijkste aandachtgebieden en bevindingen van
de controle.

2.5.3. Belangrijkste risico’s en onzekerheden
Om inzicht in de risico’s van de onderwijsinstelling te verkrijgen, heeft de stichting in 2013 en 2017
risicoanalyses uitgevoerd. Deze risicoanalyses zijn uitgevoerd door VGS in samenspraak met het CvB,
enkele leden van de Raad van Toezicht en het managementteam. In december 2019 heeft een
evaluatie en update van de laatste risicoanalyse van 2017 plaatsgevonden.
Om de risico's van SSOGG Barneveld in kaart te brengen, is met de verschillende stakeholders uit de
organisatie een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is met behulp van het format van het NARIS
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Risicomanagement Informatie Systeem in kaart gebracht en beoordeeld. In de inventarisatie zijn meer
dan 18 risico's geïdentificeerd.
Belangrijk is de inschatting van de kans dat een risico zich voordoet. Hiervoor is de volgende
classificering aangehouden:






Zeer laag (ZL): Hoogst onwaarschijnlijk dat het zich voordoet; weging financiële gevolgen 0,1
Laag (L): Niet erg waarschijnlijk dat het zich voordoet; weging financiële gevolgen 0,3
Middel (M): Heeft zich in het verleden vaker voorgedaan en het zou geen grote verrassing zijn
als het zich voordoet; weging financiële gevolgen 0,5
Hoog (H): Heeft zich in het verleden vaker voorgedaan en er zijn reële indicatoren die wijzen
op optreden van het risico; weging financiële gevolgen 0,7
Zeer hoog (ZH): Heeft zich in het verleden vaker voorgedaan en er zijn duidelijke indicatoren
die wijzen op optreden van het risico; weging financiële gevolgen 0,9

De belangrijkste vijf risico’s:

NR

Gebeurtenis

Toelichting/gevolgen

Kans

Financieel
gevolg
(schatting)

7

Gebrek aan bekwame leerkrachten
passend binnen identiteit en
ambities van school

Medewerkers maken de organisatie en zijn
dan ook een essentiële factor in het
bereiken van de doelen. Het ontbreken van
de juiste competenties en sectorspecifieke
kennis en kunde is daarom een risico. Een
tekort aan juiste leerkrachten leidt tot hoge
wervingskosten; inzet van onderwijsassis‐
tenten; grotere groepen; leerlingstop;
verscherpt beleid op inschrijvingen; externe
inhuur van vervangers; verlies van
leerlingen (tot max. 15 ll.);

ZH

€ 150.000

9

Toename ziekteverzuim

Het huidige ziekteverzuimpercentage is ca.
3,8%. In de begroting is rekening gehouden
met 5%. Een toename van het ziekteverzuim
leidt tot hogere vervangingskosten;
verhoogde werkdruk; storing in de relatie
leerling‐leerkracht (cluster 4);

M

€ 175.000

10

Afvloeiingskosten personeel

Vanwege eigenrisicodragerschap is er
financieel risico op afvloeiingskosten
(transitievergoeding, enz.) en stijging van de
WGA‐premie

H

€ 150.000

11

Aansprakelijk
zijn
wachtgeldverplichtingen
werkloosheid

De SSOGG is gemoedsbezwaard en als
zodanig eigenrisicodrager voor ziekte‐ en
wachtgeldverplichtingen. Als de beschikbare
financiële middelen onder druk komen te
staan, heeft dit effect op het halen van de
langetermijndoelen, inclusief het doel om
het geld optimaal in te zetten voor het
onderwijs. Een risico dat grote financiële
gevolgen kan hebben en daarmee in elk

L

€ 250.000

voor
bij
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geval van invloed is op het doel om de
financiële middelen optimaal in te zetten.
12

Wegvallen
budgetten

van

inkomsten

c.q.

Het wegvallen van inkomsten (bijv. door het
schrappen van budgetten van rijksoverheid,
gemeentelijke
overheid
of
samenwerkingsverbanden) leidt ertoe dat er
minder geld aan het onderwijs besteed kan
worden. Dit kan leiden tot wegvallen van
zorgbegeleiding,
afvloeiing
van
onderwijsassistenten en toename van zgn.
thuiszitters (lees: verlies van leerlingen)

M

€ 150.000

2.5.4. Beheersing van de risico’s
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in
haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende
eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is
gebruik gemaakt van het aangepaste risicoprofiel van 21%.

Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt in elk geval getracht risico’s tijdig te
onderkennen, indien nodig acties te ondernemen en de impact van de risico’s te verkleinen. De
meerjarenbegroting is hiervoor een belangrijke tool. Het effect van een dalend leerlingaantal of een
uit de pas lopend kostenpatroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting aanpassingen
doorgerekend worden.

De hierboven beschreven risicobeheersings‐ en controlesystemen zijn het afgelopen jaar toereikend
geweest. Er zijn geen belangrijke risico’s opgetreden die de continuïteit van de organisatie in gevaar
gebracht hebben. Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren.
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3. Verantwoording van de financiën
3.1. Realisatie staat van baten en lasten en balans
Staat van baten en lasten
Realisatie 2020

Realisatie 2021

Begroting 2021

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Verschil

7.973

8.327

7.844

483

27

31

23

8

353

328

258

70

8.353

8.686

8.125

562

7.447

7.754

7.477

277

Afschrijvingen

149

144

177

‐33

Huisvestingslasten

250

245

216

29

Leermiddelen

201

224

206

18

Overige instellingslasten

273

346

335

11

8.320

8.713

8.410

303

33

‐27

‐286

259

‐

‐4

‐

‐4

33

‐30

‐286

255

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personele lasten

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Saldo fin. baten en lasten
Nettoresultaat

Bovenstaande tabel geeft een weergave van de staat van baten en lasten van de gehele organisatie.
Hieronder is de verdeling van het totale resultaat weergegeven.
Realisatie 2020

Realisatie 2021

Begroting 2021

Verschil

Rehoboth SBO, Ochten

‐77.161

‐152.218

‐183.213

30.995

Rehoboth SBO, Barneveld

‐49.766

‐62.091

‐137.457

75.366

Rehoboth (V)SO, Barneveld

154.902

166.827

41.781

125.046

Stafbureau

‐38.474

‐76.005

‐25.000

‐51.005

42.712

75.359

19.302

56.057

Dienstencentrum
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Stichting
Totaal

1.131

17.759

‐438

18.697

33.345

‐30.370

‐285.025

255.155

Algemeen
2021 was een jaar met de nodige financiële ontwikkelingen. Dit heeft zijn invloed gehad op de
exploitatie en de daardoor ontstane afwijkingen op de individuele posten op de begroting. Reeds aan
het begin van het jaar was al bekend dat er een nieuwe cao moest komen. De oude cao liep tot 1
november 2020 en was reeds verlengd tot en met eind 2020. In de bekostiging was er reeds rekening
mee gehouden dat hieruit een gedeelte van de verwachte salarisverhoging kon worden betaald. Het
heeft echter tot en met 2 november 2021 geduurd voordat de cao voor 2021 uiteindelijk is vastgesteld.
Het beeld in de monitoring werd daardoor vertekend aangezien de loonkosten steeds achterliepen op
de bekostiging.
Een andere ontwikkeling was het opstarten van het Nationaal Programma Onderwijs. In dit verslag is
hier reeds melding van gemaakt en is er een verantwoording opgenomen.
Het verschil in realisatie 2021 ten opzichte van 2020 kent verschillende oorzaken. De baten laten, naast
afwijkingen vanwege leerlingaantallen en ontwikkeling van de compensatie voor de
leeftijdsontwikkeling van het personeel, hogere ontvangsten zien vanwege genoemde subsidies en de
NPO bijdragen die vanaf augustus worden ontvangen. In 2020 was er sprake van extra loonkosten
waarvoor de compensatie reeds in 2019 was ontvangen. Dit kon vanwege de regelgeving niet worden
gematcht. Hierdoor is een belangrijke vertekening in 2020 zichtbaar, waardoor 2020 hogere kosten
(261.000 euro) laat zien waarvoor de baten reeds in 2019 waren ontvangen. In 2021 is deze matching
door tijdigheid van de cao wel mogelijk. De verhoging van de salariskosten heeft gezorgd voor een
forse indexatie.
Wat betreft het verschil tussen de realisatie en begroting 2021; ook hierbij spelen de extra baten een
grote rol al zorgen de NPO baten uiteindelijk ook voor hogere kosten. In de begroting wordt er
daarnaast altijd van uitgegaan dat gestegen loonkosten (sociale lasten) en gestegen pensioenpremies
worden gecompenseerd in de indexatie van de bekostiging. Dat is ook het geval. De loonkosten laten
als gevolg hiervan een vergelijkbare overschrijding zien.
Nadere toelichting
Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen
per categorie ten opzichte van de begroting.
De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van 483.000 euro. Dit is voor 130.000 euro toe te
wijzen aan indexaties in verband met gestegen lonen en daarbij behorende sociale lasten. De NPO
baten (tussen de 1.050 en 1.400 euro per leerling vanaf augustus) zorgen voor 218.500 euro aan extra
baten. Daarnaast wijkt de bijdrage passend onderwijs af onder andere vanwege een extra uitkering
van het samenwerkingsverband welke in december is ontvangen (in totaal 51.000 euro extra baten).
Ook de zorgarrangementen vielen met een soortgelijk bedrag hoger uit. Het resterende verschil is te
verklaren door de ontvangst van een aantal subsidies (met name subsidies voor onderwijsassistenten
die studeren voor leerkracht).
De bijdragen vanuit de gemeente zijn 8.000 euro hoger dan begroot. Deze meerontvangst betreft een
ontvangen PGB vanuit de gemeente Rhenen. De reguliere gemeentelijke bijdrage betreft een
vergoeding voor het gebruik van de gymzaal.
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De overige baten komen 70.000 euro hoger uit dan begroot. Hierin zijn extra baten zichtbaar voor huur
(Ochten) en zijn er hogere baten zichtbaar voor personeel (meer detachering, is tevens verantwoord
onder ‘passend onderwijs overige instellingen’ aangezien dit gedeeltelijk detachering betreft aan
Kentalis). Ook extra bijdragen zorgen voor hogere baten: vacatiebijdragen, compensatie groeiregeling
(RefSVO) en hogere baten dienstverlening. De bijdragen aan de stichting zijn ondanks geen realisatie
aan ouderbijdragen, in totaal wel vrijwel gelijk aan de begroting.
De personele lasten komen op totaalniveau 277.000 euro hoger uit dan begroot. Voor 297.000 euro
heeft dit betrekking op loonkosten terwijl de overige personele lasten een besparing van 20.000 euro
laten zien. Deze verschillen kennen de volgende verklaringen:
o
o

