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Wij zijn LEV-WN
We kunnen er nog steeds niet omheen, Corona heeft ook in 2021 ons onderwijs en het gesprek
daarover bepaald. Het was na 2020 een kantelpunt, dat ons leven en werk anders heeft ingericht.
Zo bleef een gebruikelijke omgangsvorm, om elkaar bij een ontmoeting de hand te schudden,
blijvend plaats te maken voor een ongewone anderhalve meter afstand. En veranderde de zo
‘vanzelfsprekende’ aai over de bol van een leerling in voorzichtigheid, naar elkaar zwaaien op een
beeldscherm en elkaar “missen”.
Ook in 2021 waren we met elkaar in een andere werkelijkheid. Er was een toenemend ongeloof,
onmacht, frustratie en verdriet. Maar we hebben ook een enorme veerkracht, acceptatie en samen
zoeken naar oplossingen ervaren. We zijn, ouders-medewerkers-kinderen, blijven zoeken naar
verbinding en via thuisonderwijs, online werkoverleg, maakte iedereen er het allerbeste van.
Op veel plekken ontstond een intensieve samenwerking tussen opvang en scholen om opvang vorm
te geven. Ook de samenwerking tussen medewerkers, scholen onderling en bestuur werd positief
versterkt. Op de momenten dat de scholen weer (deels) open mochten, waren we opgelucht en
strijdvaardig. Welke realiteit zich ook aandiende, we hebben onze schouders eronder gezet om aan
onze maatschappelijke opdracht te voldoen en het beste te doen voor onze leerlingen.
In dit volstrekt nieuwe en vaak lastig begaanbare landschap van richtlijnen en tegenstrijdige
belangen was er naast de praktische uitdaging ook de mentale opgave. Ieders onderwijshart ging uit
naar de leerlingen die met het wegvallen van het-naar-schoolgaan niet alleen het leren in de klas
moesten missen, maar ook het spelen met vriendjes en vriendinnetjes en het warme contact met
juffen en meesters. Corona deed (en doet nog) veel met het welbevinden.
Een groot compliment is dan ook op zijn plaats aan al onze leraren, directeuren en alle andere
medewerkers. Zij hebben zich met meer dan bovengemiddelde inspanning ingezet om, ondanks de
bijzondere sterk wisselende omstandigheden en grote zorgen om hun eigen gezondheid en die van
familie en/of collega’s, goed (thuis)onderwijs te blijven verzorgen. We zijn ongelofelijk trots op de
spankracht, veerkracht en draagkracht van alle LEV-WN medewerkers.
Dit jaarverslag 2021 is een overzicht van een hectisch jaar. Het heeft veel gevraagd.
Laat 2022 de ommekeer zijn. Want onderwijs maak je samen in de klas en op school.
In dit verslag leggen wij verantwoording af over alle keuzes die we gemaakt hebben; onderwijskundig
en bedrijfsmatig. We nemen u mee in ons expeditieplan, passend onderwijs, financieel beleid,
huisvesting en ons personeel en de organisatie. Daarnaast lichten we toe op welke wijze we de
beschikbare middelen hebben ingezet. We hebben veel maatregelen genomen om ons onderwijs
verder te versterken en verbeteren. Natuurlijk heeft dat financiële gevolgen. Maatregelen kosten
immers geld. We zijn daarom erg trots dat we toch financieel in control zijn. Zo houden we namelijk
ruimte om te blijven investeren in ons onderwijs, onze medewerkers en de gebouwen.
Op onze 26 bassischolen bieden wij toekomstgericht onderwijs met de Bijbel als basis. Kennis en
basisvaardigheden gericht op de maatschappij van morgen. Alle teamleden richten zich op de totale
ontwikkeling van de leerling. Daar zet iedereen zich binnen LEV-WN elke dag volledig voor in.
Als echte LEV-professionals leggen we de basis voor morgen.
Vertrouwend op onze God laten we 2021 achter ons en gaan we verder met Hem op weg.
Henk Eilander
voorzitter College van Bestuur 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
Directeur-bestuurder (directie)
Secretariaat
Website
KvK inschrijfnummer
RSIN (voor ANBI)
Rekeningnummer
Rekeningnummer contributie/donaties/ouderbijdrage
Nummer bevoegd gezag

raadvantoezicht@levwn.nl
directiesecretariaat@levwn.nl
secretariaat@levwn.nl
www.levwn.nl
28113126
8172.71.545
NL29 RABO 0374 9438 18
NL16 RABO 0353 2367 13
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 26 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 2021

In 2021 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

202204 Bestuursverslag LEV-WN 2021

4

Gegevens Rechtspersoon
Bestuursnummer 41646
LEV Scholengroep West-Nederland
's-Molenaarsweg 1,
2401 LL Alphen aan den Rijn
0172-418830
secretariaat@levwn.nl
H. Eilander, h.eilander@levwn.nl

Onze Scholen
BRIN
00AP
00AV
00EH
00FE
02ZY
03AZ
03HH
03HI
03HV-00
03HV-01
03OR
03TJ
03ZF
03ZJ
05LX
05SW
05TR
06KU
06OT
07LP
07MH
14YV-00
14YV-01
23TT
24ET
24RH

Naam
WereldWijs
De Morgenster
SBO De Cirkel
De Halm
De Wingerd
De Rank
De Parel
Het Christal
De Triangel
Het Mozaïek
De Sterrenpracht
Regenboog
Kleurrijk
Immanuël
Veerkracht
Het Kompas
De Wissel
De Lichtwijzer
De Wonderwijzer
De Lichtlijn
De Akker
De Wegwijzer
De Driemaster
De Tamboerijn
De Triangel
Floriant

Adres
Kerkenbos 28
Oranjelaan 27
Zevensprong 5
Wethouder Raamstraat 1
Hilleweg 3
Beethovensingel 19-23
Westersingel 2
Pompenburgsingel 30
Bongerd 4
Una Corda 34
Karel Doormanlaan 2
Gen. H. Smithlaan 3
Jacob Catslaan 3
van Lumeystraat 1
Slotermeerlaan 160
Spijkenissestraat 15
Oortlaan 1
Van Houdringhelaan 2A
Tonneband 22
Lekstraat 1
Trompetstraat 3
Hoofdland 2
Platanenstraat 6
Van Nesstraat 8
Jukveld 2
Grote Buitendijk 48
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2716 PH
3201 CN
2907 TK
4286 BV
4464 JA
1817 HJ
2651 CP
3135 PS
2906 VK
2925 BX
4571 TV
4333 BB
2741 XL
5684 CH
1063 JW
3081 SX
3572 ZM
2341 BK
3371 JG
1784 VJ
2287 TK
3332 RG
2982 CR
2404 AV
3993 GA
1991 BZ

Sector
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

Zoetermeer
Spijkenisse
Capelle aan den IJssel
Almkerk
Goes
Alkmaar
Berkel en Rodenrijs
Vlaardingen
Capelle aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel
Axel
Middelburg
Waddinxveen
Best
Amsterdam
Rotterdam
Utrecht
Oegstgeest
Hardinxveld-Giessendam
Den Helder
Rijswijk
Zwijndrecht
Ridderkerk
Alphen aan den Rijn
Houten
Velserbroek

5

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 26 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 nog twee jaar deze dynamische expeditie willen ondernemen.

LEV = liefde en vertrouwen (onze kernwaarden)
Op onze 26 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 4000 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
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.
2.
3.
4.
5.

