
 

 

   BESTUURSVERSLAG 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

20210526 Bestuursverslag LEV-WN 2020 2 

Inhoudsopgave     
            
Voorwoord Vol Vertrouwen              3 

Instellingsgegevens              4 

Gegevens rechtspersoon              5 

Organogram                        6 

Algemene informatie LEV-WN              7 

- Jaarverslag 2020 Raad van Toezicht LEV-WN                                   11 

- Jaarverslag 2020 GMR  LEV-WN                               13 

- Jaarverslag 2020  vertrouwenspersonen                 14 

LEV Academie en Projecten                                                      15 

- LEV-WN Passend Onderwijs verslag 2020                                      17 

- Rapportage Praktijk Pabo LEV-WN                              19 

- ICT LEV-WN Onderwijs op Afstand                              21 

LEV-WN Financieel beleid 2020 & verantwoording financiën                                    23 

       - Financieel beleid 2020                                              23 

  - Risico’s en Risicobeheersing                  25 

- Verantwoording Financiën                                        29 

Overzicht Projecten onderhoud scholen                     34           

Personeel en Organisatie                                             38 

LEV-WN aantal leerlingen per 1 oktober 2020                                 42 

Privancybeleid LEV-WN                     43 

PR en Marketing                                44 

Tot slot                       45 

 

 

Jaarrekening 2020                    46 



 

20210526 Bestuursverslag LEV-WN 2020 3 

        

Vol vertrouwen! 
 
Vorig jaar schreven we het voorwoord van het bestuursverslag 2019 in een periode van grote 
onzekerheid. We zaten midden in de corona-crisis. En dat zitten we nog steeds.  
 
We hebben u vorig jaar verteld over onze expeditie en dat we met alle scholen Samen op Expeditie 
zijn gaan. We hadden prachtige plannen en zaten vol energie het LEV-Onderwijs op een andere 
manier in te richten. Gelukkig hebben we de plannen en zeer gemotiveerde medewerkers nog 
steeds. In dit bestuursverslag leggen we verantwoording af. U kunt lezen hoe het ICT een sprong 
heeft gemaakt in het thuisonderwijs, maar ook dat onze plannen voor de expeditie doorgaan, al is 
het op een lager pitje. LEV-WN is een financieel gezonde organisatie ook dat kunt u lezen. 

Maart 2020. Vanwege COVID-19 waren er allerlei besmettingen wereldwijd en ook in Nederland en 
zo ook op onze scholen. Wat we niet voor mogelijk hebben gehouden, gebeurde.  
In maart 2020 en in het najaar van 2020 hebben we onze scholen voor een lange periode moeten 
sluiten om erger te voorkomen. 
 
Wat moesten we ineens omdenken met elkaar. Onze leerlingen mochten vanwege de risico’s niet 
meer op school komen. Met alle directeuren hebben we overleg gehad en we hebben de tijd 
genomen het thuisonderwijs goed voor te bereiden. De leerlingen mochten hun chromebooks mee 
naar huis nemen. Voor kinderen van ouders met vitale beroepen werd er voor opvang op de scholen 
gezorgd. 
Met veel bewondering en trots heb ik gekeken naar de flexibiliteit, de inspanningen en expertise van 
onze medewerkers. Ze bleven volhouden in deze onzekere tijd. Ze schakelden van fysieke lessen naar 
online lessen. Het thuisonderwijs kreeg steeds meer vorm.  
Maar ook heb ik veel respect voor de ouders van onze leerlingen.  
Van hen werd verwacht naast het begeleiden van hun kinderen hun eigen werk nog thuis te doen.  
Ga er maar aan staan! 
 
Het is nog steeds een spannende tijd. Ziekte en sterven ervaren we van dichtbij en we leven mee met 
degenen die getroffen zijn door het virus. Ook onder het LEV-personeel zijn er zieken. En doordat er 
al personeelstekorten zijn, wordt de druk op de teams groter. 
 
Wij vertrouwen op onze God en verwachten alles van Hem. Hij blijft zorgen. Laten we naar elkaar 
blijven omzien en verbonden blijven door ons geloof in Jezus Christus,  

 
René Tromp, Directeur-bestuurder LEV-WN  
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Instellingsgegevens  
 
Naam bevoegd gezag  

 
LEV Scholengroep West-Nederland 
’s-Molenaarsweg 1 
2401 LL  Alphen aan den Rijn 
T (0172) 41 88 30 
 
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.  
 
Code Goed Bestuur 
In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgesteld rond 
professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. 
LEV-WN handhaaft deze code.  
 

Klachten 2020 
In 2020 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 Platanenstraat 6 2982 CR 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 
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Algemene informatie LEV-WN  

 
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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2020 

In het jaar 2020 hebben de gebruikelijke vergaderingen en overlegmomenten binnen LEV-WN 
plaatsgevonden met bestuurskantoor, directeuren, RvT, GMR, netwerken, personeel, werkgroepen, 
coaches, externe vertrouwenspersonen, projecten en personeel. 
 
Het grootste deel van 2020 heeft in het teken gestaan van COVID-19 en de daarbij komende 
aanpassingen in het onderwijs. 
Er is veel onderwijs op afstand gegeven en onderwijs met praktische aangepaste regels in de scholen. 
Van begin af aan is er continue communicatie geweest met de directeuren, het personeel en de 
ouders over aanpak van het onderwijs en afspraken over de te volgen veiligheidsregels voor de 
gezondheid van leerlingen en medewerkers. Bij alles heeft veiligheid voor de gezondheid steeds 
voorop gestaan.  
Daarnaast uiteraard de kwaliteit en facilitering (o.a. extra investering in Chrome Books) van goed 
onderwijs aan de leerlingen van LEV-WN. 
 
Met de directeuren waren er voor de scholen al noodplannen gerealiseerd om proactief in te spelen 
op de mogelijkheid van het lerarentekort. Deze noodplannen kwamen en komen ook goed van pas 
tijdens deze Corona-tijd. 
 
De fysieke afspraken zijn omgezet naar digitale afspraken. Wat digitaal niet te realiseren was is in 
eerste instantie gecanceld, te denken valt aan, BHV praktijktrainingen, Kanjertrainingen, sommige 
netwerken, enz.  
Door meer ervaring met de digitale omgeving, werd er in de loop van de tijd meer ontwikkeld om 
zaken toch mogelijk te maken. 
 
Wat was er nog meer in 2020: 
• Samensturing (o.b.v. Rianca Evers) 

Samensturing is een organisatiefilosofie voor het organiseren en veranderen vanuit gedeelde 
verantwoordelijkheid. Het doel daarbij is het creëren van gelijkwaardigheid en wederkerigheid 
tussen organisatielagen (management en medewerkers) met als resultaat bevlogen 
medewerkers, effectieve teams, waardevolle en inspirerende leiders en een succesvolle 
organisatie.  

• Studiedag ontwikkeling scholen Expeditieplan 2019-2023 
Er zijn door de directeuren twee scholen bezocht met het doel de ontwikkelingen van deze 
scholen te bekijken en te bevragen, met daarnaast een reflectie naar de ontwikkelplannen van 
hun eigen scholen. 

• Studiedag ambitie 1 Identiteit 
Jos Douma heeft deze dag geleid. 

• Onderzoeksvraag PO-Raad 
Hoe breng je de ontwikkeling van de leerling in beeld. 

• Intervisie  
Aan het begin van het jaar is er nog gelegenheid geweest voor fysieke intervisie met de 
directeuren. 

• Ontwikkeling IKC binnen LEV-WN  
Binnen LEV-WN zijn enkele scholen hiermee gestart (zie de informatie verderop in dit 
bestuursverslag). 

• Gebouwen 
Er is veel in ontwikkeling rond het IHP, nieuwbouw en renovatie/verbouwing van de 
schoolgebouwen.  
Op dit moment heeft LEV-WN 14 projecten van nieuwbouw en renovatie op de agenda staan 
voor de komende jaren. 
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• CO2 meting 
Alle scholen zijn gemeten. Per school wordt er gekeken wat er gedaan moet worden.  

• Burgerschapsvorming (2020-2021) 
Voor LEV-WN is het thema burgerschapsvorming van groot belang. Onderwijs is inherent 
vormend.  
Het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes staat in dienst van de brede vorming van 
jongeren. Voor LEV-WN zijn burgerschapsvorming en de christelijke identiteit nauw met elkaar 
verbonden.  
Binnen het zelf-evaluatie-instrument van onze scholen ontbreekt nog een expliciet deel over 
burgerschapsvorming.  
We ontwikkelen een visie op burgerschapsvorming en explicitering hiervan in de scholen, met als 
resultaat, een zelf-evaluatie burgerschapsvorming passend binnen het zelf-evaluatie-instrument 
van LEV-WN. 

• Website 
LEV-WN werkt aan een nieuwe website. 

• Kwaliteitspeilingen 
Binnen onze scholen zijn de volgende kwaliteitspeilingen afgenomen: 
ouderbetrokkenheidsonderzoek, medewerkers inzetbaarheidsonderzoek en veilige school. 
Het leerlingen tevredenheidsonderzoek is vanwege COVID-19 uitgesteld naar het voorjaar van 
2021. 

• Inspectie van het primair onderwijs 
Het bestuur heeft een bezoek van de nieuwe inspecteur gehad. Dit bezoek is met voldoende 
beoordeeld. We krijgen de ruimte onze eigen keuzes te maken en verantwoording hierover te 
geven. 

• Externe vertrouwenspersonen 
Er is werving gedaan naar twee nieuwe externe vertrouwenspersonen. Er was één vacature, 
maar er is  gekozen om twee personen aan te stellen. We hebben dan 4 externe 
vertrouwenspersonen voor 25 scholen. Deze keuze is mede gebaseerd op de IKC ontwikkelingen 
binnen de scholen van LEV-WN 

• Voorbereiden aansluiting GBS Immanuel te Best 
Het bestuur van GBS Immanuel te Best heeft aangegeven aan te willen sluiten bij LEV-WN. Na 
grondig onderzoek van zowel de kwaliteit van het onderwijs als het gebouw, is het traject gestart 
om de school aan te laten sluiten. Dit vanwege het feit dat de school met vergelijkbare identiteit, 
als één-pitter nog de laatste van de richting is. 

 
Beleidzaken 
• De begroting van 2020 is vastgesteld. 
• Het Bestuursverslag (inclusief jaarrekening) 2019 is vastgesteld. 
• De begroting 2021 is in concept klaar. 
• CAO Herindeling functiebouwhuis: implementatie van de inschaling van directeuren en 

ondersteunend personeel. We hebben het proces van herwaarderen en actualiseren zorgvuldig 
en transparant uitgevoerd door het aanstellen van klankbordgroepen en een externe 
kwalitatieve check toe te voegen.  

• Identiteit, update van het identiteitsdocument Het Licht schijnt is in concept klaar.  
Afronding voor de zomer 2021. 
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Jaarverslag 2020 Raad van Toezicht LEV-WN  
De Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak het toezicht houden op het functioneren van de organisatie 
in het algemeen en het bestuur van de vereniging in het bijzonder. Ook ziet de RvT toe 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. 
Het gaat hierbij om het realiseren van de doelstelling (het doen geven van gereformeerd onderwijs), 
het beleid en de algemene gang van zaken, zoals uitgewerkt in de statuten van de vereniging en het 
reglement voor de RvT. 

De RvT ziet erop toe dat het bestuur is gericht op de doelstelling en het belang van de vereniging, de 
verwachtingen van stakeholders (ouders, leerlingen, gemeente, aanpalend onderwijs en opvang), 
wettelijke bepalingen en actuele zienswijzen over onderwijskwaliteit en verantwoorde 
bedrijfsvoering. 

Naast toezichthouder is de RvT ook adviesorgaan en werkgever; bovendien heeft zij wettelijk 
bepaalde bestuurlijke taken alsmede een verantwoordingsplicht. De RvT voert deze taken 
onafhankelijk uit, vanuit een grondhouding van liefde, vertrouwen en geloof in ontwikkeling en een 
beroep op en in verwachting van de betrouwbaarheid en professionaliteit van alle betrokkenen. 

2020 was een bijzonder jaar, met name door de gang van zaken rond Covid-19. De RvT vergaderde 
mede hierdoor vaker dan gebruikelijk (acht keer), soms (deels) zonder de bestuurder. De bestuurder 
heeft de RvT goed meegenomen in de ontwikkelingen, bijvoorbeeld rond het onderwijs op afstand, 
de samenwerking met de toe te treden school Immanuël in Best (per 1 januari 2021) en het 
ledenbeleid van LEV-WN, de opstart en juridische vormgeving van pilots met integrale kindcentra 
(IKC’s) en de voortgang van het Expeditie-plan op de scholen. Conform de statuten stemde de RvT in 
met de begroting en de plannen voor 2020 alsmede de jaarrekening 2019. Door Covid-19 kon het 
jaarlijkse scholenbezoek helaas niet plaatsvinden. Het jaargesprek met de bestuurder is uitgesteld 
naar begin 2021. 

Onderwerpen waar de RvT zich in 2020 mee bezighield: 

- Samensturingsfilosofie met Rianca Evers, inclusief toespitsing op toezichtkader en 
zelfonderzoek. 

- Het opstellen van een eigen toezichtvisie als basis voor het intern toezichtkader. 
- Identiteit en de vertaling hiervan in woord en praktijk. 
- Het zoeken naar twee nieuwe kandidaten voor de RvT, samen met de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR). 
- Onderhouden van de communicatie met de GMR (minimaal twee keer). 
- Op de hoogte blijven inzake en communicatie met de andere stakeholders. 
- Het lerarentekort, absentie (ook door Covid-19), medewerkers-inzetbaarheid, interne 

opvang etc. 
- De financiële situatie van de scholen en huisvestingszaken, ook met oog op toekomstplannen 

en -investeringsniveau. 
- Doorgaande aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs, bij onderwijs op afstand, in 

combinatie met het Expeditieplan, en ook in verband met tussentijds contact met de 
onderwijsinspectie. 

- Leren op afstand, waarbij door COVID-19 veelvuldig gebruik werd gemaakt van  
ICT-mogelijkheden. 

- Pedagogische klimaat binnen de scholen. 
- Doorgaande ontwikkeling met betrekking tot de pilots IKC’s. 
- Contacten met samenwerkingsverbanden en gemeentes. 
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- Verdergaande professionalisering binnen de organisatie centraal en decentraal. 
- De samenwerking met administratiekantoor en accountant. 