o

o

Voor 126.000 euro wordt dit verklaard vanwege de CAO wijziging. Deze is in november
vastgesteld en met terugwerkende kracht is er een verhoging van het salaris uitbetaald;
De per saldo hogere inzet zorgt voor 321.000 euro aan hogere lasten. Dit betreft substantiële
meerinzetten op onderwijzend personeel (+1,8 fte) en onderwijsondersteunend personeel
(+4,9 fte). Onder directie was een dubbele CVB benoeming begroot welke in 2021 nog niet is
ingegaan. Dit zorgt voor een demping van deze overschrijding;
Er is een vervangingsinzet van 2,4 fte begroot. Door het aanstellen van nieuw personeel, is er
én minder (extra) vervangingsnoodzaak, aangezien dit met dit extra personeel opgevangen
kan worden, én is de beschikbaarheid van personeel voor vervanging lastiger te krijgen. Op de
begrote vervanging is daardoor een besparing van 150.000 euro zichtbaar;
De besparing van 20.000 euro op de overige personele lasten kent diverse oorzaken. Naast de
overschrijding op de kosten voor bedrijfsgezondheidszorg wordt dit met name veroorzaakt
door de lagere kosten voor scholing‐/schoolontwikkeling. In de jaarrekening laten deze een
verschuiving zien; begroot onder personeel niet in loondienst, maar uiteindelijk voor een groot
deel gerealiseerd onder kosten schoolontwikkeling.

De afschrijvingen zijn 33.000 euro lager dan begroot. De reguliere begrote afschrijvingen zijn
gerealiseerd. De besparing komt door de desinvestering van units welke zorgen voor een boekwinst.
Binnen de huisvestingslasten is overschrijding van 29.000 euro zichtbaar. Hogere kosten voor met
name energie, schoonmaak en onderhoud zorgen uiteindelijk voor een overschrijding.
Bij de leermiddelen is een nadelig resultaat zichtbaar van 18.000 euro. Dit is toe te schrijven aan hogere
bestedingen op het onderwijsleerpakket en de computerkosten. Deze overschrijding wordt gedempt
door besparingen op de kopieerkosten.
De overige instellingslasten laten een overschrijding zien van 11.000 euro. Een gedeelte van de
(advies)kosten voor administratie en beheer is in de begroting onder ‘bestuurs‐
/managementondersteuning opgenomen, waardoor deze overschrijding hoger lijkt dan deze
daadwerkelijk is. De kosten van de stichting komen hoger uit dan begroot.
Er is geen rente begroot. Vanwege de negatieve rente zijn er wel kosten gerealiseerd.

Balans
Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren.
ACTIVA

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

Ultimo 2021
x € 1.000

Ultimo 2020
x € 1.000

Ultimo 2019
x € 1.000

‐
1.509

‐
1.258

‐
995
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Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

‐
1.509

‐
1.258

‐
995

Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

‐
949
4.303
5.252

‐
922
4.555
5.478

‐
484
4.953
5.437

Totaal activa

6.761

6.736

6.432

Ultimo 2021
x € 1.000

Ultimo 2020
x € 1.000

Ultimo 2019
x € 1.000

3.756
1.151
518
‐
‐
5.425

3.189
1.766
500
‐
‐
5.455

3.183
1.740
543
‐
‐
5.466

371
‐
965

310
‐
970

288
‐
722

6.761

6.736

6.476

PASSIVA

Algemene reserve
Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserves privaat
Bestemmingsfonds publiek
Bestemmingsfonds privaat
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

De verschillen in het resultaat 2021 ten opzichte van eerdere jaren is reeds in de vorige paragraaf
opgenomen. Het reguliere resultaat 2021 is verwerkt in de publieke reserves.
In 2021 is er voor afgerond 459.000 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot was een
bedrag van 250.000 euro. Er is in 2021 een bedrag van (uiteindelijk) 143.000 euro afgeschreven
waardoor de boekwaarde van de activa is toegenomen. De gerealiseerde investeringen hebben
betrekking op de volgende categorieën:

Gebouwen
227.965 euro
ICT
110.363 euro
Inventaris en apparatuur
49.703 euro
Leermiddelen
29.038 euro
Overige materiële vaste activa 31.672 euro
MVA in uitvoering
10.654 euro
Totaal
459.395 euro
De investeringen in gebouwen hebben met name te maken met kwaliteitsverbeteringen van het
gebouw en komen nog gedeeltelijk vanuit 2020. Hieronder is ook een ‘schoolbestuurlijk’ deel voor
nieuwbouw opgenomen. De ICT investeringen bestaan met name uit de aanschaf van laptops en onder
inventaris zijn inrichtingskosten (teamkamer, orthopedagogen, vergaderruimte) opgenomen. Extra
zonnepanelen zijn verwerkt onder de overige materiële vaste activa.
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De reserves zijn met ruim 30.000 euro gedaald wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat.
Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke (school, met gedeeltelijk een
bestemming) en private (stichting) reserves.
De voorzieningen zijn met 61.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 62.000 euro
gedoteerd en 3.700 euro onttrokken (schilderwerk). Daarnaast heeft er op basis van het
personeelsbestand een dotatie aan de voorziening jubileumuitkering plaatsgevonden.

3.2. Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
3.2.1

Leerlingen

In cursusjaar 2020‐2021 zijn er 24 leerlingen tussen 2 oktober 2020 en 31 juli 2021 tussentijds
geplaatst. Hiervan zijn 5 leerlingen naar Ochten gegaan en 19 leerlingen in Barneveld aangemeld.
Aantal leerlingen

01‐10 01‐10

01‐10 01‐10 01‐10 01‐02

Prognose

Prognose

Prognose

2017 2018

2019

2020

2021

2022

T+1

T+2

T+3

SBO Barneveld

102

123

126

127

121

133

120

115

118

SBO Ochten

97

104

93

89

84

89

84

84

84

SO gedrag
Barneveld

78

99

102

104

98

93

93

98

97

SO‐ZML
Barneveld

43

40

44

46

51

44

49

46

45

SO‐ZML Ochten

6

4

6

6

10

11

8

8

8

VSO‐ZML
Barneveld

58

63

58

56

59

57

58

56

55

Totaal

384

433

429

428

424

439

412

407

407

In het kader van mogelijke gevolgen van passend onderwijs hebben we in eerdere jaren rekening
gehouden met een daling van het aantal leerlingen. Dit is in de afgelopen jaren echter niet zichtbaar
geworden. We verwachten voor de komende jaren een stabilisatie van het aantal leerlingen en gaan
ervan uit dat dit de komende jaren ook zo zal blijven. In onze prognoses voor de komende jaren gaan
we uit van een stabiel aantal van ruim 400 leerlingen. We hebben, na de uitbreiding van het
schoolgebouw met vier lokalen en een ingrijpende interne verbouwing geen mogelijkheden om de
scholen verder uit te breiden.
Leerlingenpopulatie
We ervaren in de afgelopen jaren een verzwaring van gedragsproblematiek bij leerlingen. Deze
beleving is duidelijk en breed aanwezig, maar lastig te onderbouwen met data. We hebben de laatste
jaren veel tussentijdse instromers. Dit zijn leerlingen die een weinig succesvolle ervaring hebben gehad
op de basisschool. We vangen de leerlingen graag op, maar merken wel dat tussentijdse instroom het
nodige vraagt in de bestaande groepsdynamiek. We merken dat het veel aandacht en expertise vraagt
om deze leerlingen, met name sociaal‐emotioneel, goed op te vangen.
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Kenmerken leerlingenpopulatie
We hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat de kenmerken van onze leerlingenpopulatie lijken te
verschuiven. Vanzelfsprekend richten wij ons volledig op leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben, zowel ten aanzien van het leren als ten aanzien van gedrag. De nadruk van de
ondersteuningsbehoefte lijkt echter meer te gaan liggen op gedragsmatige zaken. Onderbouwing van
dit patroon is lastig te kwantificeren. De meeste incidenten worden opgevangen door een leerling
tijdelijk bij de ‘achterwacht’ in de school neer te zetten. Daarna kan een leerling vaak weer in de groep
participeren.
Door de kinderboerderij De Schoutenhoeve in gebruik te nemen, denken we voor een aantal leerlingen
een passende opvang te creëren zodat ze weer kunnen ‘ontprikkelen’.

