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Voorwoord Samen op Expedite 

2019 is voor LEV-WN een omslagjaar geweest voor LEV-WN.  
Voortbordurend op de uitkomst van de ronde tafelgesprekken die we tussen najaar 2018 en voorjaar 
2019 met ouders, medewerkers en externen hebben gevoerd zijn we gestart met onze expeditie. 
 
In januari 2019 hebben we een inspiratie-meeting gehad in het ADO-stadion met 300 medewerkers, 
gericht op het toekomstig onderwijs op onze scholen. Sprekers als Claire Boonstra en Martijn 
Aslander gaven hun visie op het onderwijs van de toekomst.  
 
Scholen hebben hun expeditieplannen gemaakt met kaders vanuit LEV-WN, verwoord in het 
strategisch plan Samen op Expeditie (u kunt er verderop in dit verslag meer over lezen). 
De aftrap voor de Expeditie heeft minister Arie Slob gegeven op 24 mei 2019 in de prachtige 
Laurenskerk in Rotterdam met alle medewerkers. Een geweldige dag vol inspiratie, zang en 
ontmoeting!  
 
We kijken terug op een goed jaar, de basis van alle LEV-scholen is op orde, de scholen zijn volop in 
ontwikkeling met mooie initiatieven. We zijn blij met onze medewerkers, die zich met passie inzetten 
voor de leerlingen. Ook LEV-WN heeft te maken met een blijvend lerarentekort en dat baart ons 
zorgen. We willen onze leerlingen het allerbeste bieden, maar door te weinig leerkrachten staat dit 
onder grote druk. 
 
We zijn blij met de extra middelen die we hebben ingezet om onze medewerkers tegemoet te 
komen. LEV staat voor Liefde en Vertrouwen, we mogen de liefde van Jezus Christus doorgeven aan 
de mensen om ons heen. Die identiteit is zichtbaar en voelbaar op onze scholen.  
 
De naam Koningin Beatrixschool in Berkel en Rodenrijs is vervangen door De Parel. De nieuwbouw 
van Veerkracht in Amsterdam is afgerond en Kleurrijk is verhuisd naar een nieuwe locatie!  
Mooie berichten, voor leerlingen, ouders en teams! 

We schrijven dit voorwoord in een periode van grote onzekerheid.  
We zitten midden in de corona-crisis. Ziekte en sterven ervaren we van dichtbij en we leven met 
degenen mee die getroffen zijn door het virus. 
 
Onze medewerkers hebben hun veerkracht en expertise laten zien door het onderwijs (op afstand) 
anders vorm te geven. Wat zijn wij trots op hen. Het is een spannende tijd, we worden stilgezet en 
mogen juist in deze tijd ons vertrouwen op God stellen. Hij zorgt! We weten niet hoe de wereld er 
morgen uit ziet, maar we weten ons veilig in Gods hand.  

Bij de Heer ben ik veilig, Hij de allerhoogste God. 
Bij hem vind ik rust, Hij is de machtige God. 
Daarom zeg ik tegen hem: U beschermt me, 
ik hoef niet bang te zijn. Op U vertrouw ik.  Psalm 91: 1 en 2 

Met elkaar en verbonden door ons geloof in Jezus Christus, zien we biddend en vol vertrouwen uit 
naar de toekomst!  

René Tromp,  
Directeur-bestuurder LEV-WN 
 
april 2020 
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Instellingsgegevens  
 
Naam bevoegd gezag  
 
LEV Scholengroep West-Nederland 
’s-Molenaarsweg 1 
2401 LL  Alphen aan den Rijn 
T 0172-418830 
F 0172-418839 
 
Raad van Toezicht      raadvantoezicht@levwn.nl  
Directeur-bestuurder (directie)     directiesecretariaat@levwn.nl  
Secretariaat        secretariaat@levwn.nl  
Website       www.levwn.nl  
KvK inschrijfnummer      28113126 
RSIN (voor ANBI)      8172.71.545 
Rekeningnummer      NL29 RABO 0374 9438 18 
Rekeningnummer contributie/donaties/ouderbijdrage  NL16 RABO 0353 2367 13 
Nummer bevoegd gezag     41646 
 
Juridische structuur 
De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag van LEV-WN is een verenigingsvorm.  
LEV-WN is een organisatie voor primair en speciaal onderwijs in West Nederland en verantwoordelijk 
voor 25 gereformeerde scholen voor primair onderwijs.  
Eén van deze scholen is een school voor speciaal primair onderwijs.  
 
Klachten 2019 
In 2019 is een aantal keer contact gezocht met de externe vertrouwenspersonen. Dit betrof 
contacten met directeuren, leerkrachten, contactpersonen en ouders. 
Er zijn geen klachten ingediend bij de klachtencommissie. 
De vertrouwenspersonen hebben in de meeste gevallen mogelijke (andere) oplossingen besproken 
en/of advies gegeven om de problematiek op te lossen. Ook kon in een aantal gevallen worden 
doorverwezen naar een andere soort van begeleiding of begeleidingsinstantie. 
 
 
Klachtencommissie 
Klachtencommissie voor Gereformeerd Primair Onderwijs 
p/a GCBO 
Postbus 82324,  
2508 EH Den Haag 
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Gegevens Rechtspersoon 
 
Bestuursnummer 41646 
LEV Scholengroep West Nederland 
's-Molenaarsweg 1 
2401 LL  Alphen aan den Rijn 
0172-418830 
secretariaat@levwn.nl 
Dhr. R. Tromp, r.tromp@levwn.nl 

 

    

BRIN Naam Adres Sector 
00AP WereldWijs  Kerkenbos 28 2716 PH Zoetermeer PO 
00AV De Morgenster Oranjelaan 27 3201 CN Spijkenisse PO 
00EH SBO De Cirkel Zevensprong 5 2907 TK Capelle aan den IJssel PO 
00FE De Halm Wethouder Raamstraat 1 4286 BV Almkerk PO 
02ZY De Wingerd Hilleweg 3 4464 JA Goes PO 
03AZ De Rank Beethovensingel 19-23 1817 HJ Alkmaar PO 
03HH De Parel Westersingel 2 2651 CP Berkel en Rodenrijs PO 
03HI Het Christal  Pompenburgsingel 30 3135 PS  Vlaardingen PO 
03HV-00 De Triangel Bongerd 4 2906 VK Capelle aan den IJssel PO 
03HV-01 Het Mozaïek Una Corda 34 2925 BX Krimpen aan den IJssel PO 
03OR De Sterrenpracht Karel Doormanlaan  2 4571 TV Axel PO 
03TJ Regenboog Gen. H. Smithlaan 3 4333 BB Middelburg PO 
03ZF Kleurrijk  Jacob Catslaan 3 2741 XL Waddinxveen PO 
05LX Veerkracht Slotermeerlaan 160 1063 JW Amsterdam PO 
05SW Het Kompas Spijkenissestraat 15 3081 SX Rotterdam PO 
05TR De Wissel Oortlaan 1 3572 ZM Utrecht PO 
06KU De Lichtwijzer Van Houdringhelaan 2A 2341 BK Oegstgeest PO 
06OT De Wonderwijzer  Tonneband 22 3371 JG Hardinxveld-Giessendam PO 
07LP De Lichtlijn Lekstraat 1 1784 VJ Den Helder PO 
07MH De Akker Trompetstraat 3 2287 TK Rijswijk PO 
14YV-00 De Wegwijzer Hoofdland 2 3332 RG Zwijndrecht PO 
14YV-01 De Driemaster Randweg 3 2983 AL Ridderkerk PO 
23TT De Tamboerijn Van Nesstraat 8 2404 AV Alphen aan den Rijn PO 
24ET De Triangel Jukveld 2 3993 GA  Houten PO 
24RH Het Anker Grote Buitendijk 48 1991 BZ Velserbroek PO 

Onze LEV 
Scholen 
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Organogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20200513 bestuursverslag LEV-WN 2019 7 

Algemene informatie LEV-WN  

 
Samen op Expeditie 
 

 
In 2019 gaan we Samen op Expeditie. De start van de expeditie was op 24 mei 2019, onze 
inspiratiedag in Rotterdam met alle medewerkers van LEV-WN 
 
Hierna leest u een kleine impressie over de inspiratiedag, geschreven door Vincent Verkuil, directeur 
van Het Christal in Vlaardingen. 
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24 mei Samen op expeditie! 
Terwijl de leerlingen van LEV-WN op vrijdag 24 mei 2019 gisteren vrij waren is het team samen met 
ruim 450 andere medewerkers van de LEV-scholengroep naar de Laurenskerk in Rotterdam getogen 
voor de inspiratiedag. Bijna een thuiswedstrijd. De dag begon met opening door de bestuurder René 
Tromp en zijn rechterhand Henk Eilander waarbij (meester) Vincent en (meester) Julian twee 
liederen mochten begeleiden op de vleugel en percussie.  

 
Daarna hebben we geluisterd naar ds. Ron van der Spoel. Hij heeft verteld over de expeditie die het 
volk Israël heeft gemaakt in de woestijn en daarbij uitgelegd dat je als je op reis (expeditie) gaat altijd 
een plek als Mara kunt verwachten, maar ook een plek als Elim.  
Vervolgens mochten we genieten van de bekende spreker Ben Tiggelaar. Hij heeft verteld waarom 
veranderen voor mensen zo moeilijk is, maar ook welke drie dingen kunnen helpen. 

 
Toen was het even tijd om te genieten. Stef Bos heeft prachtige liederen voor ons gespeeld en er 
boeiend over verteld. Hij zei dat leerkrachten een geweldig mooie taak hebben. Zij kunnen zaadjes 
planten in de kinderen die ze voor zich hebben die kunnen uitbloeien tot iets moois. Soms komen ze 
gelijk uit, maar soms ook pas jaren later.  

 
Het middagprogramma was van hele andere aard. Alle medewerkers werden opgedeeld in 40 
groepen. Het team van Het Christal zat allemaal bij elkaar in 1 team. Je kreeg als team een tablet 
mee en daarop stond een kaart van Rotterdam waar allerlei opdrachten uit te voeren waren. 
We kregen daarvoor ruim 2 uur de tijd. De opdrachten bestonden uit multiple-choice vragen over 
Rotterdam, foto-opdrachten, puzzels en filmopdrachten. Ook konden andere teams uitgedaagd 
worden en valstrikken worden neergelegd. Het team van Het Christal was bloedje fanatiek en ging 
voor de winst. Tot de laatste minuut is er gerend om zoveel mogelijk opdrachten te doen.  
Er zijn 18282 stappen gezet, de watertaxi is gepakt en er werd goed samengewerkt met als 
resultaat…. de 1e plaats!  

Na de prijsuitreiking werden we nog vereerd met een bezoekje van onze minister, Arie Slob.  
Er konden vragen aan hem gesteld worden door wie dat maar wilde. Hij vertelde ook over zijn 
basisschooltijd op één van onze scholen.  

 
Tot slot volgde een optreden van de band LEV. We zongen liederen als “God van Licht” en “Houd 
vol”. Maar er was ook nog een speciale verrassing…  
Er is door de zanger van de band LEV: Freek van der Brugge in samenwerking met Roeland Smith en 
Wicher Schuurman een lied geschreven voor de scholengroep LEV. 
Een kort en vrolijk lied wat met weinig woorden veel zegt! De melodie blijft snel hangen is door al 
onze kinderen te zingen.  

 
Tot slot nog een heerlijk buffet in de Laurenskerk en zo besloten we deze feestelijke dag met een 
gouden randje. De dag was behalve een dag om van te genieten ook een dag waarbij we de expeditie 
hebben afgetrapt. We gaan als scholen en organisatie de komende 4 jaar op expeditie. We hebben 
het afgelopen jaar met de ouders van de school en het team nagedacht over de toekomst en daar 
zijn plannen, ideeën en verlangens uit voortgekomen. De richting van onze ontwikkeling in de 
toekomst staat in het expeditieplan. Aan het einde van de dag hebben we een boekje meegekregen 
waar een samenvatting van de expeditieplannen van elke LEV-school in staat. 
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Geloof in Ontwikkeling 
Komende jaren zijn bijzondere jaren voor LEV-WN. Met elkaar ondernemen we een ontdekkingsreis 
met de uitdagende missie om onze scholen tot oefenplaatsen te maken die kinderen voorbereiden 
op de samenleving van morgen. De clou is ‘toekomstgericht onderwijs’, de rode draad is ons 
personeel vertrouwen en ruimte geven om te ontwikkelen richting dat toekomstgericht onderwijs.   
 
Het gaat goed met onze 25 voluit christelijke basisscholen: de basis is op orde, onze scholen blinken 
uit qua identiteit en we hebben goede medewerkers.  
Onze leerlingen willen ontwikkelen en leren, de een schijnbaar meer dan de ander, maar ergens is 
die behoefte er altijd. Dit stempelt onze missie: op LEV-scholen stimuleren wij de ontwikkeling van 
elke leerling. Elk kind heeft bij ons gelijke kansen. Ons geloof in God inspireert ons daartoe, met de 
Bijbel als bron en kompas binnen handbereik: de beste tools tijdens een expeditie. Leerlingen 
bereiden we zo voor op de samenleving van morgen om - eenmaal op eigen benen - als solide jonge 
christenen hun plek in de maatschappij in te nemen. We geven hen de hoop mee die essentieel is om 
in een steeds meer verharde en verdeelde samenleving positief perspectief te hebben. 
 
Ook ons personeel deelt in ons ‘geloof in ontwikkeling’: je bent als volwassenen nooit uitgeleerd, is 
onze boodschap. Daarom geven we hen alle ruimte om zich verder te ontwikkelen tot bevlogen 
onderwijsverbeteraar, we moedigen hen er zelfs toe aan en faciliteren dit. 
 
De samenleving verandert voortdurend en dat vraagt aanpassing van onze scholen, medewerkers en 
ons bestuur, realiseren we ons. In het Expeditieplan ‘Samen op Expeditie’, beschrijven we hoe we de 
komende vier jaar deze dynamische expeditie willen ondernemen. Wij hebben er zin in en zijn er 
klaar voor, in het vertrouwen dat onze God met ons meereist. 
 
 
 
LEV = liefde en vertrouwen (onze kernwaarden) 
Op onze 25 basisscholen scholen gebeurt wat ouders willen dat een school doet: door voortreffelijk, 
christelijk onderwijs hun kinderen helpen zich te ontwikkelen. LEV Scholengroep West-Nederland is 
eindverantwoordelijk voor het onderwijs op al de scholen, waar dagelijks zo’n 3800 leerlingen 
naartoe komen.  
 
Het geven van liefde en vertrouwen is onmisbaar bij alles wat we doen. Dit landt alleen als liefde en 
vertrouwen voortkomen uit onze hartelijke liefde voor kinderen. Daar staan we dan ook voor: we 
hebben hart voor alle kinderen, zoals ook onze naam LEV (‘hart’ in het Hebreeuws) raak verwoordt. 
Ons hart is geraakt door de liefde van Jezus en dat inspireert ons om de toekomst gedurfd tegemoet 
te treden. LEV betekent namelijk ook ‘durf’. In een weerbarstige samenleving heb je die durf nodig 
om leerlingen in liefde en vertrouwen richting een mooie toekomst te helpen. Die uitdaging gaan we 
komende vier jaar van harte aan, wij gaan ervoor!  
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Onze kernwaarden 
Bij LEV-WN werken we vanuit twee prachtige kernwaarden: liefde en vertrouwen. We omarmen 
deze waarden, ze kleuren in alles ons doen en laten. 
 
Liefde 
Liefde bepaalt hoe we als leerlingen, ouders en medewerkers met elkaar omgaan. Wij kunnen de 
ander liefhebben omdat God ons eerst heeft liefgehad. 

• Liefde leert open en eerlijk te communiceren. 
• Liefde maakt dat de mening van de ander, ook de leerling, ertoe doet. 
• Liefde helpt om tot een oplossing te komen als je het niet met elkaar eens bent, en je 

(weer) verbonden met elkaar te weten.  
• Liefde betekent dat je kunt vergeven.  

 
Vertrouwen           
Vertrouwen is binnen LEV-WN een codewoord. Vertrouwen in onze Schepper, dat allereerst.  
Hij zorgt dagelijks voor ons en rust ons toe voor onze taken. Hij leert ons om onvoorwaardelijk 
vertrouwen te geven aan leerlingen.  
Bij LEV geven wij medewerkers het vertrouwen om vanuit hun professionaliteit te doen wat nodig 
is. Daar hoort transparantie over taken en verantwoordelijkheden bij. En een open 
communicatiestijl: we durven ons kwetsbaar op te stellen.  
 

 
 
 
 

In ons Expeditieplan 2019-2023 hebben we het volgende beschreven 
1. Wij geven liefde en vertrouwen 
2. Wij geloven in ontwikkeling 
3. Wij gaan voor toekomstgericht onderwijs 
4. Onze ambities 
5. Wanneer is onze expeditie geslaagd  

 
Ook heeft elke school een stukje geschreven over hun 
expeditieplan.  
Samen op Expeditie is te lezen op onze website. 
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Terugblik werkzaamheden 2019 
2019 heeft in het teken gestaan van het ontwikkelen van de schoolplannen naar aanleiding van het 
gezamenlijke expeditieplan 2019-2023. 
 
De directeuren hebben hiervoor in februari en september studiedagen gehad waar zij de  
verkregen input weer in de praktijk met hun teams verder konden ontwikkelen. 
De studiedagen starten we altijd met identiteit, met behulp van o.a. een Lectio Divina nemen 
we een bijbeltekst met elkaar door. 
 
In februari 2019 was het onderwerp van de studiedagen: 'ons gezamenlijke verhaal en jouw 
verhaal voor je eigen school’.  
De volgende stap in de ontwikkeling van onze gezamenlijke verkenning is de Expeditie, zodat we 
vanaf onze studiedag, met alle medewerkers van LEV- WN, in mei écht met elkaar op Expeditie 
konden gaan.  
Met de inzichten van 2018, opgedaan met directeuren, leerkrachten, leerlingen, ouders en 
verzorgers (regioavonden), externe partijen, inspirerende sprekers, enz. hebben we in 2019 alle 
inzichten met elkaar verbonden tot een Expeditieplan voor 2019-2023. 
 
Tijdens de studiedagen zijn we samen met de directeuren verder gegaan om bouwstenen te 
verzamelen voor hun eigen scholen. Hoe kun je het onderwijs anders inrichten, wat heb je daarvoor 
nodig en wat heb je niet meer nodig. Ook hiervoor werden de genoemde opbrengsten vanuit 2018 
meegenomen ter analyse voor de bouwstenen. 
Daarnaast is er vorm gegeven aan onze leidende principes en zijn er inspirerende verhalen 
gepresenteerd vanuit de praktijk van enkele scholen van LEV-WN en vanuit de praktijk van een 
externe scholengroep SAKS. 
 
Tijdens de studiedagen van september 2019 zijn we al weer een stukje verder in de ontwikkeling van 
het anders inrichten voor toekomstgericht LEV-onderwijs. 
Samen starten we met Rick Koster en blikken we terug en kijken we vooruit, zodat we het komend 
schooljaar goed bepakt en met een zuiver kompas verder kunnen reizen. 
André Gruijs (coach en adviseur bij Het Onderwijsbureau in Amersfoort) en Rianca Evers 
(organisatieadviseur en ontwikkelaar van het concept Samensturing als Organisatieprincipe), 
inspirerende personen voor inzichten die waardevol zijn voor onze expeditie hebben deels de 
studiedagen gevuld. 
 
Kortom, in 2019 zijn het Expeditieplan 2019-2023 en de schoolplannen gerealiseerd. 
 
Verder is er tijdens de directeuren overleggen aandacht geweest voor: 
• Implementatie leraarondersteuner, werving personeel, CAO, zij-instromers en vacatures 

nieuwe directeuren.  
Verderop in dit verslag komt dit ook aan de orde.  
In Hardinxveld-Giessendam en Waddinxveen zijn twee nieuwe directeuren aangesteld. 

• Effectief Teamwerk 20 scholen starten met een cursus ‘Effectief Teamwerk’. De andere scholen 
doen een cursus ‘Gesprekken met ouders’.  
Met deze teamtraining verhoog je de effectiviteit van het team door meer zicht te genereren in 
de kwaliteiten en ontwikkelpunten van het team en een ieder zijn/haar behoeften.  
Het team groeit in verbinding en vertrouwen. Je haalt daarmee meer uit je team. 