Verder hebben leden van de RvT: 

- Gezamenlijk en als auditcommissie overleg gevoerd met de bestuurder en de externe 
accountant. 

- In samenwerking met twee leden van de GMR een wervingsprocedure doorlopen met een 
extern wervings- en selectiekantoor voor twee nieuwe leden van de RvT. 

- Met de bestuurder afspraken gemaakt over vergaderprocessen voor de auditcommissie 
inzake de begroting en voor de Raad als geheel om meer thematisch te kunnen werken.  

- Kennis genomen van publicaties VTOI/NVTK en een cursus gevolgd inzake 
toezichthouderschap bij IKC’s. 

Aan de ledenvergadering is dit jaar een andere invulling gegeven door Covid-19. Vanwege de 
tussentijdse komst van de twee nieuwe leden van de RvT zijn de leden geïnformeerd via het LEV-WN 
verenigingsmagazine in december 2020; bij de volgende ledenvergadering kunnen de nieuwe RvT-
leden met terugwerkende kracht benoemd worden. 

Inzake de renumeratie van de RvT is in 2020 gekozen voor een ongewijzigde beloning, ruim onder de 
wettelijke maxima. Hiermee wordt in de ogen van de RvT passende matigheid betracht. 
In de zomer van 2020 werd onder dank afscheid genomen van de heer J. van Ginkel.  
De heer R.J. de Vries werd bereid gevonden zijn termijn nog te verlengen tot eind 2020. Van hem 
wordt begin 2021 op passende wijze afscheid genomen. Met ingang van januari 2021 verwelkomen 
we mevrouw P. van den Bosch en de heer A. Prins. 
 
Leden Raad van Toezicht, inclusief datum aftredend: 

Mw. H. Groenendijk-de Vries, voorzitter Raad van Toezicht Aftredend: 01-07-2022 
Mw. J. Tiegelaar, lid Raad van Toezicht     Aftredend: 01-07-2023  
Dhr. K. Tigelaar, lid Raad van Toezicht    Aftredend: 01-07-2022 
Dhr. J.J. van Ginkel      Afgetreden: 30 juni 2020 
Dhr. R.J. de Vries      Afgetreden: 31 december 2020 
 
Nevenfuncties leden Raad van Toezicht: 

§ Mevr. H. Groenendijk, afdelingsleider GSR Rotterdam en raadslid gemeente Capelle 

aan den IJssel (bezoldigd) met daarbij (onbezoldigd) als extra functies: voorzitter 

auditcommissie en lid algemeen bestuur recreatieschap Hitland, preekvoorziener 

GKV Capelle aan den IJssel Z/W (onbezoldigd). 

§ Mevr. J. Tiegelaar, geen nevenfuncties 
§ Dhr. K. Tigelaar, Burgemeester Leidschendam-Voorburg (bezoldigd),  

Onbezoldigd: Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden, Lid Algemeen Bestuur 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Voorzitter Adviesraad Christiaan Huygens 
Wetenschapsprijs, Voorzitter Vereniging Zuid Hollandse Gemeenten, afd. van de VNG, Lid 
bestuur Vereniging Sport en Gemeenten en Vicevoorzitter Landelijk Bestuur ChristenUnie. 

§ Dhr. R.J. de Vries, voorzitter van het bestuur van de Stichting Predikantsplaats 

Voorburg 
§ Dhr. R. Tromp, lid RvT van Stichting Welzijn Velsen/Beverwijk en in de kerkenraad 

Petrakerk IJmuiden. 
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Jaarverslag 2020 GMR LEV-WN 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de vereniging 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 2020. 
 
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 het 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 2020 zijn er de volgende leden in de GMR: 
 

Oudergeleding: 

• Marian Poutsma 
• Hanneke Feunekes 
• Margreet Steenbergen-Bos 
• John de Voogd 
• Ken Wan Wong 

Nieuw aangetreden in de oudergeleding zijn: Hanneke Feunekes , John de Voogd en Ken Wan Wong. 
 
Personeelsgeleding: 

• Anne Koster 
• Renske Vink 
• Gretha Scholtens-Prins 
• Annemarie Vennik 
• Janneke Verhoogh 

 
Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat uit een voorzitter (Margreet Bos), Renske Vink 
(secretaris). Het afgelopen jaar heeft de GMR tweemaal met de Directeur-bestuurder een 
vergadering gehouden en driemaal onderling, deze waren allemaal digitaal. 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  

• Begroting 2020 
• Covid 19 Stand van Zaken op de scholen aangaande onderwijs op afstand, gezondheid en 

veiligheid, Covid-regels en opstart scholen. 
• Aansluiting Immanuelschool uit Best en effect-rapport aansluiting Immanuel, waar unaniem 

instemming voor is gegeven door de GMR.  
• Implementatie functiebouwhuis volgens CAO, de PGMR heeft hier instemming op gegeven. 
• Overig: Afvaardiging van GMR heeft geparticipeerd en meegedraaid bij sollicitatie en 

benoeming nieuw lid voor de Raad van toezicht.  
• De GMR is aan het denken gezet over de verbinding en communicatie tussen GMR en MR 

van de afzonderlijke scholen.  

Belangrijkste doelen  

-  Informeren van de MR-en.  
-  Zorgen dat de GMR bekend is bij de MR-en, zodat deze de GMR weten te vinden  
-  De communicatie tussen GMR en MR moet nog verder uitgewerkt worden.  
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Jaarverslag Vertrouwenspersonen  
Het team Vertrouwenspersonen bestaat sinds oktober 2020 uit vier personen: 

- Dhr. Guus Meuleman 
- Dhr. Dirk-Jan Uithol-Kroes 
- Mw. Janneke Moerman 
- Mw. Renske Koelewijn 

Mw. Gré Kraaijeveld-Buitendijk heeft in september 2020 aangegeven dat zij wilde stoppen als 
vertrouwenspersoon voor LEV-WN. Dit in verband met de veranderde werkzaamheden van de 
vertrouwenspersoon. Zij is vervangen door dhr. Dirk-Jan Uithol-Kroes en Mw. Janneke Moerman. 
 
Algemeen verslag 2020 
Regio avonden 

Er zijn een drietal regioavonden gehouden voor de interne vertrouwens personen. Op deze 
avonden stond naast voorlichting ook ontmoeting en onderling consultatie centraal.  
De regioavonden zijn geleid door Mw. Janet Drost van Centraal Nederland in samenwerking 
met de externe vertrouwenspersonen Dhr. Guus Meuleman en Mw. Renske Koelewijn. 

Beleid EVP/IVP 
  In 2020 is als gevolg op 2019 verder gewerkt aan het beleid, de bekendheid, de   
   klachtenroute en de taakverdeling van de externe vertrouwenspersonen en de interne   
  vertrouwenspersonen binnen LEV-WN. Er is een duidelijke klachtenroute geschreven voor  
  ouders. Er is gekeken naar de vindbaarheid op website, schoolgidsen en anderszins.  
  Ook is er gekozen voor een naamwisseling van de toen nog ‘contactpersonen’ naar interne  
  vertrouwenspersonen omdat taakomschrijving beter bij deze naam past dan bij  
  ‘contactpersonen’.  
COVID-19 
  In maart 2020 is Nederland getroffen door het COVID-19 virus. De intervisies van de externe  
  vertrouwenspersonen hebben daardoor online plaats gevonden. In november 2020 is er voor  
  de interne vertrouwenspersonen een online inloop georganiseerd waar laagdrempelig met  
  elkaar gesproken kon worden, vragen gesteld konden worden en eventueel casuïstiek    
  behandeld kon worden. Opkomst was groot. 
Klachten 2020 

In 2020 is een aantal keer contact gezocht met de externe vertrouwenspersonen.  
Dit betrof contacten met directeuren en interne vertrouwens personen.  

  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. 
 

Voorgenomen acties voor 2021 
- Afhankelijk van het verloop van de COVID-19 pandemie gaan we weer een aantal regio 

ontmoetingen organiseren. 
- In de 2e helft van 2021 willen we, eveneens afhankelijk van het verloop van de pandemie, de 

basiscursus voor interne vertrouwenspersonen van Centraal Nederland aanbieden. 
- De externe vertrouwenspersonen zijn voornemens in 2021 contact op te nemen met hun 

scholen, ofwel telefonisch ofwel door middel van een bezoek. 

 
 
 
 



 

20210526 Bestuursverslag LEV-WN 2020 15 

LEV Academie en Projecten 
 
Inleiding 

In het jaar 2020 heeft COVID-19 veel effect gehad op de activiteiten die we normaliter gewend zijn 
als Academie vorm te geven. De fysieke bijeenkomsten die gepland stonden, konden helaas geen 
doorgang vinden.  
 
Omdat we als organisatie in een grote regio (van Den Helder tot Axel) niet vanuit bovenschoolse 
bewegingen tussen de 25 scholen het virus wilde verspreiden, heeft dit fysiek nagenoeg alles 
stilgezet. Centrale en lokale fysieke trainingen konden niet plaatsvinden, interne LEV-coaches konden 
geen individuele medewerkers op locatie begeleiden en coachen. 
 
Toch heeft virus ook gezorgd voor andere accenten en is er ook op een andere wijze vanuit de  
LEV-Academie een gerichte ondersteuning geweest in haar doelstelling “het ontwikkelen en 
organiseren van het duurzaam leren van LEV-medewerkers en leidinggevenden door gerichte 
leeractiviteiten aan te bieden”.  
 
 
Realisatie Academie in 2020   

• Onderwijs op afstand 
Toen de eerste lock-down ingezet werd en de kinderen niet meer naar school gingen, zijn er 
met grote voortvarendheid in het OICT-netwerk, stappen gezet.  
Een goed draaiend netwerk waarin samen gebouwd werd en heel nadrukkelijk van elkaar 
geleerd werd. Niet sec vanuit de gedachte om online oplossingen te hebben, maar vooral 
ingegeven vanuit het leveren van goede kwaliteit onderwijs. Een universele kwaliteitskaart 
‘onderwijs op afstand’ was het resultaat. 
Het OICT-netwerk kwam in begin wekelijks digitaal bij elkaar en dit heeft bijgedragen aan 
mooie innovaties binnen LEV-WN. 
 

● Opleidingen en netwerken  
Zoals aangegeven zijn de fysieke bijeenkomsten in feite allemaal geannuleerd. Naast de 
onmogelijkheid fysiek bij elkaar te komen, resteerde er naast de uitdaging om in coronatijd 
wisselend onderwijs te geven weinig ontwikkelruimte bij medewerkers om trainingen en 
cursussen te volgen. 
 
De vanuit LEV-WN gefaciliteerde teamtrainingen voor alle scholen ter ondersteuning van 
schoolteams om hun nieuwe onderwijskoers te implementeren, zijn doorgeschoven naar 
2021. 
 
Ook de individuele onderwijsinhoudelijke trainingen die gepland stonden om aan de slag te 
gaan met onderwijsvernieuwing op schoolniveau, zijn slechts mondjesmaat gerealiseerd.  
 
Tegen het einde van het jaar heeft een digitale netwerkmorgen plaatsgevonden van het 
domein ’specialisatie jonge kind’. Veel scholen zijn vanuit hun onderwijsvernieuwing bezig 
met een verantwoorde verbinding tussen groep 2 en 3. Het aantal deelnemers voor deze 
morgen was bijzonder groot. Hiermee zijn we bevestigd in onze keuze om meer en meer 
vraaggericht relevante en inhoudelijke thema’s aan te bieden in plaats van een duidelijke 
leerlijn voor een beperkte groep deelnemers. 
Op deze ingeslagen weg zijn we voornemens de netwerken nadrukkelijker vorm te geven. 
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• Interne coaches  

Binnen LEV-WN werken drie bekwame coaches. Twee geregistreerde coaches hebben als focus 
het begeleiden van teams in hun teamontwikkeling, maar vooral de begeleiding in individuele 
trajecten van startende en ervaren leerkrachten. 
Specifiek voor de begeleiding van pabo-studenten is een derde coach intrinsiek verbonden 
met twee PABO’s, te weten VIAA in Zwolle en CHE in Ede. De PraktijkPabo van LEV-WN wordt 
vanuit deze twee PABO’s mede vormgegeven. Hierover is een separaat verslag gemaakt. 

Vanwege COVID19 hebben de coaches op een beperkte wijze via video-contact de 
begeleiding en coaching gedaan, voor zover de medewerkers en studenten al fysiek aanwezig 
waren.  
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LEV-WN Passend Onderwijs verslag 2020 
 

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 Scholengroep West-Nederland namens het bestuur de plaatselijke 
vergaderingen bezoekt en de schooldirecteuren het bestuur hierin vertegenwoordigen.   
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 

● Als gevolg van COVID19 en de afwezigheid van kinderen op school, zijn er duidelijk minder 
onderzoeken uitgevoerd dan in het jaar 2019. Dit betreft een incidentele daling. 

● Vanuit de samenwerkingsverbanden is er in 2020 iets meer geld in totaal ter beschikking 
gekomen voor LEV-WN. Wanneer dit echter afgezet wordt tegen de groei in 
leerlingenaantallen binnen LEV-WN, dan wordt deze relatieve budgettoename te niet 
gedaan.  

● Tussen de verschillende samenwerkingsverbanden zijn er grote verschillen in vergoedingen 
te zien. Enkele samenwerkingsverbanden hebben nadrukkelijk (blijvend) minder geld te 
besteden en om die reden is de centrale afdracht binnen LEV-WN een noodzaak tot het 
bieden van goede ondersteuning op al onze scholen. 

● 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 dient te blijven houden op de 
besluitvorming. 

● 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 43 onderzoeken uitgevoerd (IQ, dyslexie, dyscalculie, werkhouding en sociaal-
emotioneel). 

o Er is op vijf scholen een NIO-afname geweest, waar in totaal 99 kinderen aan hebben 
deelgenomen.  

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

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

o Er is één TLV-aanvraag geweest waar de orthopedagoog een advies heeft 
uitgebracht. Dat betekent dat er één kind met ondersteuning van het 
ondersteuningsloket naar het speciaal basisonderwijs is verwezen.  
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o Er is expertise aangereikt aan het IB-netwerk van LEV-WN.  
o Als deskundige vraagbaak heeft het ondersteuningsloket regelmatig geadviseerd en 

meegedacht met de scholen in velerlei vraagstukken. 
● De afname in onderzoeken van circa 25% ten opzichte van 2019 heeft een tweetal 

verklaringen. COVID-19 is een belangrijke reden voor een incidentele vermindering.  
De afname in dyslexie-onderzoek laat daarnaast zien dat de scholen beter hun weg vinden 
naar de vergoede dyslexietrajecten. Hetgeen hoogstwaarschijnlijk een blijvende 
vermindering is. 