3.2.2. Fulltime‐equivalent (fte)/personen op peildatum 31 december 2021

Aantal FTE’s/ personen

FTE
vorig jaar
(T‐1)

FTE
verslagjaar
(T)

Personen
vorig jaar

Personen
Verslagjaar
(T)

(T‐1)

Rehoboth SBO, Ochten 01ST

19,55

21,09

36

35

Rehoboth SBO, B’veld 24DF

26,55

27,13

50

58

Rehoboth (V)SO ZML en SO –
gedrag 26MW

61,44

63,68

106

106

Stafbureau

4,61

4,85

8

9

Vorig jaar

Verslagjaar

Prognose

Prognose

Prognose

(T‐1)

(T)

T+1

T+2

T+3

Aantal FTE’s

Bestuur/management

5,46

5,42

5,71

5,37

5,37

Onderwijzend personeel

50,67

52,61

52.78

49,94

45,59

Ondersteunend personeel

54,24

57,40

54,64

51,20

45,96

Schoonmaak

1,36

1,33

1,33

1,33

1,33

Vervanging

0,43

0,00

1,25

1,25

1,25

112,15

116,75

115,7

109,09

99,50

Totaal

De SSOGG had eind 2021 in totaal 208 personeelsleden met een totale werktijdfactor van 118. De
verhouding tussen het aantal personeelsleden en de FTE laat zien dat we veel deeltijdwerkers hebben.
Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen is er nadrukkelijk aandacht voor de afstemming van
de parttimers onderling.
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De caseload voor het voeren van functionerings‐ en beoordelingsgesprekken was voor de directies te
hoog. Om tot een meer evenwichtige verdeling van taken en verantwoordelijkheden te komen hebben
we voor alle scholen een tussenlaag van teamleiders gecreëerd tussen de directies en het OP en het
OOP.
Gezien de stabiele leerlingenaantallen verwachten we geen grote fluctuaties in de personele bezetting
van de scholen.

3.2.3. Staat van baten en lasten en balans – begroting
Realisatie
2021
x € 1.000

Begroting
2022
x € 1.000

Begroting
2023
x € 1.000

Begroting
2024
x € 1.000

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

8.327
31
328
8.686

8.357
23
303
8.683

7.897
23
284
8.204

7.551
23
246
7.820

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Leermiddelen
Overige instellingslasten
Totaal lasten

7.754
144
245
224
346
8.713

7.906
171
248
279
368
8.973

7.541
193
228
272
361
8.596

7.057
219
228
262
359
8.126

‐27

‐290

‐391

‐306

‐4

‐

‐

‐

‐30

‐290

‐391

‐306

Saldo baten en lasten
Saldo fin. baten en lasten
Nettoresultaat

Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaren. Het overzicht laat de
komende jaren substantiële negatieve resultaten zien. In de begroting van 2022 wordt een afboeking
van een vordering op het ministerie van OCW verwacht, al is deze alleen beschreven. Dit zal ervoor
zorgen dat het resultaat fors negatiever uit gaat pakken. Deze afboeking wordt verwacht vanwege de
vereenvoudiging van de bekostiging per 1‐1‐2023.
Van jaar tot jaar zal nader bepaald worden of de omvang van de huidig gepresenteerde resultaten
acceptabel en gewenst is. Afhankelijk van die uitkomst zal elke begrotingsronde bekeken worden wat
de mogelijkheden zijn binnen de kaders van onder andere de kengetallen. Zo mogelijk wordt een
overschot aan vermogen ingezet om formatie langer vast te houden.
De belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbegroting zijn de huidige uitbreiding en de mogelijke
teruggang in het aantal personeelsleden (fte’s) zodra de NPO gelden stoppen.

3.2.4. Balans – begroting
ACTIVA

Ultimo 2021

Ultimo 2022

Ultimo 2023

Ultimo 2024
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x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

‐
1.509
‐
1.509

‐
1.153
‐
1.153

‐
1.242
‐
1.242

‐
1.261
‐
1.261

Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

949
4.303
5.252

780
4.331
5.111

780
3.910
4.690

780
3.653
4.433

Totaal activa

6.761

6.264

5.932

5.694

Ultimo 2021
x € 1.000

Ultimo 2022
x € 1.000

Ultimo 2023
x € 1.000

Ultimo 2024
x € 1.000

3.756
1.151
518
5.425

2.574
1.770
505
4.849

2.177
1.770
510
4.457

1.866
1.770
515
4.151

371
‐
965

415
‐
1.000

475
‐
1.000

543
‐
1.000

6.761

6.264

5.932

5.694

PASSIVA

Algemene reserve
Best. reserve publiek
Best. reserve privaat
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

Bovenstaande tabel toont de balans over 2021 en de jaren hierop volgend. De balans van 2021 is
gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2022 zijn echter berekend op basis van een
voorlopige inschatting ten tijde van de begroting in het najaar 2021. Hierdoor kunnen er onlogische
afwijkingen ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk.
Er is geen sprake van majeure (> 15% van de baten) investeringen in de komende jaren. Ook heeft er
geen doordecentralisatie van huisvesting plaatsgevonden. Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de
materiële vaste activa in 2022 lijken te dalen. Dit is echter beperkt het geval. Het verschil wordt
veroorzaakt door het activeren van de gebouwen, welke nog voor een groot gedeelte als ‘in uitvoering’
per 2020 openstonden. De investeringen zijn verder ingeschat op basis van een investeringsplanning.
De belangrijkste investeringen voor de komende jaren zijn; investeringen in ICT, speeltoestellen en
leermethodes.
Door de huidige begrote resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen. De
voorziening groot onderhoud laat een stijgend verloop zien door de (beperkte) geplande onttrekkingen
in de komende jaren.

3.3. Financiële positie
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3.3.1. Kengetallen
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële
gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2020 en 2021, worden tevens
de begrote waarden getoond. De signaalwaarde betreft de signaleringswaarde van de inspectie. De
organisatie hanteert gedeeltelijk schoolspecifieke normen welken mede worden meegenomen in de
toelichting.

Kengetal
Solvabiliteit
Weerstandsvermogen inspectie
Liquiditeit
Rentabiliteit
Signaleringswaarde (t.o.v. publiek vermogen)

Norm 2020 2021
2022
2023
2024
0,50 0,81
0,80
0,77
0,75
0,73
0,05 0,65
0,62
0,56
0,54
0,53
2,00 5,65
5,44
5,11
4,69
4,43
n.v.t. 0,40% ‐0,35% ‐3,34% ‐4,77% ‐3,92%
<1
3,28
2,89
2,72
2,36
2,16

De norm geeft de grenzen aan waarbij de inspectie het gesprek aan zou willen gaan. De gestelde
normen zijn dermate laag, dat hier vrijwel nooit sprake van zal zijn. In het algemeen wordt alleen de
signaleringswaarde zo nodig besproken.
De solvabiliteit geeft een indicatie of de organisatie aan al haar verplichtingen kan voldoen op zowel
de lange als op de korte termijn. Bij een waarde die hoger ligt dan 0,5 is er meer eigen vermogen dan
vreemd vermogen. Zoals zichtbaar ligt de verwachte solvabiliteit hier ruim boven.
Het weerstandsvermogen vanuit de inspectie heeft als doel om financieel zwakke scholen op de radar
te krijgen. De inspectienorm bedraagt 5% en wordt berekend door het eigen vermogen te delen door
de totale baten. Hier wordt ruimschoots aan voldaan. Voor onze organisatie wordt een andere
berekening van het weerstandsvermogen gehanteerd. Hierbij wordt het eigen vermogen eerst
gecorrigeerd door de aanwezige materiële vaste activa. Dit deel is immers direct beschikbaar voor
financiële tegenvallers. Voor onze organisatie ziet dit er als volgt uit:
Kengetal
Weerstandsvermogen (bestuursniveau)
Weerstandsvermogen (schoolniveau)