• Samenwerking CHE 
CHE gaat met ons een samenwerking aan. Studenten kunnen daardoor bij ons stage lopen en de 
praktijkpabo van LEV-WN is daarvoor aantrekkelijk. 
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• Functioneren Contactpersoon + Vertrouwenspersoon 

Er is een keuze gemaakt om regionaal de contacten aan te pakken. De vertrouwenspersonen 
hebben de scholen bezocht en gesprekken gehad met de directeuren en de contactpersonen van 
de scholen. Dit is als positief ervaren. Daarbij is gesproken over taken en zichtbaarheid. 

• De inspiratiedag 24 mei 2019 (LEV-Expeditiedag) is een dag georganiseerd voor al het personeel 
van LEV-WN. We hebben deze dag doorgebracht in Rotterdam in de Laurenskerk, een prachtige 
ambiance. Met sprekers ds. Ron van der Spoel en dhr. Ben Tiggelaar.  
Minister van Onderwijs dhr. Arie Slob heeft officieel de aftrap mogen doen voor de start van ons 
Expeditieplan 2019-2023. Songwriter/zanger Stef Bos heeft een mini-concertje gegeven aan het 
eind van het ochtendprogramma. De muziekgroep LEV heeft in de middag nog een optreden 
verzorgd nadat alle medewerkers terug waren gekeerd van een stadswandeling met opdracht. 
Een mooie inspirerende dag voor de start van onze Expeditie. 

• Calamiteitenplan Er is aandacht geweest voor het op orde hebben van een calamiteitenplan op 
de scholen van LEV-WN. Dit naar aanleiding van het ‘Tramincident’ in Utrecht.  

• Directeurenoverleg. De invulling van het directeurenoverleg is besproken zowel praktisch als 
inhoudelijk. Er is een besluit genomen over de invulling van de agenda met zaken die aan de orde 
horen te komen, aandacht voor het team, aandacht voor thema’s, intervisie en 
ontwikkelgroepen. 

• LEV-WN scholen hebben zich aangesloten bij de verwijsindex. Dit heeft tot doel vroegtijdige en 
onderlinge afstemming tussen signaleringsbevoegden te vergemakkelijken, zodat jongeren op 
tijd passende hulp, zorg of bijsturing kunnen krijgen om hen gezond en veilig te laten opgroeien. 

• Bovenschoolse ICT werkgroep De ontwikkelingen ICT staan verderop in het verslag vermeld. 
• Burgerschapsvorming Er is een start gemaakt met een zestal scholen in samenwerking met 

Verus en de Universiteit van Amsterdam betreffende ‘Burgerschapsvorming’. 
Een belangrijk ontwikkelpunt binnen LEV-WN. 

• Bijbelverhalen vertellen Er is een pilot gestart: vertellen Bijbelverhalen. In 2020-2021 zullen de 
andere scholen volgen. 

• Christelijk Kindcentrum Vlaardingen De bestuurders van Mantum onderwijs en LEV-WN gaan 
samenwerken om te komen tot één christelijk kindcentrum in Vlaardingen. Ouders hebben 
behoefte aan één plaats waar hun kinderen opvang en onderwijs krijgen en waar de Bijbel 
leidend is voor al het handelen. 
Concreet gaat het om een samenwerking tussen de basisscholen Het Christal en de Johannes 
Calvijnschool, beide te Vlaardingen.  
LEV-WN is ook met andere LEV-scholen in ontwikkeling in samenwerking met externe partijen 
voor Kinderopvang binnen LEV-WN. 

• Aansluiting school Er zijn verkennende gesprekken geweest met een school voor aansluiting bij 
LEV-WN. 

• Stakingen Voor stakingen is er ook aandacht geweest. Het personeel is vrij om te staken, dat is 
een recht. Bijna alle scholen hebben gewoon doorgedraaid. 

• Begrotingen en Jaarverslag Begrotingen en het Jaarverslag zijn aan de orde geweest en 
besproken met alle geledingen waar dat nodig is. 

• Introductiedag nieuwe directeuren Er is een Introductiedag geweest op ons bestuurskantoor 
voor nieuwe directeuren om hen wegwijs te maken binnen LEV-WN. 

• Deskundigheidsbevordering Er is een deskundigheidsbevorderingsbijeenkomst geweest met de 
administratieve medewerkers binnen LEV-WN. 

• Netwerkbijeenkomsten Vele netwerken hebben hun bijeenkomsten gehad: o.a. Meer- en 
hoogbegaafd, het Jonge Kind, OICT, rekenen, taal, cultuur, interne begeleiders, nieuwe 
leerkrachten, studenten. 

• Gesprekken Er zijn gesprekken gevoerd door de Directeur-bestuurder met de directeuren over: 
rapportages, jaarplannen/voortgangsgesprekken expeditie, persoonlijke plannen en begrotingen. 

 



 

20200513 bestuursverslag LEV-WN 2019 13 

• Werkbezoek Alle scholen zijn bezocht door de Directeur-bestuurder en de directeur van de LEV-
Academie en daar is gesproken met: ouders, leerlingen, teams en de directeur. Ook zijn klassen 
bezocht.  

• Overige bijeenkomsten Er zijn bijeenkomsten geweest met de GMR en de RvT. Zowel de GMR als 
de RvT zijn meegenomen bij de ontwikkeling van het Expeditieplan van LEV-WN. 

 
 
 
 

Jaarverslag 2019 Raad van Toezicht LEV-WN  
 
De Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak toe te zien op de uitvoering van het beleid door de 
bestuurder, van de wettelijke verplichtingen, de code goed bestuur en de naleving op de gang van 
zaken in de vereniging en op de bij LEV-WN aangesloten scholen. 
In 2019 vergaderde de RvT vijf maal.  
Vooraf vergaderde de RvT steeds zonder de bestuurder; een zesde vergadering is afgelast wegens 
weersomstandigheden.  
Geagendeerd is om in 2020 weer een vergadering te wijden aan het eigen functioneren van de RvT 
alsmede aan het toezichtskader. 
 
Belangrijk punt van aandacht was het Expeditieplan 2019-2023, de opvolger van het Koersplan 2014-
2018. De vijf vastomlijnde thema’s zijn vervangen door de kernwaarden Liefde en Vertrouwen, van 
waaruit organisatiebreed gewerkt wordt. Iedere school geeft haar eigen expeditieplan vorm, gericht 
op Toekomstgericht onderwijs en gebaseerd op Geloof in ontwikkeling. Als RvT zijn wij hierin goed 
meegenomen door de bestuurder. De RvT stemde conform de statuten in met de begroting en de 
plannen voor 2019 en het jaarverslag en de jaarrekening over 2018. De renumeratiecommissie heeft 
namens de RvT als werkgever het jaargesprek 2019 met de bestuurder gevoerd.  
 
 
Onderwerpen waar de RvT in 2019 in haar vergaderingen over sprak zijn onder meer: 
 

- De besturingsfilosofie, het leidinggeven en toezicht houden rond de Expeditieplannen, 
inclusief de daaruit voortvloeiende innovaties; 

- Samenwerking met andere scholen, onder andere geconcretiseerd in een intentieverklaring; 
- Plannen en ambities rond het opzetten van IKC’s bij de scholen, te beginnen met een pilot; 
- De communicatie met de medezeggenschap; 
- De communicatie met de achterban en de opbrengst van de regio-avonden; 
- De problematiek rond het lerarentekort en hoe dit speelt op de diverse scholen; 
- De financiële situatie van de scholen en de organisatie in combinatie met het 

investeringsprogramma en de stand van de reserves; 
- De identiteit van de vereniging en de scholen; 
- De voortgang van het meer decentraal sturen van de organisatie op schoolniveau op basis 

van eigenaarschap; 
- De samenwerking met het administratiekantoor en de accountant; 
- Kwaliteit van het onderwijs en het pedagogisch klimaat binnen LEV-WN. 

 
Verder hebben leden van de RvT: 
• twee scholen bezocht en aldaar gesproken met de directie, het team en enkele ouders; 
• deelgenomen aan de inspiratieavond van LEV-WN en de personeelsdag van LEV-WN; 
• gezamenlijk en als auditcommissie overleg gevoerd met de bestuurder en de externe accountant; 
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• deelgenomen aan de ledenvergadering van LEV-WN. 
• deelgenomen aan een Verus-bijeenkomst; 
• Een medezeggenschapsvergadering bezocht; 
• twee maal contact gehad met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; 
• kennis genomen van publicaties VTOI/NVTK en cursussen gevolgd.  

 
Inzake de beloning van de RvT is op basis van de Wet Normering Topinkomens ook in 2019 gekozen 
voor een beloning ter hoogte van ca. 1/3 van de wettelijke maxima. Hiermee wordt recht gedaan aan 
de relatief groeiende omvang en verantwoordelijkheid van het werk, maar ook passende matigheid 
betracht. 
In de zomer van 2019 namen we afscheid van de heer T. Bestebreur. Begin januari 2019 had 
mevrouw H. Groenendijk reeds de voorzittershamer van hem overgenomen. Als nieuw lid mochten 
we verwelkomen mevrouw J. Tiegelaar. 
 
Leden Raad van Toezicht, inclusief datum aftredend: 
Dhr. J.J van Ginkel, lid Raad van Toezicht    Aftredend: 01-07-2020 
Mw. J. Tiegelaar, lid Raad van Toezicht     Aftredend: 01-07-2023  
Dhr. K. Tigelaar, lid Raad van Toezicht    Aftredend: 01-07-2022 
Dhr. R.J. de Vries, vicevoorzitter Raad van Toezicht   Aftredend: 01-07-2020 
Mw. H. Groenendijk-de Vries, voorzitter Raad van Toezicht Aftredend: 01-07-2022 

 
Jaarverslag 2019 GMR LEV-WN 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting LEV-WN 
presenteert hierbij zijn jaarverslag over het afgelopen jaar. Op deze manier wil de GMR de 
belanghebbende partijen informeren over de activiteiten van het afgelopen kalenderjaar 2019. 
 
De GMR buigt zich over zaken die voor alle scholen van de LEV-WN (25 in totaal) van belang zijn en 
het schoolniveau overstijgen. Het gaat om verenigingsbeleid, met name op gebied van financiën en 
beheer, personeel en onderwijsinhoud. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) schrijft voor 
dat de belangen van personeel én ouders van een vereniging in het primair onderwijs 
vertegenwoordigd worden door een (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad. 
 
De GMR bestaat daarom uit een ouder- en personeelsgeleding. Vanaf januari 2019 zijn er de 
volgende leden in de GMR:  
 
Oudergeleding: 

● Teunis Eefting 
● Matthijs van Engeldorp Gastelaars 
● Margreet Steenbergen-Bos 
● Tiemenna Oosterhof 

 
Nieuw aangetreden in de oudergeleding is Marian Poutsma. 
 
Personeelsgeleding: 

● Anne Koster 
● Renske Vink 
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Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat uit een voorzitter (Margreet Bos), en een secretaris 
Renske Vink. Het afgelopen jaar heeft de GMR 2 maal met de directeur-bestuurder een vergadering 
gehouden en 3 maal onderling. De notulen van deze vergadering zijn openbaar gemaakt voor alle 
medezeggenschapsraden van de scholen van de vereniging via Google Drive. 
 
 
De volgende onderwerpen zijn besproken op de GMR: 
 
De GMR heeft een vergadering gehad met de bestuurder, de begroting over 2019 besproken en 
positief advies gegeven.  
 
De GMR heeft Instemming gegeven voor toevoeging functie leraarondersteuner 
De personeelsgeleding stemt in met de toevoeging van de functie van lerarenondersteuner aan het 
functiehuis. De afdeling HRM gaat een profiel opstellen. Er wordt benadrukt dat het niet een 
verkapte bonus is voor onderwijsassistenten. Het is een andere functie met andere 
verantwoordelijkheden en een andere opleidingsgraad. Volgend jaar staat het weer op de agenda 
om te volgen hoe de status dan is.  
 

Met de Directeur-bestuurder is het Expeditieplan 2019-2023 besproken en heeft Directeur-
bestuurder een terugblik gegeven van de inspiratiedag LEV-WN op 24 mei 2019. 
Bestuurder licht het Expeditieplan toe. Het is verwerkt in een boekje die uitgereikt is aan alle 
personeelsleden, GMR en RvT. 

De stappen zijn gezet, we kiezen niet voor optimalisering van het onderwijs maar voor een transitie. 
Wat de directeuren nodig hebben gaan ze zelf ontdekken door middel van leergroepen. Het is nog 
een zoektocht. Tempo is nog wat laag, zal toenemen als ze eenmaal op gang zijn.  

De schatting is dat het nog wel een jaar of 8 kost om de hele beweging te maken. 
Groepsdoorbrekend werken kost veel beweging. Grootste ambitie: onderwijs voor de toekomst, 
identiteit is het belangrijkste. Thema 2 is de focus in dit plan. Burgerschap is ook van belang en staat 
volgend jaar weer op de agenda om het proces te volgen.  
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Jaarverslag Vertrouwenspersonen  
 
Het team vertrouwenspersonen bestaat (in principe) uit drie personen: 

Regio Noord 
Mw. R. Koelewijn-Holsappel (Renske) 06 33 76 15 86 voor 
De Lichtlijn in Den Helder, Veerkracht in Amsterdam, De Wissel in Utrecht, De Triangel in 
Houten, De Tamboerijn in Alphen aan den Rijn, Kleurrijk in Waddinxveen en De Akker in 
Rijswijk. 

Regio Midden 
Dhr. G.J. Meuleman (Guus) 06 40 70 00 71 voor 
De Rank in Alkmaar, WereldWijs in Zoetermeer, Het Mozaïek in Krimpen aan den IJssel,  
De Driemaster in Ridderkerk, De Wegwijzer in Zwijndrecht, Het Kompas in Rotterdam,  
De Wonderwijzer in Hardinxveld-Giessendam en De Parel in Berkel en Rodenrijs. 

Regio Zuid 
Mw. M.C. Kraaijeveld-Buitendijk (Gré) (078) 62 59 090  voor 
De Wingerd in Goes, De Sterrenpracht in Axel, Regenboog in Middelburg, Het Christal in 
Vlaardingen, De Halm in Almkerk, De Morgenster in Spijkenisse, De Triangel in Capelle aan den 
IJssel en SBO De Cirkel in Capelle aan den IJssel.  

 
Klachten 2019 
In 2019 is een aantal keer contact gezocht met de externe vertrouwenspersonen.  
Dit betrof contacten met directeuren, leerkrachten, contactpersonen en ouders. 
Er zijn geen klachten ingediend bij de klachtencommissie. 
 
Voorgenomen acties voor 2020 
Een start maken met 

• een individuele rondgang langs de scholen waarbij de vertrouwenspersonen een gesprek 
hebben met de directeur en de contactpersoon. Het gaat dan om kennismaking, 
taakverheldering en indien gewenst bespreking van casuïstiek. 
De eerste keer alle scholen plannen in het eerste kwartaal van 2020. 
 

• een jaarlijks contact- of intervisiemoment in de jaarplanning opnemen met alle 
contactpersonen en vertrouwenspersonen, landelijk dan wel regionaal. 
 

• indien uitdrukkelijk gewenst aansluiten bij ouderavonden om informatie te geven. 
 

In het vervolg denken we aan een cyclus van bijv. 3 jaar waarin alle scholen worden bezocht, tenzij 
anders wordt gevraagd/gewenst tijdens onze eerste schoolbezoeken. 
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LEV Academie en Projecten 
 
 
Inleiding 
In essentie ondersteunt de LEV-Academie in het ontwikkelen en organiseren van het duurzaam leren 
van LEV-medewerkers en leidinggevenden door gerichte leeractiviteiten aan te bieden.  

In mei afgelopen jaar zijn we binnen de LEV Scholengroep met onze 25 scholen op Expeditie gegaan.  

Voortgaand op de unieke schoolprofielen zijn alle scholen concreet bezig met de invulling van 
toekomstgericht onderwijs binnen de context waar de school staat.  

Omdat scholen keuzes maken in type onderwijs voor de toekomst, wordt nascholing meer en meer 
op teamniveau gefaciliteerd. De lijn naar meer eigenaarschap van de scholen en minder centrale 
sturing zet zich nadrukkelijk voort. 

Interne LEV coaches ondersteunen blijvend het leren in teams en steken daarentegen vooral in op 
individuele ontwikkelprocessen van medewerkers. Mede gelet op het coachen van studenten en 
toenemende begeleiding van zij-instromers is er dit jaar sprake van een toenemende interne vraag 
naar coaching. 

Een punt van aandacht blijft het groeiend leerkrachttekort, waardoor onze individuele 
professionaliseringactiviteiten negatief beïnvloed worden. Het gebrek aan invallers belemmert het 
uitroosteren van medewerkers voor het volgen van scholings- en opleidingsdagen.  

Het organiseren van teamtrainingen – mede vanuit de gemeenschappelijk gekozen onderwijsvisie – 
kan op studiedagen wel doorgang vinden. 

 
Realisatie Academie in 2019     
 

• Opleidingen en netwerken  
Zoals aangegeven zijn we als organisatie in mei 2019 op Expeditie gegaan en zijn de scholen 
volop in beweging om invulling te geven aan toekomstgericht onderwijs binnen de context 
waar de school gevestigd is. Deze focus op inhoudelijke onderwijsvernieuwing zorgt ervoor 
dat de nascholing vooral ingevuld is met teamtrainingen.  
 
Voor de blijvende professionalisering van teams is er daarnaast gebruik gemaakt van een 
aantal netwerken die twee tot driemaal per jaar bij elkaar komen. Dit waren het taalnetwerk, 
rekennetwerk, IB-netwerk, OICT-netwerk, cultuurnetwerk, netwerk Jonge Kind en meer- en 
hoogbegaafdheidsnetwerk.  
 
Opvallend is dat de deelnemers aan het OICT-netwerk dit jaar met elkaar aan de slag zijn 
gegaan om een leerlijn te ontwikkelen voor digitale geletterdheid. Uitgaande van het nieuwe 
curriculum zijn er keuzes gemaakt en is hier niet alleen kennis van genomen, maar is er 
daadwerkelijk binnen het netwerk gestart met het ontwikkelen van een leerlijn. Met ruimte 
voor de individuele school, maar vanuit een gemeenschappelijke LEV-basis. 
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De netwerken zijn vooral thematisch ingericht op onderwerpen, waarbij niet alleen de 
opgeleide coördinatoren werken aan een gezamenlijke leercurve, maar in feite ieder teamlid 
welkom is om aan te sluiten bij deze netwerkdag. Ondanks het lerarentekort en de absentie 
van coördinatoren, kan een school zodoende toch in ontwikkeling blijven. 
 

• Het goede gesprek met ouders 
Voortgaande op de organisatiebrede aanpak ‘ouderbetrokkenheid 3.0’ hebben alle 
schoolteams een training gevolgd voor het voeren van het goede gesprek met de 
ouder/verzorger.  
In de training is bewust gekozen voor het oefenen met veel acteurs. Bewustwording van wat 
er precies gebeurt in een gesprek en hoe je in goede verbinding kunt blijven en waar nodig 
een grens kunt trekken, waren de van tevoren gestelde doelen. 
Bij evaluatie in de teams bleek deze training veel voortschrijdend inzicht gebracht te hebben.  
Ook stelt het de teamleden in staat om nog beter vanuit het gedachtengoed van 
Ouderbetrokkenheid 3.0 samen met ouders te gaan voor de ontwikkeling van het kind. 

  
• Interne coaches  

Binnen LEV-WN werken drie bekwame coaches. Twee geregistreerde coaches  hebben ook in 
2019 teams begeleidt in hun teamontwikkeling, maar ze hebben vooral in individuele 
trajecten startende en ervaren leerkrachten gecoacht. 
Het vergroten van (zelf)kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen was daarbij een belangrijk 
doel, zodat zij zich gedragen en gesterkt voelen om de functie van leerkracht, op een 
kwalitatief hoog niveau te kunnen uitvoeren.  
 
Nadrukkelijk is er veel aandacht geweest voor het begeleiden van zij-instromers. Met goede 
begeleiding van zij-instromers staat of valt dit veelbelovende maar ook kwetsbare proces.  
 
Specifiek voor de begeleiding van pabo-studenten is een derde coach intrinsiek verbonden 
met twee Pabo’s. Naast de jarenlange ervaring met VIAA in Zwolle is in 2019 ook gestart met 
de intensieve samenwerking met CHE in Ede. De PraktijkPabo van LEV-WN wordt vanuit deze 
twee Pabo’s mede vorm gegeven. 

Door één van de coaches worden coachingstrainingen verzorgd. Deze basis- en verdiepings-
trainingen zijn bedoeld voor coördinatoren/specialisten die werkzaam zijn in onze organisatie 
en collega’s vanuit hun eigen specialisme coachen. 
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LEV-WN Passend Onderwijs verslag 2019 
 
 

Inleiding 
Sinds de wet Passend Onderwijs van kracht is, heeft LEV-WN de samenwerking gezocht met 22 lokale 
samenwerkingsverbanden. Het betreft concreet de verplichte samenwerking tussen de PO, SBO en 
SO scholen. 
 