● De toename in NIO-afnames is puur het gevolg van de beperkte toetsing in coronatijd.  Het 
was een bruikbaar instrument in verband met de weging van de stap naar vervolgonderwijs.  

● Het zeer lage percentage doorverwijzingen naar speciaal (basis) onderwijs binnen LEV-WN is 
al jaren structureel en duurzaam laag. Dit geldt voor alle doorverwijzingen, ook de 
verwijzingen waar het ondersteuningsloket niet in betrokken is geweest.  
Een bevestiging in de keuze om meer en meer inclusiever onderwijs te bieden. 

● Voor het bieden van voldoende ondersteuning aan alle kinderen, was de bekostiging vanuit 
de samenwerkingsverbanden 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 2020 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. 
Helaas zijn door COVID-19 het overgrote deel van de fysieke netwerkbijeenkomsten 
geannuleerd en is de bijdrage door het ondersteuningsloket ook minder geweest. 
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Rapportage PraktijkPabo 2020                           
In het kader van ons samenwerkingsproject met de Hogeschool VIAA te Zwolle waren er totaal 
binnen LEV-WN 20 studenten die bij ons stagelopen. Daarvan zijn 10 studenten die aangesloten 
waren op de PraktijkPabo. Gedurende het jaar de PraktijkPabo geslonken doordat er studenten zijn 
afgestudeerd of zijn gestopt met de opleiding.  
 
Vanaf 2019 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. Waar we begonnen met  
1 student in 2019, zijn er in 2020 4 studenten van de CHE geplaatst op onze scholen. In deze tijden 
van personeelstekorten willen we graag zoveel mogelijk studenten boeien en binden aan LEV-WN, 
dat zien we als het overkoepelend doel.  
 
Natuurlijk zijn er meer studenten vanuit andere Hogescholen ook verbonden aan onze scholen en 
blijven van harte welkom! 
 
Opleidingsscholen 
Op de volgende scholen werden studenten opgeleid door betrokken en enthousiaste collega’s, 
waarvoor dank:  
 
Oegstgeest, Ridderkerk, Alkmaar, Den Helder, Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Utrecht, 
Rotterdam, Rijswijk, Berkel en Rodenrijs, Ridderkerk, Waddinxveen, Zwijndrecht, Hardinxveld, 
Vlaardingen, Krimpen aan den IJssel, 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 : 
Geerte Muis is het aanspreekpunt voor de studenten en werkplekcoaches binnen LEV-WN.  
Haar taken zijn van juni tot en met december in verband met verlof waargenomen door Arian Vuijk 
en Paul van Oudheusden.   
 
Resultaten 
Twee studenten van de PrakijkPabo hebben de opleiding met succes afgerond! We constateren dat 
het 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 vaste ‘extra handen in de klas’ is een winst van 
dit traject. 
 
De cursus ‘coachingsvaardigheden’ heeft dit jaar door de genomen Corona maatregelen helaas niet 
kunnen plaatsvinden. Dit betekent dat de nieuwe werkplekcoaches nog even mogen uitgaan van hun 
eigen kracht in het coachen.  Het voornemen is om deze cursus samen met de VIAA aan te bieden op 
het moment dat er weer ontmoet mogelijkheden zijn.  
 
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 vanuit LEV-WN waar specifieke theorie wordt aangeboden naast 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.  
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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 
de Hogeschool speelt een steeds minder grote rol bij de schoolkeuze van de student.  
Door de verminderde instroom denken we na over de levensvatbaarheid van deze mooie 
mogelijkheid.  
In 2020 is er 1 nieuwe aanmelding gekomen voor deze vorm van leren.  
Er zijn helaas 2 studenten gestopt met de opleiding.  
3 studenten zijn in 2020 gestart met hun LIO stage.  
 
 

Praktijkpabo 1 1 student (Rotterdam) 
Praktijkpabo 2 1 student (Den Helder/Alkmaar) 
Praktijkpabo 3 - 
Praktijkpabo 4 1 student 
Afstudeerders  3 studenten (Berkel/Ridderkerk/Zwijndrecht) 
Afgestudeerd in 2020 2 studenten (Krimpen/Utrecht) 
Gestopt 2 studenten 
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LEV-WN ICT Onderwijs op Afstand 
Wat ‘onderwijs en ICT’ betreft bleek in 2020 onverwacht dat de investeringen in voorgaande jaren, 
van de deskundigheid van medewerkers tot de ICT-infrastructuur allesbepalend was in de ‘switch’ die 
van het onderwijs gevraagd werd. Binnen enkele dagen na de eerste landelijke scholensluiting 
ontvouwde zich op de LEV-scholen een gezamenlijke energie en concretisering om het onderwijs 
achter de voordeuren van de huishoudens voor zo ver als mogelijk was, doorgang te kunnen laten 
vinden, met een enorm accent op digitalisering en de druk op daarbij reeds beschikbare tools.  
Wat de middelen betreft hebben zij deze druk goed doorstaan en zijn de frustraties wat betreft 
(storingen in) hard- en software voor LEV-WN uitgebleven. Iets om dankbaar voor te zijn! 
 
Infrastructuur, inhoud & toepassingen. 
Er werd optimaal gebruik gemaakt van de digitale tools die de scholen al tot hun beschikking hadden, 
van de basistoepassingen voor tekstverwerking, tot digitale opdrachten en complete ‘Google 
Classrooms’ waarin alles ontsloten en gekoppeld werd en de kinderen hun taken konden vinden. 
Soms met vallen en opstaan ingericht, maar in een ontzagwekkend tempo klaargestoomd om 
leermateriaal te ontsluiten voor jong en oud. Naast foliomaterialen die werden uitgedeeld en 
meegegeven, bleek het bestaande digitale leermateriaal, de beschikbare devices, de 
netwerkbeheerder en de ELO waarin alles werd ontsloten elkaar te versterken en werd zo 
laagdrempelige toegang tot thuisonderwijs succesvol gefaciliteerd in een hectische context.  
Binnen enkele weken ontstond ook de verkenning richting een toekomstbestendiger inrichting van 
onderwijs op afstand en de beperkingen en mogelijkheden die hierbij werden ervaren. Er ontstonden 
initiatieven om middels camera’s in klaslokalen interactiever of efficiënter lessen te verzorgen, 
evenals een pilot waarbij onderwijsprofessionals middels een mobiele camera elkaar op afstand 
kunnen coachen. De ervaringen die zijn opgedaan zullen in 2021 uiteraard verder worden vertaald 
naar passende didactische programma’s of handelen. 
 
Visie & deskundigheid 
Dat deze omschakeling ook veel gevraagd heeft van de leerkrachten staat buiten kijf. Met name op 
de schouders van de OICT’ers kwam soms onevenredig veel urgentie terecht, naast die van hun eigen 
schooltaken en lesverantwoordelijkheid. Ze zijn onmisbaar gebleken in deze context en het stemt 
ons erg trots hoe ze zich persoonlijke en professioneel hebben opgesteld, evenals de grote 
verbinding, betekenis en betrokkenheid binnen het OICT Netwerk  
 
Binnen één week na de sluiting van de scholen vond hierdoor al het eerste online overlegmoment 
plaats. Vanuit iedere LEV-school verwoordde en vertegenwoordigde de OICT’er hun specifieke 
uitdagingen of vond de gezamenlijkheid in vragen bij collega’s. Vanaf die eerste crisis-sessie werd op 
wekelijkse basis gezamenlijk en online kennis, informatie en goede vondsten gedeeld en (ondanks de 
afstand) dichtbij elkaar gewerkt. Van Den Helder tot Axel rondom dezelfde uitdaging en elkaar hierin 
ondersteunend. Het waren hectische weken waarbij een continue verfijning werd gevraagd van de 
digitale toepassingen en van vaardigheden met een beroep op de constante didactische vertaalslag 
ervan. Ik zal ook hierbij de indrukwekkende gesprekken niet snel vergeten: hoe deze leerkrachten 
snakten naar het ‘zien’ van hun leerlingen en daar met digitale handen en voeten uiting aan gaven. 
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Na die eerste weken ontstond een andere, didactisch (nog) grotere uitdaging: die in het onderwijs is 
omgedoopt tot het zogenaamde ‘hybride lesgeven’: zowel fysiek als (deels) online.  
Een situatie die volgens menigeen van betekenis kan zijn voor onderwijs ná Corona.  
 

 
 
Leerkrachten of leerlingen die niet aanwezig kunnen zijn in het klaslokaal maar die les geven of 
volgen op afstand.  
Denk aan specifieke toepassingen binnen HMB-onderwijs, waarbij op afstand lessen kunnen worden 
verzorgd door deskundigen, of andere leerlingen bij zullen kunnen aansluiten – zelfs wanneer zij niet 
aanwezig zijn op de school.  
 
Dit jaar bracht en brengt ons onverwachte mogelijkheden om aan te sluiten bij een realiteit, daarvan 
te leren en die ongetwijfeld - na de afstand - nieuwe kansen zal geven om dichterbij 
onderwijsmogelijkheden te komen die we vóór de crisis nog voor onmogelijk hielden. 
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Financieel beleid 2020 & verantwoording financiën  
	
1. Financieel Beleid 

1.1. hoofddoelen Financieel beleid 
Het financieel beleid van LEV-WN kent de volgende 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 2020 behaald. De signaleringswaarden laten een goede 
solvabiliteit en liquiditeit zien. Aan doel B werd in 2020 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 
eerdere jaren werd toegestaan zolang de solvabiliteit en liquiditeit boven het intern 
overeengekomen minimumniveau bleven.  
De interne allocatie van financiële middelen onderging in 2020 geen substantiële 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. OPSTELLEN MEERJARENBEGROTING 

De meerjarenbegroting 2020-2023 kwam in meerdere gesprekken met de schooldirecties tot stand. 
De directies werd gevraagd om het gemeenschappelijk geformuleerde strategische meerjarenbeleid 
te vertalen in specifiek schoolbeleid waarna OHM deze vertaling(en) invoerde in het digitale 
meerjarenbegrotingsmodel. Vervolgens werden in een afsluitende gespreksronde de 
begrotingsuitkomsten beoordeeld op hun financiële aanvaardbaarheid en volgden waar nodig nog 
aanpassingen. Tot slot werd de meerjarenbegroting voorgelegd aan de GMR en de raad van Toezicht 
waarna goedkeuring volgde.  
 

1.3. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 

In het najaar van 2021 zal met de schooldirecties het huidige financiële beleid worden geëvalueerd 
en vooruit worden gekeken naar het nieuwe, sterk vereenvoudigde bekostigingsstelsel dat met 
ingang van 2023 een feit wordt. In dit stelsel is geen bezuiniging voorzien; wel maken enkele 
bijzondere bekostigingsdetails zoals de hogere bekostiging van onderbouwleerlingen en de 
compensatie voor hogere loonkosten bij een oudere formatie plaats voor een bekostiging op basis 
van landelijke gemiddelden. Deze bekostiging op basis van gemiddelde bedragen maakt het 
noodzakelijk om binnen LEV-WN  op doordachte wijze de beschikbare middelen te (her)verdelen, 
juist omdat de kosten van individuele scholen tijdelijk of langdurig ingrijpend kunnen afwijken van 
die gemiddelden. Een tijdige evaluatie van ons financiële beleid en het al vroeg nadenken over 
mogelijke manieren van herverdeling moet in 2022 leiden tot een breed gedragen voorstel voor de 
toekomstige verdeling van middelen. Het onderwijskundige succes en onze identiteit zullen ook in de 
toekomst mede afhankelijk zijn van de mate waarin individuele scholen hun financiële huishouding 
op orde hebben en tegelijkertijd bijdragen aan onderlinge solidariteit. Het werkelijke succes van  
LEV-WN staat of valt met een dergelijke solidariteit. Iedere individuele school zal van tijd tot tijd – en 
zonder dat het eigen management daaraan wellicht debet is ─ financiële mee- of tegenvallers 
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kennen. Het is en blijft zaak om die mee- en tegenvallers met elkaar te kunnen en willen delen, in 
goede tijden en in minder goede tijden. 

1.4. 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 2020 geen veranderingen ten opzichte van 2019. Net als in 2019 
heeft LEV-WN ook in 2020 niet belegd in aandelen of obligaties en houden we onze liquide middelen 
aan op rentedragende betaal- en spaarrekeningen. 
 

(In euro’s)  31-12-2020 31-12-2019 

Betaalrekeningen  768.487 356.675 
Spaarrekeningen  2.852.573 3.258.543 
Totaal:  3.621.060 3.615.218 

 
De rentevergoedingen op deze rekeningen stonden in 2020 wederom sterk onder druk en zijn 
inmiddels negatief. In de begrotingen voor de periode 2021-2023 wordt dan ook uitgegaan van lage 
tot negatieve rentevergoedingen. De vergoedingen zullen lager zijn dan de inflatie en de koopkracht 
van ons vermogen staat daardoor onder druk. We onderzoeken of schatkistbankieren voor LEV-WN 
qua rentevergoedingen mogelijk voordelen biedt. We blijven echter andere, meer risicovolle 
beleggingen uitdrukkelijk mijden.  
 

(In euro’s) 31-12-2020 31-12-2019 

Ontvangen rentebaten -475 6.750 
Er hebben zich in het verslagjaar 2020 geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. Ook in de periode 
2021-2023 worden, gelet op de in de begrotingen opgenomen baten, lasten, investeringen, dotaties 
en onttrekkingen geen liquiditeitstekorten verwacht.  

1.5. CORONACRISIS 

De coronacrisis heeft in 2020 een grote invloed gehad op het maatschappelijke leven. Ook op LEV-
WN scholen is de invloed van corona groot geweest en is dat nog steeds. In 2020 realiseerden we 
voor ca. € 75.000 aan corona gerelateerde extra loon-, huisvestings-, en schoonmaakkosten. Een 
groot aantal scholings- en professionaliseringsactiviteiten ging door de coronacrisis niet door. Ook 
konden veel schoolreisjes, werkweken, en excursies geen doorgang vinden. De coronacrisis heeft niet 
hoeven leiden tot voorzichtigere meerjarenbegrotingen vanaf 2021. 
 