Norm 2020
2021
2022
2023
2024
21% 52,65% 47,03% 44,22% 40,71% 38,27%
21% 49,57% 44,00% 39,81% 35,99% 33,27%

De norm betreft een schoolspecifieke norm welke is vastgesteld op basis van een risico inventarisatie.
Zichtbaar is een verwachte (begrote) afname.
De liquiditeit geeft de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en liquide middelen en de
kortlopende verplichtingen. Dit geeft aan of aan de verplichtingen op korte termijn voldaan kan
worden. Bij een waarde van 1 zijn de aanwezige kortlopende middelen even hoog als de kortlopende
verplichtingen. De huidige en toekomstige waardes liggen hier ruimschoots boven.
De rentabiliteit is dit jaar negatief. De rentabiliteit is in een ideale situatie nul. Hierbij zijn de totale
baten gelijk aan de totale lasten. Uiteraard kunnen er redenen zijn om hiervan af te wijken. Een
negatieve rentabiliteit hoeft geen probleem te zijn als de buffers daar hoog genoeg voor zijn, vandaar
dat deze de komende jaren ook negatief zijn begroot. De inspectie laat de beoordeling van de
rentabiliteit met name afhangen van de financiële positie.
De signaleringswaarde is geïntroduceerd om mogelijk bovenmatig vermogen aan te tonen. Indien de
waarde boven de 1 ligt kan dit duiden op het aanhouden van teveel vermogen. Onze stichting houdt
gelden aan om de eventuele risico’s te kunnen ondervangen. Hiervoor houden wij een gespecificeerde
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buffer aan, zoals gemeld bij het weerstandsvermogen. Deze buffer bestaat uit een inschatting wat
nodig is aan vermogen om de continuïteit van de organisatie niet in gevaar te brengen. Naast deze
buffer wordt er vermogen aangehouden voor de volgende doeleinden:
o

o

o

Er is een vordering opgenomen aan het ministerie van OCW vanwege een onregelmatig
betaalpatroon van de bekostiging. Door de toekomstige vereenvoudiging van de bekostiging
vervalt deze vordering en zal in mindering worden gebracht op het eigen vermogen. Deze
vordering zal in 2022 worden afgeboekt;
Voor 2023 (mogelijk 2024) dient de voorziening groot onderhoud te worden omgezet naar
een nieuwe systematiek. Dit zal tot gevolg hebben dat er naar alle waarschijnlijkheid een
hogere stand van de voorziening benodigd is (wat ten kosten gaat van het eigen vermogen).
De omvang is nog niet exact bekend maar kan substantieel zijn;
Binnen de gespecificeerde buffer worden gelden gereserveerd vanwege de
gemoedsbezwaardheid van de stichting (eigen risicodragerschap).

Bijlage 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 2021
Hoe het toezicht is vormgegeven
De RvT is een intern toezichthoudend orgaan dat toezicht houdt op het College van Bestuur (CvB). De
leden van de RvT zijn onafhankelijk en werken als een collectief dat bij voorkeur op basis van consensus
oordeelt en besluiten neemt.
Naast het toezien op de naleving van wet‐ en regelgeving en de uitvoering van statutaire taken, zoals
het benoemen, schorsen en ontslaan, en het vaststellen van de beloning van het CvB, het goedkeuren
van de begroting, de jaarrekening en het strategisch beleid en het benoemen van de accountant,
besteedt de RvT bij het uitoefenen van toezicht vooral aandacht aan de doelstelling en
maatschappelijke legitimatie van de stichting. Daarbij staan de volgende criteria centraal:








realiseren van de missie, visie en het strategisch beleid van de stichting;
bewaken van de kwaliteit van de onderwijsprocessen en resultaten;
bewaken van de continuïteit van de stichting, uitgedrukt in aantallen leerlingen, medewerkers
en financiën;
uitoefenen van goed werkgeverschap;
nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de lokale en regionale
omgeving;
afleggen van verantwoording;
toetsen van rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen.

Wetgeving en Code Goed Bestuur
Met de huidige governance‐structuur beschikt de SSOGG over een formele (organieke) scheiding van
toezicht en bestuur, en voldoet zij aan de eisen van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’. Verder
onderschrijft de SSOGG de ‘Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs’ van de PO‐raad. De
toezichthouders en bestuurder zijn aanspreekbaar op de toepassing ervan. In het reglement van de
RvT zijn onder meer de taken van de RvT beschreven, en meer in het bijzonder de aandachtsgebieden
van het toezicht.

Nieuwe Code Goed Bestuur
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Op basis van de nieuwe Code Goed Bestuur wordt er een nieuw toezichtkader ontwikkeld. Hiervoor is
binnen de RvT een commissie aangesteld, bestaande uit de heren R. van Beijnum en L. Vogelaar in
samenspraak met het CvB. In december 2020 is een eerste themabijeenkomst georganiseerd voor de
volledige RvT met het CvB om met elkaar de kaders af te spreken. In 2021 is gestart met de uitwerking
en in juni is er weer een gezamenlijke bijeenkomst met de volledige RvT georganiseerd. Hierin is vooral
gekeken naar de rol van de RvT. Policy Governance is een model wat toegeschreven is op waarden
voor maatschappelijke organisaties. Het achterliggende idee hiervan is om besturen meer ruimte te
geven. Het bestuur wordt eindverantwoordelijke, in dit geval het CvB. Als toezichthouder sta je dan
meer op afstand. De RvT houdt toezicht binnen bepaalde kaders. Dat kan alleen maar op een goede
manier gedaan worden, als de kaders goed gedefinieerd zijn. Hieronder vallen ook de kaders waar de
Onderwijsinspectie naar kijkt. De Onderwijsinspectie verwacht dat de RvT hier zicht op heeft. De
Onderwijsinspectie kijkt of de RvT een gezonde tegenkracht is voor het CvB. Daarnaast heeft de school
ook eigen doelstellingen, bijvoorbeeld met betrekking tot identiteit. In het handboek zijn verbindingen
gelegd tussen het strategisch beleidsplan en de beoogde resultaten. In de jaarplanning zijn de doelen
vanuit het strategisch beleidsplan opgenomen.

Rol als toezichthouder
Permanente aandacht voor inbedding identiteit
Bijzondere aandacht heeft de RvT voor de benoeming van personeel. Twee leden van de RvT zijn lid
van de sollicitatiecommissie. Afwisselend neemt één van de leden van de RvT deel aan de gesprekken
van de sollicitatiecommissie. Het CvB en een lid van de RvT bevragen een sollicitant over onderwerpen
die onderdeel zijn van het identiteitsprofiel van de SSOGG. Het RvT‐lid adviseert de andere leden van
de sollicitatiecommissie, waarna het CvB benoemt.
Jaarverslag en begroting
De RvT heeft in 2021 zijn goedkeuring gegeven aan de jaarrekening en het jaarverslag van 2020, en de
begroting voor 2022. De jaarrekening en het accountantsverslag laten zien dat de SSOGG financieel
gezond is.
De RvT kon vaststellen dat de financiële administratie op orde is, er geen aanwijzingen voor fraude zijn
gevonden en er goede voortgang is gemaakt dankzij de maandelijkse controle en het vastleggen van
procedures. Bij de opstelling van de begroting en de bespreking van de financiële rapportages is door
de RvT gekeken naar de recht‐ en doelmatigheid van de bestede middelen. De RvT komt tot de
conclusie dat de financiële middelen op een efficiënte/doelmatige manier zijn besteed aan het
onderwijs.
Treasurystatuut
Voor het beheer van de financiële reserves, hanteert de SSOGG een door het CvB geactualiseerd
treasurystatuut. Dit statuut verleent mandaat om overeenkomstig bepaalde richtlijnen te handelen.
Risicovermogen en risicomanagement
De SSOGG heeft door haar keuze om risico’s niet te verzekeren (als gemoedsbezwaarde) een duidelijk
hoger risicoprofiel dan andere instellingen. Verzekeringen worden normaliter aangegaan voor risico’s
met een relatief lage kans, maar met een hoge impact. De SSOGG wentelt de risico’s niet af op een
verzekeringsmaatschappij, maar moet de impact van deze risico’s volledig reserveren. Daarmee geeft
zij invulling aan haar bestuurlijke verantwoordelijkheid.
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Het financieel managen van risico’s is maar een onderdeel van het totale risicomanagement. De SSOGG
wil voorkomen dat risico’s louter vanuit de financiële hoek worden benaderd. Ze hangen tenslotte ook
samen met de doelen die de SSOGG nastreeft.
Verantwoordingscyclus
In de loop van elk schooljaar volgt de RvT een verantwoordingscyclus (jaaragenda) die met het CvB is
overeengekomen. Hierdoor heeft de RvT inzicht in de trends bij diverse kengetallen over de
bedrijfsvoering en de kwaliteit van het onderwijs.