De diversiteit in manier van werken en financiële ondersteuning lopen tussen de diverse 
samenwerkingsverbanden fors uiteen. Voor LEV-WN is het sowieso een uitdaging om binnen deze 
verbanden  ons belang te behartigen. 
 
LEV-WN scholen leggen over de inzet van gelden die vanuit samenwerkingsverbanden verkregen 
worden, verantwoording af aan de bovenschoolse directie. Dit wordt hoofdzakelijk gedaan op basis 
van een eigen LEV-verantwoordingsdocument, wat desgewenst ook gedeeld wordt aan het 
samenwerkingsverband. 
Incidenteel wordt hier op verzoek van afgeweken.  
 
Het is van belang dat de LEV-WN Scholengroep namens het bestuur de plaatselijke vergaderingen 
bezoekt en hiervoor zijn de directeuren gemandateerd. De uiteenlopende processen en discussies 
kunnen zodoende gemonitord worden met nadrukkelijk één doel: maximale middelen aanwenden 
voor de ondersteuning van alle kinderen die dit nodig hebben. 
 
Ontwikkelingen 

• Binnen de samenwerkingsverbanden is nog steeds een beweging te zien van expertisemodel 
naar schoolmodel. Er komt hierdoor meer geld ter beschikking wat vrij te besteden is voor 
LEV-WN. Een gunstige ontwikkeling omdat het doel van LEV-WN is dat het beschikbare geld 
maximaal terecht komt bij het kind en de ondersteuning die daarvoor nodig is.  

 
• Parallel aan bovenstaande ontwikkeling zien we organisatie-breed de binnenkomende 

gelden dalen. Enkele samenwerkingsverbanden hebben nadrukkelijk minder geld te 
besteden en uit dien hoofde heeft de centrale afdracht binnen LEV-WN haar noodzaak 
bewezen. 

 
• Steeds meer samenwerkingsverbanden hebben inmiddels de scheiding tussen bestuur en 

toezicht ingericht. Dit is voor LEV-WN in zoverre van belang, dat zij binnen het plaatselijk 
verband als ‘relatieve één-pitter’ toch voldoende invloed blijft houden op de besluitvorming. 
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Terugblikkend 2019 
• Ons eigen ondersteuningsloket, waarin geregistreerde orthopedagogen werkzaam zijn, is van 

groot belang voor het bieden van passend onderwijs en heeft het afgelopen jaar de scholen 
gericht ondersteund: 

o Er zijn 56 onderzoeken uitgevoerd (IQ, dyslexie, dyscalculie, werkhouding en sociaal-
emotioneel), een stijging van 27% ten opzichte van 2018. 

o Er is vier keer ondersteuning geboden aan de ondersteuningsteams op de scholen, 
naast de ondersteuning die door het samenwerkingsverband geboden is. 

o Er heeft zes keer een MDO plaatsgevonden waarbij een orthopedagoog aanwezig 
was. 

o Er zijn twee TLV-aanvragen geweest waar de orthopedagoog een advies heeft 
uitgebracht. Dat betekent dat er twee kinderen naar het speciaal basisonderwijs zijn 
verwezen. Een vermindering van 75% ten opzichte van 2018. 

o Er is expertise aangereikt aan het IB-netwerk van LEV-WN.  
o Voor één school is specifiek expertise aangereikt aan het team en voorgelicht over 

ASS op school en in de klas. 
o Als deskundige vraagbaak heeft het ondersteuningsloket regelmatig geadviseerd en 

meegedacht met de scholen in velerlei vraagstukken. 
 

• Bovenstaande toename in aantallen onderzoeken en aanvragen is vooralsnog incidenteel te 
duiden. Er is (nog) geen sprake van een trend. 
 

• De afname in doorverwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs is weliswaar incidenteel 
dalend, maar het zeer lage percentage doorverwijzingen binnen LEV-WN is daarentegen al 
jaren structureel en duurzaam laag.  
 

• Voor het bieden van voldoende ondersteuning aan alle kinderen, was de bekostiging vanuit 
de SWV’en op sommige scholen onvoldoende. LEV-WN vult op basis van het gekozen 
principe van solidariteit hier financiële middelen aan. 

 
• Om bovengenoemde zaken te kunnen betalen is centraal een ‘frictie-pot’ ingericht die gevuld 

wordt vanuit een 23% inhouding op vergoedingen voor basis-ondersteuning die de scholen 
ontvangen. In 2019 was deze 23% noodzakelijk om bovengenoemde onderzoeks- en 
advieswerkzaamheden van de orthopedagogen te kunnen uitvoeren en kon hiermee tevens 
op lokaal niveau de school waar nodig financieel ondersteund worden. 
 

• Ter ondersteuning van ons Passend Onderwijs zijn er binnen LEV-WN centraal diverse 
inhoudelijke netwerkdagen georganiseerd, zoals bijvoorbeeld het netwerk meer- en 
hoogbegaafdheid, IB-netwerk, netwerk Jonge Kind, netwerk taalcoördinatoren e.d. 

 
• De vertegenwoordiging vanuit LEV-WN vond plaats via de individuele directeur van de 

school. Deze is plaatselijk goed ingevoerd en direct betrokken op de besluitvorming in de 
regionale context.         
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Rapportage Praktijkpabo 2019                           
 
In het kader van ons samenwerkingsproject met de Hogeschool VIAA te Zwolle waren er binnen  
LEV-WN 17 studenten die bezig zijn met hun Pabo opleiding. Daarvan volgden 11 studenten de 
Praktijkpabo, 3 studenten de universitaire Pabo en 3 studenten de reguliere voltijdstudie aan de 
VIAA. Natuurlijk zijn er meer studenten vanuit andere Hogescholen ook verbonden aan onze scholen, 
en blijven van harte welkom! 
 
Vanaf dit jaar zijn we ook partner van de CHE, de Christelijke Hogeschool in Ede. We werken met hen 
samen door zo veel mogelijk studenten op onze scholen te plaatsen, de eerste student is inmiddels 
geplaatst in Oegstgeest. In deze tijden van personeelstekorten willen we graag zoveel mogelijk 
studenten boeien en binden aan LEV-WN, dat zien we als het overkoepelend doel.  
 

Opleidingsscholen : 
Op de volgende scholen werden studenten opgeleid door betrokken en enthousiaste collega’s, 
waarvoor dank:  
 
Oegstgeest, Ridderkerk, Alkmaar, Den Helder, Amsterdam, Capelle ad IJssel (Triangel), Utrecht, 
Rotterdam, Rijswijk, Berkel en Rodenrijs, Zwijndrecht, Hardinxveld, Vlaardingen, Krimpen, 
Zoetermeer en Alphen aan den Rijn. 
 
Jaarlijks wisselen enkele scholen in hun opleidingstaak omdat de plaatsing afhankelijk is van de 
woonplaats en dus reisafstand van de studenten. 
 
(School)Opleiders : 
Vanaf het begin van het schooljaar 2019-2020 heeft Geerte Muis de taken aangaande de 
studentenbegeleiding van Paul van Oudheusden overgenomen. Zij is contactpersoon voor de VIAA en 
de CHE en verzorgt de begeleiding van 18 studenten in 1,5 dag per week.  
Voor de zomervakantie zag de verdeling er als volgt uit: 
Paul van Oudheusden (contactpersoon tussen LEV-WN en de Viaa-Zwolle) 2 dagen,  
en Geerte Muis (opleider in de school) 1 dag. Geerte is in deze periode door Paul begeleid.  
 
Resultaten 
We constateren dat de PraktijkPabo studenten goed opgeleide leerkrachten zijn die goed voorbereid 
de praktijk instappen.  
Daarnaast werkt het project ‘praktijkpabo’ ook stimulerend voor de schoolontwikkeling. 
Leerkrachten die de studenten begeleiden worden geprikkeld om kritisch te kijken naar de huidige 
onderwijspraktijk en nieuwe ideeën en ontwikkelingen uit het onderwijsveld worden via de 
studenten op de scholen geïntroduceerd. Studenten werken met projectopdrachten waarmee ze de 
ontwikkeling van de scholen dienen. Ook het aantal ‘extra handen in de klas’ is een winst van dit 
traject. 
 
Ook dit jaar is er weer een coachingscursus gegeven door Paul van Oudheusden en Geerte Muis.  
Dit jaar zijn er 9 cursisten  gecertificeerd. De cursus ‘coachingsvaardigheden’ heeft als resultaat dat 
leerkrachten vaardiger worden in het begeleiden van studenten en ook deze vaardigheden kunnen 
inzetten bij andere begeleidingstaken.  
Door het begeleiden van studenten krijgen we als organisatie ook meer expertise in het begeleiden 
van startende leerkrachten, herintreders en zij-instromers.  
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Bedreigingen/kansen  
Voor LEV-WN-studenten hebben we een eigen traject waarbij de studenten nog steeds 1 dag naar 
Zwolle gaan en die verder in de praktijk op hun opleidingsscholen leren. Daarnaast houden we 
studentendagen LEV-WN waar specifieke theorie wordt aangeboden naast een deel intervisie.   
De goede en betrokken begeleiding zien we echt als een kans voor de studenten. Toch zijn we 
minder onderscheidend dan toen we begonnen met de Praktijkpabo. Meer en meer Hogescholen 
laten hun studenten via de reguliere route meer kennismaken met de praktijk, dus de keuze voor een 
Hogeschool in de buurt ligt meer voor de hand. Ook de identiteit van een Hogeschool speelt een 
steeds minder grote rol bij de schoolkeuze van de student.  
 
We hebben een open dag georganiseerd op het Kompas in Rotterdam, waarbij studenten de 
mogelijk toekomstige studenten enthousiast hebben gemaakt voor het onderwijs, LEV-WN en de 
PraktijkPabo. In het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met 3 nieuwe Pabo studenten, het 
schooljaar ervoor met 4. Het is niet gezegd dat deze studenten ook allemaal geschikt zijn voor het 
onderwijs, studenten kunnen ook om andere redenen afhaken.  
 
Om alle studenten op onze scholen te waarderen en te binden aan onze organisatie is er voor het 
eerst een Studentendag georganiseerd voor alle studenten binnen LEV-WN van verschillende 
hogescholen. De studenten gingen bemoedigd en enthousiast naar huis.  
 
Het curriculum van de Pabo verandert. We hebben deelgenomen aan de vernieuwing van dit 
curriculum voor de Praktijkpabo in Zwolle. We zien mooie kansen in de samenwerking met de CHE.  
 

 
  Start van het seizoen 2019 met onze praktijkpabo-studenten 
                                                                                                                                   
 
  

 



 

20200513 bestuursverslag LEV-WN 2019 23 

LEV-WN: Digitaal Geletterd 
In 2019 is het OICT-netwerk uitgegroeid tot een drukbezocht, 
stabiel en draagkrachtig netwerk, waarbij in 2019 vooral het 
thema ‘Digitale Geletterdheid’ veel aandacht heeft gekregen 
van de betrokkenen. Met veel energie, hoofd, handen en hart 
hebben de OICT’ers een intensieve route bewandeld, waarbij 
‘ontwerpeisen’ zijn geformuleerd. Het netwerk wilde graag 
samen de uitdaging aangaan bij de volgende vraag:  
“Hoe kunnen we de leerlingen van LEV-WN handvatten bieden 
bij het begrijpen, omgaan, leren, leven en werken in een 
maatschappij die in toenemende mate om 'digitale 
geletterdheid' vraagt?” 
 

Een prototype werd ontwikkeld: een op maat 
gemaakte leerlijn digitale geletterdheid, materialen 
én een behapbaar proces.  
Als ontwerpeis werd er uitgesproken dat men alle  
LEV-WN leerlingen eind groep 8 een digitaal 
basisvaardigniveau wil laten behalen (idem als 1f en 
het 1s referentieniveau).  Een prachtig commitment, 
waar iedere school op zijn/haar eigen niveau en 
binnen het eigen expeditieplan aan kan werken.  
De leerlijn vormt de gezamenlijke taal voor LEV-WN 
waar de scholen zich in  herkennen.  

De Onderwijskundig ict’ers professionaliseren zich rondom het thema en de eigen rol als kartrekker. 
Met als doel draagvlak en urgentie te creëren in de teams, de collega’s te mee te nemen in het 
proces én te enthousiasmeren. Het mag gevierd worden!  
 
Een hoogtepunt was de bijeenkomst op 21 januari 2020 met de directeuren, waarbij ook hier 
ambitieuze vervolgstappen zijn geformuleerd voor het jaar 2020 en verder, voor LEV-WN en de eigen 
school. De samenwerking tussen de OICT’ers onderling en O21 wordt hoog gewaardeerd en is 
essentieel voor de continue doorontwikkeling en inhoudelijke vertaalslag naar de scholen.  
LEV-WN is één van de mooiste besturen welke O21 mag begeleiden; een samenwerking waar O21  
trots op is! 
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Inhoud & toepassingen 
Bij de inzet van de adaptieve leermiddelen - Snappet & Gynzy - is er ook dit jaar ruimte geweest voor 
begeleiding op maat. Er zijn diverse verdiepende studiebijeenkomsten georganiseerd op 
schoolniveau, vaak op verzoek van de scholen. Daarnaast zijn leerkrachten in teamverband of 
persoonlijk, bijv. in hun eigen groep begeleid. Naast de inzet van adaptieve leermiddelen volgt de  
ict-werkgroep de actuele ontwikkelingen hieromtrent nauwgezet.  
 
Ook is er in een compact tevredenheidsonderzoek uitgevraagd onder de OICT’ers of zij (ook namens 
hun scholen) nog tevreden zijn met hun leermiddelen op dit gebied. Dit gaf een goed beeld van de 
huidige status: scholen zijn (zeer) tevreden, zoeken bij ontevredenheid vooral oorzaken bij de 
functionaliteit van de tablets van Snappet en vangen dit op met bijvoorbeeld de Chromebooks die 
hun weg in de scholen inmiddels goed hebben gevonden. 

  

 

 

 

 

 

Infrastructuur 
In samenwerking met Cloudwise, blijft het onderwijsproces op de scholen profiteren van de 
cloudgebaseerde, flexibele en moderne infrastructuur en digitale leeromgeving.  
Men is erg tevreden met de dienstverlening van Cloudwise.  
Bij de evaluaties van de trajecten in 2019 is voor de samenwerking wederom wederzijdse waardering 
uitgesproken. 
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Financieel beleid 2019 & verantwoording financiën 
	
Financieel beleid 
 
1.1 hoofddoelen Financieel beleid  
Het financieel beleid van LEV-WN kent de navolgende hoofddoelen: 

a) De waarborging van een succesvol voortbestaan van LEV-WN door realisatie van een 
toereikende solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit; 

b) Het alsnog inzetten van vermogensreserves in zoverre deze niet noodzakelijk zijn voor de 
bovengenoemde waarborging; 

c) Een interne allocatie van financiële middelen die aan individuele scholen de ruimte biedt 
voor het maken van eigen keuzes en het dragen van eigen verantwoordelijkheden maar 
tegelijkertijd mogelijkheden biedt om enkele belangrijke risico’s en innovatie-uitgaven als 
collectief te dragen. 

Doel a werd ook in het verslagjaar 2019 behaald. De signaleringswaarden laten een goede 
solvabiliteit en liquiditeit zien. Aan doel b werd in 2019 een bijdrage geleverd doordat een deel van 
eerder gevormde reserves werd ingezet voor het doen van extra formatieve-, scholings-, innovatie- 
en huisvestingsuitgaven. Per saldo leidde dit tot een negatieve rentabiliteit; iets dat ook in enkele 
komende jaren zal worden toegestaan totdat de solvabiliteit en liquiditeit het intern 
overeengekomen niveau naderen.  
De interne allocatie van financiële middelen onderging in 2019 geen wijzigingen. De allocatie biedt 
naar mening van bestuur en schooldirecties voldoende handelingsvrijheid zonder dat hierbij de 
gewenste onderlinge solidariteit of innovatie-impulsen onder druk komen te staan. 
 
1.2. Treasury 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het treasurymanagement van LEV-WN. Het beleid is erop 
gericht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren met een zo laag mogelijk risico.  
Het treasurybeleid onderging in 2019 geen veranderingen ten opzichte van 2018. Net als in 2018 
heeft LEV-WN ook in 2019 niet belegd in aandelen of obligaties en houden we onze liquide middelen 
aan op rentedragende betaal- en spaarrekeningen. 
 

(in euro’s)  31-12-2019 31-12-2018 
Betaalrekeningen  356.675 359.475 
Spaarrekeningen  3.258.543 5.589.303 
Totaal:  3.615.218 5.948.778 

 
De rentevergoedingen op deze rekeningen stonden in 2019 wederom sterk onder druk en naderen 
inmiddels het nul-niveau. Ook in de begrotingen voor de periode 2020-2023 wordt uitgegaan van 
relatief lage rentevergoedingen. De vergoedingen zullen naar verwachting lager zijn dan de inflatie, 
en de koopkracht van ons vermogen staat daardoor onder druk. We blijven echter andere, meer 
risicovolle beleggingen uitdrukkelijk mijden. 
 

(in euro’s) 31-12-2109 31-12-2018 
Ontvangen rentebaten 6.750 10.731 

Er hebben zich in het verslagjaar 2019 geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. Ook in de periode 
2020-2023 worden (gelet op de in de begrotingen opgenomen baten, lasten, investeringen, dotaties 
en onttrekkingen) geen liquiditeitstekorten verwacht.  
1.3 allocatie middelen 
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Aan de scholen wordt de door het ministerie berekende bekostiging toegekend, onder aftrek van een 
bijdrage aan de door LEV-WN als collectief gedragen lasten, en onder toekenning van extra middelen 
vanuit het gemeenschappelijk budget wanneer een school kampt met langdurende en niet 
voldoende op individueel schoolniveau beïnvloedbare kostennadelen.  
Met ingang van het begrotingsjaar 2019 werden de afdrachten uit het budget Personeel- en 
Arbeidsmarktbeleid vanuit scholen aan de gemeenschappelijke budgetten verder verlaagd; dit om 
scholen nog meer mogelijkheden te bieden om zelf financiële keuzes te maken en zelf de daarbij 
horende verantwoordelijkheid te dragen. 
 

  2018: 2019: 
a Afdracht Personele bekostiging 4,5% 4,5% 
b Afdracht Budget Personeel- en Arbeidsmarktbeleid 66% 35% 
c Afdracht Prestatieboxmiddelen 0% 0% 
d Afdracht tussentijdse groeibekostiging 100% 100% 
e Afdracht basiszorgbijdragen SWV 23% 23% 
f Afdracht ABB-middelen 100% 100% 
g Alle overige (project- en gemeentelijke subsidies) p.m. p.m. 

 
We blijven een aantal risicovolle lasten gezamenlijk dragen, bijvoorbeeld als het gaat om groot 
onderhoud, onderwijsinnovaties, 4-groepen beleid en tussentijdse formatieve knelpunten.  
 
De onderstaande tabel geeft de toebedeling van middelen weer, uitgedrukt in % van het batentotaal 
(exclusief verenigingscontributies): 

 2019 2018 
Middelen beschikbaar op schoolniveau 91,7% 90,3% 
Middelen beschikbaar voor gemeenschappelijk, school-overstijgend 
beleid  

3,3% 4,1% 

Middelen beschikbaar voor centrale overhead en bestuurskantoor 5,0% 5,6% 
Totaal: 100% 100% 

 
1.4 inzet onderwijsachterstandenmiddelen 
In 2019 heeft LEV-WN voor 6 van haar scholen onderwijsachterstandenmiddelen ontvangen.  
Het bestuur heeft deze gelden volledig aan de betreffende scholen laten toekomen. 
Met de onderwijsachterstandenmiddelen is in 2019 de  extra ondersteuning gegeven aan leerlingen 
met bijvoorbeeld taalachterstanden. 
 