1.6. Allocatie Middelen 

Aan de scholen wordt hun, door het ministerie berekende bekostiging toegekend, onder aftrek van 
een procentuele bijdrage aan de door LEV-WN als collectief gedragen personele, materiële en 
zorglasten, en onder toekenning van extra middelen vanuit het gemeenschappelijk budget wanneer 
een school kampt met langdurende en niet of niet voldoende op individueel schoolniveau 
beïnvloedbare kostennadelen. 

  2020: 2019: 

a Afdracht Personele bekostiging 4,5% 4,5% 
b Afdracht Budget Personeel- en Arbeidsmarktbeleid 35,0% 40,0% 
c Afdracht Prestatieboxmiddelen 0,0% 0,0% 
d Afdracht tussentijdse groeibekostiging 100,0% 100,0% 
e Afdracht basiszorgbijdragen SWV 23,0% 23,0% 
f Afdracht ABB-middelen 100,0% 100,0% 
g Alle overige (project- en gemeentelijke subsidies) p.m. p.m. 
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We blijven een aantal risicovolle lasten gezamenlijk dragen, bijvoorbeeld als het gaat om groot 
onderhoud, onderwijsinnovaties, 4-groepen beleid en tussentijdse formatieve knelpunten.  
 
Het relatieve schoolaandeel in de toebedeling van middelen, uitgedrukt in % van het batentotaal 
(exclusief verenigingscontributies) bedroeg: 
 

 2020 2019 

Middelen beschikbaar op schoolniveau 90,9% 91,7% 
Middelen beschikbaar voor gemeenschappelijk, school-overstijgend 
beleid  

4,4% 3,3% 

Middelen beschikbaar voor centrale overhead en bestuurskantoor 4,7% 5,0% 
Totaal: 100% 100% 

 
De lichte daling in het procentuele aandeel Middelen beschikbaar op schoolniveau komt doordat de 
meevallers in groei- en zorgbekostiging 2020 op basis van gemeenschappelijke afspraken werden 
ingezet en scholen vanuit dit gemeenschappelijke budget bij groei- en zorgfricties werden 
ondersteund. Het dalende aandeel van de middelen voor centrale overhead past in ons beleid om 
deze uitgaven niet boven de 5% te laten stijgen. 

1.7. Inzet Onderwijsachterstandenmiddelen 

Het bestuur deelde de onderwijsachterstanden in 2020 toe aan de zes scholen waaraan de 
bekostiging is toegekend.  
De onderwijsachterstandenmiddelen werden in 2020 met name gebruikt om in kleinere groepen te 
werken en om extra onderwijsassistenten in te zetten. Zo konden de leerlingen met extra hulp het 
programma van de groep blijven volgen. 

1.8 Inzet WERKDRUKMIDDELEN 

Over het kalenderjaar 2020 is € 897.000 aan middelen ontvangen om de werkdruk ter verlagen. In 
vervolg op de in eerdere jaren ingeslagen weg zijn door de schoolteams, met instemming van de 
personeelsgeleding van de medezeggenschapsraden, vervolgplannen gemaakt over de besteding van 
deze gelden. Daarbij is er op basis van de positieve ervaringen voor gekozen om de gelden blijvend te 
besteden aan extra formatie om met kleinere groepen te kunnen werken; zowel in onderwijzend als 
in ondersteunend personeel. 
 

2. Risico’s en Risicobeheersing 

2.1 Interne Risicobeheersingssysteem 

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 2020 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. 
De besproken aandachtsgebieden zijn: 

• Aandachtsgebied leerlingenaantal 
• Aandachtsgebied bekostiging 
• Aandachtsgebied personele exploitatie 
• Aandachtsgebied materiele exploitatie 
• Aandachtsgebied bedrijfsvoering en (administratieve) organisatie 
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Waar mogelijk worden de binnen de bovengenoemde aandachtsgebieden geïdentificeerde 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 2020 en de meerjarige begroting 2021-2023 maken duidelijk dat LEV-WN 
toereikende buffers heeft en ook na het doen van 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. 
 
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.  



 

20210526 Bestuursverslag LEV-WN 2020 27 

2.2. Risico’s in Aandachtsgebied leerlingenaantal 

In de meerjarenramingen 2021-2023 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 en marketing, een actieve vormgeving van identiteit en veel aandacht voor 
onderwijskwaliteit, het leerlingenaantal in een rustig tempo te laten groeien, en dat tegen de 
hoofdstroom van demografische ontwikkelingen in. De geografische spreiding, het actieve 
investeringsbeleid en het continu uitdragen van een helder identiteits- en onderwijsbeleid blijken 
aantoonbaar bij te dragen aan een stabiel of zelfs licht groeiend leerlingenaantal. Deze maatregelen 
worden dan ook in 2021-2023 doorgezet en voor de hiermee samenhangende uitgaven is binnen de 
begroting 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.  

2.3. Risico’s in aandachtsgebied bekostiging 

In 2023 wordt het bekostigingsstelsel van het basisonderwijs vereenvoudigd.  Een dergelijke 
vereenvoudiging kan tot financiële schade leiden voor LEV-WN. Een, op verzoek van LEV-WN door de 
PO-Raad uitgevoerde, verkennende berekening laat echter zien deze vergaande vereenvoudiging 
naar het zich laat aanzien niet zal leiden tot belangrijke daling van de jaarbaten, juist omdat bij de 
vereenvoudiging van de bekostiging rekening wordt gehouden met de bijzondere positie van kleine 
scholen. Het is naar onze mening dan ook niet nodig om de strategische koers van LEV-WN 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 identiteit, uitstraling en onderwijskwaliteit. 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 te danken aan een zeer helder en actief 
identiteitsbeleid.  De vereenvoudiging van de bekostiging maakt het wel noodzakelijk om al in 2021-
2022 nieuwe interne afspraken te gaan maken over de (her)verdeling van financiële middelen binnen 
LEV-WN. 

2.4. risico’s in aandachtsgebied personele exploitatie 

LEV-WN houdt al jaren strikt de hand aan een betaalbare (procentuele) verhouding tussen baten en 
personele lasten en dit beleid wordt ook in de periode 2021 tot en met 2023 gecontinueerd. Er 
worden in deze periode door LEV-WN nog wel enkele extra uitgaven gedaan voor formatieve 
verruiming, scholing, professionalisering, werkdrukvermindering, vervangingsbeleid, aanstellen 
vakleerkrachten en het bieden van extra loopbaankansen aan met name jongere leerkrachten. Met 
ingang van 2022-2023 moet echter het stijgende leerlingenaantal ervoor zorgen dat voor deze 
uitgaven een structurele financiële dekking ontstaat. 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, 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 
ook in de periode 2021-2023 extra aandacht, juist omdat er binnen die functiegebieden veel 
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 



 

20210526 Bestuursverslag LEV-WN 2020 28 

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 2021-
2023 daarom stelposten opgenomen voor de te verwachten vervangingskosten. Deze stelposten zijn 
gebaseerd op het gemiddelde verzuim in voorafgaande jaren en de ervaring in 2020 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 € 300.000. 
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. 

2.5 Risico’s in 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 jaarlijks 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. In de begrotingen 2021-2023 wordt rekening gehouden met een 
dotatie op jaarbasis van € 600.000, oplopend tot maximaal € 660.000. 
De huisvestingslasten leggen een relatief groot beslag op de binnen LEV-WN beschikbare financiële 
middelen, ook al blijft de huisvestingsratio (huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en 
terreinen)/ totale lasten) wel nog onder de signaleringswaarde van de Inspectie van het Onderwijs 
(>10%). 
 

 
 
Het is aannemelijk dat er met nieuwbouw, verbouw en renovatie in de toekomst wederom 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. De uitkomsten van deze 
onderhandelingen hebben soms ook consequenties voor de spreiding en omvang van onze uitgaven 
aan onderhoud.  
We schatten daarom in dat het financiële risico voor de totale periode 2021-2023 per saldo toch 
aanzienlijk kan zijn, en denken daarbij aan een risicobandbreedte van € 350.000 tot € 600.000. 
Het kan bij dit alles gaan om te activeren investeringen, en in die gevallen zal de financiële impact op 
een jaarresultaat 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. 

2.6. Risico’s in aandachtsgebied bedrijfsvoering & organisatie 

LEV-WN heeft ook in het zakelijk opzicht in de afgelopen jaren in vergelijking met begrotingen 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.  

REALISATIE REALISATIE BEGROTING BEGROTING BEGROTING SIGNALERINGS-
2019 2020 2021 2022 2023 WAARDE

Huisvestingsratio 9,2% 8,2% 7,8% 8,0% 7,8% Bovengrens: 10%



 

20210526 Bestuursverslag LEV-WN 2020 29 

Het gaat daarbij vooral om het optimaliseren van inkoop- en aanbestedingsprocessen. Ook gaan we 
in 2021 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 en past bij het vanaf 2023 sterk vereenvoudigde bekostigingsstelsel. 
 

3. Verantwoording Financiën 

ONTWIKKELINGEN IN MEERJARIG PERSPECTIEF 

 

3.1. Ontwikkeling leerlingenaantal 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Aantal leerlingen 3.734  3.959 4.020 4.068 4.133 4.215 

 
Het beleid om extra te investeren in een herkenbare en 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 2021-2023 wederom geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid van de scholen, het 
schoolklimaat, het uitdragen van de identiteit en in verbeterde mogelijkheden voor kinderopvang. 

3. 2 ONTWIKKELING PERSONEELSFORMATIE 

 
(IN FTE’S) 2019 2020 2021 2022 2023 
Bestuur en management 21 22 22 22 22 
Onderwijzend personeel 215 218 221 217 224 
Onderwijsondersteunend personeel 57 60 55 53 52 
Totaal: 293 300 298 292 298 

 
Nadat in 2021 de projectformaties i.v.m. de geleidelijke verlaging van toegestane extra uitgaven en 
het aflopen van subsidies zijn verkleind, wordt vanaf 2022 de basisformatie uitgebreid zodat deze 
voldoende pas houdt met de begrote leerlingenstijging. De verwachte stijging van het 
leerlingenaantal moet zorgen voor een meer duurzame financiële dekking van deze verruimde 
formatie.  
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3.3. staat van baten en lasten EN BALANS  

3.3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 
 
In de financiële paragrafen van dit bestuursverslag gaat de aandacht vooral uit naar een vergelijking 
van de in 2020 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 2020 met de realisatie 2019.  
 
Realisatie 2020 versus realisatie 2019 
Belangrijkste ontwikkelingen van de baten: 
De stijging van de Rijksbijdragen in 2020 heeft te maken met een hoger leerlingenaantal dan in 2019 
maar vooral 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. De overige overheidsbijdragen waren in 2020 lager 
dan in 2019 doordat de gemeentelijke bijdragen voor onderwijsbeleid en projectsubsidies afnamen. 
De overige baten waren in 2020 eveneens lager dan in 2019. Dit kwam met name door lagere 
ouderbijdragen. Door de coronacrisis konden minder bijzondere activiteiten en opvang doorgang 
vinden en werden er dan ook geringere bijdragen van ouders gevraagd. De rentebaten waren in 
2020 eveneens lager dan in 2019. De rentevergoedingen daalde naar nihil en inmiddels wordt er zelfs 
een negatieve rente in rekening gebracht. 
 
Belangrijkste ontwikkelingen van de lasten: 
De omvangrijke stijging van de personeelslasten in 2020 ten opzichte van 2019 is het gevolg van de 
conform begroting gedane extra investeringen in de personeelsformatie en de in de cao 
overeengekomen en gedeeltelijk na-ijlende verhogingen van de brutolonen. Deze hogere uitgaven 
werden gedeeltelijk gecompenseerd door lagere uitgaven voor scholing, professionalisering en de 
inhuur van personeel (niet in loondienst). Een groot aantal scholings- en 
professionaliseringsactiviteiten kon door de coronacrisis geen doorgang vinden. 
De afschrijvingslasten waren in 2020 lager dan in 2019. In 2019 werden er eenmalig forse 
desinvesteringen en afboekingen gedaan. In 2020 konden dergelijke extra afschrijvingslasten 
achterwege blijven.  
De huisvestingslasten waren in 2020 lager dan in 2019, vooral omdat er geen sprake was van 
onderhoudsuitgaven waarvoor nog geen voorziening was getroffen; dit in tegenstelling tot de 
situatie in 2019.  
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Ook de overige lasten vielen in 2020 lager uit dan in 2019, vooral omdat door de coronacrisis een 
groot aantal activiteiten en opvang verhinderde en de uitgaven voor deze activiteiten deed dalen.  
Ontwikkeling van het jaarresultaat: Per saldo leidden de ontwikkelingen in baten en lasten in 2020 
tot een verlies dat hoger is dan in 2019. Dit kwam vooral doordat in 2019 een extra bekostiging werd 
ontvangen, bestemd voor een eenmalige uitkering aan medewerkers.  Deze uitkering vond in 2020 
plaats en mocht eerst dan onder de personele lasten worden opgevoerd. 
 
Realisatie 2020 versus begroting 2020 
Belangrijkste ontwikkelingen van de baten: 
De Rijksbijdragen waren in 2020 duidelijk hoger dan begroot. Een meevallende groeibekostiging, 
extra baten vanuit de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en een tussentijdse verruiming 
van de Rijksbekostiging waren hiervan de belangrijkste oorzaken.  
De overige overheidsbijdragen waren in 2020 eveneens hoger dan begroot doordat de 
gemeentelijke bijdragen voor onderwijsbeleid en projectsubsidies toenamen en subsidies tot een 
definitieve afrekening konden komen. 
Ook de overige baten vielen in 2020 hoger uit dan werd begroot. Dit kwam met name door hogere 
baten uit derde geldstromen; de verhuurinkomsten stegen tot € 188.000.  
De rentebaten waren in 2020 vrijwel conform begroting. De rentevergoedingen daalde naar nihil en 
inmiddels wordt er zelfs een negatieve rente in rekening gebracht. 
Belangrijkste ontwikkelingen van de lasten: 
De personeelslasten waren in 2020 hoger dan begroot. Dit kwam vooral doordat in 2020 conform 
nieuwe, tussentijdse cao-afspraken een eenmalige extra uitkering aan de medewerkers moest 
worden gedaan.  
De afschrijvingslasten waren in 2020 iets lager dan werd begroot; dit doordat enkele 
investeringsprojecten enige vertraging ondervonden. 
 