Overlegvormen
De RvT kwam in 2021 zes keer bijeen in een regulier overleg met het College van Bestuur. In februari
en september 2021 sprak een delegatie van de RvT met de Gemeenschappelijke Adviesraad (GAR). In
2021 is er twee keer overlegd met de Raad van Advies (RvA). Een aantal overleggen heeft online
plaatsgevonden in verband met corona.
De RvT vindt betrokkenheid bij het onderwijs belangrijk. Daarom hebben leden van de RvT
themabezoeken gebracht aan de scholen rond het thema ‘Identiteit’. De bezochte scholen zijn positief
over de betrokkenheid van de leden van de RvT. Er zijn lessen gevolgd en gesprekken geweest met
directie en personeelsleden.

Commissies
De RvT kent een financiële auditcommissie en een remuneratiecommissie. Beide commissies zijn
adviserend. Mede op basis van de adviezen en bevindingen van deze commissies, komt de RvT tot een
eigen oordeel.
Financiële auditcommissie
In 2021 is vier keer overlegd met het CvB. De commissie heeft een voorbereidende taak en richt zich
met name op:
o
o
o

de reguliere planning‐en‐controlcyclus, leidend tot de jaarrekening en begroting;
de naleving van de aanbevelingen van de externe accountant;
de werking van de interne risicobeheersings‐ en controlesystemen.

Leden: de heer J.J. van Dam en de heer G.P. Landwaart.

Remuneratiecommissie
De RvT hanteert een cyclus van functionerings‐ en beoordelingsgesprekken voor het CvB. In 2021 is
door de voorzitter en een lid van de RvT een beoordelingsgesprek gevoerd met het CvB.

Leden: de heer C.M. Verloop en de heer L. Vogelaar.

Bezoldiging College van Bestuur
De Raad van Toezicht toetst jaarlijks of de bezoldiging van het College van Bestuur in lijn is met de Wet
Normering Topinkomens (WNT). Op grond van het driejaargemiddelde voor baten, aantal leerlingen
en de soorten onderwijs, heeft het VGS‐administratiekantoor berekend dat de SSOGG in klasse C valt
en daarmee bedraagt het bezoldigingsmaximum € 149.000,‐. (Klasse C WNT 2021) De Raad van
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Toezicht heeft daarmee voldaan aan zijn verplichting om de accountant te informeren over de
maximale beloning van het College van Bestuur.

Werving nieuw CvB
In 2022 zal het CvB afscheid nemen van de SSOGG in verband met zijn pensionering. In 2021 is gestart
met de werving van een nieuw CvB. De werving en selectie wordt uitgevoerd door een extern werving‐
en selectiebureau. Verder zijn er hierbij intern vanuit diverse geledingen mensen betrokken in een
benoemingsadviescommissie (BAC). Eind november is een wervingsadvertentie geplaatst. Het vervolg
van de werving‐ en selectieprocedure heeft plaatsgevonden in 2022.

Veenendaal, 11 april 2022

C.M. Verloop, voorzitter Raad van Toezicht
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Gemeenschappelijke Adviesraad

Bijlage 2 Jaarverslag GAR 2021
Inleiding
De Gemeenschappelijke Adviesraad, meestal afgekort als GAR, is een adviesraad waarvan de leden
afkomstig zijn uit alle geledingen van de school. Dat betekent uit het SBO, het V(SO)‐ZML, Cluster 4 en
ook uit de school in Ochten. Met elkaar bespreken we alle zaken die de school betreffen en adviseren
we de directie over uiteenlopende onderwerpen. Omdat de GAR de school in alle geledingen
vertegenwoordigt richt onze aandacht zich voornamelijk op bovenschoolse zaken zoals bijvoorbeeld
begroting, strategisch beleidsplan, huisvesting, kinderboerderij en zaken als personeelsbeleid en
taakbelasting. De zaken die meer specifiek gericht zijn op een bepaald onderdeel van één van onze
scholen worden behandeld in de drie Adviesraden (AR) van de desbetreffende school te weten de AR
van Ochten, de AR van het SBO en de AR van het ZML/Cluster 4.
Elk jaar maken wij een verslag van onze werkzaamheden wat wordt opgenomen in het jaarverslag van
de school.
Samenstelling van de GAR
De GAR bestaat op dit moment nog slechts uit vier leden. Extra bezetting is nog steeds welkom.
De GAR bestaat nu uit de leden:
‐
‐
‐
‐

Dhr. Florijn: voorzitter (ouder uit AR ZML/Cluster 4 Barneveld)
Dhr. van Hemert (ouder uit AR SBO Barneveld)
Mevr. Geneugelijk (personeelslid uit AR SBO Ochten)
Mevr. C. de Vries ‐ Verkade (personeelslid ZML Barneveld)

Afgelopen jaar hebben we afscheid van dhr. van Rijssel genomen in verband met zijn pensionering .
Dankbaar zijn we dat we mevr. de Vries bereid hebben gevonden om zijn plek in te nemen. Er zijn dus
momenteel 2 GAR‐leden vanuit het personeel en 2 GAR‐leden vanuit de ouders. Het zou mooi zijn als
we onze GAR met nog twee leden uit de ouders zouden kunnen uitbreiden. Bij voorkeur een ouder van
wie het kind op het SO cluster 4 zit en een ouder van wie het kind in Ochten op school zit. Ook zoeken
wij nog een personeelslid uit het SBO, die de GAR zou willen versterken.
Om in de GAR zitting te kunnen nemen hoeft u overigens geen lid van een adviesraad te zijn.
Vergaderingen
In 2021 heeft de GAR verschillende keren vergaderd waarvan er twee keer een overleg was met de
Raad van Toezicht (RvT). Het rooster van de GAR‐vergaderingen is afgestemd op de vergaderingen van
het College van Bestuur (CvB) met de RvT. We proberen dat de GAR‐vergaderingen zoveel mogelijk
plaatsvinden na de AR‐vergaderingen, zodat de informatie uit de AR‐vergaderingen meegenomen kan
worden bij de adviezen die de GAR richting het CvB geeft. Op deze manier kan een breed gedragen
advies in het uiteindelijke bestuursbesluit worden mee gewogen.

61

Advies
Hoe gaat dat in zijn werk? Van het CvB en de directie krijgen we alle stukken toegestuurd die de school
betreffen. Alle wettelijk verplichte verslagen, plannen, begrotingen enz. We nemen die door en
bespreken dan met elkaar de punten waarvan wij vinden dat ze belangrijk zijn. Samen adviseren wij
dan het CvB en de directie over het voorgenomen besluit of plan of dergelijke of vragen indien nodig
om verheldering. Ons advies kan overigens ook betrekking hebben op andere zaken die de school
betreffen en die niet in al deze plannen en verslagen voorkomen.
Belangrijke zaken die in 2021 aan de orde kwamen waren o.a. de betrokkenheid bij het proces voor
het benoemen van een nieuwe College van Bestuur. Tevens stond evenals vorig jaar de Corona‐crisis
en de impact daarvan op het schoolleven, de protocollen die nodig waren en zijn om de school weer
te kunnen openen, de nieuwbouw en de schoolboerderij regelmatig op de agenda. Verder
gebruikelijke zaken als schoolplan, schoolgids, financiën, en natuurlijk ook de evaluaties van de
schoolplannen waarin we kunnen lezen of alle plannen ook ten uitvoer zijn gebracht en wat de
uiteindelijke resultaten zijn.
Adviesraad
In 2019 hebben zowel ouders als personeel ingestemd met het omzetten van een
Medezeggenschapsraad, die elke school verplicht moet hebben, in een Adviesraad. Die mogelijkheid
bestaat nog steeds en de achterban van de school heeft dat in 2019 weer voor vijf jaar vastgesteld.
Dat betekent dat we het CvB en de directie wel allerlei adviezen kunnen geven, dat ze die adviezen
ook moeten bespreken en indien nodig, terugkoppelen, maar dat we de adviezen niet dwingend op
kunnen leggen. CvB en directie mogen, gemotiveerd, afwijken van de adviezen van de (G)AR.