Wij geven liefde en vertrouwen
Wij geloven in ontwikkeling
Wij gaan voor toekomstgericht onderwijs
Onze ambities
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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Bestuurder LEV-WN
Vertrek Directeur-bestuurder René Tromp per 1 september 2021
Benoeming interim Bestuurder Berend Redder per 1 september 2021.
Immanuel Best
Per 1 januari 2021 heeft basisschool Immanuel uit Best zich aangesloten bij LEV-WN.
De Immanuelschool was een zogeheten éénpitter. Dat geeft dat LEV Scholengroep West-Nederland
25 basisscholen heeft en één speciaal basisonderwijs (SBO).
Studiedagen Directeuren
In september 2021 waren we in de gelegenheid fysiek studiedagen te hebben met de directeuren
van LEV-WN. Onderwerp ‘Naar inclusiever onderwijs’.
Naar aanleiding van deze studiedagen is er een werkgroep samengesteld die dit onderwerp verder
gaat uitwerken, passend in de al lopende Expeditie (strategisch plan) van LEV-WN en haar scholen.
In het kort ‘Naar inclusiever onderwijs’
Een school die open staat voor iedereen, is een inclusieve school. Een inclusieve school gaat ervan uit
dat elk kind unieke talenten heeft. De school past zich dus aan de leerlingen aan. Dit is iets anders
dan passend onderwijs. Bij passend onderwijs moet de leerling zich namelijk aanpassen aan de
school.
Inclusief onderwijs is onderwijs waarin kinderen vanuit allerlei achtergronden en met én zonder
beperkingen samen spelen, werken en leren. Inclusief onderwijs is open voor iedereen, toegankelijk
in alle aspecten en dus met de nodige ondersteuning en zorg waar die nodig is voor optimale
ontwikkeling.
Inclusiever onderwijs vraagt leiderschap vanuit elke school en duurzame rugdekking van besturen,
samenwerkingsverbanden en gemeenten!
Inclusief onderwijs is complex als je naar geschiedenis en randvoorwaarden kijkt, maar inspirerend
als je naar mogelijkheden en praktijkvoorbeelden in kijkt.
Trainingsmoment ParnasSys en Ultimview, voor toetsen met directeuren en IB-ers.
Directeuren en IB-ers hebben apart en vervolgens gezamenlijk trainingen gehad rond het goed
analyseren van toetsgegevens. De analyses te bespreken en daar plannen van aanpak op te maken.
Management Drives
Om effectief leiding te geven is het belangrijk om te weten wat mensen écht beweegt en hier
vervolgens de leiderschapsvorm op aan te passen. Door bij mensen de belangrijkste drijfveren te
motiveren, kun je als manager het beste in mensen naar boven halen.
Management Drives is een methodiek om de drijfveren van mensen in kaart te brengen.
Drijfveren geven een indicatie van hoe mensen hun kennis en competenties inzetten. Drijfveren
worden binnen Management Drives gezien als de schakels tussen wat iemand denkt te gaan doen en
wat iemand daadwerkelijk gaat doen. Drijfveren geven richting aan het vermogen van mensen en het
team.
Management Drives gaat ervanuit dat ieder mens bepaalde talenten, vaardigheden en sociale
vermogens heeft. Management Drives helpt om inzichtelijk te krijgen waarom het talent van mensen
al dan niet goed uit de verf komt. Het geeft de directeuren niet alleen inzicht in de drijvende kracht
van medewerkers, het helpt hen ook bij het bepalen van de impact van individuen op de dynamiek
van het team.
De stafmedewerkers van het bestuurskantoor zullen begin 2022 straten met Management Drives,
zodat het mooi aansluit in de organisatie.
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Een greep uit de onderwerpen besproken op het directeurenoverleg van LEV-WN
Identiteit
• Denominaties: tendens toestroom leerlingen en medewerkers.
• Hoe geef je nu als directeur invulling aan de toerusting van jouw medewerkers op school?
Wat heb je nodig van LEV-WN?
Functioneren WIOS (Werkgroep Identiteit Op School)
Het gesprek over identiteit wordt blijvend gevoerd en de doorontwikkeling over hoe er inhoud en
vormgegeven wordt aan de identiteit op school wordt besproken.
De werkgroep bestaat per school uit de directeur, twee leerkrachten en drie ouders. Andere ouders
of teamleden kunnen uitgenodigd worden om bij (een deel van) een vergadering aanwezig te zijn.
Burgerschapsvorming
Per 1 augustus 2021 is een nieuwe wetgeving van kracht met een aanscherping van de
burgerschapsopdracht voor het onderwijs. Hierin staat beschreven dat scholen in hun onderwijs op
een doelgerichte en samenhangende wijze actief burgerschap en sociale cohesie moeten
bevorderen. Burgerschapsonderwijs moet zich in ieder geval richten op respect voor de
basiswaarden van de democratie, het ontwikkelen van sociale competenties en respect voor
verschillen. Daarvoor is een schoolcultuur nodig waarin leerlingen veilig kunnen oefenen.
LEV-WN vindt burgerschapsonderwijs in de scholen om meerdere redenen van belang. We willen
onze leerlingen basiswaarden meegeven om te kunnen bijdragen aan een menswaardige
samenleving.
LEV-WN heeft een specifieke levensbeschouwelijke identiteit. We willen onze visie
en context vertalen naar concreet burgerschapsonderwijs in de school. In de praktijk krijgt
burgerschapsvorming al aandacht in de scholen, maar het aanbod is tot nu toe vaak impliciet en
fragmentarisch. We willen op al onze scholen het aanbod structureren en expliciet maken.
LEV-WN wil het burgerschapsonderwijs op onze scholen zo kunnen verantwoorden dat niet alleen de
meetbare maar ook de merkbare resultaten in beeld komen, in het besef dat burgerschap niet
maakbaar is.
Wat wij met burgerschapsvorming beogen, heeft alles te maken met onze visie op goed onderwijs,
en die is weer nauw verbonden met de levensbeschouwelijke identiteit van onze schoolorganisatie.
Dit onderwerp wordt nader uitgewerkt door de werkgroep ‘Burgerschapsvorming’.
COVID-19
NPO National Programma Onderwijs
In maart 2021 heeft de overheid gelden vrijgegeven voor het Nationaal Programma Onderwijs in het
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en naar gemeenten. Scholen kunnen hiermee leerlingen helpen om
leervertragingen en andere problemen aan te pakken die door COVID-19 zijn ontstaan.
Iedere school moet hiervoor drie voorbereidende fases doorlopen: de schoolscan, de keuze van
interventies en de vastlegging hiervan in een schoolprogramma.
Met de schoolscan wordt de cognitieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen
in kaart gebracht. Veel scholen hebben al de nodige gegevens voor deze analyse, onder andere vanuit het
leerlingvolgsysteem. Aan de hand van de schoolscan kunnen vervolgens voor 2021-2022 interventies
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worden gekozen uit een door het ministerie opgesteld keuzemenu. Op die menukaart staat een overzicht
van alle mogelijkheden, gemeten naar onder andere effectiviteit en het bedrag per leerling.
Bij het opstellen van een schoolprogramma is betrokkenheid nodig van de schoolleider, MR en het gehele
team (onderwijzend – en onderwijsondersteunend personeel).
De medezeggenschapsraad (MR) heeft altijd instemmingsrecht bij de vaststelling van het
schoolprogramma en controleert of de procedure goed is doorlopen en of iedereen in de school
voldoende betrokken is.
CoronaTeam
Op organisatieniveau is een Corona-team ingericht om adviezen en richtlijnen te kunnen geven aan
alle directeuren. Daarnaast is binnen de GMR ook een Corona-contactteam ingericht voor
afstemming met de bestuurder.
Richtlijnen COVID-19 n.a.v. persconferenties
LEV-WN volgt de richtlijnen van RIVM en het Kabinet. Gedurende het jaar zij er informatiebrieven en
memo’s verstuurd naar medewerkers, ouders en geledingen.
Conform de richtlijnen van het RIVM en het Kabinet zijn in principe alle fysieke bijeenkomsten op
scholen en bestuurskantoor omgezet naar digitale meetings.
Gedurende het jaar zijn er mondjesmaat, wanneer de richtlijnen dat toelieten, kleine bijeenkomsten
geweest met in acht neming van alle regels rondom COVID-19.
Er is veel creativiteit en flexibiliteit gevraagd van directeuren, leerkrachten en ouders om het
onderwijs, thuis en/of op school doorgang te laten vinden.
In korte tijd hebben de scholen een ontwikkeling doorgemaakt in de omschakeling van fysiek
onderwijs naar digitaal onderwijs.
Lerarentekort
Het lerarentekort is een groot maatschappelijk probleem. Op de meeste basisscholen en scholen
voor speciaal (basis)onderwijs is het schooljaar 2020-2021 gelukt de vaste formatie rond te krijgen.
In het schooljaar 2021-2022 hebben we op meerdere scholen een tekort aan leerkrachten.
We hebben dit op kunnen vangen door uitbreiding van uren van bestaande medewerkers en het
inzetten van extra onderwijsassistenten.
Naast het feit dat we te maken hebben met de COVID-19 problematiek geeft dit een behoorlijke
belasting voor teams en directeuren. Er is hier en daar een behoorlijk risico op de continuïteit van het
lesgeven. Daar waar nodig zetten we extra (externe) ondersteuning in.
Directeuren en het bestuur zijn dagelijks op zoek naar oplossingen. Dat leidt steeds vaker tot vragen
aan de inspectie over welke oplossingen toegestaan zijn. OCW en de inspectie hebben een
handreiking opgesteld om handvatten te bieden voor toegestane oplossingen.
Voortgang LEV-WN expeditie
De voortgang van de Expeditie wordt regelmatig met de directeuren besproken.
Op het directeurenoverleg maar ook individueel n.a.v. de rapportages twee keer per jaar. Daarnaast
komt het ook aan de orde bij de begrotingsgesprekken. Wat is er nodig om verder te ontwikkelen
zowel voor het onderwijs als voor de deskundigheid van de leerkrachten.
Voor de ontwikkeling van het onderwijs en de werknemers zijn de netwerken ook een belangrijke
factor binnen LEV-WN. Hier is met de directeuren over geëvalueerd en gesproken.
In Corona tijd hebben de directeuren LEVel-groepen samengesteld om meer met elkaar in contact te
blijven voor bespreken en elkaar ondersteunen bij problematieken.
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Eigentijds werkgeverschap
Hoe ga je eigentijds werkgeverschap inrichten. We zijn gestart met een brainstormsessie in klein
verband voor oriëntatie. Vervolgens gaan we verder met een werkgroep richting de toekomst.
We kijken naar het functieprofiel en wat zijn daarbij de eisen. Hoe maken we van deze situatie
gebruik om de ondersteuning van het personeel sterker te maken.
Cito eindresultaten
De toets resultaten van de eindtoetsen van alle scholen zijn besproken met de directeuren.
Vooral ook de scholen onderling die in een vergelijkbare schoolweging zitten. Waar zitten de
aandachtspunten en waar kunnen we van elkaar leren.
Ziekteverzuim
Met ziekteverzuim zaten we jaren onder het landelijke gemiddelde, maar dat loopt inmiddels op.
We willen breder kijken, vanuit werkgeverschap, wat we hierin te doen hebben.
Elders in dit jaarverslag is hierover meer informatie te lezen.
Peilingen ouders leerlingen en medewerkers
In 2021 zijn de kwaliteitspeilingen (tevredenheidspeilingen) afgenomen onder de medewerkers,
ouders en de leerlingen. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de rapportagegespreken
van bestuur met de directeuren. Daarnaast neemt de directeur aandachtspunten uit de peilingen
mee in zijn/haar jaarplan voor het komende jaar.
Inspectie
De praktijk kan echter weerbarstig zijn en kunnen oplossingen uitgeput raken. Er is een groot
landelijk maatschappelijk probleem voor leraren tekorten op de arbeidsmarkt. LEV-WN is daarin
geen uitzondering.
Hiermee zijn we geconfronteerd met onze school, Het Mozaïek.
Hoe garandeer je de onderwijskwaliteit en hoe garandeer je de 5-daagse schoolweek.
Op Het Mozaïek is een interventie gedaan voor groep 5-8 naar een 4-daagse schoolweek. De 5de dag
was een soort ‘uitloopdag’ geworden, dat hebben de leerkrachten zelf opgepakt.
Al het maximaal mogelijke is bekeken voordat deze stap is gezet.
Wettelijk mag een school maximaal 7 weken een 4-daagse schoolweek geven (denk hierbij aan
invullen studiedagen personeel, enz.).
De inspectie is bij dit proces en deze keuze meegenomen en op de hoogte gebracht. Zij geeft geen
ruimte om akkoord te gaan met andere oplossingen, buiten de wetgeving om.
Het was fijn dat de problematiek het termijn niet heeft overschreden en Het Mozaïek weer tijdig de
5-daagse werkweek heeft kunnen oppakken.
LEV-WN heeft een nieuwe inspecteur vanwege verhuizing huidige inspecteur. Er heeft een
kennismakingsgesprek plaatsgevonden en de scholen zijn besproken.
Op dit moment zijn er geen zwakke scholen. Wel is er een aantal scholen met aandacht.
Deze scholen hebben een analyse gemaakt met een plan van aanpak. Hier wordt door het bestuur op
gemonitord.