De huisvestingslasten waren in 2020 fors hoger dan werd begroot. Dit kwam vooral doordat in 2020 
werd besloten om de jaarlijkse dotaties aan de onderhoudsvoorziening i.v.m. prijsstijgingen 
aanzienlijk te verhogen.  
 
De overige lasten vielen in 2020 beduidend lager uit dan werd begroot, vooral omdat door de 
coronacrisis een groot aantal innovatie- en identiteitsactiviteiten geen doorgang konden vinden. Ook 
de uitgaven voor schoolkampen en cultuur daalden doordat de coronacrisis roet in het eten gooide.  
Ontwikkeling van het jaarresultaat: Per saldo leidden de ontwikkelingen in baten en lasten in 2020 
tot een verlies dat lager is dan werd begroot. Dit kwam vooral doordat in 2020 meer groei- en 
zorgbekostiging werd ontvangen dan werd voorzien. 
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3.4. Balans in meerjarig perspectief 

 
 
Het balanstotaal ultimo 2020 is ten opzichte van 2019 sterk gedaald. Het eigen vermogen daalde 
door het behaalde negatieve jaarresultaat en aan de activazijde daalden vooral de kortlopende 
vorderingen op gemeenten. Deze terugloop hangt vooral samen met gemeentelijke 
eindafrekeningen van renovatie- en nieuwbouwprojecten. 
 
 
In de periode 2021-2023 zullen de balanstotalen niet alleen worden beïnvloed door de voorspelde 
saldi van baten en lasten maar ook door de onderstaande investeringen in materiele vaste activa en 
de geplande onttrekkingen aan voorzieningen: 
 

 
 
Voor deze investeringen en onttrekkingen zijn voldoende eigen financiele middelen beschikbaar en is 
financiering met vreemd vermogen niet noodzakelijk. 

3.5. FINANCIELE POSITIE 

Op basis van de gerealiseerde en begrote baten en lasten en balansposities kunnen de navolgende 
financiële kengetallen worden berekend: 
 

 
 
 

REALISATIE REALISATIE BEGROTING BEGROTING BEGROTING
Activa 2019 2020 2021 2022 2023

Immateriële vaste activa -                                         -                                         -                                         

Materiële vaste activa 3.492.853                      3.520.111                      4.280.459                      4.262.231                      4.144.050                      

Financiële vaste activa 115.800                          112.624                          115.800                          115.800                          115.800                          

Vaste activa 3.608.653                     3.632.735                     4.396.259                     4.378.031                     4.259.850                     

Voorraden -                                         -                                         -                                         

Vorderingen 2.135.454                      1.685.125                      2.170.385                      2.170.385                      2.170.385                      

Effecten -                                         -                                         -                                         

Liquide middelen 3.616.859                      3.622.891                      2.432.368                      2.299.349                      1.990.409                      

Vlottende activa 5.752.313                     5.308.016                     4.602.753                     4.469.734                     4.160.794                     

Totale Activa 9.360.966                      8.940.751                      8.999.012                      8.847.765                      8.420.644                      

Passiva
Eigen vermogen

 - Algemene reserve 3.985.107                      3.878.242                      4.117.172                      4.001.463                      3.987.458                      

 - Bestemmingsreserves 1.257.351                      1.009.158                      973.108                          973.108                          973.108                          

Voorzieningen 1.148.390                      1.146.420                      864.454                          828.916                          415.800                          

Langlopende schulden -                                         -                                         -                                         

Kortlopende schulden 2.970.118                      2.906.931                      3.044.278                      3.044.278                      3.044.278                      

Totale Passiva 9.360.966                      8.940.751                      8.999.012                      8.847.765                      8.420.644                      

Specifieke informatie voor meerjarenbalans 2021 2022 2023

Investeringen 1.184.668            757.928               683.628               
-/- Afschrijvingen 732.681               776.156               801.809               

Dotatie voorziening groot onderhoud 600.002               600.002               600.002               
-/- Onttrekking voorziening groot onderhoud 852.367                662.790                1.040.368             
Dotatie voorziening overig 27.500                  27.250                  27.250                  
-/- Onttrekking voorziening overig

REALISATIE REALISATIE BEGROTING BEGROTING BEGROTING SIGNALERINGS-
2019 2020 2021 2022 2023 WAARDE

Solvabiliteit 2 68,3% 67,5% 66,2% 65,6% 63,8% Ondergrens: <0,30 
Weerstandsvermogen 21,5% 19,1% 19,1% 18,5% 18,0% Ondergrens: < 0,05
Liquiditeit 1,94                                   1,83                                   1,51                                   1,47                                   1,37                                   Ondergrens: <0,75
Rentabiliteit -0,7% -2,9% -1,4% -2,0% -0,1% Afhankelijk van de financiële positie.
Reservespositie (o.b.v. signaleringswaarde OCW) 4.660.173                       4.761.531                       5.592.857                       5.605.670                       5.531.603                       Bovengrens: >0%.
Werkelijke reservepositie (minus private reserves) 4.719.819                       4.364.761                       4.567.641                       4.451.932                       4.437.927                       
Verschil tussen signaleringswaarde reserves en realisatie 1,3% -8,3% -18,3% -20,6% -19,8%
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Solvabiliteit: (eigen vermogen + voorzieningen)/ totaal vermogen 
Weerstandsvermogen: eigen vermogen/ de totale baten (exclusief de bijzondere baten) 
Liquiditeit: vlottende activa/ kortlopende schulden 
Rentabiliteit: resultaat/ totale baten (incl. financiële baten) 
Reservepositie: De inspectie heeft een formule ontwikkeld om te berekenen wat een schoolbestuur 
redelijkerwijs aan eigen vermogen nodig heeft om bezittingen te financieren en risico’s op te vangen. 
Dit bedrag is het normatieve publieke eigen vermogen. Als het eigen vermogen groter is dan het 
normatieve eigen vermogen, kan het bovenmatig zijn. De inspectie kijkt alleen naar het publieke deel 
van het eigen vermogen. Eventueel privaat vermogen valt dus buiten het bestek van de inspectie. 
Benadrukt wordt dat het normatieve eigen vermogen geen norm is, maar een startpunt voor een 
gesprek. Een organisatie kan immers goede redenen hebben om tijdelijk meer eigen vermogen aan 
te houden. De inspectie gaat de signaleringswaarde gebruiken in het toezicht op de doelmatigheid. 
Als een bestuur een goede onderbouwing heeft voor een hogere reserve kijkt de inspectie of en hoe 
deze uiteindelijk wordt besteed. Zie: https://akplus.nl/nieuwe-signaleringswaarden-voor-eigen-
vermogen-onderwijsinstellingen-en-samenwerkingsverbanden/ 
 
De kengetallen in de bovenstaande tabel laten zien dat o.a. de solvabiliteit in de periode 2019-2023 
voldoet aan de hiervoor binnen LEV-WN gestelde minimumnorm van 50-55% en ook boven de 
signaleringswaarden van de Inspectie voor het Onderwijs ligt. Alleen wanneer de liquiditeit dit 
toelaat en de reservepositie volgens de nieuwe normen van OCW bovenmatig is, kan het eigen 
vermogen ten dele nog worden gebruikt voor extra uitgaven.  De liquiditeit daalt echter geleidelijk 
naar het intern overeengekomen minimumniveau (1,25) en ook de reservepositie ligt na 2019 
beneden de door de Inspectie van het Onderwijs vastgestelde signaleringsmaxima.  
Van bovenmatigheid is dus geen sprake. Voorlopig lijken uitgaven die de begroting te boven gaan 
dan ook niet of slechts in beperkte mate verantwoord. Alleen forse begrotingsmeevallers in 2021-
2023 kunnen hierin verandering brengen. 
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Overzicht Projecten Onderhoud Scholen 

1. Verhuizing Driemaster tijdelijke locatie 

Platanenstraat 6 

Afgelopen zomer is de Driemaster verhuisd naar de tijdelijke locatie aan de Platanenstraat.  
Deze locatie had nog een grote beurt nodig alvorens er verhuisd kon worden, dus die zijn 
voor/tijdens de zomervakantie uitgevoerd. De verhuizing is goed verlopen, de locatie gaat de 
komende jaren onderdak bieden tijdens de bouw van de nieuwe school. 
 

 

1 Toekomstplannen 

1.1 De Driemaster Ridderkerk 

Er wordt een programma van eisen opgesteld voor de nieuwbouw van een IKC.  

1.2 De Tamboerijn Alphen aan den Rijn 

Deze school heeft nieuwbouw toegekend gekregen. Er zal nieuwbouw op de bestaande plek komen, 
wat inhoudt dat de school tijdelijk naar een andere locatie moet verhuizen. Deze tijdelijke locatie 
moet nog bepaald worden door de gemeente. In 2021 zal gestart worden met het opstellen van een 
programma van eisen voor het nieuwe gebouw.  

1.3 Het Mozaïek Krimpen aan den IJssel 

Het haalbaarheidsonderzoek voor het Octaaf en Mozaïek is eind 2020 afgerond. Daarvoor is er een 
schetsontwerp gemaakt waar 2 varianten zijn onderzocht, verbouw en nieuwbouw met een 
bijbehorende kostencalculatie. Beide varianten kwamen hoger uit qua kostenraming dan het 
beschikbare budget van de gemeente, hier lopen nog gesprekken over. 

1.4 Veerkracht Amsterdam 

De school heeft recht op uitbreiding. In 2021 zullen de voorbereidingen starten om het gebouw met 
2 lokalen uit te breiden. 
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1.5 De Parel Berkel en Rodenrijs 

Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor 
nieuwbouw of renovatie. Het oudste deel van het gebouw is bestempeld als monument. 

1.6 De Triangel Capelle aan den IJssel 

Er vinden verkennende gesprekken plaats om de Triangel te huisvesten in een nieuw te bouwen IKC 
op een andere plek. Het is nog onduidelijk of de Cirkel daar ook een plek in krijgt. In 2021 zullen deze 
plannen verder vorm krijgen.  

1.7 De Rank Alkmaar 

Er is een businesscase opgesteld door ICS adviseurs in opdracht van de gemeente Alkmaar. Uitkomst 
is dat voor de Rank het beste zou zijn om een nieuw te bouwen eigen gebouw te hebben. De 
Nicolaas Beets zou dan het gehele huidige gebouw in gebruik nemen inclusief het gedeelte dat de 
Rank op dit moment gebruikt. Het voorstel ligt bij het college van de gemeente Alkmaar.  

1.8 De Lichtlijn Den Helder 

In opdracht van de gemeente voert het bedrijf BCN Groep een haalbaarheidsonderzoek uit voor 
renovatie of nieuwbouw van het gebouw. Verwachting is dat daar dit jaar een besluit over volgt 
welke uitkomst het gaat worden.  

1.9 Het Kompas Rotterdam 

Er is opdracht gegeven om een businesscase te maken om het gebouw te renoveren, zodat het bij de 
huidige tijd past qua onderwijsvisie en bij de eisen van nu omtrent duurzaamheid. Wegens 
‘monumentale’  waarde van het huidige gebouw in de stad (zonder dat het een monument is) en 
gebrek aan geschikte locaties, wordt nieuwbouw hier niet overwogen. 

1.10 Het Christal Vlaardingen 

Het Christal zou nieuwbouw kunnen krijgen in één gebouw samen met de Johannes Calvijnschool. Op 
dit moment worden er haalbaarheidsonderzoeken gedaan om te kijken waar deze nieuwe school zou 
moeten komen te staan. 

1.11 Regenboog Middelburg 

De school heeft recht op uitbreiding. Op dit moment lopen er gesprekken met de gemeente om het 
gebouw ook geschikt te maken als IKC. In Middelburg wordt een Integraal Huisvestingplan gemaakt. 
Zodra deze is vastgesteld kunnen de plannen voor de Regenboog ook vorm krijgen. Wellicht dat er 
naast uitbreiding gelijk een duurzaamheidslag kan worden gemaakt. 
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Renovatie Halm Almkerk 

1.12 Toiletrenovatie 

De toiletten waren hard toe aan een renovatie, waarbij ze naar de huidige (hygiëne) standaarden zijn 
getild. Het zijn hangtoiletten, gietvloeren met holle plint, grote tegels, systeemplafond met Led 
verlichting op sensor. Alleen de bestaande vaste kozijnen en deuren zijn behouden. 
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1.13 Stuc- en sauswerk wanden 
Er is in het verleden een poging gedaan de wanden van grof metselwerk te sausen, maar dat bleek 
praktisch onmogelijk. De school zag er daardoor donker en grauw uit. De wanden zijn nu gestuukt en 
gesausd, waardoor de ruimtes groter en lichter eruit zien. Een grote transformatie!  
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Personeel & Organisatie  
 
1. Landelijke ontwikkelingen  

De arbeidsmarkt in het primair onderwijs is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Tot enkele jaren 
geleden was het nog moeilijk voor (startende) leraren om een baan in de sector te krijgen. In deze 
tijd is het lerarentekort volop aanwezig en dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. In 2024 
zal dit, zonder beleidswijzigingen, oplopen tot ruim 4.800 fte. 1Het tekort ontstaat door een 
combinatie van factoren: een aanzienlijke groep leraren zal de komende periode de sector verlaten 
vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, terwijl de leerlingendaling minder sterk is 
dan voorheen. Ook zijn er gebieden waar het aantal leerlingen juist zal stijgen. Gelijktijdig zien we dat 
het aanbod aan nieuwe leraren, vooral vanaf de pabo, onvoldoende is om in deze vraag te voorzien. 
Wel zijn de duale en deeltijdopleidingen de afgelopen jaren populairder geworden. Mogelijk hangt 
deze stijging samen met de toegenomen focus op alternatieve routes naar het leraarschap.  
 

2. Kengetallen LEV-WN 
De landelijke ontwikkelingen die hierboven zijn geschetst zijn herkenbaar binnen LEV-WN. Ook onze 
organisatie heeft te maken met een aanwezig lerarentekort. Het aanbod is niet voldoende om aan de 
vraag te voldoen. Ook zien we binnen LEV-een toenemend aantal leerkrachten die via het zij-
instroomtraject binnenkomen. In 2020 zijn op verschillende instapmomenten vier zij-instromers in 
dienst gekomen. Eén zij-instromer heeft het zij-instroomtraject met goed gevolg afgerond.  
Binnen LEV-WN hebben we een stijgend leerlingenaantal, die de vraag naar leerkrachten en 
onderwijsondersteunend personeel beïnvloed.  
 