Tot slot
Het jaar 2021 ligt al weer ruime tijd achter ons. Een bijzonder jaar waarin we lange tijd geworsteld
werd met het geven van onderwijs tijdens de coronapandemie. Alhoewel het moeilijk en soms zwaar
was mogen we zien dat de Heere ook dit jaar goed is geweest voor de school. Er zijn personeelsleden
ziek geweest maar ze mochten ook weer herstellen. Er zijn leerlingen en ook ouders en gezinsleden
ziek geweest. Toch heeft de Heere nog willen sparen en bewaren. Ook ging de nieuwbouw van de
school in Barneveld heel voorspoedig zodat de vijf lokalen begin 2021 in gebruik genomen konden
worden en we afscheid konden nemen van de minder comfortabele noodlokalen. Alle reden om de
Heere te danken voor Zijn goedheid.
We willen u er tenslotte nogmaals op wijzen dat onze vergaderingen openbaar zijn en dat we altijd
bereid zijn om u meer te vertellen over de besproken onderwerpen in de GAR. Tegelijkertijd willen we
u vragen om de zaken die u graag besproken zou willen zien door de GAR ook onder onze aandacht te
brengen. Uw input is voor ons erg belangrijk om ons werk goed te kunnen doen.
Namens alle leden van de GAR,
Dhr. Florijn, voorzitter
Mevr. C. de Vries ‐ Verkade, secretaris
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Bijlage 3 Ons onderwijsaanbod in kaart

JAARREKENING

2021

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na verwerking resultaatbestemming)

2021

2020

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

1.508.926

1.257.999
1.257.999

1.508.926
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

949.233
4.302.805

922.424
4.555.123
5.252.037

5.477.547

6.760.963

6.735.546

5.425.023

5.455.392

Voorzieningen

370.504

309.925

Kortlopende schulden

965.436

970.229

6.760.963

6.735.546

Totaal
PASSIVA
Eigen vermogen

Totaal

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
2021
Baten
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen
en -subsidies overige overheden
Overige baten

2020

8.326.868

7.843.624

7.972.929

31.004
328.299

23.000
257.886

27.423
352.925

Totaal baten
Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Begroting 2021

8.686.171
7.753.614
143.718
246.456
568.953

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

8.124.510
7.476.868
176.717
215.700
540.750

8.712.741

Financiële baten en lasten

3.800-

RESULTAAT BOEKJAAR

30.370-

7.446.953
149.252
250.320
473.407
8.410.035

26.570-

8.353.277

285.525-

8.319.932
33.345

500
285.025-

33.345

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2021 ad -€ 30.370 als volgt te verdelen:
Algemene reserve
Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserves privaat
Totaal

566.614
614.74217.759
30.370-

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021
2021

2020

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:
- Aanpassingen voor afschrijvingen
- Mutaties van voorzieningen

26.570143.718
60.579

33.345
149.252
21.511
170.763

204.297
Veranderingen in werkkapitaal:
- Mutaties vorderingen
- Mutaties kortlopende schulden

26.8094.792-

438.104248.378
31.601146.126

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest

189.726-

3.800-

Totaal

14.382

3.800-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-

142.326

14.382

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(des) Investeringen in materiële vaste activa

394.645-

411.831-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

394.645-

411.831-

Mutatie van liquide middelen

252.319-

397.449-
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GRONDSLAGEN
Algemeen
De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

21 juli 2022

Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Op grond daarvan zijn
de inrichtingseisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor de
Jaarverslaggeving toegepast.
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's.
Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van de instelling bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van onderwijs.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Waardering van activa en passiva
De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken
afschrijvingstermijnen. Gebouwen en terreinen worden slechts opgenomen voor zover deze economisch
eigendom zijn van het bevoegd gezag.
Aanschaffingen worden slechts gewaardeerd indien zij een waarde hebben van € 500 of meer per stuk,
dan wel per groep indien deze bij elkaar horen en ineens worden aangeschaft, b.v. lesmethoden.
Investeringsbijdragen van derden worden in mindering gebracht op het investeringsbedrag.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode.
Per categorie is naar aanleiding van de gebruiksduur de afschrijvingstermijn vastgesteld.
Voor de verschillende categorieën, worden de volgende afschrijvingstermijnen toegepast:
Jaren
Gebouwen en terreinen
Permanente gebouwen
Noodlokalen
Houten berging
Dienstwoning
Terreinen
Inventaris en apparatuur
Leerlingensets
Docentenset
Bureaustoelen
Schoolborden (krijt/white)
Kasten
Overig
Keukenapparatuur
Digitale schoolborden

40
15
15
40
0
20
10
10
20
20
20
10
8

Audiovisuele hulpmiddelen
Inrichting speellokaal
Vloerbedekking
Overige inrichting
ICT
Bekabeling
Onderwijsleerpakket
Leermethoden
Software bij methoden
Overige materiële vaste activa
Vervoermiddelen
Buitenspeeltoestellen en Rubber tegels
Betegeling schoolplein
Overige materiële vaste activa
Zonnepanelen

Jaren
10
20
20
20
5
20
8-9
8-9
8
15
15
15
15

Waardering grond kinderboerderij

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten en/of waardestijging
te realiseren en niet dienen voor eigen gebruik. Onder de vastgoedbeleggingen worden separaat onroerende
zaken in aanbouw of ontwikkeling voor toekomstig gebruik als belegging opgenomen. Vastgoedbeleggingen
worden in de balans gerubriceerd onder Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa. De
eerste waardering van een vastgoedbelegging geschiedt tegen de verkrijgingsprijs, inclusief de transactiekosten.
Na de eerste verwerking worden vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen historische kostprijs (minus
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen).
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Vlottende activa

Vlottende vorderingen
De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille,
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Ministerie van OCW
Onder deze post is het verschil opgenomen tussen het deel van de toegekende rijksbijdragen over het
schooljaar 2021-2022 dat betrekking heeft op 2021 en de in 2021 ontvangen bedragen.
Eigen vermogen

Algemene reserve
De algemene reserve bevat de exploitatie-overschotten. Deze reserve heeft geen specifieke bestemming.

Bestemmingsreserves publiek
Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van publieke geldstromen, waaraan het bestuur een bestemming heeft toegekend.

Bestemmingsreserves privaat
Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van
private geldstromen.
Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud
Voor toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud die voor rekening van de stichting komen, wordt een
voorziening groot onderhoud gevormd ter egalisatie van de meerjarige onderhoudskosten. Op basis van een
meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag aan deze voorziening gedoteerd. Uitgaven ten behoeve
van groot onderhoud worden direct ten laste van deze voorziening gebracht.
In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste activa, paragraaf 4, alinea 451, van de richtlijnen is het voor
onderwijsinstellingen voor de boekjaren 2018, 2019, 2020 en 2021 toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening
groot onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele planperiode van het groot
onderhoud op het niveau van het onderwijspand gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat, voor zover
deze methode reeds in 2017 werd toegepast en indien is gewaarborgd dat de voorziening groot onderhoud gedurende de
planperiode niet op enig moment negatief wordt. Dit wordt ook voor deze onderwijsinstelling gevolgd.

Voorziening jubileumuitkeringen
In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor jubileumgratificaties. Deze voorziening is bestemd om
toekomstige uitkeringen i.v.m. jubilea van 25 en 40 dienstjaren te kunnen bekostigen. Werknemers hebben op
grond van de CAO RPO hier recht op. De uitkering bedraagt bij 25 dienstjaren een half maandsalaris en bij
40 dienstjaren een heel maandsalaris. In beide gevallen wordt dit vermeerderd met 8% vakantietoeslag.
De voorziening is gebaseerd op algemene ervaringscijfers en schattingen.
Op grond van algemene ervaringscijfers is hiervoor een bedrag opgenomen van € 750 per FTE.
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Kortlopende schulden

Vlottende schulden
De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd
met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Ministerie van OCW
Hieronder zijn de niet-bestede bedragen van geoormerkte gelden opgenomen, die wegens het verstrijken van
de bestedingstermijn dienen te worden terugbetaald aan het Ministerie van OCW.

Overlopende passiva
Hieronder zijn de nog niet-bestede geoormerkte gelden opgenomen van de ontvangen OCW-subsidies.
OCW-subsidies waarop geen oormerking van toepassing is, worden ten gunste van het verslagjaar gebracht
waarop deze betrekking hebben.
De overlopende post te betalen vakantiegeld over de maanden juni t/m december is opgenomen voor
de opgebouwde vakantierechten van personeel dat per balansdatum in dienst is, vermeerderd met een opslag
voor sociale lasten.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en
verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.

Personele lasten
De personele lasten zijn onderverdeeld in de categorieën: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenen en
overige personele lasten. Onder de categorie lonen en salarissen zijn ook de onkostenvergoedingen (zoals
verhuiskosten, reiskosten, telefoonkosten etc.) opgenomen.
De kosten van opname van ouderschapsverlof komen ten laste van de staat van baten en lasten.
De kosten van opname van BAPO komen ten laste van de staat van baten en lasten.