202204 Bestuursverslag LEV-WN 2021

12

Documenten en notities
Er is een aantal documenten die een update hebben gehad.
• Identiteit beleidsdocument heeft een update gehad qua taalgebruik. Inhoudelijk zijn er geen
wijzigingen geweest.
• Gedragscode van het personeel is geactualiseerd.
Documenten die zijn aangepast aan de statuten en huidige wetgeving (gecontroleerd op juistheid
door een jurist):
• Aanpassing naar wetgeving: protocol schorsing en verwijdering.
Beslissingsbevoegdheid hoort bij de directeur en het bestuur.
• Aanpassing Managementstatuut in de juiste termen.
Formeel is dit bestaande document ge-update vanwege de verplichting volgens Code goed
bestuur. Bij het ontwikkelen van een bestuursfilosofie is een eerste concept besproken.
Dit concept wordt opnieuw besproken en er mogelijk weer aanpassingen zijn.
Voor nu voldoen wij aan de Code Goed Bestuur en de huidige werkwijze.
• Integriteitsregeling LEV-WN
• Klokkenluidersregeling
Het is van belang dat ouders en personeel op de hoogte zijn waar zij terecht kunnen met hun
vragen, klachten of problemen. Bekendheid van de interne- en externe
vertrouwenspersonen is van belang en ook de routes die er zijn wanneer zich iets voordoet
en deze routes doorlopen moeten worden.
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Jaarverslag 2021 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. 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 en een verantwoordingsplicht. De RvT voert deze taken onafhankelijk
uit, vanuit een grondhouding van liefde, vertrouwen en geloof in ontwikkeling, en rekenend op de
professionaliteit van alle betrokkenen.
2021 was een bijzonder jaar, met name door het vertrek van de bestuurder, de heer R. Tromp.
Daarnaast speelden Covid-19 en de lockdowns een belangrijke rol in het onderwijs.
Ook zijn collega’s vertrokken, waardoor er veel geïmproviseerd moest worden zowel op de scholen
als op het bestuurskantoor. De RvT is onder de indruk van de inzet en betrokkenheid van
medewerkers en management, wat ervoor gezorgd heeft dat het onderwijs zo goed mogelijk
doorgang kon vinden.
Na het vertrek van dhr. Tromp heeft de RvT via een wervings- en selectiebureau een interimbestuurder aangesteld, in de persoon van de heer B. Redder. Hij kreeg een tweeledige opdracht,
namelijk het borgen van de continuïteit binnen de organisatie en het onderzoeken wat de organisatie
aan bestuurlijke inrichting nodig heeft om aan haar strategische doelen, bedrijfsvoering,
onderwijskundige en pedagogische opdracht in de komende jaren de kunnen voldoen.
De RvT is van mening dat de interim-bestuurder de continuïteit van de organisatie naar behoren
heeft geborgd, in samenwerking met vele betrokkenen in de organisatie. Extra aandacht is besteed
aan huisvestingszaken, personeelstekorten en verzuim en Covid-19-problematiek.
Procesmatig zijn diverse zaken ontwikkelingen in gang gezet, op het bestuurskantoor en inzake de
planning. De RvT is in deze zaken steeds geïnformeerd en waar nodig geraadpleegd.
Uit het onderzoek, dat de interim-bestuurder in het najaar van 2021 heeft uitgevoerd, bleek dat het
noodzakelijk is de bestuurlijke kracht te versterken, door een tweehoofdig bestuur of aanvullende
ondersteuning van het eenhoofdige bestuur. Een eenhoofdig en tweehoofdig bestuur kent beide
voor- nadelen. De RvT heeft na uitgebreid overleg over deze voor- en nadelen besloten dat de
huidige situatie met een eenhoofdig College van Bestuur kan worden bestendigd, mits het werk goed
wordt verdeeld tussen de nieuwe bestuurder, medewerkers van het bestuurskantoor en directeuren.
De nieuwe bestuurder zal van de RvT de beleidsvrijheid krijgen om dit nader in te vullen.
In november 2021 heeft het wervings- en selectiebureau met vertegenwoordigers uit RvT, GMR en
andere geledingen in de organisatie gesproken om tot een profiel voor de nieuwe bestuurder te
komen. De werving is in december 2021 gestart.
De RvT vergaderde mede hierdoor vaker dan gebruikelijk (negen keer), soms (deels) zonder de
(interim)bestuurder. In mei heeft de RvT het interne toezichtkader geactualiseerd en diverse
reglementen goedgekeurd dan wel vastgesteld. Een van de leden van de RvT, de heer K. Tiegelaar, is
tussentijds afgetreden, vanwege het aanvaarden van een hoofdfunctie met een mogelijk
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tegenstrijdig belang. Er is voor deze vacature via een extern bureau geworven, en in december heeft
de RvT de heer C. van der Brugge voorgedragen; de ledenvergadering zal in juni 2022 hem definitief
kunnen benoemen tijdens de ledenvergadering.
Conform de statuten gaf de RvT goedkeuring aan de begroting en de plannen voor 2021 alsmede de
jaarrekening 2020. In 2021 is binnen de RvT aandacht besteed aan het toezicht op de doelmatige
inzet van middelen (welke doelen wilden we als organisatie bereiken, wat hebben we daarvoor
gedaan en wat heeft dit gekost). Hierbij heeft de RvT in 2021 met name aandacht besteed aan de
verantwoorde besteding van NPO-gelden, hogere kosten door personeelstekorten en -verzuim,
realistische begroting van leerlingaantallen en kosten van huisvesting/groot onderhoud nu en in de
komende jaren. Met ingang van 2021 is een normenkader geformuleerd (Kaderbrief
Begrotings-proces 2022/2025). De RvT wil dat in de komende jaren ook in haar toezicht gebruiken.
Daarbij zal in het bijzonder gelet worden op de financiële uitwerking van de doelen en de
verantwoording daarvan op de diverse terreinen.
Door Covid-19 kon het jaarlijkse scholenbezoek helaas niet plaatsvinden. Het jaargesprek met de
bestuurder heeft door de wisseling van de wacht geen doorgang kunnen vinden.
Onderwerpen waar de RvT zich in 2021 mee bezighield:
-

-

Het zoeken naar een nieuwe kandidaten voor de RvT
Onderhouden van de communicatie met de GMR.
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
onderwijsinspectie inzake lesuitval op de scholen.
Pedagogische klimaat binnen de scholen.
Doorgaande ontwikkeling met betrekking tot de pilots IKC’s.
Contacten met samenwerkingsverbanden en gemeentes.
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.
Met de bestuurder afspraken gemaakt over vergaderprocessen voor de auditcommissie
inzake de begroting en voor de Raad als geheel
Kennisgenomen van publicaties VTOI/NVTK en cursussen gevolgd
De ledenvergadering heeft dit jaar in digitale vorm plaatsgevonden i.v.m. Covid-19.
Afscheid genomen van de heer R. Tromp als bestuurder in september 2021 en de interimbestuurder verwelkomd.

Inzake de remuneratie van de RvT is in 2021 gekozen voor een ongewijzigde beloning, ruim onder de
wettelijke maxima. Hiermee wordt in de ogen van de RvT passende matigheid betracht.
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In september 2021 werd onder dank voor hun werk in de RvT afscheid genomen van de heer
K. Tigelaar en de eerder regulair afgetreden heer R.J. de Vries.
De RvT is zich bewust van de onrustige situatie waarin LEV-WN zich bevindt.
Veel ziekte door Covid-19, online onderwijs, onduidelijkheid of wel of niet fysiek les kon worden
gegeven, het vertrek van een bestuurder die lang een stempel heeft gedrukt op de organisatie en de
aanstelling van een interim-bestuurder, zijn de belangrijkste oorzaken.
Vanaf deze plek spreken we onze dank uit aan alle medewerkers die ervoor hebben gezorgd dat het
onderwijs zo veel en zo goed mogelijk kon doorgaan. Het heeft veel gevraagd van ons allen, en ook in
2022 zal niet alles zijn zoals we hopen.
We zijn dankbaar dat de medewerkers van LEV-WN het christelijk onderwijs in deze lastige tijden
vorm zijn blijven geven. Bovenal gaat onze dankbaarheid uit naar onze liefdevolle God die ons in
staat stelt te werken vanuit Liefde en Vertrouwen.
Leden Raad van Toezicht, inclusief datum aftredend:
Mw. H. Groenendijk-de Vries, voorzitter Raad van Toezicht
Mw. J.G.M. Tiegelaar, lid Raad van Toezicht
Dhr. A. Prins, lid Raad van Toezicht
MW. P. van den Bosch, lid Raad van Toezicht
Commissies binnen RvT
Auditcommissie
Remuneratiecommissie
Identiteitscommissie
Onderwijskwaliteitscommissie

Aftredend: 01-07-2022
Aftredend: 01-07-2023
Aftredend: 31-12-2024
Aftredend: 31-12-2024

A. Prins/ K. Tigelaar/H. Groenendijk
H. Groenendijk en P. van den Bosch
J. Tiegelaar en P. van den Bosch
H. Groenendijk en J. Tiegelaar

Nevenfuncties:
H. Groenendijk: Afdelingsleider Marnix Gymnasium te Rotterdam en raadslid voor de ChristenUnie te
Capelle aan den IJssel.
J. Tiegelaar: Zelfstandig onderwijskundige (bezoldigd), geen onbezoldigde nevenfuncties in 2021.
A. Prins: Manager financiën & control a.i. bij stichting Trinamiek in IJsselstein, geen nevenfuncties in
2021.
P. van den Bosch: eigenaar van Van den Bosch Coaching & Consultancy, Lid van de
Klachtencommissie van Stichting Prisma, Vertrouwenspersoon via het Landelijk Instituut voor
Vertrouwenspersonen, Trainer bij het Landelijk Instituut voor Vertrouwenspersonen, Beroepscoach
via het NOBCO.