 
1.5 risico’s en risicobeheersing 
 
1.5.1 identificeren risico’s 
LEV-WN verzorgt onderwijs in meerdere provincies en kent door deze geografische spreiding en het 
grote aantal relatief kleine scholen enkele bijzondere zakelijke risico’s en onzekerheden. In het 
directieoverleg en op heidagen werd ook in 2019 aandacht besteed aan het identificeren van de 
belangrijkste risico’s en de mogelijkheden tot beheersing van deze risico’s. Om de identificatie te 
vergemakkelijken werden de risico’s per aandachtsgebied besproken. 
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De besproken aandachtsgebieden zijn: 

• Aandachtsgebied leerlingenaantal 
• Aandachtsgebied bekostiging 
• Aandachtsgebied personele exploitatie 
• Aandachtsgebied materiele exploitatie 
• Aandachtsgebied bedrijfsvoering en (administratieve) organisatie 

 

1.5.2 Aandachtsgebied leerlingenaantal 
In de meerjarenramingen 2020-2023 wordt uitgegaan van een lichte groei van het leerlingenaantal. 
LEV-WN is er de afgelopen jaren in geslaagd om door omvangrijke investeringen in PR, bevordering 
ouderbetrokkenheid, een actieve vormgeving van identiteit en door aandacht voor 
onderwijskwaliteit het leerlingenaantal te laten groeien, en dat tegen de hoofdstroom van 
demografische ontwikkelingen in. Het beleid blijkt aantoonbaar bij te dragen aan een stabiel of zelfs 
licht groeiend leerlingenaantal.  
Deze maatregelen worden dan ook in 2020-2023 doorgezet en voor de hiermee samenhangende 
uitgaven is binnen de begroting wederom ruimte gereserveerd.  
Mocht de opgenomen groei van het leerlingenaantal uitblijven, dan biedt het natuurlijk verloop 
binnen het personeelsbestand nog ruimte om hierop te reageren en de financiële impact te 
verkleinen tot ongeveer € 500.000, in afwachting van een meer definitieve aanpassing van de 
formatie.  Mocht die impact de kapitaals- en vermogensposities te zeer aantasten, dan is vervolgens 
aanpassing mogelijk van de in de begrotingen opgenomen extra uitgaven en nog niet ingevulde 
vacatureruimte en kan het negatieve effect op die manier verder worden teruggedrongen.  
 
1.5.3 aandachtsgebied bekostiging 
Het is mogelijk dat in de nabije toekomst het bekostigingsstelsel van het basisonderwijs wordt 
vereenvoudigd.  Een dergelijke vereenvoudiging kan tot financiële schade leiden voor LEV-WN.  
De, ooit op verzoek van LEV-WN door de PO-Raad uitgevoerde, verkennende berekeningen laten zien 
dat een vergaande vereenvoudiging kan leiden tot een daling van de jaarbaten, en dat die daling zich 
beweegt tussen € 300.000 en € 1.000.000.  
Een omvangrijke daling van de baten zou de continuïteit van LEV-WN bedreigen en op dat moment 
omvangrijke aanpassingen nodig maken in het scholenbestand van LEV-WN (bijvoorbeeld 
samenvoegen of sluiten). Voorlopig gaan we er echter vanuit dat bij de vereenvoudiging van de 
bekostiging rekening wordt gehouden met de bijzondere positie van kleine scholen. In dat geval zal 
LEV-WN minder schade ondervinden van een dergelijke vereenvoudiging en kunnen vergaande 
maatregelen achterwege blijven. Het risico van een meer ingrijpende vereenvoudiging accepteren 
we op dit moment. Van maatregelen zoals samenvoeging en/of sluiting is dan ook geen sprake.  
LEV-WN  is op vele locaties de laatste aanbieder van richting, heeft in tegenstelling tot andere PO-
instellingen een verzorgingsgebied dat meerdere provincies omvat, en heeft haar succes juist te 
danken aan een zeer helder en actief identiteitsbeleid.  
Of LEV-WN voldoende adequaat kan reageren op een vereenvoudiging van de bekostiging is geen 
zekerheid en hangt mede af van de aard van vereenvoudiging, het politieke en maatschappelijke 
draagvlak voor die vereenvoudiging en de aard en duur van overgangsregelingen die ter compensatie 
van financiële achteruitgang door het Rijk worden getroffen. Het heeft naar onze mening geen zin 
om de strategische koers van LEV-WN vooruitlopend hierop te verleggen. We blijven doorgaan met 
een actief beleid gericht op groei van het leerlingenaantal per school en blijven op zoek naar 
samenwerking, althans wanneer deze samenwerking niet ten koste gaat van onze uitstraling en 
kwaliteit. 
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1.5.4 aandachtsgebied personele exploitatie 
LEV-WN houdt al jaren strikt de hand aan een goede (procentuele) verhouding tussen baten en 
personele lasten en dit beleid wordt ook in de periode 2020 tot en met 2023 gecontinueerd. Er 
worden in deze periode door LEV-WN wel omvangrijke extra uitgaven gedaan voor formatieve 
verruiming, scholing, professionalisering, werkdrukvermindering, vervangingsbeleid, aanstellen 
vakleerkrachten en het bieden van extra loopbaankansen aan met name jongere leerkrachten.  
Er wordt echter te allen tijde geprobeerd om op de wat langere termijn voor deze uitgaven een 
structurele financiële dekking te vinden. Tot die tijd mogen deze extra uitgaven tijdelijk en in hun 
begrote omvang verliezen veroorzaken. 
Binnen LEV-WN is in de komende periode het natuurlijke en vrijwillige verloop (mede dankzij de 
interne cultuur en de halfjaarlijkse formatie-evaluaties) voldoende om een tegenvallende 
ontwikkeling van het leerlingenaantal op te vangen (zie eerdere opmerkingen), althans binnen een 
als redelijk beschouwde bandbreedte. Extra maatregelen zijn op dit moment niet nodig en worden 
ook als onwenselijk gezien. 
De samenstelling en ervaringsgraad van het schoolmiddenmanagement en de schooldirecties krijgen 
in de periode 2020 en 2023 extra aandacht, juist omdat er binnen die functiegebieden veel relatieve 
nieuwkomers actief zijn. In de meerjarenbegrotingen is dan ook rekening gehouden met mogelijke 
extra uitgaven voor coaching, ondersteuning en onderwijskwaliteitsbewaking.  
LEV-WN is eigen risicodrager als het gaat om de kosten van vervanging bij ziekte.  Dit alles leidt tot 
aanzienlijke premiebesparingen. Daar staat natuurlijk tegenover dat de loonkosten van vervanging 
bij ziekte voor rekening komen van LEV-WN. Aan de loonkostenkant werden in de begroting 2020-
2023 daarom stelposten opgenomen voor de te verwachten vervangingskosten. Deze stelposten zijn 
gebaseerd op het gemiddelde verzuim in voorafgaande jaren en de ervaring in 2019 laat zien dat 
deze stelposten (inclusief ontvangen uitkeringen) toereikend waren. Mocht het verzuim in 
werkelijkheid hoger uitvallen, dan leidt dat tot financiële tegenvallers. Het gaat dan naar onze 
inschatting om een extra risico van 1,0 tot 1,5% van de loonkosten en dus om een bedrag van 
maximaal € 250.000 (loonkostenpeil 2019). 
Doet deze tegenvaller zich voor, dan wordt deze tegenvaller niet opgevangen door bezuinigingen 
maar rechtstreeks afgewenteld op onze reserves. Wel wordt natuurlijk kritisch gekeken naar de 
kwaliteit van ons preventie- en verzuimbeleid zodat wordt voorkomen dat eigen tekortkomingen 
oorzaak zijn van verzuimschommelingen. 
 
1.5.5 aandachtsgebied materiele exploitatie 
LEV-WN is verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. De materiele 
bekostiging is aangepast aan die verantwoordelijkheid, maar het is een publiek geheim dat die 
bekostiging niet toereikend is om alle uitgaven voor dat buitenonderhoud te dekken. 
LEV-WN laat vierjaarlijks alle meerjarige onderhoudsplannen actualiseren en vormt een voorziening 
voor de te verwachten kosten van het groot onderhoud. De dotaties aan die voorziening worden 
aangepast wanneer uit de actualisatie van de onderhoudsplannen duidelijk wordt dat er op termijn 
tekorten dreigen te ontstaan. I 
n de begrotingen 2020-2023 wordt rekening gehouden met een dotatie op jaarbasis van € 520.000, -. 
 

 
 
De huisvestingslasten leggen een relatief groot beslag op de binnen LEV-WN beschikbare financiële 
middelen, ook al blijft de ratio wel nog onder de signaleringswaarde van de Inspectie van het 
Onderwijs (>10%). Het is echter niet uit te sluiten dat er met nieuwbouw, verbouw en renovatie in de 
toekomst grote bedragen zullen zijn gemoeid. LEV-WN is actief in talloze gemeenten en zal ieder jaar 
opnieuw in onderhandeling zijn met deze gemeenten over nieuwbouw en renovatie en de 
uitkomsten van deze onderhandelingen hebben soms ook consequenties voor de spreiding en 

 Exploitatiekengetallen benchmark 2018 2019 2020 2021 2022 2023
materiële lasten/ rijksbijdragen 19,9% 23,9% 23,6% 21,3% 20,7% 20,0% 19,4%
huisvestingsratio (max. 10%) 7,5% 10,0% 9,2% 7,4% 7,5% 7,4% 7,3%
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omvang van onze uitgaven aan onderhoud.  
We schatten daarom in dat het financiële risico voor de totale periode 2020-2023 per saldo toch 
aanzienlijk kan zijn, en denken daarbij aan een risicobandbreedte van € 250.000 tot € 500.000. 
Het kan bij dit alles gaan om te activeren investeringen, en in die gevallen zal de financiële impact op 
een jaarresultaat waarschijnlijk kleiner zijn.  Dit laat echter onverlet dat we bij het ontstaan van 
dergelijke tegenvallers wellicht ons extra investeringsbeleid tijdelijk moeten versoberen, zeker 
wanneer de kapitaals- en vermogensposities dreigen te dalen tot beneden de door ons gehanteerde 
minimale waarden. Verder zullen we bij nieuwbouw waken voor de risico’s van bouwheerschap en 
tijdig externe expertise inhuren. Deze externe expertise wordt waar nodig ook ingezet bij 
onderhandelingen met gemeenten over renovaties. Vroegtijdig en proactief overleg met de 
accountant moet voorkomen dat er voor LEV-WN rondom uitgaven onderhoud, renovatie en 
nieuwbouw rechtmatigheidsissues ontstaan. 
 
1.5.6 aandachtsgebied bedrijfsvoering & organisatie 
LEV-WN heeft ook in het zakelijk opzicht in de afgelopen jaren goede prestaties neergezet. Daarbij 
blijft het zakelijke natuurlijk dienstbaar aan het onderwijs en verwordt dat zakelijke niet tot een doel 
op zich. Ook in het zakelijke gebied blijven we werken aan verbetering.  Het gaat daarbij vooral om 
het optimaliseren van inkoop- en aanbestedingsprocessen. Ook gaan we in 2020 ons beleid ten 
aanzien van de verdeling van financiële middelen over de LEV-WN-scholen wederom evalueren om 
te kijken of dat beleid nog steeds leidt tot effectiviteit, transparantie en rechtvaardigheid. 
 
1.5.7 algemene beheersingsmaatregelen 
In de bovenstaande paragrafen werden enkele belangrijke, actuele risico’s behandeld. Waar mogelijk 
worden deze risico’s verkleind door het treffen van specifieke maatregelen. Ook treft LEV-WN 
maatregelen met een meer algemene werking. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanleggen van 
risicobuffers voor het opvangen van financiële tegenvallers en het voortdurend bewaken en waar 
nodig actualiseren van de administratieve organisatie en interne beheersing. 
 
Rol risicobuffers 
De jaarrekening 2019 en de meerjarige begroting 2020-2023 maken duidelijk dat LEV-WN 
toereikende buffers heeft en ook na het doen van alle eerdergenoemde extra uitgaven en de daaruit 
voortvloeiende tijdelijke exploitatietekorten een gezonde financieringsstructuur kent.  Het 
aanhouden van dergelijke buffers is een middel dat bij tegenvallers tijd geeft zodat andere 
saneringsmaatregelen hun werk kunnen doen. De aanwezigheid van financiële buffers mag er in 
ieder geval niet toe leiden dat we de beheersing van risico’s verwaarlozen.  
Het aanleggen en aanhouden van financiële risicobuffers is wat ons betreft alleen te rechtvaardigen 
voor risico’s die: 

a) niet op andere manieren of niet snel genoeg beheersbaar zijn; 
b) niet of onvoldoende voorzien kunnen worden; 
c) en een duidelijke financiële impact hebben. 

Het gaat dan m.n. om instabiliteit in de bekostiging, onder-indexering in de bekostiging en grote 
fluctuaties in de leerlingenaantallen. Buffers kunnen worden aangesproken indien alle andere 
maatregelen niet snel genoeg werken. Voor wat betreft de wenselijk geachte omvang en aard van de 
buffers heeft het bestuur van LEV-WN minimumwaarden opgesteld voor solvabiliteit, liquiditeit en 
weerstandsvermogen. Gelet op het afwijkende risicoprofiel van LEV-WN (groot verzorgingsgebied en 
veel, relatief kleine scholen) liggen deze waarden boven de door de Inspectie van het Onderwijs 
opgestelde signaleringswaarden. 
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Inzet management control instrumenten 
Het in gebruik zijnde management control systeem omvat de volgende onderdelen: 

• Strategische beleidsplannen (meerjarig) en meerjarige begrotingen; 
• Uitwerking van de strategie door het waar mogelijk benoemen van prestatie-indicatoren 

(onderwijs, personeel & financiën) en normstellingen; 
• Uitwerking van het meerjarige beleid in jaarplannen en jaarbegrotingen; 
• Het vastleggen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en handelingswijzen in 

protocollen, procedures en het interne handboek AO; 
• Het tussentijds signaleren van afwijkingen, het analyseren van oorzaken en het vaststellen 

van de gewenste bijsturing; dit alles aan de hand van voortgangsgesprekken en maand- 
en/of kwartaalrapportages; 

• Het periodiek rapporteren over bereikte resultaten en ingezette budgetten aan voornaamste 
belanghebbenden. 

In het geval dat de directeur-bestuurder constateert dat een school zich op een of meerdere 
beleidsdomeinen in een risicozone bevindt, dan wordt een verscherpt intern toezicht uitgeoefend en 
worden de frequenties van analyses en rapportages verhoogd en wordt het effect van maatregelen 
maandelijks (of zo nodig nog frequenter) vastgesteld. 
 
Administratieve organisatie en interne controle 
De externe accountant brengt jaarlijks een managementletter uit, die wordt besproken met de 
Directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht. Hierin worden waar nodig aanbevelingen gedaan om 
de administratieve organisatie en interne beheersing te verbeteren.  
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2 Verantwoording Financiën 
 
2.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 
2.1.1 Ontwikkeling leerlingenaantal 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Aantal leerlingen 3.734  3.853 3.973 4.046 4.149 4.280 

 
Het beleid om extra te investeren in een actief uitgedragen identiteit en een aantrekkelijke 
schoolomgeving leidt al enige jaren tot een, in een rustig tempo stijgend leerlingenaantal.  
Op basis van een analyse van de groepssamenstellingen en de lokale kennis van de schooldirecteuren 
wordt jaarlijks een voorspelling gedaan over de meerjarige trend als het gaat om leerlingenaantallen. 
Deze voorspelling laat wederom een stijging zien en om die stijging te realiseren wordt er in de 
periode 2020-2023 wederom geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid van de scholen, het schoolklimaat, 
het uitdragen van de identiteit en in verbeterde mogelijkheden voor kinderopvang. 
 
2.1.2 Ontwikkeling Personeelsformatie 

(IN FTE’S) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Bestuur en management 21 21 20 22 22 23 
Onderwijzend personeel 200 215 218 217 220 223 
Onderwijsonderst. personeel 46 57 62 60 60 60 
Totaal: 267 293 300 299 302 306 

 
De begrote uitbreiding van de personeelsformatie moet ruimte bieden voor adequate vervanging bij 
ziekte en biedt mogelijkheden om op een krappe arbeidsmarkt jonge leerkrachten aan LEV-WN te 
verbinden. De verwachte stijging van het leerlingenaantal moet vervolgens zorgen voor een 
duurzame financiële dekking van deze verruimde formatie.  
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2.2 staat van baten en lasten  
 
2.2.1 Realisatie 2019 in vergelijking met realisatie 2018 
In de financiële paragrafen van dit bestuursverslag gaat de aandacht vooral uit naar een vergelijking 
van de in 2019 gerealiseerde baten en lasten, met de eerdere begroting van die baten en lasten. 
Toch willen we volledigheidshalve ook nog enige aandacht besteden aan een vergelijking op 
hoofdlijnen van de realisatie 2019 met de realisatie 2018.  
 

 
 
 
Belangrijkste ontwikkelingen van de baten: 
De stijging van de Rijksbijdragen in 2019 heeft vooral te maken met een hoger leerlingenaantal dan 
in 2018 en met omvangrijke, na-ijlende indexeringen van de personele lumpsumbekostiging. Ook 
nieuwe cao-afspraken maakten een opwaartse aanpassing van de Rijksbekostiging nodig; dit ter 
compensatie van loonkostenstijgingen en lasten die samenhangen met afspraken over 
professionalisering en werkdrukvermindering. In de rijksbijdragen van 2019 is tevens een aanzienlijk 
bedrag begrepen, bestemd voor een eenmalige personele uitkering in 2020.  
Deze bijdrage van € 318.324 leidde tot een vertekening in het saldo van baten en lasten over 2019: 
Het verlies over 2019 werd kleiner; het verlies over 2020 zal echter met eenzelfde bedrag toenemen.  
 
Ook de overige overheidsbijdragen waren in 2019 hoger dan in 2018 doordat de gemeentelijke 
bijdragen voor onderwijsbeleid toenamen en subsidieprojecten tot hun eindafrekening kwamen. 
De overige baten waren in 2019 eveneens hoger dan in 2018. Dit kwam met name door hogere 
ouderbijdragen en verbeterde verhuuropbrengsten. De hogere ouderbijdragen hadden overigens 
geen invloed op het jaarresultaat. Dergelijke bijdragen worden immers in het jaar van ontvangst 
volledig besteed aan de kosten van opvang en activiteiten.  

realisatie realisatie

verschil realisatie 
2019

t.o.v.realisatie 
2018

2018 2019
Baten
Rijksbijdragen 21.827.839            23.340.317            1.512.478               
Overige overh.bijdragen en -subs. 176.179                  379.494                  203.315                  
Overige baten 611.181                  653.712                  42.531                    
totaal baten 22.615.199            24.373.523            1.758.324              

Lasten
Personeelslasten 17.439.153            19.048.449            1.609.296               
Afschrijvingen 541.904                  711.483                  169.579                  
Huisvestingslasten 2.247.400               2.234.389               13.011-                    
Overige lasten 2.425.819               2.563.752               137.933                  
doorbetalingen aan schoolbesturen -                               -                               -                                
totaal lasten 22.654.276            24.558.073            1.903.797              

Saldo baten en lasten 39.077-                    184.550-                  145.473-                  

Financiële baten en lasten
Financiële baten 10.731                    6.750                       3.981-                       
Financiële lasten -                                -                                -                                
Saldo financiële baten en lasten 10.731                    6.750                       3.981-                       

Resultaat 28.346-                    177.800-                  149.454-                  

Buitengewoon resultaat -                                -                                -                                

SALDO 28.346-                    177.800-                  149.454-                  
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De rentebaten waren in 2019 lager dan in 2018. De rentevergoedingen staat onder druk en dalen 
nog steeds. 
 
Belangrijkste ontwikkelingen van de lasten: 
 
De omvangrijke stijging van de personeelslasten in 2019 ten opzichte van 2018 is het gevolg van de 
conform begroting gedane extra investeringen in de personeelsformatie en de in de cao 
overeengekomen verhoging van de brutolonen. Ook extra dotaties aan personele voorzieningen en 
extra uitgaven voor scholing en de inhuur van vervangend personeel droegen in 2019 bij aan deze 
stijging.  
De afschrijvingslasten namen in 2019 ten opzichte van 2018 toe door omvangrijke investeringen in 
ICT en schoolmeubilair en door desinvestering van verouderde, maar nog niet volledig afgeschreven 
activa.  
De huisvestingslasten waren in 2019 iets lager dan in 2018, ook al werden er in 2019 forse uitgaven 
gedaan voor innovatieve aanpassingen in de huisvesting van onze scholen. Ook de kosten van klein 
onderhoud waren in 2019 hoger dan in 2018. In tegenstelling tot 2018 was er in 2019 echter geen 
inhaaldotatie aan de voorziening voor groot onderhoud noodzakelijk. Per saldo waren de 
huisvestingslasten in 2019 hierdoor lager dan in 2018. 
Ook de overige lasten waren in 2019 hoger dan in 2018. De stijging kwam vooral voor rekening van 
de eerdergenoemde extra uitgaven voor activiteiten en opvang en voor extra uitgaven voor PR en 
leermiddelen. Een deel van de genoemde extra uitgaven kon worden gedekte uit besparingen op o.a. 
de bestuurskosten.   
 