Pensioenen
De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. De dekkingsgraad per balansdatum
is 110,2%. Er bestaat geen individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere
toekomstige premies bij een tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn
als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

70

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

Materiële vaste activa
Aanschafprijs

Gebouwen en terreinen

Cum.
Afschrijving

Boekwaarde
1-1-2021

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2021

Aanschafprijs

Cum.
Afschrijving

49.789

1.757

48.032

227.965

23.676

20.441

231.880

236.681

4.801

Inventaris en apparatuur
Andere vaste
bedrijfsmiddelen
In uitvoering en
vooruitbetalingen
Niet aan de
bedrijfsuitoefening
dienstbare activa

1.157.611

462.642

694.969

160.065

-

125.205

729.829

1.280.545

550.717

549.678

288.904

260.774

60.711

31

39.114

282.340

579.251

296.912

118.060

-

118.060

10.654

-

-

128.714

128.714

-

136.163

-

136.163

-

-

-

136.163

136.163

-

Totaal

2.011.302

753.303

1.257.999

459.395

23.708

184.761

1.508.926

2.361.355

852.429

Desinvesteringen
Aanschafprijs

Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Totaal

Afschrijvingen

Desinvestering

41.074

17.397

23.676

37.130

37.130

-

31.138

31.106

31

109.341

85.634

23.708

Toelichting materiële vaste activa
Onder de post Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële vaste activa is het grond voor de kinderboerderij opgenomen. De
boekwaarde van de private materiële vaste activa is € 136.163,-

Vorderingen
2021

Debiteuren
OCW/EZ
Gemeenten en GR's
Overige vorderingen

2020
108.240

90.184

384.039

377.219

413.965

408.878

3.910

2.166

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Overige overlopende activa
Overlopende activa

Totaal

40.393

43.111

1.314-

867
39.079

43.977

949.233

922.424
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Liquide middelen
2021

Kasmiddelen
Tegoeden op bank- en girorekeningen
Overig (niet uitgezochte kruisposten)

2020

1.432

2.086

4.302.706

4.553.037

1.333-

Totaal

4.302.805

4.555.123

Toelichting liquide middelen
De liquide middelen zijn direct opneembaar.

Eigen vermogen
Stand per 1-1-2021

Resultaat

Overige
mutaties

Stand per 31-12-2021

Algemene reserve
Algemene reserve

3.189.150

566.614

-

3.755.764

3.189.150

3.755.764

Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve personeel

1.765.948

614.742-

-

1.151.206

1.765.948

1.151.206

Bestemmingsreserve (privaat)
Bestemmingsreserve algemeen

500.294

17.759

-

518.053

500.294

Totaal

5.455.392

518.053

30.370-

-

5.425.023

Voorzieningen
Stand per 1-12021

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Stand per
31-12-2021

Kortlopende
deel < 1 jaar

Langlopende
deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen *
Voorziening voor groot onderhoud

87.414

1.988

-

-

89.402

-

89.402

222.510

62.300

3.709

-

281.102

32.329

248.773

Totaal

309.925

64.288

3.709

-

370.504

32.329

338.175

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-12021

Jubileumuitkering

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Stand per
31-12-2021

Kortlopende
deel < 1 jaar

Langlopende
deel > 1 jaar

87.414

1.988

-

-

89.402

-

89.402

87.414

1.988

-

-

89.402

-

89.402

Toelichting voorzieningen
Voor het hoofdgebouw is een meerjarenonderhoudsplan gemaakt deze wordt na oplevering van de uitbreiding geactualiseerd. Dit
heeft mogelijk gevolgen voor de omvang van de voorziening groot onderhoud.
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Kortlopende schulden
2021

Crediteuren
Schulden aan OCW/EZ *
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Kortlopende overige schulden

2020
174.243

229.280

7.703

7.703

333.414

277.365

101.538

123.072

93.231

91.757

710.129

729.176

Overlopende passiva
Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ *
Vakantiegeld en -dagen
Overige overlopende passiva

3.628

2.498

248.763

229.805

2.917

8.750

Overlopende passiva

255.307

241.053

Totaal

965.436

970.229

* Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Toewijzing
Omschrijving

Kenmerk

Datum

Geheel uitgevoerd en afgerond

Nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is

Lerarenbeurs 20/21
Lerarenbeurs 21/22

ABLTINS-263092

23-7-2020

ABLTTOE-467865

7-9-2021

G2. Verantwoording van subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt
G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

Kenmerk

Toewijzing
Datum

Bedrag van de Ontvangen t/m
toewijzing
vorig
verslagjaar

Totale kosten
t/m vorig
verslagjaar

Saldo per 1
januari
verslagjaar

Ontvangen in
verslagjaar

Kosten in Te verrekenen
verslagjaar
per 31
december
verslagjaar

niet van toepassing
Totaal

-

-

-

-

-

-

-

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving

Kenmerk

Toewijzing
Datum

Bedrag van de Ontvangen t/m
toewijzing
vorig
verslagjaar

Totale kosten
t/m vorig
verslagjaar

Saldo per 1
januari
verslagjaar

Ontvangen in
verslagjaar

Kosten in Te verrekenen
verslagjaar
per 31
december
verslagjaar

niet van toepassing
Totaal

-

-

-

-

-

-

-
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2021

Begroting 2021

2020

Rijksbijdragen
Rijksbijdrage OCW

6.673.373

6.524.997

6.493.198

Overige subsidies OCW
Geoormerkte OCW subsidies
Niet-geoormerkte OCW-subsidies
Niet-geoormerkte OCW-subsidies - NPO

4.917

-

23.876

138.089

127.532

191.420

218.527

-

-

361.533

127.532

215.296

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV

1.291.963

1.191.095

1.264.435

Totaal

8.326.868

7.843.624

7.972.929

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en subsidies
Overig

31.004

Totaal

23.000

27.423

31.004

23.000

27.423

31.004

23.000

27.423

47.747

36.883

48.801

-

16.000

85

Overige baten
Verhuur
Ouderbijdragen

Overige
Bestuursbaten
Giften inz ANBI-instelling
Passend Onderwijs overige instellingen
Detachering
Overige baten personeel
Overige

Totaal

13.056

10.000

12.947

2.000

10.303
2.218

37.068

15.000

39.633

7.413

-

19.120

56.545

47.103

118.642

153.523

130.900

114.124

280.552

205.003

304.039

328.299

257.886

352.925
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2021

Begroting 2021

2020

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en
pensioenlasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten

5.723.727

5.456.723

5.530.292

795.637

723.817

731.635

855.310

795.027

801.867

7.374.675

6.975.568

7.063.793

Overige personele lasten
Dotaties personele voorzieningen
Personeel niet in loondienst
Overige
(Na)scholingskosten
Kosten schoolontwikkeling/begeleiding
Kosten werving personeel
Kosten bedrijfsgezondheidszorg
Representatiekosten personeel
Overige

Totaal overige

Af: uitkeringen

Totaal

1.988

-

2.755

86.641

270.600

248.459

112.111

133.000

133.626

-

109.836
1.305

28.085

30.000

36.096

71.171

40.000

42.659

26.095

11.500

26.921

21.226

16.200

5.107

392.315

230.700

221.924

480.944

501.300

473.137

102.0047.753.614

7.476.868

89.9777.446.953

Het aantal personeelsleden over 2021 bedroeg gemiddeld 118 FTE. (2020 114)
Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Andere vaste bedrijfsmiddelen

19.096

330

125.205

117.104

110.508

39.145

40.517

38.414

Totaal

143.718

176.717

149.252

20.632-

Huisvestingslasten
Huur
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatie voorziening onderhoud
Bewaking/beveiliging
Overige

Totaal

1.050

4.200

4.200

52.434

38.250

36.691

47.556

41.000

46.019

58.081

50.000

54.192

6.747

10.000

6.543

62.300

62.300

50.800

5.839

3.500

2.986

12.450

6.450

48.889

246.456

215.700

250.320
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2021

Begroting 2021

2020

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Accountantslasten (controle jaarrekening)
Telefoon- en portokosten e.d
Kantoorartikelen
Stichtingslasten
Bestuurs-/managementondersteuning

89.935

69.500

7.679

9.000

82.648
9.254

10.991

7.500

12.214

2.022

2.000

2.110

30.061

23.000

10.868

85.432

95.000

68.437

226.120

206.000

185.530

Inventaris en apparatuur
Onderhoud inventaris/apparatuur

18.954

15.000
18.954

9.597
15.000

9.597

Leermiddelen
Onderwijsleerpakket
Computerkosten
Kopieer- en stencilkosten
Overige lasten

95.414

70.950

82.750

108.466

104.100

90.077

20.489

31.000

28.168

81

-

102

224.450

206.050

201.097

Overige
Kantinekosten
Cultuureducatie
Schoolkrant
Abonnementen
Medezeggenschapsraad
Overige

12.549

12.500

3.030

5.500

295

14.243

14.000

13.245

3.770

3.400

6.768

638

4.100

1.133

65.198

74.200

45.301

Totaal

10.441

99.429

113.700

77.183

568.953

540.750

473.407

Specificatie honorarium
Onderzoek jaarrekening

Accountantslasten

7.679

9.000
7.679

9.254
9.000

9.254

Financiële baten en lasten
Rentelasten

3.800-

-

-

Totaal

3.800-

500

-
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN
Verbonden partij, meerderderheidsdeelneming EUR Bedragen: x 1
Nr

Statutaire naam

Stichting Kinderboerderij de
Schoutenhoeve

1.

Eigen
vermogen
31-12-2021

Juridische vorm

Statutaire zetel

Contractonderwijs

Contractonderzoek

Onroerende
zaken

Overige

Stichting

Barneveld

Nee

Nee

Nee

N.v.t.