Jaarverslag 2021 GMR LEV-WN
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van LEV-WN
presenteert hierbij haar 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 (26 in totaal) van belang zijn en
het schoolniveau overstijgen. Het gaat om verenigingsbeleid, met name op gebied van financiën en
beheer, personeel en onderwijsinhoud. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) schrijft voor
dat de belangen van personeel en ouders van een vereniging in het primair onderwijs
vertegenwoordigd worden door een (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad.
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De GMR bestaat daarom uit een ouder- en personeelsgeleding.
Vanaf januari/ september 2021 bestaat de GMR uit de volgende personen:
Oudergeleding:
• Hanneke Feunekes
• Margreet Steenbergen-Bos
• John de Voogd
• Ken Wan Wong
• Leonie Verhoeven
Personeelsgeleding:
• Gretha Scholtens-Prins
• Peter van der Velde
• Annemarie Vennik
• Renske Vink
• Ingeborg van Pijkeren
Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat uit een voorzitter (Margreet Bos) en Renske Vink
(secretaris). Het afgelopen jaar heeft de GMR tweemaal met de Directeur-bestuurder een
vergadering gehouden en drie maal onderling, deze waren allemaal digitaal.
De notulen van deze vergadering zijn openbaar gemaakt voor alle medezeggenschapsraden van de
van de scholen via Google Drive.
Besproken onderwerpen
•

•
•

•

•

•

Vergaderingen De GMR heeft een vergadering gehad met de Directeur-bestuurder, de
begroting over 2021 besproken en positief advies gegeven. We krijgen veel geld voor
personeel. We krijgen onvoldoende middelen voor materiële middelen. We moeten niet
teveel tegenslagen krijgen op de begroting.
Nieuwbouw/verbouw scholen Er zijn met 14 scholen bezig met nieuwbouw/renovatie. Voor
de begroting van 2022 komt er vanuit GMR een financiële commissie om mee te denken in
het begrotingsproces.
Onderzoek functiedifferentiatie Er moet beter onderscheid komen tussen
onderwijsassistenten, omdat sommigen onder hen steeds meer en zwaardere
onderwijstaken krijgen, zonder dat dit zichtbaar wordt in de schaal waar iemand
ingedeeld wordt. Wens van de PGMR is dat de nieuwe indeling z.s.m. ingevoerd wordt.
Overig De GMR geeft advies bij het opstellen van het competentiemodel voor de Directeurbestuurder en een afvaardiging van GMR neemt deel bij het sollicitatie- en
benoemingsprocedure voor de nieuwe Directeur-bestuurder voor LEV-WN.
Daarnaast is de GMR betrokken bij het werven van een nieuw lid voor de RvT. Ook hierbij zal
de GMR advies geven voor het profiel. Er wordt een recruitment bureau ingeschakeld.
Verbinding GMR/MR 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 wordt nog verder uitgewerkt worden
Daarnaast blijft de GMR nog op zoek naar een persoon voor de functie van ambtelijk
secretaris en zijn er momenteel, vanwege vertrek ouder, nog een plek in de GMR in de
oudergeleding. We hopen deze snel te kunnen invullen.
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Jaarverslag Vertrouwenspersonen
Het team externe vertrouwenspersonen bestaat in 2021 uit vier personen,
- Dhr Guus Meuleman
- Dhr Dirk-Jan Uithol-Kroes
- Mw Janneke Moerman
- Mw Renske Koelewijn
Algemeen verslag 2021
Het was een bijzonder jaar. Wij hebben de indruk dat mede door corona en de sluitingen van
scholen het vertrouwenswerk op de achtergrond is komen te staan. Van onze kant hebben wij de
scholen minder benaderd vanuit de gedachten dat leerkrachten onder druk staan en niet onnodig
extra belast moesten worden.
Er hebben dan ook geen kennismakinggesprekken plaats gevonden en zijn bv de regioavonden op
locatie niet doorgegaan.
Wij hebben als team externe vertrouwenspersonen éénmaal een face to face intervisie ontmoeting
gehad in Alphen aan den Rijn, verder hebben deze online plaats gevonden.
Ook hebben wij een online ontmoeting georganiseerd voor de interne vertrouwens personen.
Deze werd druk bezocht. Het nut en behoefte aan dit soort ontmoetingen klonk duidelijk door en
worden ook komend jaar geïnitieerd.
Mw Moerman en Dhr Meuleman zijn tevens meldpunt klokkenluidersregeling.
Hoe verder in 2022:
We zien uit naar een coronavrij schooljaar maar op dit moment kunnen we niet overzien of deze er
komt en zo ja hoe die eruit ziet. We kiezen er voor de regio avonden nog even uit te stellen totdat we
weer face tot face contact kunnen hebben en in groepen bij elkaar mogen komen.
We spreken de wens uit om in 2022:
• Regioavonden op locatie op te starten
• Basiscursus IVP van Centraal Nederland aan te bieden
• kennismaking gesprekken te plannen op scholen
(1x in de drie jaar, tenzij anders gevraagd en/of gewenst is)
• Intervisieavonden op locatie te houden (3X)
• En waar corona spelbreker is online aanwezig te zijn.
Klachten 2021:
In 2021 is een aantal keer contact gezocht met de externe vertrouwenspersoon. Dit betrof contacten
met directeuren, leerkrachten, interne vertrouwenspersonen en ouders.
Er zijn geen klachten ingediend bij de klachtencommissie.
De vertrouwenspersonen hebben in de meeste gevallen mogelijk (andere) oplossingen besproken
en/of advies gegeven om de problematiek op te lossen.
Ook kon in een aantal gevallen worden doorverwezen naar een ander soort van begeleiding of
begeleidingsinstantie.
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LEV Academie en Projecten
Inleiding
In het jaar 2021 heeft COVID-19 wederom veel effect gehad op de activiteiten die we normaliter
gewend zijn als Academie vorm te geven. De fysieke bijeenkomsten die gepland stonden, konden
slechts een incidentele keer doorgang vinden.
Omdat we als organisatie in een grote regio (van Den Helder tot Axel) niet vanuit bovenschoolse
bewegingen tussen de 26 scholen het virus wilde verspreiden, heeft dit fysiek nagenoeg alles
stilgezet. Centrale en lokale fysieke trainingen konden nauwelijks plaatsvinden, interne LEV-coaches
konden van tijd tot tijd individuele medewerkers op locatie begeleiden en coachen.
Realisatie Academie in 2021
●

Onderwijs op afstand
Na een eerste jaar van corona in 2020 is expertise opgebouwd en veel ervaring opgedaan met
het geven van onderwijs op afstand. Tijdens de diverse corona-golven is deze vorm voor
hybride onderwijs ingezet. Hierin was het OICT-netwerk dienend in de ondersteuning.

●

Opleidingen en netwerken
Zoals aangegeven zijn de fysieke bijeenkomsten nagenoeg allemaal geannuleerd. Naast de
onmogelijkheid om fysiek bij elkaar te komen, resteerde er naast de uitdaging om in
coronatijd wisselend onderwijs te geven nog weinig ontwikkelruimte bij medewerkers om
trainingen en cursussen te volgen.
De individuele onderwijsinhoudelijke trainingen die op de scholen gepland stonden om aan
de slag te gaan met onderwijsvernieuwing op schoolniveau, zijn slechts mondjesmaat
gerealiseerd.
Voor directeuren en IB’ers zijn er centraal digitaal een drietal modules georganiseerd inzake
het goed analyseren van toetsgegevens, het vertalen van deze analysegegevens naar
concrete plannen van aanpak. Het betrof hier in het bijzonder de inzet van
Ultimview/Parnassys.
Enkele keren zijn de gebruikelijke netwerkdagen middels een korte digitale variant
vervangen. Deze online ervaringen zijn meegenomen in de bredere evaluatie van de
netwerkorganisatie.
In deze evaluatie van netwerken is gebleken dat de personeelstekorten en de individuele
keuzes die scholen vanuit urgentie maken, ervoor gezorgd hebben dat het aantal deelnemers
- los van corona - de afgelopen twee jaar terugliep. Om die reden is ervoor gekozen de
netwerken open te stellen door medewerkers die geïnteresseerd zijn in het aangeboden
thema. Daarmee is afscheid genomen van een netwerk met vaste deelnemers in de personen
van domeincoördinatoren.
Tevens is gekozen voor het bieden van relevante en actuele thema’s in afwisseling op een
doorgaande leerlijn voor betrokken deelnemers.
Helaas heeft corona de realisatie van deze aanpassing in de weg gezeten en zijn de effecten
hiervan onvoldoende meetbaar.
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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.
Vanwege COVID19 hebben de coaches veelal via video-contact de begeleiding en coaching
vorm gegeven, met tussentijds een enkel fysiek moment toen de overheidsmaatregelen hier
de ruimte voor gaven.
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LEV-WN Passend Onderwijs verslag 2021
Inleiding
Sinds de wet Passend Onderwijs van kracht is, heeft LEV-WN de samenwerking gezocht met 24 lokale
samenwerkingsverbanden. Het betreft concreet de verplichte samenwerking tussen de PO, SBO en
SO scholen.
De diversiteit in manier van werken en financiële ondersteuning lopen tussen de diverse
samenwerkingsverbanden fors uiteen. Voor LEV-WN is het sowieso een uitdaging om binnen deze
verbanden ons belang te behartigen.
LEV-WN scholen leggen over de inzet van gelden die vanuit samenwerkingsverbanden verkregen
worden, verantwoording af aan de bovenschoolse directie. Dit wordt hoofdzakelijk gedaan op basis
van een eigen LEV-verantwoordingsdocument, wat desgewenst ook gedeeld wordt aan het
samenwerkingsverband. Incidenteel wordt hier op verzoek van afgeweken.
Het is van belang dat de LEV-WN Scholengroep namens het bestuur de plaatselijke vergaderingen
bezoekt en 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
●

Vanuit de samenwerkingsverbanden is er in 2021 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 45 onderzoeken uitgevoerd (IQ, dyslexie, dyscalculie, werkhouding en sociaalemotioneel).
o Er is op vier scholen een NIO-afname geweest, waar in totaal 63 kinderen aan
hebben deelgenomen.
o Er is drie 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.
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o

o

o

Er zijn twee TLV-aanvragen geweest waar de orthopedagoog een advies heeft
uitgebracht. Dat betekent dat er twee kinderen met ondersteuning van het
ondersteuningsloket naar het speciaal basisonderwijs is verwezen.
Er is expertise aangereikt aan het IB-netwerk van LEV. Waaronder een presentatie
aan alle IB-ers over de werkwijze van het Ondersteuningsloket, over privacy en het
blokkeringsrecht van ouders.
Als deskundige vraagbaak heeft het ondersteuningsloket regelmatig geadviseerd en
meegedacht met de scholen in velerlei vraagstukken.

●

Ten opzichte van 2020 was er een beperkte groei in afnames van onderzoeken. In de
voortdurende corona-tijd kwam er in de loop van dit jaar meer zicht op resultaten en is er
tegen het einde van dit kalender jaar een inhaalslag gaande op onderzoeken.