Startende leraren hebben, mede door het lerarentekort, vaker een baan in de sector.  
Ook combineren zij deze baan minder vaak met een andere baan en hebben zij minder vaak een 
flexibele aanstelling. Binnen LEV-WN is het percentage vaste dienstverbanden gestegen van 80,3% in 
2019 naar 88,4% in september 2020 en in januari 2021 ligt dit percentage op 86,2%.  

 
De personele kengetallen van januari 2021 

 

Aantal medewerkers (gemiddeld)  493,9 
%man 14,8 
%vrouw 85,2 
FTE gemiddeld 291,35 
Management ratio  6,7% 
OOP ratio 21,7% 
OP ratio  71,5% 
Vast-tijdelijk ratio  86,2% 
Gemiddelde leeftijd  41,51 

 
Leeftijdsopbouw en leeftijdssamenstelling 

De gemiddelde leeftijd binnen LEV-WN was gemeten op 1 oktober 2020 41,51 en is daarmee 
ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 1 oktober 19 toen het 41,21 was. In 2018 was de 
gemiddelde leeftijd nog 42,17. Binnen LEV-WN is het percentage 55+-ers afgenomen. In 2017 was dit 
nog 17,8% en in 2019 en 2020 is het percentage 55+-ers afgenomen naar 16,5%. Ook in absolute zin 
steeg het aantal jongeren, terwijl het aantal 55-plussers afnam. Opvallend is wel dat het aantal 65-
plussers in dezelfde periode is gestegen tot ruim 1.420 fte in 2018. Dit wijst er op dat mogelijk meer 
mensen na hun AOW-gerechtigde leeftijd doorwerken.  
 

 
1	Bron:	Arbeidsmarktplatform	PO	(arbeidsmarktanalyse	2020)		
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3.  Ziekteverzuimcijfers 2020 

In de arbeidsmarktanalyse PO van het arbeidsmarktplatform lezen we dat het ziekteverzuim in het 
primair onderwijs in 2020 (Q1 en Q2), na een kleine daling tussen 2018 en 2019, weer licht is 
toegenomen. Deze ontwikkeling zien we op alle schooltypes en in alle functies. Het percentage in 
2020 is toegenomen tot 6,9 procent. Wanneer we kijken naar het ziekteverzuim binnen LEV-WN zien 
we dat dit lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Tegelijk zien ook wij een stijging (conform het 
landelijke beeld) ten opzichte van eerdere jaren. Medewerkers melden zich minder vaak ziek (de 
ziekmeldingsfrequentie is gedaald naar 0,72 dus ligt ruim onder de 1). Wanneer medewerkers ziek 
zijn, zijn ze dat voor een langere periode.  
De gemiddelde verzuimduur is fors toegenomen en ligt op 25,87. 
 
Beheersing uitgaven uitkeringen na ontslag 
Om uitkeringen na ontslag te voorkomen of zo laag mogelijk te houden is het opbouwen van een 
goed dossier bij onvoldoende functioneren van groot belang. Hiervoor is de bijzondere 
gesprekkencyclus bedoeld, zoals we die binnen LEV-WN toepassen 
 
 

Jaar Verzuimpercentage Meldingsfrequentie Gem. Verzuimduur 

2020 5,6% 0,72 25,87 
2019 4,29% 0,82 14,70 
2018  4,45% 0,94 17,19 
2017 3,54% 0,77 17,85 

 

 
 

 
De invloed van corona op de re-integratie  
De re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers heeft vertraging opgelopen door de sluiting 
van de scholen door de Coronacrisis. Bedrijfsartsen vermelden dit in hun rapportages waardoor het 
verzuimdossier blijft voldoen aan de UWV-richtlijnen. Het UWV hanteert een maximale vertraging 
van twee maanden in het re-integratieproces mits dit is opgenomen in het dossier. De verdere 
verplichtingen zoals een eerstejaarsevaluatie, een arbeidsdeskundig onderzoek of het opstarten van 
een re-integratietraject tweede spoor vinden wel plaats, maar dan via beeld meetings.  
 
Vervangingskosten corona 
We hebben afgesproken om alleen medewerkers ziek te melden in het systeem die ook 
daadwerkelijk ziek zijn. Medewerkers die behoren tot een risicogroep of een partner hebben die 
behoren tot een risicogroep blijven in overleg met de directie thuis, en worden niet ziekgemeld. Ook 
medewerkers met milde klachten die kunnen duiden op besmetting met Covid-19 blijven thuis, maar 
worden niet ziekgemeld. Er is in 2020 voor €  33.945,77 aan vervangingskosten geboekt voor 
vervanging van afwezigheid in verband met coronamaatregelen.  
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Extra kosten arbodienstverlening door corona 
Sinds 6 mei is er de mogelijkheid om medewerkers met klachten van hoesten en/of neusverkoudheid 
en/of koorts binnen 24 uur telefonisch met een bedrijfsarts in contact te brengen. De bedrijfsarts 
meldt de medewerker vervolgens aan bij de regionale GGD voor een Coronatest.  
 
De kosten voor de Arbodienstverlening waren in 2020 € 9.026,63 hoger dan in 2019.  
Ook zijn er meer spreekuren met de bedrijfsartsen gepland met kortere tussenposen.  
 
4.  Duurzame inzetbaarheid 
We vinden het als werkgever belangrijk dat onze medewerkers duurzaam inzetbaar blijven voor de 
arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt verandert razendsnel en functies zijn constant in ontwikkeling. 
Daarnaast maken mensen ook een persoonlijke ontwikkeling door, bijvoorbeeld vanwege de 
levensfase waarin zij zich bevinden. Als werkgever willen wij graag bijdragen aan duurzame 
inzetbaarheid van onze medewerkers. Hoe blijven onze medewerkers gezond, competent en 
gemotiveerd? Het bieden van loopbaanbegeleiding kan medewerkers hierbij ondersteuning bieden. 
In 2020 hebben vijf medewerkers gebruik gemaakt van loopbaanoriëntatiegesprekken met de  
interne loopbaancoach. 
 
5.  Functiegebouw 
Met ingang van 1 augustus 2020 zijn er een aantal functiebeschrijvingen aan ons functieboek 
toegevoegd, dan wel geactualiseerd. We hebben het proces zorgvuldig en transparant uitgevoerd 
door het aanstellen van klankbordgroepen en een externe kwalitatieve check toe te voegen.  

Directiefunctie 
In de CAO PO 2018-2019 zijn de leerkrachtfuncties opnieuw beschreven in een functiereeks  
(L10, L11, L12) waarmee recht werd gedaan aan een andere waardering van de functie-eisen en 
daarbij behorende salarisverhoging. In de CAO PO 2019-2020 waren de leidinggevende functies aan 
de beurt en zijn er nieuwe numerieke salaristabellen ingevoerd (D11, D12, D13), waarbij de oude 
salaristabellen zijn vervallen. 
 
LEV-WN heeft de directiefuncties laten actualiseren en waarderen door een externe organisatie. 
Voor de directiefunctie van LEV-WN scholen is een functiebeschrijving D12 het beste passend.  
Om recht te doen aan de verschillen in complexiteit is besloten aan de meerschoolse directeur, 
directeur van een grote stad (boven de 500.000 inwoners) en directeur voor het speciaal 
basisonderwijs een directiefunctie D13 toe te kennen. De besluiten zijn genomen met instemming 
van de PGMR. 
 
Onderwijsondersteunende functies 
Voor de ondersteunende functies is een afweging gemaakt of nieuwe functiebeschrijvingen nodig 
zijn. LEV-WN heeft een Quickscan laten uitvoeren door een externe organisatie of betreffende 
medewerkers het salaris krijgen dat past bij hun taken, rollen, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. Belangrijk hierbij is dat het gaat om de ‘stoel’ (inhoud van de functie) niet 
om de ‘persoon’ die de functie uitvoert.  
De heroverweging van het functiegebouw voor de OOP-functies heeft geleid tot enkele actuele 
functiebeschrijvingen en niet tot een herwaardering van de functiezwaarte. De besluiten met 
betrekking tot de OOP-functies zijn genomen met instemming van de PGMR. 
 
Bestuurskantoor 
De functie van leerkrachtcoach is gewaardeerd en toegevoegd aan het functiegebouw.  
De geactualiseerde functiebeschrijvingen worden omgezet in LEV-WN huisstijl en komen later 
beschikbaar via intranet LEV-WN. 
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6.  Strategisch Personeelsbeleid 
De pijler van het strategisch personeelsbeleid is ‘goed werkgeverschap’.   
Dit hoofdstuk is in het strategisch plan ‘Samen op Expeditie’ onderverdeeld in een aantal 
onderwerpen zoals: 

• Vitaliteit en gezondheid van medewerkers door aandacht voor duurzame inzetbaarheid en 
goede arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. 

• Leren en ontwikkelen van medewerkers met aandacht voor talenten, functiedifferentiatie en 
goede arbeidsverhoudingen (toerusting leiderschap). 

Dit heeft geleid tot de volgende speerpunten voor strategisch personeelsbeleid voor de komende 
jaren (tot 2023):  

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. 

In 2020 stond het onderwerp ‘functiegebouw’ updaten centraal; dit proces is uitgebreid beschreven 
onder punt 5. In 2021 wordt verder onderzoek gedaan naar functiedifferentiatie van de functie van 
onderwijsassistent en administratief medewerker.  
 
Het was de bedoeling om ook een start te maken met het updaten van de gesprekkencyclus. 
De Corona-crisis en langdurige uitval van een personeelsadviseur heeft de focus echter verplaatst 
naar de dagelijkse gang van zaken. Hierdoor heeft de ontwikkeling van een nieuwe gesprekkencyclus 
vertraging opgelopen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 OCW  
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Aantal leerlingen LEV-WN per 1 oktober 2020  
 
 

SCHOOL GEMEENTE 2017 2018 
 

2019 
 

2020 
De Akker Rijswijk 173 171 164 154 

Het Anker Velsen 82 79 83 87 

Het Christal  Vlaardingen 94 77 82 86 

De Cirkel Capelle a/d IJssel 53 55 55 57 

De Driemaster Ridderkerk 96 105 110 127 

De Halm Woudrichem 66 75 95 97 

Kleurrijk Waddinxveen 106 100 110 116 

Het Kompas Rotterdam 272 279 283 275 

De Lichtlijn Den Helder 104 108 108 109 

De Lichtwijzer Oegstgeest 181 186 197 204 

De Morgenster Spijkenisse 70 66 65 73 

Het Mozaïek Krimpen a/d IJssel 145 153 167 181 

De Parel Berkel en Rodenrijs 162 148 142 140 

De Rank Alkmaar 150 137 136 141 

De Regenboog Middelburg 169 179 198 206 

De Sterrenpracht Terneuzen 122 127 148 156 

De Tamboerijn Alphen a/d Rijn 147 166 166 164 

De Triangel Capelle a/d IJssel 213 215 224 212 

De Triangel Houten 102 99 96 96 

Veerkracht Amsterdam 176 192 200 209 

De Wegwijzer Zwijndrecht 401 406 406 406 

WereldWijs Zoetermeer 93 97 100 103 

De Wingerd Goes 216 204 211 210 

De Wissel Utrecht 215 200 197 193 

De Wonderwijzer Hardinxveld 105 110 107 108 

Totaal LEV-WN   3.713 3.734 3.850 3.910 
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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 2020 

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). 
 
In 2020 heeft de Functionaris voor de Gegevensbescherming verschillende malen overleg gevoerd 
met het secretariaat. Verschillende malen is er contact geweest met het secretariaat omtrent het 
bespreken van vragen over het onderwijs op afstand. Nu het onderwijs gedeeltelijk online is 
uitgevoerd ontstaan er nieuwe privacyvragen. Door de FG is een overzicht met mogelijke 
gedragsregels voor videobellen aangeleverd. Ook is er door de FG uitgebreid geadviseerd over 
vraagstukken rondom IKC’s en privacy van leerlingen. Daarnaast is geadviseerd omtrent het gebruik 
van ParnasSys door Basisschool Immanuël in Best. Ad-hoc vragen vanuit de scholen zijn beantwoord. 
 
Om de voortgang van de implementatie van de wetgeving en de mate van bewustwording onder 
scholen te peilen is er in 2019 quickscan uitgezet. De verbeterpunten die toen zijn geconstateerd 
brengt de FG graag weer onder de aandacht: 

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

 
De werkgroep privacy die in 2019 in het leven is geroepen, waarin verschillende schooldirecteuren 
en de bovenschoolse ICT-coördinator participeren, is in 2020 niet samengekomen. 
 
In 2020 heeft zich één officieel datalek binnen LEV-WN voorgedaan. Deze is gemeld bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat betekent niet dat er ook verder geen datalekken hebben plaatsgevonden, 
waarschijnlijk zijn medewerkers zich niet altijd bewust van het bestaan van datalekken en de 
verplichting tot het melden hiervan.  
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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 2021 een audit uitgevoerd 
worden om de mate van het voldoen aan de AVG nauwkeurig te meten en hierbij een verbeterplan 
op te stellen.  
  
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. 
 
Met het PR/Marketing plan van elke school geven we handen en voeten om onze scholen bekend te 
maken onder (potentiële) ouders. We proberen op allerlei manieren de school onder de aandacht te 
brengen. Dit is een extra uitdaging wanneer ouders niet in de school mogen komen vanwege de 
Corona regels. 
Daarom hebben scholen de ouders bezocht met bijv. een bosje bloemen of pannenkoekmix, om hen 
een hart onder de riem te steken.  
Personeelsleden en ouders zijn ambassadeurs van hun school en van LEV-WN. Die bewustwording 
maakt het verschil in handelen.  
Er worden nieuwe flyers ontwikkeld voor elke school en de ideeën worden gedeeld en we maken 
gebruik van elkaars ideeën. Onze activiteiten worden gedeeld 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.  
In verband met COVID-19 hebben we besloten in december één magazine uit te geven, i.p.v de 
gebruikelijke twee maal per jaar. Dit ook om de directeuren niet extra te belasten.  
In het LEV-Magazine 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. 
In mei hebben we speciaal voor de leerlingen een digitaal vakantie doeboek uitgegeven. Juist ook 
voor een beetje extra aandacht in dit bijzondere jaar. 
 