Ontwikkeling van het jaarresultaat: 
Per saldo leidden de ontwikkelingen in baten en lasten in 2019 tot een verlies dat hoger is dan in 
2018. Voor beide jaren geldt echter dat het gerealiseerde saldo van baten en lasten minder negatief 
is dan voor deze jaren werd begroot.  
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2.2.2 Vergelijking realisatie 2019 met begroting 2019 
 

 
 
 
Belangrijkste ontwikkelingen van de baten: 
 
De Rijksbijdragen waren hoger dan begroot. Dit kwam vooral door tussentijdse aanpassingen in de 
Rijksbekostiging ter compensatie van stijgende werkgeverslasten en ter vermindering van werkdruk 
en tekorten aan leerkrachten. Ook werd in 2019 een vergoeding ontvangen voor een in 2020 aan het 
personeel uit te keren extra beloning. Voor deze vergoeding van € 318.324 mocht in 2019 geen 
voorziening worden getroffen en de extra baten moesten dan ook al worden verantwoord in het 
verslagjaar 2019.  
Ook de overige overheidsbijdragen waren in 2019 fors hoger dan begroot.  De door de diverse 
gemeenten gesubsidieerde projecten hebben vaak betrekking op meerdere schooljaren, en kunnen 
pas na afronding in de exploitatie worden verwerkt. In 2019 werden enkele nieuwe gemeentelijke 
bijdragen toegekend en konden al langer lopende projecten financieel worden afgesloten.  
De overige baten waren in 2019 eveneens hoger dan begroot. Vooral de bijdragen van ouders (o.a. 
voor tussenschoolse opvang) en de verhuuropbrengsten vielen hoger uit dan werd begroot. De 
hogere ouderbijdragen hadden overigens geen effect op het saldo van baten en lasten. De bijdragen 
zijn conform hun bestemming gebruikt voor extra activiteiten en opvang in 2019. 
De financiële baten waren in 2019 lager dan werd begroot. De rentetarieven staan steeds verder 
onder druk en naderen inmiddels nihil. 
 

begroting realisatie

verschil 
realisatie 2019
t.o.v. begroting 

2019
2019 2019

Baten
Rijksbijdragen 22.382.070            23.340.317            958.247                  
Overige overh.bijdragen en -subs. 190.524                  379.494                  188.970                  
Overige baten 516.382                  653.712                  137.330                  
totaal baten 23.088.976            24.373.523            1.284.547              

Lasten
Personeelslasten 18.730.467            19.048.449            317.982                  
Afschrijvingen 687.662                  711.483                  23.821                    
Huisvestingslasten 1.815.325               2.234.389               419.064                  
Overige lasten 2.560.993               2.563.752               2.759                       
doorbetalingen aan schoolbesturen -                               -                               -                                
totaal lasten 23.794.447            24.558.073            763.626                 

Saldo baten en lasten 705.471-                  184.550-                  520.921                  

Financiële baten en lasten
Financiële baten 10.000                    6.750                       3.250-                       
Financiële lasten -                                -                                
Saldo financiële baten en lasten 10.000                    6.750                       3.250-                       

Resultaat 695.471-                  177.800-                  517.671                  

Buitengewoon resultaat -                                -                                

SALDO 695.471-                  177.800-                  517.671                  
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Belangrijkste ontwikkelingen van de lasten: 
De personele lasten waren in 2019 hoger dan werd begroot. Deze stijging kwam echter niet voor 
rekening van hogere loonkosten (onder aftrek van ontvangen uitkeringen). Met de forse stijging van 
de loonkosten was in de begroting 2019 al rekening gehouden. De stijging kwam voor rekening van 
de hogere kosten van de inhuur van extern personeel; dit door krapte op de arbeidsmarkt. Ook werd 
besloten tot extra uitgaven voor scholing en coaching om zo de verdere professionalisering te 
bevorderen en bij te dragen aan werkdrukvermindering. Daarnaast werd er extra gedoteerd aan de 
personele voorzieningen. 
De afschrijvingen op materiele vaste activa vielen in 2019 iets hoger uit dan begroot.  Deze stijging 
komt voor rekening van eenmalige inhaalafschrijvingen op oudere activa. Zonder deze eenmalige 
desinvesteringsafschrijving zouden de afschrijvingen lager zijn dan voor 2019 werd begroot. 
Sommige investeringen werden namelijk om technische redenen uitgesteld tot 2020 of later. 
De huisvestingslasten waren in 2019 fors hoger dan begroot. Deze forse stijging komt vooral voor 
rekening van extra uitgaven voor met onderwijsinnovatie samenhangende huisvestingsaanpassingen. 
Ook waren de uitgaven voor dagelijks onderhoud hoger dan begroot; iets dat om aandacht vraagt en 
nog niet goed onder controle is. We gaan dan ook opnieuw met onze huisvestingsadviseurs en 
directeuren rond de tafel zitten om tot tegenmaatregelen te komen. 
De overige lasten weken in 2019 per saldo nauwelijks af van wat werd begroot. Tegenover de al 
genoemde extra uitgaven vanuit de ouderbijdragen stonden lagere uitgaven voor administratie, 
beheer en bestuur. 
 
Ontwikkeling van het jaarresultaat: 
Per saldo leidden de ontwikkelingen in baten en lasten in 2019 tot een verlies dat duidelijk lager is 
dan werd begroot. De al in 2019 ontvangen extra bijdrage voor het doen van een eenmalige 
loonuitkering in 2020 is hiervan een belangrijke oorzaak.  
 
 
2.2.3 baten en lasten van 2020 tot en met 2023 
 

 
 

jaarrekening begroting begroting begroting begroting
2019 2020 2021 2022 2023

Baten
Rijksbijdragen 23.340.317          23.620.960          24.185.497          24.905.925          25.510.638          
Overige overh.bijdragen en -subs. 379.494               206.202               154.952               146.452               146.452               
Overige baten 653.712               529.767               523.654               523.388               524.434               
totaal baten 24.373.523         24.356.929         24.864.103         25.575.765         26.181.524         

Lasten
Personeelslasten 19.048.449          20.349.644          20.060.423          20.514.104          21.027.531          
Afschrijvingen 711.483               664.878               656.804               651.425               640.374               
Huisvestingslasten 2.234.389            1.884.944            1.888.810            1.888.390            1.888.990            
Overige lasten 2.563.752            2.492.550            2.458.793            2.444.875            2.422.370            
doorbetalingen aan schoolbesturen -                            -                            -                            -                            -                            
totaal lasten 24.558.073         25.392.016         25.064.830         25.498.794         25.979.265         

Saldo baten en lasten 184.550-               1.035.087-            200.727-               76.971                  202.259               

Financiële baten en lasten
Financiële baten 6.750                    -                             -                             -                             -                             
Financiële lasten -                             -                             -                             -                             -                             
Saldo financiële baten en lasten 6.750                    -                             -                             -                             -                             

Resultaat 177.800-               1.035.087-            200.727-               76.971                  202.259               

Buitengewoon resultaat -                             -                             -                             -                             -                             

Netto resultaat 177.800-               1.035.087-            200.727-               76.971                  202.259               
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De in bovenstaande meerjarenbegroting verwachte verliezen zijn het gevolg van geplande extra 
investeringen in formatie, scholing en coaching. LEV-WN heeft al in 2015 besloten om gedurende 
meerdere jaren extra te investeren in personeel, professionalisering en huisvesting, en wel tot een 
totaalbedrag van maximaal twee miljoen euro in periode 2015-2023. De dekking van deze uitgaven 
wordt gevonden in jaarbaten, en daar waar deze jaarbaten te kort schieten zullen de extra uitgaven 
ten laste worden gebracht van in eerdere jaren gevormde reserves.  
Mocht in 2023 of eerder blijken dat de daadwerkelijk gerealiseerde verliezen beneden dit maximum 
zijn gebleven, dan zal een verlenging van de periode waarin extra investeringen zijn toegestaan 
worden overwogen. Voorafgaand aan een dergelijk besluit wordt natuurlijk wel eerst getoetst of de 
kapitaals- en vermogensposities van LEV-WN nog steeds voldoen aan de dan geldende opvattingen 
en sectorgemiddelden voor een organisatie van deze omvang en ons risicoprofiel. 
 
2.3 meerjarig balansperspectief  

 

 
Het balanstotaal ultimo 2019 is ten opzichte van 2018 sterk gedaald. Belangrijkste oorzaak voor het 
dalende balanstotaal is een zeer forse terugloop in kortlopende schulden en een overeenkomstige 
daling van de liquide middelen. Deze terugloop hangt samen met gemeentelijke eindafrekeningen 
van renovatie- en nieuwbouwprojecten. 
 
Op basis van de eerder in dit verslag getoonde begrotingen van baten en lasten voor de periode 
2020-2023 werden balansprognoses opgemaakt. In deze prognoses is tevens rekening gehouden met 
de onderstaande voorspellingen ten aanzien van toekomstige investeringen en dotaties en 
onttrekkingen aan voorzieningen. 
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2.4 meerjarige Financiële Positie 
 
Op basis van de gerealiseerde en begrote baten en lasten en balansposities kunnen de navolgende 
financiële kengetallen worden berekend: 
 

 
 
Weerstandsvermogen I = eigen vermogen/ totale baten 
Weerstandsvermogen II = (eigen vermogen – materiele vaste activa)/ Rijksbijdragen OCW 
 
De kengetallen in de bovenstaande tabel laten zien dat o.a. de solvabiliteit in de periode 2018-2023 
voldoet aan de hiervoor binnen LEV-WN gestelde minimumnorm van 50% en boven de 
signaleringswaarden van de Inspectie voor het Onderwijs ligt. De stijging van de procentuele 
solvabiliteit in 2019 komt echter vooral doordat het balanstotaal fors is verkleind.  
Het al in 2015 ingezette beleid van extra investeringen is de reden waarom tijdelijk verliezen zijn 
toegestaan. In afwijking van de normaal geldende interne norm van een rentabiliteit van 0% is de 
rentabiliteit daarom in meerdere jaren negatief. Het einde van de begrotingsperiode 2020-2023 laat 
een herstel van de rentabiliteit zien. Indien de begrote bedragen daadwerkelijk worden gerealiseerd 
zal de periode waarin extra mag worden geïnvesteerd in personeel en materiele hulpmiddelen dan 
ook worden verlengd. Voorwaarde is wel dat ons risicoprofiel in de tussentijd niet ongunstig is 
gewijzigd. 
De liquiditeit ligt in de periode 2018-2023 boven de door de Inspectie van het Onderwijs 
gehanteerde minimumwaarde en ook boven de binnen LEV-WN overeengekomen minimumwaarde 
van 1,0. 
Ook het weerstandsvermogen I ligt in de gehele periode boven het binnen LEV-WN 
overeengekomen minimumniveau van 15%.  De ontwikkeling van het inmiddels minder vaak 
gehanteerde kengetal weerstandsvermogen II laat echter zien dat LEV-WN een groeiend deel van 
haar vermogen vastlegt in materiele activa; iets dat niet zonder risico  is. Handhaving van een goede 
liquiditeit blijft noodzaak. 
 
 
 
 
 
 
 

realisatie realisatie begroot begroot begroot begroot
signaal 2018 2019 2020 2021 2022 2023

solvabiliteit, incl. voorzieningen < 30% 59% 68% 64% 63% 62% 62%
rentabiliteit < 10% -0,1% -0,7% -4,2% -0,8% 0,3% 0,8%
liquiditeit (current ratio) < 0,75 1,7 1,9 1,4 1,3 1,3 1,4
weerstandsvermogen I < 10% 24% 22% 17% 16% 16% 16%
weerstandsvermogen II < 5% - 20% > 11% 7% 1% -1% 1% 2%

Specifieke informatie voor meerjarenbalans 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Materiele Vaste Activa per 01-01 2.888.120 3.069.719 3.502.853 4.037.089 4.130.099 3.944.174
Investeringen 723.503               1.022.131            1.199.114            749.814               465.500               372.214               
-/- Afschrijvingen 541.904               588.997               664.878               656.804               651.425               640.374               
stand  per 31-12 3.069.719 3.502.853 4.037.089 4.130.099 3.944.174 3.676.014

Stand voorzieningen per 01-01 881.174 1.196.475 1.148.390 1.082.281 1.036.417 726.001
Dotatie voorziening groot onderhoud 805.000               520.000               519.995               519.995               519.995               519.995               
-/- Onttrekking voorziening groot onderhoud 374.524               596.644                586.104                565.859                830.411                676.674                
Dotatie voorziening jubilea 97.729-                  42.152                  27.250                  27.250                  27.250                  27.250                  
-/- Onttrekking voorziening jubilea 17.446                  18.408                  27.250                  27.250                  27.250                  27.250                  
Dotatie voorziening overig 50.357                  
-/- Onttrekking voorziening overig 45.542                  
stand  per 31-12 1.196.475 1.148.390 1.082.281 1.036.417 726.001 569.322
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Overzicht dagelijks onderhoud scholen gebouwenbeheerder Sineth  
 

 
 
 
 
 
Uitgelicht: drie grote projecten in 2019 
 
Oplevering nieuwbouw Veerkracht Amsterdam 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

€	0,00	
€	2.000,00	
€	4.000,00	
€	6.000,00	
€	8.000,00	
€	10.000,00	
€	12.000,00	
€	14.000,00	
€	16.000,00	

He
t	A
nk
er

De
	Li
ch
tlij
n

He
t	K
om
pa
s

De
	Tr
ian
ge
l

De
	W
eg
wi
jze
r	K
arn
eb
ee
kp
ad

De
	W
iss
el

De
	Tr
ian
ge
l

De
	St
err
en
pr
ach
t

De
	Re
ho
bo
th

De
	M
org
en
ste
r

Kle
ur
rij
k

De
	Ta
mb
oe
rij
n

De
	Ve
erk
rac
ht

Dagelijks	onderhoud	werkelijk
Dagelijk	onderhoud	volgens…

 



 

20200513 bestuursverslag LEV-WN 2019 39 

Interne aanpassingen De Akker Rijswijk 
In verband met de veranderende onderwijsvisie hebben wij een aantal interne aanpassingen gedaan 
aan het gebouw van De Akker in Rijswijk. Er is een aantal wanden doorbroken waardoor de lokalen 
onderling met elkaar verbonden zijn. Tevens is er in 1 lokaal een grote pui gemaakt waardoor buiten 
wordt betrokken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwbouw Driemaster Ridderkerk en Tamboerijn Alphen aan den Rijn  
 
De Driemaster in Ridderkerk 
De gemeente heeft in 2018 ingestemd met nieuwbouw op de huidige locatie voor de Driemaster.  
In 2019 hebben wij hiervoor de daadwerkelijke beschikking gekregen en kunnen wij beginnen met de 
voorbereidingen. In februari wordt gestart met het opstellen van het programma van eisen.  
Hierbij zal ook de kinderopvang worden betrokken.  
 
De Tamboerijn in Alphen aan den Rijn 
Ook de toekenning voor nieuwbouw voor De Tamboerijn is rond. In februari volgt er een gesprek met 
de gemeente om het budget kenbaar te maken op basis van de laatste prognoses die in januari 
worden opgesteld. Tevens wordt er nog druk vergaderd over de plaats voor tijdelijke huisvesting.  
Of wellicht een andere locatie voor de nieuwbouw zodat de school geen tijdelijke huisvesting nodig 
heeft. Deze laatste optie is niet waarschijnlijk. 
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Verhuizing Kleurrijk Waddinxveen van Lindengaarde naar Jacob Catslaan 
In de kerstvakantie heeft Kleurrijk eindelijk het afgeschreven gebouw aan de Lindegaarde kunnen 
verlaten. De school is verhuisd naar een gerenoveerd gebouw aan de Jacob Catslaan.  
We hebben er een modern gebouw van gemaakt welke voldoet aan de huidige wensen en eisen.  
En uiteraard is het zeker weer Kleurrijk! 
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Interne uitbreiding Kompas Rotterdam  
In 2017 hebben we in de eerste fase 2 lokalen gecreëerd bij het Kompas. Al gauw bleek dat er 
vanwege de groei nog twee lokalen bij moesten komen. Dat is het afgelopen jaar gebeurd.  
Dit keer waren de werkzaamheden iets ingrijpender aangezien de schoorsteen moest worden 
verwijderd en er moest een toiletunit worden gemaakt. 
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Personeel & Organisatie  
 
 
Personele kengetallen 
De stijgende lijn in de toename van personeel (2017: 450 en 2018: 473) zet zich voort in 2019 met 
gemiddeld 498 medewerkers. De verklaring van deze groei van het aantal medewerkers kan deels 
gevonden worden in de maatregelen die de LEV-WN heeft genomen in het kader van 
werkdrukverlichting. Elke school heeft namelijk extra formatie opgenomen om diverse vervangingen 
zoals vanwege arbeidsongeschiktheid en werkdrukdagen op te kunnen vangen. Daarnaast zijn net als 
vorig jaar geen grote leerlingenaantallen per groep aangehouden en zijn er twee directeuren extra 
aangenomen om het aantal meerschoolse directeuren verder te laten afnemen.  
 
 

Aantal medewerkers (gemiddeld) 498 
% man 15,8% 
% vrouw 84,2% 
FTE gemiddeld 299,8 

 
 
 

  
 
Wanneer we nader naar de leeftijdsopbouw van de medewerkers kijken, constateren we dat de 
gemiddelde leeftijd van de medewerkers met 41,2 jaar licht is gedaald ten opzichte van 2018 (41,79) 
en 2017 (42,32).  
 
Het aantal medewerkers in de categorie 55 jaar en ouder is licht gestegen van 16,1% naar 16,5% van 
het totale medewerkersbestand.  
 
Ontwikkelingen  
Wanneer we kijken welke toekomstige ontwikkelingen van invloed zijn geweest op ons 
personeelsbeleid in 2019 is het belangrijkste het besef dat de samenleving in rap tempo verandert. 
Dit betekent onder meer dat er ook binnen het personeelsbeleid aandacht is voor een andere 
inrichting van onderwijs en de bezetting. Zo worden er andere eisen aan leerkrachten gesteld in 
blijvend leren en ontwikkelen. En dat vraagt dan ook weer aandacht voor het duurzaam inzetbaar 
houden van onze medewerkers: hoe blijven zij gemotiveerd, competent en gezond?  Qua bezetting 
ligt de focus op het tekort aan leraren dat veroorzaakt wordt door meer uitstroom dan instroom en is 
het sterkst voelbaar in de vervangingsproblematiek. 
 
 
 
 

Leeftijdsopbouw per 1 oktober 2019 

leeftijdscategorie Aantal medewerkers 
0 – 24 48 
25 – 34 123 
35 – 44 127 
45 – 54 117 
55 – 59 45 
60+ 37 
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Lerarentekort 
Het lerarentekort heeft in 2019 onze volle aandacht gekregen. LEV-WN staat net als andere scholen 
in het primair onderwijs voor de uitdaging oplossingen te vinden voor het lerarentekort en daarbij de 
kwaliteit van onderwijs te behouden. We hebben vanuit de afdeling P&O de focus gelegd op: 
 

1. het vergroten van de instroom 
2. het beperken van de uitstroom  
3. het benutten van het potentieel 
4. het project ‘anders organiseren van het onderwijs’ 

Startende leerkrachten 
De instroom willen we vergroten door aan de voorkant niet alleen vanuit groei van de eigen 
praktijkpabo ook LIO-stagiaires van andere lerarenopleidingen te boeien en te binden. In 2019 zijn er 
maar liefst 17 startende leerkrachten in dienst gekomen. Het goed begeleiden van startende 
leerkrachten is enorm belangrijk om hen te behouden voor het onderwijs. We doen dit bij LEV-WN al 
jaren door een gedegen startersbeleid dat regelmatig tegen het licht wordt gehouden of dit (nog) 
voldoet. Hier is uit voortgekomen de mentoren verder te ondersteunen met een verdiepende 
training van werkplekcoaching. 
 
Zij-instromers 
Een ander groep die meehelpt de instroom te vergroten zijn de zij-instromers. Onze ervaringen met 
zij-instromers zijn goed, ze zijn gemotiveerd om het vak zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. En 
het is heel verrijkend voor een school wanneer er mensen werken die vanuit een ander perspectief 
naar onderwijs kijken. In 2019 werkten bij LEV-WN 10 zij-instromers waarvan twee zij-instromers in 
2019 zijn afgestudeerd, drie zij-instromers in het tweede jaar van het traject zijn beland en vijf zij-
instromers zijn gestart per 1 september 2019. We hebben in mei 2019 een terugkomdag voor zij-
instromers georganiseerd, waarbij belangrijke informatie is opgehaald ten aanzien van de evaluatie 
van het zij-instroomtraject en de bijbehorende procedure. Daar is onder meer uit voortgekomen dat 
de startende studenten zij-instroom in het begin van het schooljaar een stoomcursus krijgen van 
onze bovenschoolse coach. En daarnaast hebben zij intervisiebijeenkomsten met elkaar gedurende 
het schooljaar.  
 