●

Het relatief groot aantal NIO-afnames door het ondersteuningsloket is ook dit jaar weer 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 2021 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 2021
In het kader van onze samenwerking met de Hogeschool VIAA te Zwolle zijn er totaal binnen LEV-WN
15-19 studenten die bij ons stagelopen. Daarvan zijn er 4 studenten aangesloten op de Praktijkpabo.
Het nieuwe studiejaar begon met 4 nieuwe aanmeldingen voor deze studierichting, waarvan de helft
helaas is afgehaakt. De grootte van de PraktijkPabo is in 2022 reden voor overleg over op welke de
samenwerking rendabel kan worden voortgezet.
De samenwerking met de Christelijke Hogeschool in Ede neemt serieuze vormen aan.
Waar we begonnen met 1 student in 2019, zijn er in 2020 4 studenten en in 2021 15 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. Het zoeken naar een meer structurele
samenwerking met de Hogeschool Driestar heeft geresulteerd in de afspraak om vanaf september
2022 samen te gaan werken.
Natuurlijk zijn er meer studenten vanuit andere Hogescholen ook verbonden aan onze scholen en
blijven van harte welkom! De studenten van de Hogescholen VIAA, CHE en De Driestar hebben een
voorrang in de plaatsing.
Opleidingsscholen:
Op de volgende scholen werden studenten opgeleid door betrokken en enthousiaste collega’s,
waarvoor dank:
Ridderkerk, Alkmaar, Den Helder, Amsterdam, Capelle aan den IJssel (beide scholen), Utrecht,
Houten, Rotterdam, Goes, Middelburg, Almkerk, Ridderkerk, Waddinxveen, Zwijndrecht,
Hardinxveld, Vlaardingen, Velserbroek, 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. In 2022 wordt er begonnen met het accrediteren
van onze opleidingsscholen middels audits.
(School)Opleiders :
Geerte Muis is het aanspreekpunt voor de studenten en werkplekcoaches binnen LEV-WN.
Zij is verantwoordelijk voor de plaatsing en begeleiding. In 2021 heeft zij de Master Studie
Begeleidingskunde met onderscheiding afgerond.
Resultaten
Het jaar 2021 is begonnen met een lock-down. In deze periode zijn de studenten zo veel mogelijk
online begeleid. Ondanks de quarantainemaatregelen en de daarbij horende onzekerheid en
onderbrekingen hebben de studenten hun stages goed kunnen afronden.
Drie studenten van de PrakijkPabo hebben de opleiding met succes afgerond! We constateren dat
het goed opgeleide leerkrachten zijn die goed voorbereid de praktijk instappen.
Er is een promotiefilm opgenomen en verspreid op de social media.
De cursus ‘coachingsvaardigheden’ heeft dit najaar plaatsgevonden met 8 deelnemers en wordt
voortgezet in 2022.
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Bedreigingen/kansen
Goede en betrokken begeleiding zien we echt als een kans voor de studenten om door te stromen
binnen LEV-WN. Studenten zijn enthousiast over de welkome sfeer op de scholen, ze waarderen dat
ze echt bij het team mogen horen en ze voelen zich gewaardeerd. Hierin onderscheidt LEV-WN zich
van andere scholenclusters.
De PraktijkPabo is minder onderscheidend dan toen deze werd opgericht. 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 van het samen opleiden.
Er zijn initiatieven voor andere manieren van samenwerken met de VIAA, bijvoorbeeld met
intercultureel onderwijs en het opleiden van studenten uit Suriname.
Daarnaast houden we een keer per jaar een ‘LEV-WN Studentendag’ waar specifieke theorie wordt
aangeboden naast intervisie. Deze bijeenkomst zal in het teken staan van elkaar ontmoeten,
waarderen en verbinden. Deze is gepland voor februari 2022.
We zien een toename van Universitaire studenten in ons cluster. Zij studeren in Amsterdam en in
Zwolle.
Praktijkpabo 1
Praktijkpabo 2
Praktijkpabo 3
Praktijkpabo 4
Afstudeerders
Gestopt

2 studenten
1 student
1 student
3 studenten
2 studenten

CHE diverse routes
Gestopt
VIAA diverse routes
Gestopt

15 studenten
3 studenten
15 studenten (waarvan 4 Universitaire route)
2 studenten (waarvan 1 Universitaire route)
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LEV-WN ICT Onderwijs op Afstand
Ook dit jaar lag het accent en de urgentie uiteraard op de omstandigheden en maatregelen bij de
bestrijding van de corona-pandemie. Veel scholen hebben succesvol vorm kunnen geven aan digitale
didactiek en online onderwijsvormen in tijden van crisis, evenals in 2020. De ervaringen die in het
voorgaande cursusjaar zijn opgedaan zorgden echter voor een doorontwikkeling op een stevige
basis. Het gebruik van de digitale tools die de scholen al tot hun beschikking hadden werd verder
geoptimaliseerd, ook voor de leerlingen werden hierbij vergaande vaardigheden opgedaan.
Uit monitors en praktijkonderzoek is deze trend ook voor het gehele onderwijsveld te herleiden.
Hiermee schetsen we ook een verwachting voor 2022, wanneer deze ontwikkelingen – hopelijk vanuit een minder hectisch en positief onderwijskundig perspectief zullen kunnen worden gevierd en
geborgd. Ook in 2021 bleek de LEV-WN ict-infrastructuur bestendig: 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.
In het eerste kwartaal van 2021 hebben twee LEV-WN scholen geïnvesteerd in de
kennisontwikkeling, planvorming en professionalisering van een nieuwe medewerker als OICT’er,
middels het volgen van de OICT opleiding bij O21. Tijdens deze opleiding hebben de nieuwe OICT’ers
gewerkt aan hun persoonlijke ontwikkeling en een plan van aanpak bij de inzet van ict in het
onderwijs, passend voor hun school. Hiermee sluiten ook zij aan binnen de kennisontwikkeling van
het OICT Netwerk van LEV-WN, die deze opleiding ook hebben gevolgd in voorgaande cursusjaren.
Het OICT netwerk kenmerkt zich door een gezamenlijke kennisdeling, energie en enthousiasme, zoals
in concrete vorm te zien is op de verschillende LEV-WN scholen waar ICT ingebed is in het onderwijs.
Wegens de maatregelen omtrent het bestrijden van de corona-pandemie zijn de fysieke
bijeenkomsten in 2021 (waar inhoudelijk mogelijk) vormgegeven als online-bijeenkomsten.
We kijken er naar uit elkaar in 2022 weer fysiek te ontmoeten.
Er is in dit netwerk bijvoorbeeld aandacht besteed aan een gedeelde vraag op de LEV-WN scholen:
middels welk portfolio kunnen we de brede ontwikkeling van het kind centraal stellen? Met deze
vraag nam LEV-WN in 2021 deel aan het project ‘innovatievragen’ van de PO-Raad. In het project
‘Innovatievragen’ begeleidt de PO-Raad besturen en scholen die een vraag hebben op het snijvlak
van onderwijs en ICT of over Anders Organiseren.
Het gaat om compacte trajecten van maximaal een jaar, met intensieve begeleiding en kennisdeling.
Vanuit de wens om de brede ontwikkeling van leerlingen beter te monitoren en zichtbaar maken,
ging basisschool Het Christal op zoek naar een digitaal portfolio als monitor- en rapportagemiddel.
Met behulp van de toolkit Verkenning Digitaal Portfolio van Kennisnet, aangevuld met eigen
onderzoek en stappen, kwam het team tot een scherpe vraagstelling en bijbehorende set van eisen
voor het digitaal portfolio. Het proces dat het projectteam heeft doorlopen is vertaald naar
praktische stappen in een keuzehulp die andere scholen kunnen helpen bij hun zoektocht naar een
passend digitaal portfolio. Deze is te vinden via: https://digifoliowijzer.web.app/
Infrastructuur, inhoud & toepassingen
In 2021 is middels een DPIA een risicoanalyse uitgevoerd bij de inzet van Google-producten in het
onderwijs. Deze heeft ook concreet geleid tot beheer-aanpassingen binnen de bestuurs- en
schoolorganisatie bij de inzet van diverse tools. Ook zijn er peilingen bij de scholen uitgevoerd om de
houding ten opzichte van de inzet van deze tools in kaart te brengen. Kort samengevat zijn de
opbrengsten van de gesprekken hieromtrent dat de scholen frequent gebruik maken van de Googletools, zowel als didactisch gereedschap als door de leerlingen zelf. Wat betreft de Microsoft
producten wordt de kwaliteit en functionaliteit hoog gewaardeerd en voornamelijk door
onderwijsprofessionals van LEV-WN ervaren als onmisbaar gereedschap (ergo: minder/niet gebruikt
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op leerlingniveau). Tot slot is uitvoerig onderzocht en besproken welke (on)mogelijkheden en
consequenties bij diverse scenario’s van het bijdragen aan de slagvaardigheid van de organisatie, ten
opzichte van bijvoorbeeld privacy- of financiële argumenten. Hiermee is overtuigend besloten ook de
komende 5 jaar de APS-IT licenties voor Office-pakketten en clouddiensten te bestendigen.
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Financieel beleid 2021 & verantwoording financiën
1.1. Hoofddoelen Financieel beleid

Het financieel beleid van LEV-WN kent de navolgende hoofddoelen:
a) De waarborging van een succesvol voortbestaan van LEV-WN door realisatie van een
toereikende solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit;
b) Het alsnog inzetten van vermogensreserves in zoverre deze niet noodzakelijk zijn voor de
bovengenoemde waarborging;
c) Een interne allocatie van financiële middelen die aan individuele scholen de ruimte biedt
voor het maken van eigen keuzes en het dragen van eigen verantwoordelijkheden maar
tegelijkertijd mogelijkheden biedt om enkele belangrijke risico’s en innovatie-uitgaven als
collectief te dragen.
Doel a) werd ook in het verslagjaar 2021 behaald. De signaleringswaarden laten een goede
solvabiliteit en liquiditeit zien. Aan doel b) werd in 2021 een bijdrage geleverd doordat een deel van
eerder gevormde reserves werd ingezet voor het doen van extra formatieve-, scholings-, innovatieen huisvestingsuitgaven. De in 2021 ontvangen NPO-gelden (zie later in dit verslag) werden, voor
zover zij nog niet in 2021 zijn besteed, tijdelijk gevoegd aan een bestemmingsreserve. Ook deze
reserve zal echter weer spoedig worden gebruikt voor extra investeringen in de kwaliteit van ons
onderwijs en het sociale klimaat. De onder doel c) genoemde interne allocatie van financiële
middelen onderging in 2021 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 & investeringsplannen

De meerjarenbegroting 2022-2024 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.
Aan de genoemde meerjarenbegroting liggen o.a. een meerjarig investeringsplan en een jaarlijks
geactualiseerd meerjarig onderhoudsplan ten grondslag. Ook deze plannen kwamen tot stand in
overleg met schoolteams en externe huisvestingsdeskundigen. Bij de hierboven beschreven
behandeling en goedkeuring van de meerjarenbegroting was er aandacht voor de consequenties die
deze investerings- en onderhoudsplannen hebben op de financiële positie van onze instelling en voor
de wijze waarop investeringen en onderhoud ten dienste staan van goed onderwijs.