De website van LEV-WN is vernieuwd, we hebben een nieuw huisstijlboek ontwikkeld zodat onze 
uitingen naar buiten gelijk zijn, maar met de kleuren van elke locatie. 
We merken dat het delen van advertenties via sociale media goed werkt. Ouders helpen delen en zo 
ontvangen de scholen aandacht en support. 
 
Communicatie in Coronatijd 

LEV-WN is trots op en blij met haar medewerkers. Lesgeven tijdens de Corona periode was een 
enorme uitdaging. Ze hebben laten zien dat ze enorm flexibel en veerkrachtig zijn.  
We hebben geprobeerd onze medewerkers in Corona-tijd extra aandacht te geven middels 
regelmatige bemoedigingmailtjes, kaartjes, brievenbusgeschenken e.d.  
LEV-WN heeft de directeuren ondersteunt in de brieven voor de ouders. Gelijktijdig werden de 
medewerkers ook op de hoogte gebracht, zodat ieder dezelfde informatie heeft gehad. En dat 
werkte prettig en transparant.  
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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 2020

 
1 Activa

1.1.2 Materiële vaste activa 3.520.111         3.492.853         

1.1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 239.709 255.778

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 2.748.046 2.662.489

1.1.2.4 Overige materiële vaste activa 532.356 574.586

3.520.111 3.492.853

1.1.3 Financiële vaste activa 112.624 115.800

1.1.3.1 Deelnemingen 100 0

1.1.3.8 Waarborgsommen en vorderingen 112.524 115.800

112.624 115.800

1.2.2 Vorderingen 1.685.125 2.135.454

1.2.2.1 Debiteuren 193.465 240.147

1.2.2.2 Ministerie van OCW 1.051.862 942.575

1.2.2.3 Gemeenten 87.966 447.422

1.2.2.10 Overige vorderingen 80.110 14.927

1.2.2.15 Overlopende activa 308.442 618.184

1.2.2.16 Voorziening oninbare vorderingen -36.720 -127.802

1.685.125 2.135.454

1.2.4 Liquide middelen 3.622.891 3.616.859

1.2.4.1 Kassen 1.831 1.642

1.2.4.2 Banken 3.621.060 3.615.217

3.622.891 3.616.859

Totaal  Activa 8.940.751 9.360.966

 31 december 2020  31 december 2019
€ €
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LEV Scholengroep West Nederland

Balans na resultaatbestemming per  31 december 2020

 
2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 4.887.400         5.242.458         
2.1.1.1 Algemene reserve 3.878.242 3.985.107
2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 487.698 741.072
2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 521.460 516.279

4.887.400 5.242.458

2.2 Voorzieningen 1.146.420 1.148.390
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 263.841 273.175
2.2.3 Voorziening groot onderhoud 882.579 875.215

1.146.420 1.148.390

2.4 Kortlopende schulden 2.906.931 2.970.118
2.4.6 Gemeenten 251.944 132.072
2.4.8 Crediteuren 258.295 669.550
2.4.9.1 Loonheffing en premies 841.935 702.732
2.4.10 Pensioenpremies 253.624 258.566
2.4.12 Overige kortlopende schulden 80.548 84.998
2.4.19 Overlopende passiva 1.220.585 1.122.199

2.906.931 2.970.118

Totaal  Passiva 8.940.751 9.360.966

 31 december 2020  31 december 2019
€ €
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LEV Scholengroep West Nederland

Staat van baten en lasten 2020

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019 

In € In € In €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 24.615.651 23.571.089 23.340.317

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 320.638 206.202 379.494

3.5 Overige baten 605.083 529.767 653.712

Totaal  Baten 25.541.372 24.307.058 24.373.523

4 Lasten

4.1 Personele lasten 20.851.552 20.011.495 19.048.449

4.2 Afschrijvingen 646.383 664.884 711.483

4.3 Huisvestingslasten 2.096.151 1.884.944 2.234.389

4.4 Overige instellingslasten 2.301.869 2.462.499 2.563.752

Totaal  Lasten 25.895.955 25.023.822 24.558.073

Saldo baten en lasten -354.583 -716.764 -184.550

6 Financiële baten en lasten

6,1 Financiële baten -62 0 6.750

6,2 Financiële lasten -413 0 0

Saldo financiële baten en lasten -475 0 6.750

Exploitatieresultaat -355.058 -716.764 -177.800
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LEV Scholengroep West Nederland

Kasstroomoverzicht 2020

€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten -354.583 -184.550
Afschrijvingen 646.383 711.483
Mutaties werkkapitaal
- Vorderingen 450.329 -117.186
- Kortlopende schulden -63.187 -1.560.143
Mutaties voorzieningen -1.970 -48.085

676.972 -1.198.481

Ontvangen interest -62 6.750
Betaalde interest -413 0

-475 6.750
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa -673.641 -1.134.617
(Des)investeringen financiële vaste activa 3.176 -6.928

-670.465 -1.141.545

Mutatie liquide middelen 6.032 -2.333.276

Beginstand liquide middelen 3.616.859 5.950.135
Mutatie liquide middelen 6.032 -2.333.276

Eindstand liquide middelen 3.622.891 3.616.859

2020 2019
€
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LEV Scholengroep West Nederland

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

Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen
die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden 
verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met 
ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening 
over de looptijd van het contract.

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 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.

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

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 gemeente 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 12,50%
Overige materiële vaste activa 5,00%
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 (waarborgsommen) is de reële waarde.

De deelneming in LEV-WN Kinderopvang BV wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

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.

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 19 december 2018 met kenmerk FEZ/1402273.
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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
contante 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 tot en met 2022.

Pensioenvoorziening
Het bevoegd gezag heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een
toegezegd-pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon.
Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, en wordt - conform
de in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt
als toegezegde-bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten
worden verantwoord.

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 2021 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 93,8%. Naar
de stand van 31 december 2020 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 95,8% (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 contante waarde met een rekenrente tussen 0 en 1 procent.
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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-
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
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het 
Ministerie van OCW. De ontvangen rijksbijdragen uit hoofde van de basisbekostiging (lumpsum) worden
in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en 
lasten

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met clausule tot verrekening) worden ten gunste van de staat 
van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten komen. Niet-bestede 
middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen.

Niet-bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn
is verlopen op balansdatum. Niet-geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot 
(doelsubsidies zonder clausule tot verrekening) worden in beginsel direct ten gunste van de staat van de
baten en lasten verantwoord. 

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
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet zijn verstrekt door het Ministerie van 
OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan 
het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

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 2020

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

2019 2019 31-dec-19 2020 2020 2020 31-dec-20
1.1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 321.392 -65.614 255.778 0 0 -16.069 239.709

1.1.2.3.0 Meubilair 2.593.135 -890.237 1.702.898 171.744 -1.915 -127.836 1.744.891

1.1.2.3.1 Inventaris en apparatuur 745.963 -630.830 115.133 22.350 0 -61.044 76.439

1.1.2.3.2 ICT 1.801.919 -957.461 844.458 400.180 0 -317.922 926.716

1.1.2.4.0 Duurzame leermiddelen 1.752.355 -1.178.761 573.594 85.274 0 -127.504 531.364

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

7.215.756 -3.722.903 3.492.853 679.548 -1.915 -650.375 3.520.111

Verkrijgings Cum.afschr. Boek

prijs t/m t/m waarde
2020 2020 31-dec-20 % %

1.1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 321.392 -81.683 239.709 5,00%

1.1.2.3.0 Meubilair 2.762.964 -1.018.073 1.744.891 5,00% 12,50%

1.1.2.3.1 Inventaris en apparatuur 768.313 -691.874 76.439 12,50% 20,00%

1.1.2.3.2 ICT 2.202.099 -1.275.383 926.716 6,67% 20,00%

1.1.2.4.0 Duurzame leermiddelen 1.837.629 -1.306.265 531.364 12,50%

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

7.893.389 -4.373.278 3.520.111

31-dec-20 31-dec-19

1.3 Financiële vaste activa in € in €

1.1.3.1 Deelnemingen* 100 0

1.1.3.8 Waarborgsommen en vorderingen 112.524 115.800

112.624 115.800

* Dit betreft een 100% deelneming in LEV-WN Kinderopvang BV. De BV is opgericht op 31 juli 2020. Het geplaatste kapitaal bedraagt € 100.

Saldo Ontvangen Besteed Saldo

Verloopstaat 31-dec-19 31-dec-20

1.1.3.8 Leningen, waarborgsommen en deposito's* 115.800 10.879 7.603 112.524

* Betreft waarborgsommen Snappet

Afschrijvingspercentages
Samenvatting materiele vaste activa en 
afschrijvingspercentages
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31-dec-20 31-dec-19
1.2.2 Vorderingen in € in €
1.2.2.1 Debiteuren 193.465 240.147

1.2.2.2 Ministerie van OCW 1.051.862 942.575

1.2.2.3 Gemeenten 87.966 447.422

1.2.2.10 Overige vorderingen 80.110 14.927

1.2.2.15 Overlopende activa 308.442 618.184

1.2.2.16 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid -36.720 -127.802

1.685.125 2.135.454

Saldo Ontvangen Besteed Boeken tlv Overige Saldo
Verloopstaat gemeenten 31-dec-19 2020 2020 2020 2020 31-dec-20

1.2.2.3.3 Gemeente Rotterdam 89.874 89.874 0 0 0 0

1.2.2.3.4 Gemeente Amsterdam 202.484 202.484 0 0 0 0

1.2.2.3.5 Gemeente diversen 155.064 146.927 14.987 0 0 23.124

1.2.2.3.6 Gemeente Capelle aan en Ijssel 0 0 13.238 0 0 13.238

1.2.2.3.7 Gemeente Waddinxveen 0 573.397 608.503 0 0 35.106

1.2.2.3.8 Gemeente Zwijndrecht 0 0 16.498 0 0 16.498

447.422 1.012.682 653.226 0 0 87.966

31-dec-20 31-dec-19
1.2.2.10 Overige vorderingen (specificatie) in € in €
1.2.2.6 Vorderingen op personeel 19.609 14.445

1.2.2.7 Vorderingen ivm ouderbijdragen 1.986 482

1.2.2.10.2  LEV-WN Kinderopvang B.V. 58.515 0

80.110 14.927

31-dec-20 31-dec-19
1.2.2.15 Overlopende activa (specificatie) in € in €
1.2.2.12 Vooruitbetaalde en/of vooruitgefactureerde posten 251.379 288.228

1.2.2.15 Overige overlopende activa 57.063 329.956

308.442 618.184

31-dec-20 31-dec-19
1.2.4 Liquide middelen in € in €
1.2.4.1 Kassen 1.831 1.642

1.2.4.2 Banken 768.487 356.675

1.2.4.2.1 Spaarrekeningen 2.852.573 3.258.542

3.622.891 3.616.859
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2 Passiva

31-dec-20 31-dec-19

2.1 Eigen vermogen in € in €

2.1.1.1 Algemene reserve 3.878.242 3.985.107

2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 487.698 741.072

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 521.460 516.279
4.887.400 5.242.458

Saldo Bestemming Overige Saldo

2.1 Eigen vermogen (specificatie en resultaatverwerking) 31-dec-19 resultaat mutaties 31-dec-20

2.1.1.1 Algemene reserve

2.1.1.1.2 Algemene reserve 3.985.107 -106.865 0 3.878.242

2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.1.2.4 Reserve herwaardering 66.939 -30.889 0 36.050

2.1.1.2.5 Reserve personele kosten 318.324 -318.324 0 0

2.1.1.2.10 Reserve oudergelden 355.808 95.839 0 451.648

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)

2.1.1.3.0 Algemene reserve private middelen 516.279 5.181 0 521.460
5.242.458 -355.058 0 4.887.400

31-dec-20 31-dec-19

2.2 Voorzieningen in € in €

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 263.841 273.175

2.2.3 Voorziening groot onderhoud 882.579 875.215
1.146.420 1.148.390

Specificatie voorzieningen Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Rente mutatie Saldo

dotaties / onttrekkingen 31-dec-19 2020 2020 2020 2020 31-dec-20

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

2.2.1.4 Voorziening jubilea personeel 205.898 23.117 -15.174 0 0 213.841

2.2.1.6 Voorziening personeel overig 60.610 50.000 -60.610 0 0 50.000

2.2.3.0 Voorziening onderhoud gebouwen 875.215 600.000 -592.636 0 0 882.579
1.148.390 673.117 -668.420 -6.667 0 1.146.420

Specificatie naar looptijd Kortlopend Kortlopend Langlopend Saldo

voorzieningen deel < 1 jr deel 1-5 jr deel > 5 jr 31-dec-20

2.2.1.4 Voorziening jubilea personeel 24.352 114.357 75.132 213.841

2.2.1.6 Voorziening personeel overig 50.000 0 0 50.000

2.2.3.0 Voorziening onderhoud gebouwen 1.122.021 0 -239.442 882.579
1.196.373 114.357 -164.310 1.146.420

31-dec-20 31-dec-19

2.4 Kortlopende schulden in € in €

2.4.6 Gemeenten 251.944 132.072

2.4.8 Crediteuren 258.295 669.550

2.4.9.1 Loonheffing en premies 841.935 702.732

2.4.10 Pensioenpremies 253.624 258.566

2.4.12 Overige kortlopende schulden 80.548 84.998

2.4.19 Overlopende passiva 1.220.585 1.122.199
2.906.931 2.970.118
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Saldo Ontvangen Besteed Boeken tgv Overige Saldo
2.4.6 Verloopstaat gemeenten 31-dec-19 2020 2020 2020 2020 31-dec-20
2.4.6.10 Gemeente Capelle aan en Ijssel 33.066 0 33.066 0 0 0

2.4.6.11 Gemeente overig 99.006 0 99.006 0 0 0

2.4.6.12 Gemeente Amsterdam 0 260.183 243.705 0 0 16.478

2.4.6.13 Gemeente Rotterdam 0 191.280 182.098 0 0 9.182

2.4.6.14 Gemeente Ridderkerk 0 201.765 34.137 0 0 167.627

2.4.6.15 Gemeente Krimpen aan den Ijssel 0 41.771 8.269 0 0 33.502

2.4.6.16 Gemeente Den Helder 0 25.154 0 0 0 25.154

132.072 720.153 600.281 0 0 251.944

31-dec-20 31-dec-19
2.4.12 Overige kortlopende schulden (specificatie) in € in €
2.4.12.1 Schulden aan personeel 29.044 38.152