Onderwijsassistenten die de PABO doen 
In 2019 is een nieuwe subsidie in het leven geroepen voor onderwijsassistenten die aan de Pabo 
gaan studeren. Een mooie kans die past bij ons motto: ‘geloof in ontwikkeling’, en die ook op termijn 
kan bijdragen aan een oplossing voor het lerarentekort. In september 2019 zijn – na een positieve 
indicatie door de bovenschoolse coach – vijf onderwijsassistenten met de lerarenopleiding gestart. 
Het traject vraagt naast goede begeleiding, ook een investering van LEV-WN door de 
onderwijsassistent 8 uur studieverlof per week te verlenen.  
 
Herintreders 
Een andere doelgroep in de aanpak van het lerarentekort zijn de leerkrachten die weer terugkeren in 
het onderwijs. In 2019 zijn vier herintreders in dienst gekomen die werden begeleid vanuit de 
subsidie voor herintreders. Helaas hebben we ook in 2019 alweer afscheid moeten nemen van twee 
herintreders die het toch te pittig vonden. 
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Medewerkers uit dienst 
Naast het werven van personeel willen we ook het behoud van personeel graag in het vizier houden. 
In 2019 hebben 45 medewerkers de organisatie verlaten. Het overgrote deel is uit dienst gegaan op 
eigen verzoek, waarvan vijf medewerkers in verband met de opname van keuzepensioen. 
Opvallend is dat meer medewerkers de organisatie hebben verlaten vanwege een verhuizing of een 
baan dichter bij huis. 
Van twee medewerkers is met wederzijds goedvinden afscheid genomen. Bij één medewerker is de 
instroomtoets bij het Participatiefonds gedaan en geaccordeerd, waardoor eventuele 
werkeloosheidskosten niet voor rekening van LEV-WN zijn. De andere medewerker is uit dienst 
gegaan in verband met arbeidsongeschiktheid en heeft een verplichte transitievergoeding 
ontvangen. Via de regeling compensatie transitievergoeding kan vanaf 1 april 2020 bij het UWV 
compensatie voor deze transitievergoeding worden aangevraagd. In de toekomst willen we 
werkeloosheidskosten ook zoveel mogelijk voorkomen. We volgen in eerste instantie nauwkeurig de 
wet- en regelgeving en laten ons hierin ondersteunen door een jurist. De personeelsadviseurs 
ondersteunen directeuren in het begeleiden van medewerkers waarvan in de toekomst mogelijk 
afscheid genomen moet worden. Door de modernisering van het Participatiefonds vanaf 1 januari 
2021 zal het voorkomen van werkeloosheidskosten meer op de voorgrond komen.  
 
Anders organiseren 
Het anders organiseren van het onderwijs vraagt in eerste instantie van de scholen zelf een omslag in 
de wijze waarop zij het onderwijs organiseren voor de leerlingen. Voorop staat hierbij hun visie op 
innovatief onderwijs dat toekomstgericht is. Voor de afdeling P&O is het hierbij van belang om in te 
spelen op de horizontale loopbaanpaden met verschillende rollen van leerkrachten en het werven of 
opleiden van specialisten op een bepaald gebied. De vakleerkrachten gym zijn inmiddels een bekend 
gegeven, daarnaast is in 2019 een pilot gestart met een vakleerkracht beeldende vorming. Tenslotte 
is ons functiegebouw uitgebreid met de functie van lerarenondersteuner, waardoor de scholen meer 
mogelijkheden hebben tot anders organiseren van het onderwijs. 
 
Arbeidsomstandigheden 
 
Ziekteverzuimcijfers  
De daling van het ziekteverzuim zet, in tegenstelling tot wat men zou kunnen verwachten gezien de 
hogere werkdruk vanwege het lerarentekort, onverminderd door. Medewerkers melden zich minder 
vaak ziek en zijn ook minder lang ziek. Ook het aantal mensen dat het gehele jaar niet ziek is geweest 
is weer toegenomen van 50% in 2018 naar 57,8%n in 2019. 
 

LEV-WN  
Jaar Verzuimpercentage Meldingsfrequentie Gem. Verzuimduur 
2019 4,29% 0,82 14,70 
2018  4,45% 0,94 17,19 
2017 3,54% 0,77 17,85 
2016  4,52% 0,87 22,33 
2015  4,81% 0,84 23,86 
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Wanneer naar de leeftijdscategorieën wordt gekeken valt op dat er in 2019 een toename van 
arbeidsongeschiktheid in de leeftijdscategorie jonger dan 35 jaar is. De medewerkers in deze 
leeftijdscategorie melden zich gemiddeld ook het vaakst ziek. Medewerkers in de leeftijd van 55 tot 
en met 64 jaar zijn, indien arbeidsongeschikt, gemiddeld langer ziek. 
 

leeftijdscategorie verzuimpercentage meldingsfrequentie Gem. verzuimduur 
 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
LEV-WN  
Jonger dan 35 jaar 4,22% 3,28% 4,92% 0,96 1,08 0,99 9,48 13,69 12,06 
35 – 44 jaar 2,31% 5,35% 3,12% 0,61 0,85 0,78 17,05 20,21 10,44 
45 – 54 jaar 2,35% 1,52% 3,51% 0,63 0,83 0,68 27,36 9,28 13,86 
55 – 64 jaar  5,96% 10,14% 5,84% 0,89 0,99 0,75 10,17 31,28 28,54 
65 jaar en ouder 4,35% 0,11% 0,33% 1,18 0,33 0,56 9 8 4 
          
Landelijk          
Jonger dan 35 jaar 3,7% 3,9% - 1,0 1,0 - 15 15 - 
35 – 44 jaar 5,0% 5,2% - 0,9 0,9 - 20 21 - 
45 – 54 jaar 6,1% 6,0% - 0,9 0,9 - 24 24 - 
55 – 64 jaar  9,6% 9,3% - 1,0 1,0 - 31 30 - 
65 jaar en ouder 10,5% 10,5% - 0,3 0,3 - 56 43 - 

 
 
Duurzame Inzetbaarheid 
In 2019 heeft een pilot plaatsgevonden op één school van LEV-WN rondom duurzame inzetbaarheid. 
Het doel was bewustwording van de noodzaak duurzaam inzetbaar te blijven en te inventariseren 
hoe leerkrachten hun eigen rol en de facilitering door de organisatie zien. Leerkrachten hebben in 
mooie en persoonlijke presentaties laten zien hoe zij zelf hun verantwoordelijkheid nemen voor hun 
duurzame inzetbaarheid. Van de organisatie verwachten zij – wat nu al gebeurt – open te staan voor 
het gesprek over werkdruk. De leidinggevende speelt een belangrijke rol in de specifieke aandacht 
voor elke individuele leerkracht middels goede gesprekken.  
 
Strategisch Personeelsbeleid 
Dit thema is aangewezen door de Minister van OCW waarvoor schoolbesturen zich in dit jaarverslag 
nader dienen te verantwoorden.  
 
Eind 2018 hebben de personeelsadviseurs een actieplan gepresenteerd aan de directeur-bestuurder. 
Dit plan behelst niet alleen 2019 maar een langere periode van het meerjaren koersplan (de 
expeditie). De basis voor dit HR-actieplan is het onderstaande schema dat via de leergang strategisch 
personeelsbeleid bij de PO-raad is uitgereikt.  
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In dit schema zijn de ontwikkelingen die op de organisatie afkomen verwerkt, net als het toekomstig 
profiel. Voor LEV-WN betekent dit: ‘een organisatie waarbij medewerkers zich bewust zijn van hun 
talenten en hoe deze in te zetten (eigenaarschap), waarbij de medewerkers de ruimte krijgen en rust 
ervaren om dit ook te doen.’ 
 
De onderwijsdoelstelling is als volgt geformuleerd: ‘de belangrijkste aanbieder zijn van Christelijk 
onderwijs in West Nederland die uitblinkt in heel goed onderwijs waarin ambitieuze medewerkers 
het verschil maken.’ Een analyse van het huidige profiel van LEV-WN en waar we naar toe willen 
heeft geleid tot de belangrijkste pijler van ons strategisch personeelsbeleid: goed werkgeverschap. 
Dit is een hoofdstuk geworden in onze expeditie plan en is gebaseerd op de HR bouwstenen in 
onderstaand model. 
 

 
§ Duurzame inzetbaarheid: vitaliteit en gezondheid, blijvend   

 leren en ontwikkelen => ontwikkelen i.p.v. functioneren 
§ Aantrekkelijk werkgeverschap: goede arbeidsvoorwaarden,   

 arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen,  
 functiedifferentiatie 
§ Toerusting leiderschap. 
 
Het expeditie plan is via het directeurenoverleg en tijdens de 
meerdaagse uitgebreid door de Directeur-bestuurder met de 
directeuren besproken. Tijdens regiobijeenkomsten en 
teamvergaderingen zijn leerkrachten betrokken.  
 

 
Concreet geeft dit voor de komende jaren een implementatie van de volgende onderdelen: 
 

1. Gesprekkencyclus updaten, met focus op ontwikkeling en eigenaarschap 
2. Beleid Duurzame inzetbaarheid, met aandacht voor vitaliteit, levensfasen en 

loopbaan 
3. Functiegebouw updaten, met aandacht voor functiedifferentiatie 
4. Vernieuwd werving en selectiebeleid 

 
Dit betekent voor de afdeling P&O veel werk in uitvoering waarbij we per schooljaar steeds een enkel 
onderwerp centraal stellen. Onze werkwijze bij implementatie, monitoring en evaluatie is het 
samenwerken in werkgroepen rondom een bepaald thema waarin zowel directeuren, PGMR en 
leerkrachten in plaats nemen. Vervolgens komt er een voorstel richting alle directeuren en 
implementatie op schoolniveau. De intentie is dat P&O-adviseurs vaker op de scholen gesprekken 
met medewerkers aangaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 OCW  
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Aantal leerlingen LEV-WN per 1 oktober 2019 
 
 

SCHOOL GEMEENTE 2016 2017 2018 
 

2019 

De Akker Rijswijk 176 173 172 173 

Het Anker Velsen 86 82 79 84 

De Parel Berkel en Rodenrijs 184 162 149 175 

Het Christal  Vlaardingen 85 94 77 98 

De Cirkel Capelle a/d IJssel 60 53 55 60 

De Driemaster Ridderkerk 99 96 105 96 

De Halm Woudrichem 61 66 72 71 

Kleurrijk Waddinxveen 114 106 100 114 

Het Kompas Rotterdam 242 272 278 290 

De Lichtlijn Den Helder 114 104 107 110 

De Lichtwijzer Oegstgeest 173 181 186 195 

De Morgenster Spijkenisse 72 70 66 68 

Het Mozaïek Krimpen a/d IJssel 135 145 153 146 

De Rank Alkmaar 138 150 137 176 

De Regenboog Middelburg 161 169 180 169 

De Sterrenpracht Terneuzen 131 122 123 127 

De Tamboerijn Alphen a/d Rijn 170 147 166 161 

De Triangel Capelle a/d IJssel 221 213 215 213 

De Triangel Houten 98 102 99 102 

Veerkracht Amsterdam 161 176 192 176 

De Wegwijzer Zwijndrecht 417 401 407 401 

WereldWijs Zoetermeer 80 93 97 96 

De Wingerd Goes 226 216 204 216 

De Wissel Utrecht 208 215 201 220 

De Wonderwijzer Hardinxveld 110 105 105 112 

Totaal LEV-WN   3.722 3.713 3.725 3.849 
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Privacybeleid LEV-WN 
 
Inleiding 
In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese 
privacywetgeving, is er binnen LEV-WN de nodige extra aandacht aan de bescherming van 
persoonsgegevens besteed.  
De AVG stelt aan het bevoegd gezag van LEV-WN als ‘de verwerkingsverantwoordelijke’, strenge(re) 
eisen op het gebied van de verantwoordings- en documentatieplicht. Persoonsgegevens mogen 
bijvoorbeeld niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk en alleen met die medewerkers 
worden gedeeld die de gegevens nodig hebben voor het uitoefenen van hun functie.  
Die eisen dwingen LEV-WN tot het op orde krijgen van interne werkprocessen, registers en 
contracten. Omdat kinderen extra kwetsbaar zijn, moeten ook de LEV-WN scholen zorgvuldig 
omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen die ze verwerken. Het is niet verstandig dat iedere 
medewerker eigen regels aanhoudt voor het verwerken van gegevens. Het bevoegd gezag moet 
kunnen aantonen welke technische en organisatorische maartregelen het neemt om de 
persoonsgegevens van de leerlingen te beschermen.  
 
Om hieraan te kunnen voldoen is binnen de organisatie een Handboek Privacy ontwikkeld voor 
medewerkers en directies waarin alle zaken rondom privacybeleid terug te vinden zijn. Dit Handboek 
functioneert als fundament met betrekking tot alle zaken rondom privacy. 
 
Activiteiten 2019 
LEV-WN is verplicht om een Functionaris voor de Gegevensbescherming aan te stellen. 
Taken van deze Functionaris Gegevensbescherming zijn het adviseren, informeren en 
toezichthouden op en over gegevensverwerkingen. De functionaris vormt het aanspreekpunt voor de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Sinds 2019 voldoet LEV-WN aan haar verplichting door het aanstellen 
van een Functionaris voor de Gegevensbescherming in de persoon van dhr. Tonny Plas (Privacy op 
School). 
 
Ook aan andere wettelijke verplichte onderdelen is het afgelopen jaar voldaan. Zo wordt er 
toestemming gevraagd voor het verwerken of publiceren van foto- en videomateriaal van leerlingen. 
Deze toestemming wordt gegeven door de ouders/verzorgers. 
 
In het Handboek Privacy is het hoofdstuk over de bewaartermijnen aangepast en aangevuld. 
Wanneer gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze verzameld zijn dan 
dienen deze gegevens vernietigd te worden. Het Handboek Privacy is ook aangevuld op het gebied 
van het communiceren van foto’s of video’s door medewerkers. Personeel dient gebruik te maken 
van de eigen communicatiemiddelen van de school (bijv. het ouderportaal), het gebruik van de 
persoonlijke WhatsApp vanuit de medewerkersrol is niet meer toegestaan. 
 
In 2019 heeft de Functionaris voor de Gegevensbescherming verschillende malen overleg gevoerd 
met het secretariaat. Ad-hoc vragen (bijv. rondom de schoolfotograaf) vanuit de scholen zijn 
beantwoord. Ook is er gewerkt aan de rechtenstructuur in ParnasSys, het veiligin inloggen in COOL 
(de digitale leer- en werkomgeving voor leerlingen en leerkrachten) en het afsluiten van 
verwerkersovereenkomsten met leveranciers die namens LEV-WN persoonsgegevens verwerken. 
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Om de voortgang van de implementatie van de wetgeving en de mate van bewustwording onder 
scholen te peilen is er een quickscan uitgezet. De resultaten zijn overwegend positief, anderzijds zijn 
er nog verbeterpunten zoals: 

-          Het herkennen en melden van datalekken; 
-          Het hanteren van de bewaartermijnen, ook digitaal; 
-          Bewustwording onder medewerkers; 
-          Beveiligd mailen en/of delen van persoonsgegevens. 

 
Er is een werkgroep privacy in het leven geroepen, waarin verschillende schooldirecteuren en de 
bovenschoolse ICT-coördinator participeren. Samen met de werkgroep is een belangrijk aanzet 
gedaan om de bewustwording rondom privacy onder medewerkers te bevorderen.  
 
In 2019 hebben zich geen officiële datalekken binnen LEV-WN voorgedaan. Dat betekent niet dat er 
ook echt geen datalekken hebben plaatsgevonden, waarschijnlijk zijn medewerkers zich niet altijd 
bewust van het bestaan van datalekken en de verplichting tot het melden hiervan. Om deze reden 
wordt in 2020 ook hier extra bewustwording voor ingezet. 
 
Toekomstperspectief 
LEV-WN is goed op weg met het AVG compliance traject maar kan nog geheel niet als ‘AVG 
compliant’ worden beoordeeld. Diverse terreinen behoeven nog aandacht ten aanzien van 
compliancy. Door de Functionaris voor de Gegevensbescherming zal in 2020 een audit uitgevoerd 
worden om de mate van het voldoen aan de AVG nauwkeurig te meten en hierbij een verbeterplan 
op te stellen.  
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PR en Marketing 
De scholen van LEV-WN maken werk van hun PR en Marketing. Zij profileren zich in de 
schoolomgeving. Dit niet alleen om leerlingen te werven, maar ook om hun imago bekend te maken 
in de directe omgeving en mogelijk daarbij een sociale invulling van betekenis te kunnen geven.  
Veel scholen nemen deel met schoonmaakacties in de wijk, bezoeken bejaardentehuizen en nodigen 
buurtbewoners rondom de school uit voor projecten en overige feesten. 
 
Inmiddels hebben alle scholen nieuwe borden op de gevel. De naam van de school met als 
onderschrift Onderwijs met de Bijbel als basis. Ook staat er bij dat de school onderdeel is van LEV 
Scholen groep West Nederland. 
 

  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Met het PR/Marketing plan van elke school geven we handen en voeten om onze scholen bekend te 
maken onder (potentiële) ouders. Personeelsleden en ouders zijn ambassadeurs van hun school en 
van LEV-WN. Die bewustwording maakt het verschil in handelen.  
Er is voor elke school een flyer ontwikkeld en ook geven we meer aandacht aan onze activiteiten via 
Website, Facebook, etc. 
Ouders en personeelsleden, beide groepen zijn op hun eigen manier ambassadeur van de school.  
Op elke school worden ouders vanuit verschillende kerkgenootschappen gevraagd op te treden als 
ambassadeur, zodat onze scholen (meer) bekend worden onder mede christenen en wij zo nog meer 
onderwijs van betekenis kunnen geven, onderwijs met de Bijbel als basis. 
Tweemaal per jaar ontvangen leden, donateurs, ouders en personeel het LEV-WN Magazine.  
Daarin laten de scholen zien waar ze mee bezig zijn. Ook staan er artikelen in over onderwerpen die 
op dat moment spelen binnen LEV-WN en die we graag delen. 
 
 
De Koningin Beatrixschool in Berkel en 
Rodenrijs heeft de naam gewijzigd in  
De Parel, vanuit het bestuurskantoor 
worden scholen ook in dit proces 
ondersteund. 
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Interne communicatie 
Elke medewerker heeft een LEV-WN emailadres. Regelmatig ontvangt elke medewerker LEV-WN-
Nieuws in de mailbox. Ook alle vacatures komen op deze manier rechtstreeks bij elke medewerker 
terecht. 
Daarnaast worden directeuren eens per twee weken geïnformeerd vanuit het bestuurskantoor over 
praktische zaken, bijv. op gebied van P&O, Financiën, trainingen en berichten vanuit het 
administratiekantoor. 
 