1.3 Toekomstige ontwikkelingen

In 2022 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. Uit onze berekeningen blijkt dat dit nieuwe stelsel voor ons in totaliteit geen
zwaarwegende financiële nadelen kent en als zodanig geen aanleiding geeft voor bezuinigingen.
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 evaluatie van ons financiële beleid en het al vroeg
202204 Bestuursverslag LEV-WN 2021

27

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 meeof tegenvallers 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.
In financieel opzicht zijn in de periode 2021-2024 de (na-ijlende) effecten van de coronacrisis van
groot gewicht. Het ministerie stelt op basis van het zogeheten Nationaal Programma Onderwijs
(NPO) extra financiële middelen ter beschikking om de nadelige gevolgen van de coronacrisis voor
het onderwijs tegen te gaan. De genoemde extra middelen worden in de jaren 2021 tot en met 2023
toegekend. Hun daadwerkelijke inzet vindt veelal met enige vertraging plaats omdat een
onderwijskundig verantwoorde inzet nu eenmaal tijd vraagt. Doordat het moment van ontvangst en
het moment van inzet verschilt, ondergaat het financiële resultaat van onze instelling in de jaren
2021-2025 sterke schommelingen. Pas in 2025 zal naar verwachting het laatste deel van de NPOmiddelen zo goed als zijn ingezet, waarna het jaarresultaat weer kan stabiliseren. Over de inzet van
de middelen leggen we overigens elders in het bestuursverslag ieder jaar verantwoording af.

1.4 Treasury

Het bestuur is verantwoordelijk voor het treasury-management van de vereniging. Het uitgangspunt
van het treasurybeleid is het op peil houden van het eigen vermogen en het bewaken van een goede
liquiditeit. Bij dit alles wordt de Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten OCW van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur gevolgd. Het beleid is vastgelegd in een treasurystatuut. Het treasurybeleid
onderging in 2021 geen veranderingen ten opzichte van 2020. Net als in 2020 heeft LEV-WN ook in
2021 niet belegd in aandelen of obligaties en werden de liquide middelen aangehouden op
rentedragende betaal- en spaarrekeningen.
(In euro’s)
Betaalrekeningen
Spaarrekeningen
Totaal:

31-12-2021
798.491
4.451.233
5.249.724

31-12-2020
768.487
2.852.573
3.621.060

De rentevergoedingen op deze rekeningen stonden in 2021 wederom sterk onder druk en waren per
saldo zelfs negatief. In de begrotingen voor de periode 2022-2024 wordt dan ook uitgegaan van
dergelijke negatieve rentevergoedingen.
(In euro’s)
31-12-2021
31-12-2020
Ontvangen rentebaten (negatief)
-5.068
-475
Er hebben zich in het verslagjaar 2021 geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. Ook in de periode
2022-2024 worden, uitgaande van de in begrotingen opgenomen baten, lasten, investeringen,
dotaties en onttrekkingen, geen liquiditeitstekorten verwacht. Het aantrekken van vreemd vermogen
ter financiering van deze uitgaven is niet noodzakelijk.

1.5 Coronacrisis

De coronacrisis heeft in 2021 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 2021 was er
binnen LEV-WN sprake van ongeveer € 80.000 aan extra uitgaven, direct samenhangend met de
coronacrisis. Het ging daarbij om extra uitgaven met betrekking tot de inzet van leerkrachten,
huisvestings-, en schoonmaakkosten. In 2020 kon een groot aantal scholings- en
professionaliseringsactiviteiten door de coronacrisis geen doorgang vinden. Ook moesten veel
schoolreisjes, werkweken, en excursies worden afgezegd. In 2021 boden versoepelingen en een
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(tijdelijk) afnemend aantal besmettingen meer ruimte om dergelijke activiteiten weer te
ondernemen. Het activiteiten- en uitgavenniveau steeg in 2021 dan ook fors en nadert inmiddels
weer hun normale omvang. De coronacrisis zal ook in de jaren 2022-2024 nog leiden tot extra
uitgaven, vooral gericht op het wegnemen van mogelijke onderwijsachterstanden. Omdat hiervoor
extra rijksmiddelen worden ontvangen, zijn bezuinigingen ter dekking van deze extra uitgaven niet
nodig. Zie hierover ook de toelichting en verantwoordingen in paragraaf 1.7 Inzet Middelen
Nationaal Programma Onderwijs.

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.
2021
2020
a
Afdracht Personele bekostiging
4,5%
4,5%
b
Afdracht Budget Personeel- en Arbeidsmarktbeleid
35,0%
35,0%
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.
We blijven een aantal risicovolle lasten gezamenlijk dragen, bijvoorbeeld als het gaat om groot
onderhoud, onderwijsinnovaties, en tussentijdse formatieve knelpunten.
Het relatieve schoolaandeel in de toebedeling van middelen, uitgedrukt in % van het batentotaal
(exclusief verenigingscontributies) bedroeg:
Nominale
2021
2020
omvang
baten
Middelen beschikbaar op schoolniveau
25.961.000
90,6%
90,9%
Middelen voor gemeenschappelijk, school-overstijgend
1.493.000
5,2%
4,4%
beleid (o.a. academie, ondersteuningsloket)
Middelen voor centrale overhead en bestuurskantoor
1.198.000
4,2%
4,7%
Totaal:
28.652.000
100%
100%
De daling in het procentuele aandeel Centrale overhead en bestuurskantoor betekent overigens niet
dat deze uitgaven ook in nominaal opzicht daalden. De procentuele daling is vooral een gevolg van
de hoge instroom van extra NPO-middelen die het batentotaal doen stijgen en die, geheel conform
hun doel, zoveel mogelijk aan de scholen en hun gemeenschappelijk beleid worden toegekend. In de
jaren na 2021 zal het aandeel van de middelen voor centrale overhead in procentueel opzicht weer
stijgen naar een meer gebruikelijke 5,0 %.

1.7 Inzet middelen Nationaal Programma Onderwijs

De coronacrisis vraagt veel van iedereen in het onderwijs. Het leren ondervond belemmeringen of
vertragingen en het sociale leven stond lang stil. Tegelijkertijd steeg de werkdruk. Daarom trekt de
overheid in de jaren 2021 tot en met 2023 extra geld uit voor een Nationaal Programma Onderwijs
(NPO). Dit extra geld wordt door scholen in de komende jaren gebruikt om te investeren in de
sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen, en het waar nodig inhalen van
leervertragingen. Over de gekozen inzet legt iedere onderwijsinstelling verantwoording af in het
bestuursverslag.
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De directeuren, leraren, en andere betrokkenen hebben, door middel van een schoolscan met een
analyse daarop, in beeld gebracht wat de leerlingen en de scholen nodig hebben om coronavertragingen in te lopen. Alle scholen hebben een plan van aanpak opgesteld voor het schooljaar
2021-2022, waarin de doelen voor het programma zijn geformuleerd. Hiervoor hebben zij
interventies gekozen uit een landelijke ‘menukaart’ van kansrijke interventies. Directeuren,
leerkrachten, MR-en, en gemeenten zijn hierbij betrokken geweest. De MR-en hebben instemming
gegeven op de gemaakte plannen van aanpak van de individuele scholen. Vanuit de scholen zelf
vindt hierover verdere communicatie met de ouders plaats.
Het bestuur heeft de plannen van aanpak besproken met de directeuren. In rapportagegesprekken
zullen de plannen en resultaten worden geëvalueerd. In de plannen van aanpak is zoveel mogelijk
een verdeling aangebracht naar de korte en lange termijn. De plannen sluiten aan bij de leerlingen en
hebben daarbij duurzame investeringen op het oog in onderwijsontwikkeling.
De in 2021 door ons ontvangen gelden ad € 1.201.000 werden als volgt ingezet:
Uitbreiding formatie in loondienst
Inhuur personeel niet in loondienst
Scholing & professionalisering gericht op behalen doelen NPO
Overige uitgaven aan (afschrijvingen op) leermiddelen, activiteitskosten, en
advieskosten
Gereserveerd voor uitgaven in 2022-2025 (zie bestemmingsreserve)
Totaal

443.055
20.204
70.842
44.297
622.602
1.201.000

De inzet van extra personeel voor de uitvoering van het NPO-programma kan mogelijk leiden tot
financiële verplichtingen in de vorm van ww- en transitievergoedingen. In de meerjarenbegroting is
er mede daarom rekening mee gehouden dat een deel van de middelen vanuit het
meerschoolsbeleid zal worden ingezet. De GMR heeft positief advies uitgebracht op de
meerjarenbegroting.
Uit de schoolscans en plannen van aanpak komen de volgende onderwerpen naar voren, waar bij de
uitvoering rekening mee zal worden gehouden: urgente investeringen naar aanleiding van de
opbrengsten op individueel leerlingenniveau, de ouderbetrokkenheid en teamontwikkeling. Voor de
korte termijn is daarbij een begin gemaakt met de volgende onderwerpen: socialisatie, kwalificatie
en persoonsvorming, een specifiek leerlinggericht aanbod, extra handen in de klas, nauwe
samenwerking met samenwerkingsverbanden en gemeenten. Voor de lange termijn zal extra
aandacht gaan naar het anders organiseren van het onderwijs, het volgen van de ontwikkelingen
volgens het koersplan van LEV-WN, en een effectieve zorgstructuur.

1.8 Inzet onderwijsachterstandenmiddelen
Op acht LEV-WN scholen werden de van het rijk in 2021 ontvangen onderwijsachterstandenmiddelen
ad € 151.000 ingezet. De middelen zijn in lijn met hoe zij zijn bekostigd volledig ten goede gekomen
aan de scholen en werden gebruikt om aldaar waar nodig met kleinere groepen te werken en/of extra
onderwijsassistentie in te zetten. Hierdoor werd het ook voor leerlingen met enige achterstand
mogelijk om zoveel mogelijk de leerroute van de gehele groep te blijven volgen.

1.9 Inzet werkdrukmiddelen

In het kalenderjaar 2021 werd voor een bedrag van € 994.000 aan werkdrukmiddelen ontvangen.
Net als in eerdere jaren werden door de schoolteams, met instemming van de personeelsgeleding
van de medezeggenschapsraden, afspraken gemaakt voor de besteding van deze gelden. Er werd
daarbij wederom, mede vanwege de gebleken positieve effecten in eerdere jaren, gekozen om de
gelden te besteden aan extra formatie zodat met kleinere groepen kon worden gewerkt. Het ging
hierbij om de extra inzet van zowel onderwijzend als onderwijsondersteunend personeel.
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Uitbreiding formatie Schooldirecties
Uitbreiding formatie Onderwijzend personeel
Uitbreiding formatie Onderwijsondersteunend personeel
Inhuur personeel niet in loondienst
Totaal

16.000
658.000
311.000
9.000
994.000

1.10 Prestatiebox

In 2021 werden voor de laatste maal prestatieboxmiddelen ontvangen. In totaliteit ging het hier om
een bedrag van € 512.000.
Ter versterking van de schoolteams is ingezet op opgeleide domein-specialisten die in aanmerking
kwamen voor L11-functies.