Juridische vorm

Statutaire zetel

Contractonderwijs

Contractonderzoek

Onroerende
zaken

Overige

Vereniging

Utrecht

nee

nee

nee

n.v.t.

Vereniging

Bennekom

nee

nee

nee

n.v.t.

Statutaire zetel

Contractonderwijs

Contractonderzoek

Onroerende
zaken

-

Resultaat jaar
2021

-

Omzet

-

Art. 2:403 BW
ja/nee

Deelnamepercentage

Consolidatie
ja/nee

Nee

100%

nee

Verbonden partij, minderheidsdeelneming
Nr

1.

Statutaire naam

Berséba
Samenwerkingsverband Rijn &
Gelderse Vallei

2.

Deelnamepercentage

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag
Nr

Statutaire naam

Juridische vorm

Overige

Deelnamepercentage

niet van toepassing
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WNT-verantwoording 2021 - Stichting voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs op Gereformeerde
Grondslag in de regio Veluwe
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze
verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs op Gereformeerde
Grondslag in de regio Veluwe van toepassing zijnde regelgeving:
Deze klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:
Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten
Totaal aantal complexiteitspunten

4
1
3
8

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Stichting voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de
regio Veluwe is berekend conform de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse C, daarmee
bedraagt het bezoldigingsmaximum € 149000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en
voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit
groter kan zijn dan 1,0 fte.
Het individuele WNT-maximum vooor de leden van het toezichthoudend orgaan bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige
leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige
functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
Bedragen x € 1

PJ Westerlaken

Gegevens 2021
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (in fte)
Dienstbetrekking (ja/nee)
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging

Directeurbestuurder
01/01 - 31/12
1,0
ja

€ 96.833
€ 20.119

€ 116.952

€ 149.000
N.v.t.
€ 116.952

Gegevens 2020
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (fte)
Dienstbetrekking (ja/nee)
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Directeurbestuurder
01/01 - 31/12
1,0
ja

€ 100.862
€ 16.988
€ 117.849

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 143.000

Bezoldiging

€ 117.849
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Bedragen x € 1

C.M. Verloop

J.J van Dam

G.P. Landwaart

R. van Beijnum

Gegevens 2021
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

Voorzitter Raad
van Toezicht
01/01 - 31/12

Lid Raad van
Toezicht
01/01 - 31/12

Lid Raad van
Toezicht
01/01 - 31/12

Lid Raad van
Toezicht
01/01 - 31/12

€ 10.725

€ 7.150

€ 7.150

€ 7.150

€ 22.350

€ 14.900

€ 14.900

€ 14.900

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Voorzitter Raad
van Toezicht
01/01 - 31/12

Lid Raad van
Toezicht
01/01 - 31/12

Lid Raad van
Toezicht
01/01 - 31/12

Lid Raad van
Toezicht
01/01 - 31/12

€ 10.350

€ 9.106

€ 9.106

€ 6.900

€ 21.450

€ 14.300

€ 14.300

€ 14.300

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Gegevens 2020
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging

*

Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

*

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen vervolg
Bedragen x € 1

L. Vogelaar

Gegevens 2021
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

Lid Raad van
Toezicht
01/01 - 31/12

€ 7.150
€ 14.900
N.v.t.

Bezoldiging
Gegevens 2020
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Lid Raad van
Toezicht
01/01 - 31/12
€ 9.106
€ 14.300

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een
bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Er is een overeenkomst gesloten ten behoeve van tuinonderhoud locatie Barneveld. Het bedrag bedraagt per jaar€
1.159 (excl. BTW).
Er is een overeenkomst gesloten ten behoeve van begeleiding leerling met stichting Adullam voor 15 uur per week.
Het uurtarief bedraagt € 25,Er is een huurovereenkomst gesloten ten behoeve van kopieerapparaten en machines vanaf 1 november 2020. De
totale looptijd is 60 maanden. Het leasebedrag bedraagt per jaar € 11.584 (incl. BTW).
Er is een overeenkomst gesloten ten behoeve van schoonmaak toiletten voor locaties Ochten en Barneveld. Het
bedrag bedraagt per jaar € 27.452 (excl. BTW).
Er is een overeenkomst gesloten ten behoeve van onderhoud technische installatie locatie Barneveld. Het bedrag
bedraagt per jaar € 10.867 (incl. BTW).
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OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan van Stichting voor Speciaal
Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de Regio
Veluwe
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet
Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de Regio Veluwe te Ede
gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
 geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting voor Speciaal
Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in
de Regio Veluwe 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 weten 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 voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal
Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de Regio Veluwe 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. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van
mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
en paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 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 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 en het intern toezichthoudend orgaan
voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
zoals
opgenomen
in
paragraaf
2.3.1
‘Referentiekader’
van
het

Onderwijscontroleprotocol 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 om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het
enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten
in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.
Het intern toezichthoudend orgaan 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
 dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude,
 van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede
de balansmutaties, die van materieel belang zijn,
 het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die










voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in
de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
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 de jaarrekening verantwoorde baten
en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde
aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die
uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
Geldermalsen, 21 juli 2022
Van Ree Accountants
Was getekend
T. van Dolderen RA MSc

BIJLAGEN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 VAN DE REHOBOTH SBO LOCATIE OCHTEN

2021

Begroting 2021

2020

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en
- subsidies
Overige baten

1.353.531

1.274.549

1.377.588

6.915
37.979

23.766

3.335
46.024

Totaal baten

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

1.398.425

1.387.112
27.937
79.343
56.251

1.298.315

1.321.117
29.711
82.000
48.700
1.550.643

1.426.946

1.351.982
25.496
68.269
58.359
1.481.528

1.504.106

Saldo baten en lasten

152.218-

183.213-

77.161-

Netto resultaat

152.218-

183.213-

77.161-
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 VAN DE REHOBOTH SBO LOCATIE BARNEVELD

2021

Begroting 2021

2020

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en
- subsidies
Overige baten

1.758.992

1.592.620

1.665.292

151
14.938

14.438

286
37.835

Totaal baten

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Overige lasten
Totaal lasten

1.774.081

1.784.540
5.151
46.481

1.607.058

1.698.369
5.446
40.700
1.836.172

1.703.414

1.707.183
8.075
37.922
1.744.515

1.753.180

Saldo baten en lasten

62.091-

137.457-

49.766-

Netto resultaat

62.091-

137.457-

49.766-
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 VAN DE REHOBOTH (V)SO ZML EN MG

2021

Begroting 2021

2020

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en
- subsidies
Overige baten

3.856.252

3.629.560

3.648.458

399
39.295

27.382

544
78.073

Totaal baten

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Overige lasten
Totaal lasten

3.895.946

3.632.686
13.691
82.742

3.656.942

3.517.693
14.318
83.150

3.727.074

3.494.851
14.599
62.722

3.729.119

3.615.161

3.572.172

Saldo baten en lasten

166.827

41.781

154.902

Netto resultaat

166.827

41.781

154.902
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 VAN DE REHOBOTH DIENSTVERLENING

2021

Begroting 2021

2020

Baten
Rijksbijdragen
Overige baten

477.877
173.265

Totaal baten

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

466.678
135.000
651.142

562.389
501
1.53014.422

434.024
145.642
601.678

578.276
500
1.200
2.400

579.666

535.148
501
1.305

575.783

582.376

536.954

Saldo baten en lasten

75.359

19.302

42.712

Netto resultaat

75.359

19.302

42.712

90

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 VAN BOVENSCHOOLS

2021

Begroting 2021

2020

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en
- subsidies
Overige baten

880.216

880.217

847.568

23.540
36.819

23.000
29.300

23.258
32.747

Totaal baten

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten

Netto resultaat

940.575

386.888
119.976
167.240
338.994

932.517

361.413
120.804
132.500
342.800
1.013.099

72.5243.481-

76.005-

903.573

357.790
100.443
181.583
302.232
957.517

25.000-

942.047

38.474-

-

25.000-

-

38.474-
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 VAN DE STICHTING

2021

Begroting 2021

2020

Baten
Ouderbijdragen
Collecten kerken/donaties/giften
Overige baten

16.520
9.482

Totaal baten

Lasten
Personele lasten
Kosten begeleiding/ondersteuning
Representatiekosten
Lasten inzake woningen
Afschrijvingen
Overige lasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten

Netto resultaat

16.000
12.000
26.003

1.402
23.53830.061

85
2.218
10.303
28.000

1.000
5.938
22.000

7.926

18.077
319-

17.759

12.605

450
1.739
20
468
138
8.658

28.938

938-

11.474

1.131

500

438-

-

1.131

In de stichtingslasten zijn de 'afschrijvingen' meegenomen. Bij de toelichting op de staat van baten en lasten zijn deze
kosten niet onder de stichtingslasten maar onder afschrijvingen gerubriceerd.
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