 
 

Tot slot 
We zeggen iedereen hartelijk dank voor de input van dit jaarverslag. 
Naast de medewerkers van LEV-WN noemen we graag onze contacten met O21 (ICT),  
Sineth (gebouwenbeheer), OHM (administratiekantoor) en Privacy op school. 
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LEV Scholengroep West Nederland

Balans na resultaatbestemming per  31 december 2019

 
1 Activa

1.1.2 Materiële vaste activa 3.492.853         3.069.719         

1.1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 255.778 271.847

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 2.660.975 2.245.704

1.1.2.4 Overige materiële vaste activa 576.100 552.168

3.492.853 3.069.719

1.1.3 Financiële vaste activa 115.800 108.872

1.1.3.8 Waarborgsommen en vorderingen 115.800 108.872

115.800 108.872

1.2.2 Vorderingen 2.135.454 2.018.268

1.2.2.1 Debiteuren 240.147 218.494

1.2.2.2 Ministerie van OCW 942.575 963.796

1.2.2.3 Gemeenten 447.422 391.581

1.2.2.10 Overige vorderingen 14.927 16.019

1.2.2.15 Overlopende activa 618.184 560.018

1.2.2.16 Voorziening oninbare vorderingen -127.802 -131.640

2.135.454 2.018.268

1.2.4 Liquide middelen 3.616.859 5.950.135

1.2.4.1 Kassen 1.642 1.357

1.2.4.2 Banken 3.615.218 5.948.778

3.616.859 5.950.135

Totaal  Activa 9.360.966 11.146.994

 31 december 2019  31 december 2018

€ €
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Balans na resultaatbestemming per  31 december 2019

 
2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 5.242.458         5.420.258         

2.1.1.1 Algemene reserve 3.985.107 4.469.987

2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 741.072 473.171

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 516.279 477.100

5.242.458 5.420.258

2.2 Voorzieningen 1.148.390 1.196.475

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 273.175 244.616

2.2.3 Voorziening groot onderhoud 875.215 951.859

1.148.390 1.196.475

2.4 Kortlopende schulden 2.970.118 4.530.261

2.4.6 Gemeenten 132.072 1.716.300

2.4.8 Crediteuren 669.550 514.791

2.4.9.1 Loonheffing en premies 702.732 849.242

2.4.10 Pensioenpremies 258.566 206.030

2.4.12 Overige kortlopende schulden 84.998 97.943

2.4.19 Overlopende passiva 1.122.199 1.145.955

2.970.118 4.530.261

Totaal  Passiva 9.360.966 11.146.994

 31 december 2019  31 december 2018

€ €
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alsnog tonen Staat van baten en lasten 2019
alsnog tonen

Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018 
In € In € In €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 23.340.317 22.382.070 21.827.839

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 379.494 190.524 176.179

3.5 Overige baten 653.712 516.382 611.181

Totaal  Baten 24.373.523 23.088.976 22.615.199

4 Lasten

4.1 Personele lasten 19.048.449 18.730.467 17.439.153

4.2 Afschrijvingen 711.483 687.662 541.904

4.3 Huisvestingslasten 2.234.389 1.815.325 2.247.400

4.4 Overige instellingslasten 2.563.752 2.560.993 2.425.819

Totaal  Lasten 24.558.073 23.794.447 22.654.276

Saldo baten en lasten -184.550 -705.471 -39.077

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 6.750 10.000 10.731

Saldo financiële baten en lasten 6.750 10.000 10.731

Exploitatieresultaat -177.800 -695.471 -28.346
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Kasstroomoverzicht 2019

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten -184.550 -39.077

Afschrijvingen 711.483 541.904

Mutaties werkkapitaal

- Vorderingen -117.186 -194.625

- Kortlopende schulden -1.560.143 555.812

Mutaties voorzieningen -48.085 315.301

-1.198.481 1.179.315

Ontvangen interest 6.750 10.731

Betaalde interest 0 0

6.750 10.731

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa -1.134.617 -723.503

(Des)investeringen financiële vaste activa -6.928 1.978

-1.141.545 -721.525

Mutatie liquide middelen -2.333.276 468.521

Beginstand liquide middelen 5.950.135 5.481.614

Mutatie liquide middelen -2.333.276 468.521

Eindstand liquide middelen 3.616.859 5.950.135

2019 2018
€
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Activiteiten
LEV Scholengroep West Nederland  verzorgt onderwijs aan leerlingen,
die bij de scholen van LEV-WN staan ingeschreven.

LEV-WN is feitelijk gevestigd op ’s Molenaarsweg 1, 2401 LL  ALPHEN AD RIJN
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 28113126.

ALGEMEEN

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

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen
en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en passiva en van baten en lasten.

schattingen hebben betrekking op:
- de waardering van materiële vaste activa, waaronder de gehanteerde afschrijvingstermijnen;
- de verwachte onderhoudsuitgaven bij bepaling van de voorziening onderhoud;
- de bepaling van personele voorzieningen.

De jaarrekening is opgesteld, uitgaande van de continuïteitsveronderstelling met inachtneming van de 
bepalingen opgenomen in de Ministeriële Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Hierbij wordt aansluiting 
gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. Activa en verplichtingen worden in het 
algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen 
specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn in 
hele euro's. 
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De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Verbonden partijen
Als verbonden partijen worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen
die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe
verwanten zijn verbonden partijen.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele
investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening
houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikneming.
Er wordt een activeringsgrens gehanteerd van € 500, investeringen onder de € 500 worden rechtstreeks ten
laste van het resultaat gebracht.

Schoolgebouwen
Het economisch eigendom van de gebouwen is in handen van de gemeenten en het juridisch eigendom
berust bij het bevoegd gezag. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Voor kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is
opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. 
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Inventaris en duurzame leer- en hulpmiddelen
Als ondergrens voor het activeren van duurzame middelen wordt een bedrag van € 500 aangehouden. Deze
ondergrens geldt per artikel of voor een groep van samenhangende artikelen.
De gehanteerde categorieën materiële vaste activa en de bijbehorende afschrijvingspercentages zijn:

Gebouwen en verbouwingen 5,00%
Meubilair 5,00% 12,50%
Inventaris en apparatuur 12,50% 20,00%
ICT 6,67% 20,00%
Leermiddelen 6,67% 12,50%
Overige materiële vaste activa 5,00% 10,00%
Investeringssubsidies 12,50%

De afschrijving kan nooit over een langere periode plaatsvinden dan de technische levensduur.

Financiële vaste activa
De eerste waardering van de financiële vaste activa is de reële waarde.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan
een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.
Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.
Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de
realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de
bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat
van baten en lasten.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten
worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waar (dis)agio en de direct toerekenbare
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien de instrumenten bij de
vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeverminderingen in de staat van baten en lasten, maken eventuele direct toerekenbare
transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten
op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Handels- en overige vorderingen
Handels- en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.
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Afgeleide financiële instrumenten
De Vereniging LEV-WN maakt geen gebruik van financiële derivaten en  beperkt de risico’s
(renterisico, kasstroomrisico en kredietrisico) door gebruik te maken van de rekening-courant 
en spaarrekeningen, rekening houdend met de voorwaarden uit de Regeling belenen
van 6 juni 2016 met kenmerk WJZ/800938 en de aanvulling daarop zoals opgenomen in de
regeling van 5 december 2018 met kenmerk FEZ/1402273.

Vlottende activa

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

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije
beschikking van het bevoegd gezag en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide
middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van het bevoegd
gezag worden verwerkt onder de financiële vaste activa.

Eigen Vermogen

Algemene reserve
De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en
wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de baten
en lasten. Deze reserve dient ter dekking van eventuele toekomstige exploitatietekorten.
Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de
toelichting op de balans.
Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een
specifiek doel. Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de
bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de
reserve komen.

Bestemmingsreserve publiek
Deze publieke reserve betreft het door het bevoegd gezag reeds bestemde gedeelte van de
exploitatieoverschotten van het bevoegd gezag tot en met het verslagjaar. 

Bestemmingsreserve privaat
Deze private reserve is opgebouwd uit exploitatieoverschotten uit eigen middelen van het bevoegd gezag
tot en met het verslagjaar. Deze reserve muteert na resultaatbestemming. Aan deze reserve ligt een
private herkomst ten grondslag.
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Resultaatbestemming
De bestemming van het resultaat aan de algemene reserve dan wel de bestemmingsreserve vindt plaats
op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Het resultaat wordt in principe toegevoegd of onttrokken
aan de publieke reserve tenzij aan de middelen een private herkomst ten grondslag ligt.

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

Onderhoudsvoorziening
De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van de kosten die verbonden zijn aan het meerjarig
planmatig onderhoud en de exploitatievoorzieningen van de gebouwen van het bevoegd gezag. De
dotatie aan de voorziening is gebaseerd op de verwachte kosten en de periodiciteit waarmee
onderhoudswerken naar verwachting worden uitgevoerd op basis van een opgesteld onderhoudsplan dat
door het bevoegd gezag is goedgekeurd. Het uitgevoerde groot onderhoud wordt ten laste van deze
voorziening gebracht.

De grondslag voor de bepaling van de dotatie aan de voorziening onderhoud is ongewijzigd. Het bevoegd
gezag maakt voor de bepaling van de dotatie aan de voorziening onderhoud gebruik van de tijdelijke
regeling 2018 en 2019 zoals vastgelegd in de regeling van 21 maart 2019 met nr. FEZ (EDOC-1440924).
De overgangsregeling is verlengd voor 2020.

Pensioenrechten
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de beleidsdekkingsgraad van het
pensioenfonds (beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse dekkingsgraden)
dit toelaat. Naar de stand van januari 2020 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 95,8 %. Naar
de stand van 31 december 2019 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97,8 % (bron: website
www.abp.nl).
De Vereniging LEV-WN heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van
een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Zij heeft
daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening
verantwoord.

Personeelsvoorzieningen

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de
CAO dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding,
leeftijd van betrokkene(n), blijfkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40 jarig jubileum conform de
CAO. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorziening personeel overig
De voorziening langdurig zieken is opgenomen ter dekking van de toekomstige loonkosten van personeels-
leden die op balansdatum naar verwachting blijvend, geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaam-
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heden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Voorziening spaarverlof
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van spaarverlof is een voorziening gevormd. Deze
voorziening is gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen. Betaalde bedragen
inzake spaarverlof worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Kortlopende schulden
De grondslagen voor de waardering van schulden zijn beschreven onder het onderdeel
“financiële instrumenten”.
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten

Rijksbijdragen
De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) waar geen bestedingsplan aan ten grondslag ligt worden in
het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en
lasten. Niet-geoormerkte subsidies waaraan een specifiek bestedingsdoel is gekoppeld, worden op basis
van een bestedingsplan toegerekend aan de periode waar ze betrekking op hebben.

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

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

Overige overheidsbijdragen
Dit betreft subsidies van Gemeenten en andere overheidsinstanties m.u.v. het Ministerie van OCW voor
zover de bijdragen niet als doelsubsidies in het kader van de huisvestingsverordening in mindering zijn
gebracht op de lasten.

Overige baten
Alle overige baten die kunnen worden toegerekend aan de exploitatie van het bevoegd gezag. 

Lasten

Personeelslasten
Onder de personele lasten zijn opgenomen de lonen en salarissen van het personeel in dienst van het
bevoegd gezag verminderd met ontvangen uitkeringen van Vervangingsfonds en uitkeringsinstanties.
Tevens zijn onder deze noemer opgenomen de overige personele lasten.

Afschrijvingen
De afschrijvingslasten worden berekend over de aanschaffingsprijs op basis van de onder materiële vaste
activa vastgelegde criteria rekening houdend met de economische levensduur.

Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de kosten van huisvesting opgenomen. De lasten worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten
De overige lasten, die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van
onderwijs, worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
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Rentebaten en rentelasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente opbrengsten en
-kosten en kosten van ontvangen leningen

Resultaat
Onder resultaat wordt verstaan het resultaat van het bevoegd gezag inclusief de financiële baten en
lasten. Het resultaat is in de balans verwerkt conform de in de jaarrekening opgenomen
resultaatbestemming.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten
worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.
Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
De verkrijgingsprijs van de verworven materiële activa en financiële activa is opgenomen onder de 
kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden.
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Toelichting op de balans na resultaatbestemming per  31 december 2019

1 Activa
Vaste activa

Materiele vaste activa Verkrijgings Cum.afschr. Boek Investe- Desinveste Afschrij- Boek

prijs t/m t/m waarde ringen ringen vingen waarde

2018 2018 31-dec-18 2019 2019 2019 31-dec-19
1.1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 321.392 -49.545 271.847 0 0 -16.069 255.778

1.1.2.3.0 Meubilair 3.191.648 -1.676.486 1.515.162 408.325 -101.495 -120.608 1.701.384

1.1.2.3.1 Inventaris en apparatuur 1.001.099 -825.241 175.858 17.204 -3.016 -74.914 115.132

1.1.2.3.2 ICT 2.495.428 -1.940.744 554.684 534.574 -4.288 -240.511 844.459

1.1.2.4.0 Duurzame leermiddelen 2.484.287 -1.932.119 552.168 173.522 -13.687 -136.895 575.108

1.1.2.4.1 Overige materiële vaste activa 0 0 0 992 0 0 992

9.493.854 -6.424.135 3.069.719 1.134.617 -122.486 -588.997 3.492.853

Verkrijgings Cum.afschr. Boek

prijs t/m t/m waarde
2019 2019 31-dec-19 % %

1.1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 321.392 -65.614 255.778 5,00%

1.1.2.3.0 Meubilair 2.490.127 -788.743 1.701.384 5,00% 12,50%

1.1.2.3.1 Inventaris en apparatuur 742.946 -627.814 115.132 12,50% 20,00%

1.1.2.3.2 ICT 1.797.632 -953.173 844.459 6,67% 20,00%

1.1.2.4.0 Duurzame leermiddelen 1.740.182 -1.165.074 575.108 6,67% 12,50%

1.1.2.4.1 Overige materiële vaste activa 992 0 992 5,00% 10,00%

7.093.271 -3.600.418 3.492.853

In 2019 zijn de materiële vaste activa staten beoordeeld. Niet meer aanwezige activa is opgeschoond. Totaal is er bij

gebouwen en terreinen voor € 0, bij meubilair voor € 1.008.351, bij inventaris en apparatuur voor € 272.341, bij ICT voor € 1.228.082,

 en bij leermiddelen voor € 903.940, in de materiële vaste activa opgeschoond.  Deze posten hadden nog een waarde ad € 122.486.

 Dit bedrag is in 2019 in één keer afgeschreven ten laste van het resultaat.

31-dec-19 31-dec-18

1.3 Financiële vaste activa in € in €

1.1.3.8 Leningen, waarborgsommen en deposito's* 115.800 108.872

115.800 108.872

* Betreft waarborgsommen Snappet

Saldo Ontvangen Besteed Saldo

Verloopstaat 31-dec-18 31-dec-19

1.1.3.8 Leningen, waarborgsommen en deposito's* 108.872 16.022 22.950 115.800

Afschrijvingspercentages
Samenvatting materiele vaste activa en 
afschrijvingspercentages
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31-dec-19 31-dec-18

1.2.2 Vorderingen in € in €

1.2.2.1 Debiteuren 240.147 218.494

1.2.2.2 Ministerie van OCW 942.575 963.796

1.2.2.3 Gemeenten 447.422 391.581

1.2.2.10 Overige vorderingen 14.927 16.019

1.2.2.15 Overlopende activa 618.184 560.018

1.2.2.16 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid -127.802 -131.640

2.135.454 2.018.268

Saldo Ontvangen Besteed Boeken tlv Overige Saldo

Verloopstaat gemeenten 31-dec-18 2019 2019 2019 2019 31-dec-19

1.2.2.3.3 Gemeente Amsterdam 0 1.117.081 1.319.565 0 0 202.484

1.2.2.3.4 Gemeente Rotterdam 226.845 574.889 437.918 0 0 89.874

1.2.2.3.6 Gemeente Zoetermeer 88.564 88.564 0 0 0 0

1.2.2.3.7 Gemeente Alkmaar 33.837 33.837 0 0 0 0

1.2.2.3.9 Gemeente overig 42.335 55.875 168.604 0 0 155.064

391.581 1.870.246 1.926.087 0 0 447.422

31-dec-19 31-dec-18

1.2.2.10 Overige vorderingen (specificatie) in € in €

1.2.2.6 Vorderingen op personeel 14.445 9.706

1.2.2.7 Vorderingen ivm ouderbijdragen 482 6.313

14.927 16.019

31-dec-19 31-dec-18

1.2.2.15 Overlopende activa (specificatie) in € in €

1.2.2.12 Vooruitbetaalde en/of vooruitgefactureerde posten 288.228 253.291

1.2.2.15 Overige overlopende activa 329.956 306.727

618.184 560.018

31-dec-19 31-dec-18

1.2.4 Liquide middelen in € in €

1.2.4.1 Kassen 1.642 1.357

1.2.4.2 Banken 356.675 359.475

1.2.4.2.1 Spaarrekeningen 3.258.543 5.589.303

1.2.4.2.3 Overige liquide middelen -1 0

3.616.859 5.950.135
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2 Passiva
31-dec-19 31-dec-18

2.1 Eigen vermogen in € in €

2.1.1.1 Algemene reserve 3.985.107 4.469.987

2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 741.072 473.171

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 516.279 477.100

5.242.458 5.420.258

Saldo Bestemming Overige Saldo

2.1 Eigen vermogen (specificatie en resultaatverwerking) 31-dec-18 resultaat mutaties 31-dec-19

2.1.1.1 Algemene reserve

2.1.1.1.2 Algemene reserve 4.469.987 -484.880 0 3.985.107

2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.1.2.4 Reserve herwaardering 97.829 -30.890 0 66.939

2.1.1.2.5 Reserve personele kosten 0 318.324 0 318.324

2.1.1.2.10 Reserve overige bestemmingen 375.342 -19.534 0 355.808

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)

2.1.1.3.0 Algemene reserve private middelen 477.100 39.179 0 516.279

5.420.258 -177.800 0 5.242.458

31-dec-19 31-dec-18

2.2 Voorzieningen in € in €

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 273.175 244.616

2.2.3 Voorziening groot onderhoud 875.215 951.859

1.148.390 1.196.475

Specificatie voorzieningen Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo

dotaties / onttrekkingen 31-dec-18 2019 2019 2019 31-dec-19

2.2.1.2 Voorziening opfris-/spaarverlof 8.889 0 -2.222 0 6.667

2.2.1.4 Voorziening jubilea personeel* 182.154 42.152 -18.408 0 205.898

2.2.1.6 Voorziening personeel overig 53.573 50.357 -43.320 0 60.610

2.2.3.0 Voorziening onderhoud gebouwen 951.859 520.000 -596.644 0 875.215

1.196.475 612.509 -660.594 0 1.148.390

Specificatie naar looptijd Kortlopend Kortlopend Langlopend Saldo

voorzieningen deel < 1 jr deel 1-5 jr deel > 5 jr 31-dec-19

2.2.1.2 Voorziening opfris-/spaarverlof 6.667 0 0 6.667

2.2.1.4 Voorziening jubilea personeel* 8.682 51.393 145.823 205.898

2.2.1.6 Voorziening personeel overig 60.610 0 0 60.610

2.2.3.0 Voorziening onderhoud gebouwen 31.580 -200.284 1.043.919 875.215

107.539 -148.891 1.189.742 1.148.390

Voorziening jubilea personeel:  Met ingang van 2019 is de berekening en opbouw gewijzigd: In 2019 is de voorziening jubilea

 voor het eerst op persoonsniveau berekend, hierdoor is sprake van een schattingswijziging t.o.v. 2018. 
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31-dec-19 31-dec-18

2.4 Kortlopende schulden in € in €

2.4.6 Gemeenten 132.072 1.716.300

2.4.8 Crediteuren 669.550 514.791

2.4.9.1 Loonheffing en premies 702.732 849.242

2.4.10 Pensioenpremies 258.566 206.030

2.4.12 Overige kortlopende schulden 84.998 97.943

2.4.19 Overlopende passiva 1.122.199 1.145.955

2.970.118 4.530.261

Saldo Ontvangen Besteed Boeken tgv Overige Saldo

2.4.6 Verloopstaat gemeenten 31-dec-18 2019 2019 2019 2019 31-dec-19

2.4.6.10 Gemeente Amsterdam 1.639.195 0 1.639.195 0 0 0

2.4.6.11 Gemeente Capelle aan den Ijssel 0 33.066 0 0 0 33.066

2.4.6.12 Gemeente Woudrichem 9.300 0 9.300 0 0 0

2.4.6.14 Gemeente Rotterdam 6.171 0 6.171 0 0 0

2.4.6.15 Gemeente Utrecht 24.455 0 24.455 0 0 0

2.4.6.16 Gemeente Rijswijk 13.132 0 13.132 0 0 0

2.4.6.17 Gemeente overig 24.047 562.357 487.398 0 0 99.006

1.716.300 595.423 2.179.651 0 0 132.072

31-dec-19 31-dec-18

2.4.12 Overige kortlopende schulden (specificatie) in € in €

2.4.12.1 Schulden aan personeel 38.152 41.741

2.4.12.2 Diverse te betalen premies 46.846 56.202

84.998 97.943

31-dec-19 31-dec-18

2.4.19 Overlopende passiva (specificatie) in € in €

2.4.14 Ministerie van OCW (vooruitontvangen subsidie) 122.115 56.680

2.4.15 Vooruitontvangen investeringssubsidies 36.621 137.061

2.4.16.0 Vooruitontvangen en/of vooruitgefactureerde posten 251.827 250.919

2.4.17 Rechten vakantiegeld 615.300 557.077

2.4.19.0 Overige overlopende passiva 96.336 144.218

1.122.199 1.145.955
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Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Bedrag van Ontvangen t/m

Omschrijving toewijzing verslagjaar

Kenmerk Datum € € gereed niet gereed
Subsidie zij-instroom DL/B/110284 21-11-2017 20.000 20.000 x

Studieverlof 2018 DL/B/110284 28-8-2018 10.128 10.128 x

Studieverlof 2018 DL/B/110284 28-8-2018 3.023 3.023 x

Studieverlof 2018 DL/B/110284 28-8-2018 9.674 9.674 x

Studieverlof 2018 DL/B/110284 28-8-2018 12.093 12.093 x

Studieverlof 2018 DL/B/110284 28-8-2018 12.093 12.093 x

Subsidie zij-instroom 2018 VO/1091439 30-11-2018 20.000 20.000 x

Subsidie zij-instroom 2018 VO/1091439 30-11-2018 20.000 20.000 x

Subsidie zij-instroom 2019 831239998/966860-1 20.000 20.000 x

Subsidie zij-instroom 2019 1027682-1 20.000 20.000 x

Subsidie zij-instroom 2019 9/261/39978 20.000 20.000 x

Subsidie zij-instroom 2019 1027626-1 20.000 20.000 x

Subsidie zij-instroom 2019 9/247/39994/1027205-1 20.000 20.000 x

Subsidie zij-instroom 2019 1027221-1 20.000 20.000 x

Studieverlof 964134643/1006626-1 23-7-2019 9.674 9.674 x

Studieverlof 966936423/1006542-1 23-7-2019 2.796 2.796 x

Studieverlof 960131813/1006251-1 12.093 12.093 x

Studieverlof 965435421/1006628-1 23-7-2019 9.674 9.674 x

Studieverlof 962933765/1006599-1 4.837 4.837 x

Lerarenbeurs 962933765/1006599-1 2.500 2.500 x

Totaal 268.585 268.585

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo boekjaar

Bedrag van Ontvangen t/m Totale Te verrekenen
Omschrijving toewijzing verslagjaar Totale kosten ultimo verslagjaar

Kenmerk Datum € € € €

Totaal 0 0 0 0

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Totaal kosten Saldo nog te

Bedrag van Saldo per Ontvangen in Lasten in per verrekenen
Omschrijving toewijzing 01-01-2019 verslagjaar verslagjaar per 31-12-2019 ultimo verslagjaar

Kenmerk Datum € € € € € €

Totaal 0 0 0 0 0 0

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing
De prestatie is ultimo

verslagjaar cf beschikking
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichting

Huurverplichtingen
LEV-WN is met ingang van 1 november 2014 een huurovereenkomst aangegaan met J.S. van den Bosch betreffende

het pand aan ‘s-Molenaarsweg 1 te Alphen aan den Rijn. De looptijd van de overeenkomst is 3 jaar, met een

doorlopende optie van 3 jaar verlenging. Op 1 november 2017 is opnieuw van de optie tot verlenging gebruik

gemaakt, waarmee de huidige looptijd eindigt op 31 oktober 2020. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt ca. € 52.000.