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 2021 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

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 2021 en de meerjarige begroting 2022-2024 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 geacht omvang en aard van de
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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 maanden/of kwartaalrapportages;
Het periodiek rapporteren over bereikte resultaten en ingezette budgetten aan voornaamste
belanghebbenden.

In het geval dat de 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
bestuurder en de Raad van Toezicht. Hierin worden waar nodig aanbevelingen gedaan om de
administratieve organisatie en interne beheersing te verbeteren. In 2021 is onder andere gesproken
over de mate waarin LEV-WN ‘in control’ is. Om dat vast te stellen is gestart met het ‘In Control
Framework’’, om het interne risicobeheersings- en controlesysteem verder te structureren, als
onderdeel van het ‘in control’ zijn. De opzet van een normenkader (‘framework’) heeft
plaatsgevonden, waarmee de interne normen zijn vastgelegd. Vervolgens is gestart met de toetsing
om te beoordelen waar LEV-WN staat ten opzichte van het eigen normenkader. Met eventuele
verbeterpunten kan dan verder aan de slag worden gegaan. Deze toetsing wordt naar verwachting in
2022 afgerond. Het interne risicobeheersings- en controlesysteem wordt hiermee op een
transparante wijze inzichtelijk gemaakt.

2.2 Risico’s in aandachtsgebied leerlingenaantal

In de meerjarenramingen 2022-2024 wordt uitgegaan van een 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 coronacrisis en het grotere aantal gezinnen
dat wegens stijgende woonkosten vanuit de randstad naar andere delen van Nederland vertrok,
zorgde echter voor een (tijdelijke) trendbreuk en deed het leerlingenaantal achterblijven bij onze
voorspellingen. De geografische spreiding, het actieve investeringsbeleid en het continu uitdragen
van een helder identiteits- en onderwijsbeleid zullen echter in periode 2022-2024 naar onze
verwachting alsnog bijdragen aan een groeiend leerlingenaantal. 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 € 700.000, zijnde
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50% van het bateneffect. 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, op verzoek van
LEV-WN door de PO-Raad uitgevoerde, verkennende berekening laat zien dat deze vergaande
vereenvoudiging 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 daarom 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 in 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 is blijvend alert op een betaalbare (procentuele) verhouding tussen baten en personele
lasten en dit beleid wordt ook in de periode 2022 tot en met 2024 gecontinueerd. Er worden in deze
periode door LEV-WN nog wel enkele extra uitgaven gedaan voor formatieve verruiming, scholing,
professionalisering, werkdrukvermindering, vervangingsbeleid, aanstellen vakleerkrachten, het
bieden van extra loopbaankansen aan met name jongere leerkrachten en het wegwerken van
onderwijsachterstanden, samenhangend met de coronacrisis. Nadat alle, hiervoor ontvangen extra
bekostiging is ingezet, worden deze uitgaven met ingang van 2025 teruggebracht tot een niveau dat
past bij onze structurele baten. 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 2022-2024 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
aanzienlijke premiebesparingen. Daar staat natuurlijk tegenover dat de loonkosten van vervanging
bij ziekte voor rekening komen van LEV-WN. Aan de loonkostenkant zijn daarom in de begroting
2022-2024 stelposten opgenomen voor de te verwachten vervangingskosten. Deze stelposten zijn
gebaseerd op het gemiddelde verzuim in voorafgaande jaren. In 2021 is het verzuim hoger
uitgevallen dan begroot, wat in dat jaar tot een financiële tegenvaller heeft geleid. De stelposten in
de begroting 2022-2024 zijn daarom naar omhoog bijgesteld. Wij schatten in dat het extra risico dat
nog wordt gelopen varieert van 1,0 tot 1,5% van de loonkosten; en wel om een bedrag van maximaal
€ 325.000.
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.
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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 2022-2024 wordt daarom rekening gehouden met
een hogere dotatie op jaarbasis van € 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%).
REALISATIE
2020

Huisvestingsratio

REALISATIE
2021

8,2%

8,0%

BEGROTING
2022

BEGROTING
2023

7,6%

7,8%

BEGROTING
2024

SIGNALERINGSWAARDE

7,9% Bovengrens: 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 2022-2024
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.
Het gaat daarbij vooral om het optimaliseren van inkoop- en aanbestedingsprocessen. Ook gaan we
in 2022 ons beleid ten aanzien van de verdeling van financiële middelen over de LEV-WN-scholen
wederom evalueren om te bekijken of dat beleid nog steeds leidt tot effectiviteit, transparantie en
rechtvaardigheid en past bij het vanaf 2023 sterk vereenvoudigde bekostigingsstelsel.
De actualiteit in de wereld en de sterke stijgende grondstofprijzen die voor materiële investeringen
van invloed zijn, vragen om extra inspanningen om scherp in te kopen en budgetoverschrijdingen te
voorkomen.
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3 Verantwoording financiën
Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
3.1 Ontwikkeling leerlingenaantal
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Aantal leerlingen
3.959
4.020
3.981
4.089
4.154
4.238
Het beleid om extra te investeren in een herkenbare en actief uitgedragen identiteit en een
aantrekkelijke schoolomgeving leidde al enige jaren tot een, in een rustig tempo stijgend
leerlingenaantal. De coronacrisis zorgde voor een trendbreuk. 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. Op basis van deze voorspelling
gaan we ervan uit dat de stijgende lijn wordt hervonden. Om die stijging te realiseren wordt er in de
periode 2022-2024 wederom geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid van de scholen, het schoolklimaat,
het uitdragen van de identiteit en vooral ook in verbeterde mogelijkheden voor kinderopvang.

3.2 Ontwikkeling personeelsformatie
(IN FTE’S)
Bestuur en management
Onderwijzend personeel
Onderwijsonderst. personeel
Totaal:

2020
21,5
218,6
60,0
300,1

2021
20,4
224,3
69,0
313,7

2022
20,1
227,7
68,2
316,0

2023
19,9
220,5
60,5
300,9

2024
19,9
219,3
55,9
295,1

Met name de extra middelen vanuit het Nationaal Onderwijs Programma maken het mogelijk om in
de jaren 2021 tot en met 2023 onze personeelsformatie tijdelijk uit te breiden. Nadat ultimo 2023
naar verwachting alle extra middelen zijn benut, keren we in 2024 terug naar een formatie-omvang
die vanuit meer structurele baten en de verwachte groei van het leerlingenaantal kan worden
gefinancierd.

Staat van baten en lasten en balans
3.3 Staat van baten en lasten
REALISATIE
2020

BEGROTING
2021

REALISATIE
2021

BEGROTING
2022

BEGROTING
2023

verschil
verschil
realisatie 2021
realisatie 2021
t.o.v. begroting 2021 t.o.v. realisatie 2020

BEGROTING
2024

Baten
Rijksbijdragen
Overige overh.bijdragen en -subs.
Overige baten
totaal baten

24.615.651
320.638
605.083
25.541.372

25.761.967
305.299
591.834
26.659.100

27.734.455
334.725
678.213
28.747.393

27.811.846
451.024
559.319
28.822.189

27.743.834
272.916
574.556
28.591.306

26.939.454
231.799
597.845
27.769.098

1.972.488
29.426
86.379
2.088.293

3.118.804
14.087
73.130
3.206.021

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
doorbetalingen aan schoolbesturen
totaal lasten