2.4.12.2 Diverse te betalen premies 51.504 46.846

80.548 84.998

31-dec-20 31-dec-19
2.4.19 Overlopende passiva (specificatie) in € in €
2.4.14 Ministerie van OCW (vooruitontvangen subsidie) 120.507 122.115

2.4.15 Vooruitontvangen investeringssubsidies 37.773 36.621

2.4.16.0 Vooruitontvangen en/of vooruitgefactureerde posten 262.678 251.827

2.4.17 Rechten vakantiegeld 646.820 615.300

2.4.19.0 Overige overlopende passiva 152.807 96.336

1.220.585 1.122.199
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Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

G1 Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt
verstrekt.

conform de subsidiebeschikking geheel 
Omschrijving

Kenmerk Datum

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma 10P2-41646-P0 nee
ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2 DL/B/11028428-8-2018 ja
Subsidie zij-instroom 2018 VO/1091439 30-11-2018 ja
Subsidie zij-instroom 2018 VO/1091439 30-11-2018 nee
Subsidie zij-instroom 2019 831239998/966860-1 ja
Subsidie zij-instroom 2019 1027682-1 ja
Subsidie zij-instroom 2019 9/261/39978 nee
Subsidie zij-instroom 2019 1027626-1 nee
Subsidie zij-instroom 2019 9/247/39994/1027205-1 nee
Subsidie zij-instroom 2019 1027221-1 nee
Studieverlof 964134643/1006626-123-7-2019 ja
Studieverlof 966936423/1006542-123-7-2019 ja
Studieverlof 965435421/1006628-123-7-2019 nee
Lerarenbeurs 962933765/1006599-1 ja
OA tot LIO SOOL19121 ja
OA tot LIO SOOL19119 ja
OA tot LIO SOOL19122 ja
Herintreder THPO19082 nee
Zij-instroom 1088643-1 2020/2/1614574 nee
Studieverlof 1090616-1 2020/2/1628488 nee
Studieverlof 1090794-1 2020/2/1628707 ja
Studieverlof 1090766-1 2020/2/1628675 nee
Studieverlof 1090472-1 2020-2-1628330 nee
Zij-instroom 1093472-1 0/185/39998 nee

Toewijzing

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar 

uitgevoerd en afgerond
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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 2020 is opnieuw van de optie tot verlenging gebruik
gemaakt, waarmee de huidige looptijd eindigt op 31 oktober 2023. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt ca. € 53.000.

Langlopende contracten
Er zijn twee operationele leaseovereenkomsten met Hitachi Capital Motility aangegaan. Te weten: Op 4 januari 2021
is een overeenkomst aangegaan betreffende de lease van een Volvo XS 40
voor de duur van 60 maanden. De maandelijkse verplichting bedraagt € 1.320. Op 23 oktober 2015 is een
overeenkomst aangegaan betreffende de lease van een Ford Transit Courier, voor de
duur van 60 maanden. Dit contract is op 28 januari 2021 met 24 maanden verlengd, waarbij de maandelijkse 
verplichting is vastgesteld op € 554. 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
Er zijn met twee medewerkers 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.

Pagina 65



LEV Scholengroep West Nederland

Toelichting op de staat van baten en lasten 2020

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019
In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW
3.1.1.1.0 OCW lumpsum 15.510.918 14.762.422 14.497.871
3.1.1.1.3 OCW personeels en arbeidsmarktbeleid 3.628.800 3.593.834 3.331.402
3.1.1.1.4 OCW lgf en impulsgebieden 169.034 150.943 136.961
3.1.1.1.5 OCW prestatiebox 767.638 750.783 728.683
3.1.1.1.7 OCW materiële instandhouding 3.318.358 3.313.364 3.196.506
3.1.1.1.19 OCW overige subsidies 189.901 134.071 446.354
3.1.3.1 OCW bijdragen via samenwerkingsverbanden 1.031.002 865.672 1.002.540

24.615.651 23.571.089 23.340.317
Overige overheidsbijdragen en subsidies

3.2.2.2.0 Gemeente bijdragen onderwijsbeleid 277.429 190.902 136.654
3.2.2.2.1 Gemeente bijdragen huisvesting en materieel 3.797 15.300 22.150
3.2.2.3 Overige overheidsbijdragen 39.412 0 220.690

320.638 206.202 379.494
Overige baten

3.5.5 Ouderbijdragen 383.630 362.680 443.477
3.5.1 Verhuur 187.691 139.774 173.098
3.5.10.2 Overige baten 33.762 27.313 37.137

605.083 529.767 653.712

Totaal baten 25.541.372 24.307.058 24.373.523
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Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019
In € In € In €

Lasten

Loonkosten personeel
4.1.1.1 Loonkosten bestuur, directie en toezicht 2.126.455 2.079.301 1.956.385

4.1.1.2 Loonkosten onderwijzend personeel 14.876.333 14.392.172 13.533.779

4.1.1.3 Loonkosten onderwijsondersteunend personeel 2.818.793 2.343.532 2.455.312

4.1.1.4 Loonkosten vervangingen 757.071 330.090 687.447

20.578.652 19.145.095 18.632.923
Overige personele kosten

4.1.2.2.0 Inhuur personeel niet in loondienst 122.882 97.350 189.498

4.1.2.3.0 Scholing en opleiding personeel 392.614 415.400 479.847

4.1.2.3.1 Personeelsbijeenkomsten, overleg, beleid en zorg 59.928 110.500 79.672

4.1.2.3.2 Werving en selectie 18.768 30.250 24.117

4.1.2.3.3 Representatie, bijeenkomsten en consumpties 17.653 16.600 21.052

4.1.2.3.4 Kosten kwaliteit en projecten 26.660 19.500 16.721

4.1.2.3.9 Overige personele kosten 145.285 149.550 137.853

4.1.2.1.11 Dotaties personele voorzieningen 73.139 27.250 92.509

856.929 866.400 1.041.269
Uitkeringen personeel en vervangers

4.1.3.2 Ontvangen vergoedingen Vervangingsfonds -183.184 0 -50.679

4.1.3.3 Uitkeringen (-/-) -400.845 0 -575.064

-584.029 0 -625.743

Personele lasten 20.851.552 20.011.495 19.048.449

Specificatie personele lasten naar samenstelling
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 15.645.638 14.785.406 13.986.146

4.1.1.2 Sociale lasten 2.094.717 1.851.265 1.961.429

4.1.1.3 Premies Vf/Pf en Risicofonds 577.828 510.671 518.356

4.1.1.5 Pensioenlasten 2.260.470 1.997.753 2.166.992

Totaal lonen en salarissen 20.578.652 19.145.095 18.632.923

In de pensioenlasten 2020 en 2019 zijn uitsluitend de werkgeverslasten opgenomen.

Bij de vereniging waren in 2020 gemiddeld 300 FTE's werkzaam (201: 293 FTE's)

Onderverdeeld naar: 2020 2019
Directie 21,51 21,00

Onderwijzend personeel 218,59 215,00

Onderwijs ondersteunend personeel 60,04 57,00

300,14 293,00
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Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019
In € In € In €

Afschrijvingen
4.2.2.0 Afschrijvingskosten gebouwen en verbouwingen 16.069 16.068 16.069

4.2.2.1 Afschrijvingskosten meubilair 127.836 135.413 120.608

4.2.2.2 Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur 61.044 64.570 74.914

4.2.2.3 Afschrijvingskosten ICT 317.922 308.394 240.511

4.2.2.4 Afschrijvingskosten leermiddelen 127.504 140.439 136.895

4.2.2.7 Desinvesteringen en boekresultaat mva -3.992 0 122.486

646.383 664.884 711.483
Huisvestingslasten

4.3.1.0 Huur terreinen en gebouwen 82.864 92.815 98.317

4.3.3.0 Klein onderhoud gebouwen en terreinen 457.474 384.300 724.697

4.3.4.0 Energie en water 387.041 353.950 372.799

4.3.5.0 Schoonmaakkosten 489.643 460.400 447.435

4.3.6.0 Heffingen en vuilafvoer 79.129 73.484 71.141

4.3.7.2 Dotatie voorziening onderhoud 600.000 519.995 520.000

2.096.151 1.884.944 2.234.389
Administratie, beheer en bestuur

4.4.1.0 Administratie en advisering door derden 409.621 380.949 365.809

4.4.1.1 Accountantskosten 38.839 35.000 24.283

4.4.1.2 Contributie besturenorganisaties 74.292 84.220 81.724

4.4.1.3 Verzekeringen 19.729 16.500 9.008

4.4.1.4 Medezeggenschap 5.031 11.600 7.628

4.4.1.5 Telefonie / Dataverbindingen 72.781 76.900 71.228

4.4.1.6 Schooladministratie 37.600 42.955 48.217

4.4.1.7 Contributies scholenorganisaties 22.592 4.640 3.406

4.4.1.8 Overige schoolgebonden kosten 148.798 199.735 224.650

4.4.1.9 Overige lasten beheer en administratie 59.173 161.900 168.986

888.456 1.014.399 1.004.939

Uitsplitsing accountantskosten
4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 34.383 35.000 21.907
4.4.1.4 Honorarium andere niet-controledienst 4.456 0 2.376

38.839 35.000 24.283
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Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019
In € In € In €

Inventaris, apparatuur en leermiddelen
4.4.3.0 Onderwijsleerpakket incl. ondw licenties 702.736 720.800 730.924
4.4.3.1 Reproductiekosten 72.048 45.000 69.464
4.4.2.0 Kosten en onderhoud meubilair en inventaris 76.564 70.610 59.839
4.4.2.1 Beheer en kosten ICT incl. adm. licenties 212.932 255.850 256.417

1.064.280 1.092.260 1.116.644
Overige lasten

4.4.5.4 Activiteiten, werkweken en excursies 181.749 244.340 320.629
4.4.5.5 Kantinekosten 60.975 56.600 32.762
4.4.5.1 Overige schoolkosten 106.409 54.900 88.778

349.133 355.840 442.169

4.4 Overige instellingslasten 2.301.869 2.462.499 2.563.752

Totaal lasten 25.895.955 25.023.822 24.558.073

Financiële baten en lasten
Financiële baten

6.1.1 Rentebaten en dividenden -62 0 6.750
Financiele lasten

6.2.1 Rentelasten banken -413 0 0
-475 0 6.750

Resultaat -355.058 -716.764 -177.800

Pagina 69



LEV Scholengroep West Nederland

(Voorstel) bestemming van het resultaat

Het exploitatieresultaat over het jaar 2020 bedraagt € 355.058 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-19 resultaat mutaties 31-dec-20

€ € € €

Algemene reserve 3.985.107 -106.865 0 3.878.242

Bestemmingsreserves publiek 741.072 -253.374 0 487.698

Bestemmingsreserves privaat 516.279 5.181 0 521.460
5.242.458 -355.058 0 4.887.400

De reserves zijn in detail als volgt gemuteerd:

Stand Bestemming Overige Stand
31-dec-19 resultaat mutaties 31-dec-20

€ € € €

Algemene reserve 3.985.107 -106.865 0 3.878.242

Reserve herwaardering 66.939 -30.889 0 36.050

Reserve personele kosten 318.324 -318.324 0 0

Reserve oudergelden 355.808 95.839 0 451.648

Algemene reserve private middelen 516.279 5.181 0 521.460
5.242.458 -355.058 0 4.887.400
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Gebeurtenissen na balansdatum

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan
die van belang zijn voor de beoordeling van de positie van de instelling.
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Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Per  31 december 2020 zijn er financiële of organisatorische banden met de volgende rechtspersonen:

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

Alle hierboven vermelde samenwerkingsverbanden vallen onder activiteitencode 4, overig.
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WNT-verantwoording 2020
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 2020 is € 157.000 Aantal punten 9

Klasse D
Het intern toezichthoudend orgaan heeft in haar vergadering van 22-01-2020 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
Gegevens 2020

Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 
2020 1-jan-20 31-dec-20
Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog 
niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en 
de reden waarom de overschrijding 
al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling
Gegevens 2019
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 
2019 1-jan-19 31-dec-19
Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2019
Individueel WNT-maximum

N.v.t

R. Tromp

1,0

Directeur-Bestuurder

Ja

145.033

157.000

N.v.t

N.v.t

19.627

1,0

117.055

124.804
20.229

145.033

ja

152.000
136.682

Directeur-Bestuurder
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020

Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 
2020 1-jan-20 31-dec-20 1-jan-20 31-jul-20 1-jan-20 31-dec-20
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog 
niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en 
de reden waarom de overschrijding 
al dan niet is toegestaan N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t
Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling
Gegevens 2019
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 
2019 1-jul-19 31-dec-19 1-jan-19 31-dec-19 1-jan-19 31-dec-19
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 
2020 1-jan-20 31-dec-20 1-jan-20 31-dec-20
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog 
niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en 
de reden waarom de overschrijding 
al dan niet is toegestaan N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t
Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling
Gegevens 2019
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 
2019 1-jul-19 31-dec-19 1-jan-19 31-dec-19
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog 
niet terugontvangen bedrag

3. Overige rapportageverplictingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die 
in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen

N.v.t N.v.t N.v.t

N.v.t N.v.t N.v.t

N.v.t N.v.t

3.600 3.600

15.200

N.v.t N.v.t
3.600 3.600

1.200 2.400

N.v.t N.v.t N.v.t
5.400

Lid

J.J. van Ginkel

7.662

Voorzitter Lid Lid

5.400 1.800 3.600

23.615

2.700

15.200 15.200

3.600

11.494
J. Tiegelaar K.Tigelaar

4.800

15.743 15.743

3.600

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

9.162 15.743

Lid

Lid

Voorzitter Lid Lid

1.800
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Ondertekening van de jaarrekening

Hierbij keuren wij de jaarrekening 2020 sluitend met een resultaat van € -355.058 goed.

Alphen aan den Rijn, 26 mei 2021

Raad van Toezicht H. Groenendijk- de Vries, voorzitter.

Hierbij stellen wij de jaarrekening 2020 sluitend met een resultaat van € -355.058 vast.

Alphen aan den Rijn, 26 mei 2021

Directeur-bestuurder R. Tromp.
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