Langlopende contracten
Er zijn twee operationele leaseovereenkomsten met LeaseVisie aangegaan. Te weten: Op 21 oktober 2015

is een overeenkomst aangegaan met contractnummer 1500987 betreffende de lease van een Fort Transit Courier,

voor de duur van 60 maanden. De maandelijkse verplichting bedraagt € 522. Op 23 oktober 2015 is een

overeenkomst aangegaan met contractnummer 151001 betreffende de lease van een Volkswagen Passat, voor de

duur van 60 maanden. De maandelijkse verplichting bedraagt € 1.133. In de overeenkomsten is een voorschot voor

gereden kilometers opgenomen, welke na afloop van een periode worden afgerekend op basis van het werkelijk

aantal verreden kilometers.

Financiële vaste activa
De hieronder opgenomen vorderingen hebben betrekking op aan Stichting Snappet betaalde waarborgsommen

voor het gebruik van tablets. De looptijd eindigt op het moment dat de samenwerking met Snappet wordt beëindigd.

Verlofuren duurzame inzetbaarheid personeel
Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame

inzetbaarheidsuren in het kader van ouderenverlof voor werknemers van 57 jaar en ouder, zoals bedoeld in

artikel 8 van de cao.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2019

Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018
In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW
3.1.1.1.0 OCW lumpsum 14.497.871 14.195.198 14.083.628
3.1.1.1.3 OCW personeels en arbeidsmarktbeleid 3.331.402 3.227.367 2.755.333
3.1.1.1.4 OCW OAB en impulsgebieden 136.961 125.642 132.238
3.1.1.1.5 OCW prestatiebox 728.683 719.242 676.942
3.1.1.1.7 OCW materiële instandhouding 3.196.506 3.180.236 3.138.745
3.1.1.1.12 OCW bijzondere bekostiging 318.324 0 0
3.1.1.1.19 OCW overige subsidies 128.030 12.991 83.129
3.1.3.1 OCW bijdragen via samenwerkingsverbanden 1.002.540 921.394 957.824

23.340.317 22.382.070 21.827.839
Overige overheidsbijdragen en subsidies

3.2.2.2.0 Gemeente bijdragen onderwijsbeleid 88.115 78.974 1.711
3.2.2.2.1 Gemeente bijdragen huisvesting en materieel 22.567 3.750 30.368
3.2.2.2.2 Gemeente bijdragen personeel 173.748 107.800 144.100
3.2.2.3 Cultuureducatie 21e eeuwse vaardigheden 95.064 0 0

379.494 190.524 176.179
Overige baten

3.5.5 Ouderbijdragen 443.477 376.674 394.793
3.5.1 Verhuur 173.098 114.608 140.785
3.5.2 Detachering personeel 0 13.000 30.830
3.5.10.2 Overige baten 37.137 12.100 44.773

653.712 516.382 611.181

Totaal baten 24.373.523 23.088.976 22.615.199
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Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018
In € In € In €

Lasten

Loonkosten personeel
4.1.1.1 Loonkosten bestuur, directie en toezicht 1.956.385 1.860.685 1.872.568
4.1.1.2 Loonkosten onderwijzend personeel 13.533.779 13.639.295 12.510.899
4.1.1.3 Loonkosten onderwijsondersteunend personeel 2.455.312 2.135.616 2.084.245
4.1.1.4 Loonkosten vervangingen 687.447 551.363 736.423

18.632.923 18.186.959 17.204.135
Overige personele kosten

4.1.2.2.0 Inhuur personeel niet in loondienst 189.498 95.785 81.539
4.1.2.3.0 Scholing en opleiding 505.748 343.050 381.002
4.1.2.3.1 Werkkostenregeling 106.953 90.710 75.101
4.1.2.3.2 Werving en selectie 24.117 33.200 42.067
4.1.2.3.3 Representatie, bijeenkomsten en consumpties 21.052 12.700 24.253
4.1.2.3.4 Beleid en zorg, projecten passend onderwijs 70.492 78.500 59.144
4.1.2.3.9 Overige personele kosten 11.866 24.500 -2.086
4.1.2.3.10 Premiesaldo PF/VF/RF 19.034 0 -82.247
4.1.2.1.11 Dotaties personele voorzieningen 92.509 27.250 32.050
4.1.2.1.12 Onttrekking/vrijval personele voorzieningen 0 0 -129.779

1.041.269 705.695 481.044
Uitkeringen personeel en vervangers

4.1.3.2 Ontvangen vergoedingen Vervangingsfonds -50.679 0 0
4.1.3.3 Uitkeringen (-/-) -575.064 -162.187 -246.026

-625.743 -162.187 -246.026

Personele lasten 19.048.449 18.730.467 17.439.153

Specificatie personele lasten naar samenstelling
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 13.986.146 13.651.399 12.972.110
4.1.1.2 Sociale lasten 1.961.429 1.914.484 1.955.202
4.1.1.3 Premies Vf/Pf en Risicofonds 518.356 505.950 585.952
4.1.1.5 Pensioenlasten 2.166.992 2.115.127 1.690.871

Totaal lonen en salarissen 18.632.923 18.186.959 17.204.135

In de pensioenlasten 2019 en 2018 zijn uitsluitend de werkgeverslasten opgenomen.

Bij LEV-WN waren in 2019 gemiddeld 293 FTE's werkzaam (2018:  267 FTE's)

Onderverdeeld naar: 2019 2018
Directie 21,00 21,00
Onderwijzend personeel 215,00 200,00

Onderwijs ondersteunend personeel 57,00 46,00
293,00 267,00
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Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018
In € In € In €

Afschrijvingen
4.2.2.0 Afschrijvingskosten gebouwen en verbouwingen 16.069 16.068 16.069
4.2.2.1 Afschrijvingskosten meubilair 120.608 146.121 121.646
4.2.2.2 Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur 74.914 84.095 87.154
4.2.2.3 Afschrijvingskosten ICT 240.511 271.324 175.616
4.2.2.4 Afschrijvingskosten leermiddelen 136.895 170.054 141.419
4.2.2.7 Desinvesteringen en boekresultaat mva 122.486 0 0

711.483 687.662 541.904
Huisvestingslasten

4.3.1.0 Huur terreinen en gebouwen 98.317 96.300 96.627
4.3.2.0 Aanpassingen in het kader van onderwijsinnovatie 293.657 0 0
4.3.3.0 Dagelijks onderhoud 229.198 149.500 252.446
4.3.3.0.1 Contractonderhoud 142.187 125.000 128.396
4.3.3.0.2 Overig onderhoud 59.655 36.700 46.084
4.3.4.0 Energie en water 372.799 356.400 350.762
4.3.5.0 Schoonmaakkosten 447.435 459.900 503.823
4.3.6.0 Heffingen en vuilafvoer 71.141 69.425 64.133
4.3.7.2 Dotatie voorziening onderhoud 520.000 520.000 805.000
4.3.8.0 Overige huisvestingslasten 0 2.100 129

2.234.389 1.815.325 2.247.400
Administratie, beheer en bestuur

4.4.1.0 Administratiekosten 313.205 265.000 267.884
4.4.1.0.1 Advieskosten extern 52.604 68.000 68.490
4.4.1.1 Accountantskosten 24.283 35.000 47.869
4.4.1.2 Contributie besturenorganisaties 81.724 77.870 79.781
4.4.1.3 PR 114.317 91.500 63.239
4.4.1.4 Medezeggenschap 7.628 24.200 4.864
4.4.1.5 Telefonie / Dataverbindingen 71.228 77.150 77.151
4.4.1.6 Innovatie 91.128 100.000 79.460
4.4.1.7 Bestuur, R.v.T, Identiteit 69.151 131.800 124.597
4.4.1.8 Overige school- en beheerskosten 179.671 213.320 186.601

1.004.939 1.083.840 999.936

Uitsplitsing accountantskosten
4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 21.907 35.000 47.869
4.4.1.4 Honorarium andere niet-controledienst 2.376 0 0

24.283 35.000 47.869
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Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018
In € In € In €

Inventaris, apparatuur en leermiddelen
4.4.3.0 Onderwijsleerpakket incl. ondw licenties 730.924 708.110 664.734
4.4.3.1 Reproductiekosten 69.464 51.250 66.518
4.4.2.0 Kosten en onderhoud meubilair en inventaris 59.839 65.508 63.226
4.4.2.1 Beheer en kosten ICT incl. adm. licenties 256.417 292.398 302.406

1.116.644 1.117.266 1.096.884
Overige lasten

4.4.5.3 Cultuuractiviteiten 46.317 62.670 83.785
4.4.5.4 Activiteiten t.l.v. ouderbijdragen en projecten 274.312 187.217 114.659
4.4.5.5 Kantinekosten 79.737 71.600 76.846
4.4.5.1 Overige schoolkosten 41.803 38.400 53.709

442.169 359.887 328.999

4.4 Overige instellingslasten 2.563.752 2.560.993 2.425.819

Totaal lasten 24.558.073 23.794.447 22.654.276

Financiële baten en lasten
Financiële baten

6.1.1 Rentebaten en dividenden 6.750 10.000 10.731
6.750 10.000 10.731

Resultaat -177.800 -695.471 -28.346
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(Voorstel) bestemming van het resultaat

Het exploitatieresultaat over het jaar 2019 bedraagt € 177.800 negatief.

Het bestuur stelt voor om het exploitatieresultaat te bestemmen aan de onderstaande reserves.

Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Stand Bestemming Overige Stand

31-dec-18 resultaat mutaties 31-dec-19

€ € € €

Algemene reserve 4.469.987 -484.880 0 3.985.107

Bestemmingsreserves publiek 473.171 267.901 0 741.072

Bestemmingsreserves privaat 477.100 39.179 0 516.279

5.420.258 -177.800 0 5.242.458

De reserves zijn in detail als volgt gemuteerd:

Stand Bestemming Overige Stand

31-dec-18 resultaat mutaties 31-dec-19

€ € € €

Algemene reserve 4.469.987 -484.880 0 3.985.107

Reserve herwaardering 97.829 -30.890 0 66.939

Reserve personele kosten 0 318.324 0 318.324

Reserve overige bestemmingen 375.342 -19.534 0 355.808

Algemene reserve private middelen 477.100 39.179 0 516.279

5.420.258 -177.800 0 5.242.458
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan

die van belang zijn voor de beoordeling van de financiële positie van de instelling.
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Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Per  31 december 2019 zijn er financiële of organisatorische banden met de volgende rechtspersonen:

SWV Naam Adres Postcode en woonplaats
P02601 SWV Utrecht goed voor elkaar Kaaphoorndreef 66 2563 AW Utrecht
P02605 Profi Pendi (Houten) Dukatenburg 101 3437 AB Nieuwegein
P02701 ST. SWV Kop van Noord-Holland Postbus 80 1620 AB Hoorn
P02703 St. SWV Noord-Kennemerland PC James Wattstraat 4 1817 DC Alkmaar
P02707 SWV PO Amsterdam Diemen Postbus 9853 1006 AN Amsterdam
P02711 St.SWV PO IJmond Castricummer Werf 102 1901 RS Castricum
P02801 PPO Leiden Elisabethhof 21-23 2353 EW  LEIDERDORP
P02805 SWV PO Riba p/a Burcht Mozartstraat 180a 2983 AK Ridderkerk
P02806 PPO Rotterdam Schiekade 34 3032 AJ Rotterdam
P02807 SWV Schiedam, Vlaardingen, Maassluis Maassluis Piersonstraat 31 3119 RG Schiedam
P02808 SWV PO Kindkracht Spijkenisse, Voorne-Putten Gemeenlandsedijk Nrd 26c 3216 AG Abbenbroek
P02809 SMV PO Drechtsteden Postbus 1204 3360 BE Sliedrecht
P02811 PPO Delflanden (PO2802) Postbus 698 2600 AR Deift
P02813 SWV Rijnstreek Postbus 2032 2400 CA Alphen aan den Rijn
P02814 SWV PO Midden Holland Stavorenweg 6 2803 PT Gouda
P02815 SPPOH (Haaglanden) Binckhorstlaan 145 2516 BA Den Haag
P02816 SWV De Driegang Korenbloemstraat 4 2971 BH Bleskensgraaf
P02817 SWV PO Zoetermeer Bredewater 4 2715 CA Zoetermeer
P02818 SPPO Aan den Ijssel De Linie 1f 2905 AX Capelle aan den IJsseI
P02901 SWV Kind op 1 Postbus 351 4380 AJ Vlissingen
P02903 SWV PPO Zeeuws Vlaanderen Postbus 331 4530 AH Terneuzen

Alle hierboven vermelde samenwerkingsverbanden vallen onder activiteitencode 4, overig.
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WNT-verantwoording 2019
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan. Per 1 januari 2016 is de maximale beloning afhankelijk van het aantal complexiteitspunten van de organisatie.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op LEV Scholengroep West Nederland van
toepassing zijnde regelgeving het WNT maximum voor het onderwijs.

Het bezoldigingsmaximum in het boekjaar 2019 is € 152.000 Aantal punten 9
Klasse D

Het intern toezichthoudend orgaan heeft in haar vergadering van 12-12-2018  ingestemd met deze WNT norm.

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 4
Gemiddeld aantal leerlingen 3
Gewogen aantal onderwijssoorten 2
Totaal aantal complexiteitspunten 9

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie 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 WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15%
en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Voor elke hieronder vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post overige
vorderingen. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

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

Bedragen x € 1
Functiegegevens
Duur functievervulling 2019 1-jan-19 31-dec-19

Deeltijdfactor in fte
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning incl. onkosten

Beloning betaalbaar op termijn
Subtotaal

Individueel WNT-maximum
Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Motivering indien overschrijding
Gegevens 2018
Functiegegevens
Duur functievervulling 2018 1-jan-18 31-dec-18
Deeltijdfactor in fte

Dienstbetrekking?
Bezoldiging 2018
Beloning incl. onkosten
Beloning betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2018
Individueel WNT-maximum

R. Tromp

1,0

Directeur-bestuurder

Ja

136.682

152.000

17.897

1,0

115.950

117.055

19.627

136.682

Ja

146.000
133.847

Directeur-bestuurder
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Niet van toepassing

Bedragen x € 1
Functiegegevens
Duur functievervulling 2019 1-jan-19 30-jun-19 1-jan-19 31-dec-19
Bezoldiging
Bezoldiging totaal
Individueel WNT-maximum 
Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Motivering indien overschrijding
Gegevens 2018
Functiegegevens
Duur functievervulling 2018 1-jan-18 31-dec-18 1-jan-18 31-dec-18 1-jan-18 30-jun-18
Bezoldiging 2018
Bezoldiging totaal
Totaal bezoldiging 2018
Individueel WNT-maximum 

Functiegegevens
Duur functievervulling 2019 1-jan-19 31-dec-19 1-jul-19 31-dec-19 1-jan-19 30-jun-19
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel WNT-maximum 
Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Motivering indien overschrijding
Gegevens 2018
Functiegegevens
Duur functievervulling 2018 1-jan-18 31-dec-18 1-jan-18 31-dec-18
Bezoldiging 2018
Bezoldiging totaal
Totaal bezoldiging 2018
Individueel WNT-maximum 

Functiegegevens
Duur functievervulling 2019 1-jan-19 31-dec-19 1-jul-19 31-dec-19
Bezoldiging
Bezoldiging totaal
Individueel WNT-maximum 
Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Motivering indien overschrijding
Gegevens 2018
Functiegegevens
Duur functievervulling 1-jan-18 30-06-218 1-jul-18 31-dec-18
Bezoldiging 2018
Bezoldiging totaal
Totaal bezoldiging 2018
Individueel WNT-maximum 

3. Overige rapportageverplictingen op grond van de WNT
Niet van toepassing

3.600 2.700 1.800

nvt nvt

3.600 3.600

0
7.249

15.200 11.494 7.538

2.400 1.200

nvt nvt nvt

Lid

1.800 0

3.600 2.700 1.800

3.600 3.600

2.400 1.200

14.600

nvt nvt

J.J. van Ginkel W. de Ruiter

11.306

5.413
14.600 7.240

1.800
21.900

R.J. de Vries H. Groenendijk- de Vries H. Groenendijk- de Vries

2.400

Lid Lid

Lid Lid

C. van den Berge- Moeleker
14.600

Voorzitter Lid

1.842 4.800

A. Bestebreur

1.842 4.800

15.200

Voorzitter Lid

5.413 2.400 1.800

Voorzitter Lid Lid

7.662

1.800

K. Tigelaar J. Tiegelaar
Lid Lid

15.200
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan de raad van toezicht van 

LEV Scholengroep West Nederland  

's-Molenaarsweg 1 

2401 LL ALPHEN A/D RIJN 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 2019 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van LEV Scholengroep West Nederland te ALPHEN 

A/D RIJN gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel: 

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

grootte en de samenstelling van het vermogen van LEV Scholengroep West 

Nederland op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 

2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2019; 

(2) de staat van baten en lasten over 2019; 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 2019 

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

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van LEV Scholengroep West Nederland 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 2019 hebben wij de 

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

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

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

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

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

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
 andere informatie 

 

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

informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• overige gegevens. 

 

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 2019 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 2019 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

 

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

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving. 

 

 

  



 

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met  
betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor 

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

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

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

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.  

 

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en 

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

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

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

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

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening. 

 

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

proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

 

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

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

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

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

fouten en fraude ontdekken.  

 

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

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

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

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

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel.  

  



 

 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s 

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, 

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

de balansmutaties, die van materieel belang zijn 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controle-  

werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en  

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

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

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

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

doorbreken van de interne beheersing; 

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

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

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

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

onderwijsinstelling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteits-

veronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen 

controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar 

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

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

onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen 

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

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden 

dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

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

de daarin opgenomen toelichtingen; en 

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

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel 

belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 

  



 

 

 

 

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

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

naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de 

interne beheersing. 

 

Eindhoven, 18 mei 2020 

Wijs Accountants 

 

 

 

 

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

 

 

Kenmerk: 2020.0098.conv 

 