20.851.552
646.383
2.096.151
2.301.869
25.895.955

21.673.613
732.705
2.098.377
2.670.860
27.175.555

22.558.283
691.138
2.190.636
2.705.417
28.145.474

23.562.276
729.117
2.218.675
3.003.456
29.513.524

22.660.407
766.728
2.211.725
2.757.530
28.396.390

22.562.666
763.656
2.207.325
2.664.270
28.197.917

884.670
41.56792.259
34.557
969.919

1.706.731
44.755
94.485
403.548
2.249.519

354.583-

516.455-

601.919

691.335-

194.916

428.819-

1.118.374

956.502

475475-

20.00020.000-

5.0685.068-

17.50017.500-

12.50012.500-

10.00010.000-

14.932
14.932

4.5934.593-

355.058-

536.455-

596.851

708.835-

182.416

438.819-

1.133.306

951.909

-

-

-

-

-

-

-

-

355.058-

536.455-

596.851

708.835-

182.416

438.819-

1.133.306

951.909

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten
Resultaat
Resultaat deelneming
SALDO
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In de financiële paragrafen van dit bestuursverslag gaat de aandacht vooral uit naar een vergelijking
van de in 2021 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 2021 met de realisatie 2020.
Realisatie 2021 versus realisatie 2020
Belangrijkste ontwikkelingen van de baten:
Dat de Rijksbijdragen in 2021 zoveel hoger zijn dan in 2020 heeft op de eerste plaats te maken met
de fusie met de Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs Midden-Brabant (de Immanuel-school) te
Best. Deze fusie werd met ingang van 1 januari 2021 een feit en vanaf dat moment werden al hun
baten en lasten en hun balansposities opgenomen in het geheel van de cijfers van LEV-WN.
Daarnaast was de stijging vooral een gevolg van omvangrijke extra subsidies in het kader van het
Nationaal Programma Onderwijs en de subsidieregeling Extra hulp voor de klas. Ook nieuwe caoafspraken maakten een opwaartse aanpassing van de Rijksbekostiging nodig; dit ter compensatie van
loonkostenstijgingen en lasten die samenhangen met afspraken over professionalisering en
werkdrukvermindering.
De fusie maakte dat ook de overige overheidsbijdragen en overige baten in 2021 hoger waren dan
in 2020. De stijging was echter ook een gevolg van subsidies voor de vergroening van schoolpleinen,
toenemende verhuuropbrengsten en gemeentelijke bijdragen inzake de herverdeling van
energielasten. De rentebaten waren in 2021 lager dan in 2020. De rentevergoedingen daalde naar
nihil en in 2021 werd er zelfs negatieve rente in rekening gebracht.
LEV-WN heeft inmiddels een intensieve samenwerking met een drietal christelijke pabo’s.
Daarom zijn er relatief veel starters bij uiteenlopende LEV-scholen ondergebracht.
In coronatijd is de inzet van leerkrachten als begeleider van starters ernstig verstoord, simpelweg
omdat het primaire proces ondanks veel uitval prioriteit diende te hebben.
Om die reden is uit deze middelen de begeleiding bovenschools opgepakt en hebben drie coaches de
starters getraind en begeleidt.
Belangrijkste ontwikkelingen van de lasten:
De omvangrijke stijging van de personeelslasten in 2021 ten opzichte van 2020 is, naast het eerder
genoemde effect van de fusie, ook het gevolg van de formatieve inzet van de ontvangen extra
middelen, de hogere kosten van vervanging bij ziekte door de corona-epidemie, de hogere kosten
van de inhuur van extern personeel (mede het gevolg van de krappe arbeidsmarkt), de mede
hiermee samenhangende gestegen kosten van werving en selectie, de langzaam weer op gang
komende scholings- en professionaliseringsactiviteiten, en extra uitgaven voor passend onderwijs.
De afschrijvingslasten waren in 2021 hoger dan in 2020. Door (gedeeltelijk) eerdere omvangrijke
investeringen in gebouwen en ICT namen de afschrijvingen toe. Deze stijging werden slechts ten dele
gecompenseerd door meevallende afschrijvingen op inventarissen en apparatuur.
De huisvestingslasten waren in 2021 hoger dan in 2020, vooral omdat de schoonmaakkosten fors
toenamen; dit mede omdat de corona-crises extra hygiëne-maatregelen wenselijk maakte.
Ook de overige lasten vielen in 2021 hoger uit dan in 2020. Hogere kosten van
tevredenheidsonderzoeken en de opstartkosten van nieuwe kinderopvangfaciliteiten waren hier
debet aan. Ook waren de uitgaven voor digitale leermiddelen en softwarelicenties o.a. in verband
met onderwijs-op-afstand, duidelijk hoger. Door (tijdelijke) versoepelingen van de coronamaatregelen konden tevens meer bijzondere activiteiten (activiteiten, werkweken, excursies) voor
het eerst weer doorgang vinden. De hiermee samenhangende uitgaven stegen dan ook aanzienlijk.
Ontwikkeling van het jaarresultaat
In 2021 was er sprake van een positief financieel resultaat dat veel hoger was dan in 2020. Dit sterk
positieve financiële resultaat was vooral het gevolg van de in 2021 ontvangen, omvangrijke extra
subsidies (NPO). Deze subsidies konden, net als bij alle andere onderwijsinstellingen in Nederland,
niet volledig al in hun jaar van ontvangst worden besteed. Dit alles leidde tot een sterk positieve
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vertekening van het jaarresultaat. In latere jaren volgen dan verliezen doordat dan alsnog extra
uitgaven worden gedaan.
Realisatie 2021 versus begroting 2021
Belangrijkste ontwikkelingen van de baten:
De Rijksbijdragen waren in 2021 duidelijk hoger dan begroot, ook al bleef het leerlingenaantal achter
bij eerdere verwachtingen. Belangrijkste reden hiervoor was de ontvangst van omvangrijke extra
corona-gerelateerde subsidies. Bij het opmaken van de begroting 2021 in 2020 waren deze extra te
verwachten NPO-subsidies en subsidies Extra hulp voor de klas nog niet of nog niet in detail bekend.
De overige overheidsbijdragen waren in 2021 eveneens hoger dan begroot doordat er gemeentelijke
en waterschapsbijdragen werden ontvangen voor vergroening van speelpleinen en
waterbelevingsfaciliteiten. Tevens viel het restantdeel van een NRO-subsidie definitief vrij.
Ook de overige baten vielen in 2021 hoger uit dan werd begroot. Dit kwam met name door hogere
baten uit derde geldstromen; de verhuurbaten en hogere bijdragen van ouders aan bijzondere
activiteiten (werkweken, excursies etc.); dit laatste omdat door versoepelingen van
coronamaatregelen dergelijke activiteiten weer vaker doorgang konden vinden.
De rentebaten waren in 2021 hoger dan begroot, ook al was er zoals in de begroting al was voorzien
inmiddels sprake van een negatieve rente. De wijze waarop die negatieve rente werd berekend liet
echter in vergelijking met hetgeen was begroot nog meevallers zien.
Belangrijkste ontwikkelingen van de lasten:
De personeelslasten waren in 2021 hoger dan begroot. Dit kwam vooral door formatieve uitbreiding,
mogelijk gemaakt door ontvangen extra subsidies. Verder leidde de coronacrisis tot een bijzonder
hoge werkdruk en een stijgend verzuim door ziekte en quarantaine. De vervangingskosten waren dan
ook nog hoger dan al was begroot. De krappe arbeidsmarkt maakte vervolgens ook dat steeds vaker
een beroep moest worden gedaan op kostbare inhuur van extern personeel. Dergelijke, hogere
uitgaven werden ten dele opgevangen doordat in 2021 helaas nog veel scholings- en
professionaliseringsactiviteiten niet konden doorgaan omdat de prioriteit lag bij de doorgang van het
onderwijs of omdat besmettingskansen nog te hoog waren.
De afschrijvingslasten waren in 2021 lager dan werd begroot; dit doordat enkele
investeringsprojecten enige vertraging ondervonden en (digitale) leermiddelen nog belangrijker
werden en steeds vaker niet in eigendom worden aangeschaft maar op licentiebasis worden ingezet.
De huisvestingslasten waren in 2021 hoger dan werd begroot. Dit kwam vooral door hogere
uitgaven voor schoonmaak en klein onderhoud. Deze stijgingen, die als het gaat om
schoonmaakkosten op directe of indirecte wijze verband hielden met de coronacrisis, konden ten
dele worden opgevangen door meevallende uitgaven voor energie. De overige lasten vielen in 2021
hoger uit dan werd begroot, vooral door hogere uitgaven aan digitale leermiddelen. Deze forse
stijging kon gedeeltelijk worden opgevangen doordat door de coronacrisis een aantal
schoolgebonden, bijzondere activiteiten (kampen, werkweken, cultuureducatie) en enkele PRactiviteiten nog geen doorgang konden vinden en de kosten van LEV-WN Kinderopvang BV lager
uitvielen dan begroot.
Ontwikkeling van het jaarresultaat: Per saldo leidden de ontwikkelingen in baten en lasten in 2021
tot een resultaat dat veel hoger was dan werd begroot. Dit kwam vooral doordat de in 2021
ontvangen, zeer omvangrijke extra subsidies nog niet volledig op een zinvolle wijze konden worden
ingezet. Hun restant is dan ook tijdelijk toegevoegd aan een bestemmingsreserve. In jaren 2022-2025
worden deze middelen alsnog ingezet en zullen in die jaren een overeenkomstig negatief effect gaan
uitoefenen op de financiële jaarresultaten.
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3.4 Balans in meerjarig perspectief
REALISATIE
2020
3.520.111
112.624
3.632.735

REALISATIE
2021
3.796.500
100.074
3.896.574

BEGROTING
2022
4.167.583
100.074
4.267.657

BEGROTING
2023
4.258.883
100.074
4.358.957

BEGROTING
2024
4.103.402
100.074
4.203.476

Vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa

1.685.125
3.622.891
5.308.016

1.935.431
5.251.617
7.187.048

777.731
4.783.497
5.561.228

777.731
4.685.612
5.463.343

777.731
4.456.114
5.233.845

Totale Activa

8.940.751

11.083.622

9.828.885

9.822.300

9.437.321

Passiva
Eigen vermogen
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserves
Voorzieningen
Kortlopende schulden

3.878.243
1.009.157
1.146.420
2.906.931

4.540.297
1.693.061
1.582.502
3.267.762

4.460.350
1.064.173
1.036.600
3.267.762

4.642.766
1.064.173
847.599
3.267.762

4.203.947
1.064.173
901.439
3.267.762

Totale Passiva

8.940.751

11.083.622

9.828.885

9.822.300

9.437.321

Activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vaste activa

Het balanstotaal ultimo 2021 is ten opzichte van 2020 sterk gestegen, vooral door de al genoemde
fusie en de daarmee samenhangende inbreng van activa en passiva van de Vereniging voor
Gereformeerd Onderwijs Midden-Brabant (de Immanuel-school) te Best. De materiele vaste activa
namen hierdoor toe, ook al waren de afschrijvingen in 2021 wat hoger dan het totaal van de nieuwe
investeringen. Ook de vorderingen en de liquide middelen namen door de fusie toe. De sterke
stijging van de liquide middelen hing echter vooral ook samen met de omvangrijke instroom van
extra subsidies. Het eigen vermogen steeg niet alleen door de fusie, maar ook door het tijdelijk
sterke positieve resultaat van 2021 (zie eerdere opmerkingen). Ook de voorzieningen en
kortlopende schulden stegen iets door de fusie.
In de periode 2022-2024 zullen de balanstotalen niet alleen worden beïnvloed door de begrote saldi
van baten en lasten maar ook door de onderstaande investeringen in materiele vaste activa en de
geplande onttrekkingen aan voorzieningen:

investeringen
dotaties mjop
dotatiespers
dotatie deelneming
onttrekkingen mjop
onttrekkingen persvz
onttrekking deelneming
voorziening deelneming
pers voorz
voorz mjop
stand ultimo jaar

2021

2022

2023

2024

650.000
630.002
351.799
77.926
570.826
52.819
77.926
562.821
941.755
1.582.502

1.100.200
660.000
377.250

858.028
660.000
377.250

608.175
660.000
377.250

1.183.152
400.000

976.251
250.000

583.410
400.000

77.926
540.071
418.603
1.036.600

77.926
667.321
102.352
847.599

77.926
644.571
178.942
901.439

Voor deze investeringen en onttrekkingen zijn voldoende eigen financiele middelen beschikbaar en is
financiering met vreemd vermogen niet noodzakelijk.
De saldo van de vorderingen ondergaat in 2022 een grote verandering. In dat jaar moeten alle
PO-instellingen hun ‘oude’ vorderingen op OCW afboeken; dit omdat het oude bekostigingstelsel
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wordt vervangen door een nieuw stelsel.
De algemene reserve en de bestemmingsreserves zullen muteren in lijn met de begrote saldi van
baten en lasten, waarbij de bestemmingsreserves relatief sterk zullen teruglopen door het uitnutten
van de NPO gelden

3.5 Financiële positie

Op basis van de gerealiseerde en begrote baten en lasten en balansposities kunnen de navolgende
financiële kengetallen worden berekend:
Solvabiliteit 2
Liquiditeit
Rentabiliteit
Reservespositie (o.b.v. signaleringswaarde OCW)
Werkelijke reservepositie (minus private reserves)
Verschil tussen signaleringswaarde reserves en realisatie
0,5 Aanschafw gebouwen x 1,27
boekwaarde ov activa
0,05 x totale baten

REALISATIE

REALISATIE

BEGROTING

BEGROTING

BEGROTING

SIGNALERINGS-

2020

2021

2022

2023

2024

WAARDE

67,5%
1,83

70,5%
2,20

66,8%
1,70

66,7%
1,67

65,4%
1,60

-1,4%
4.718.204
4.365.941
-7,5%

2,1%
5.230.652
5.631.278
7,7%

-2,5%
5.620.922
4.922.443
-12,4%

0,6%
5.716.997
5.104.859
-10,7%

-1,6%
5.536.600
4.666.040
-15,7%

204.084
3.237.075
1.277.045
4.718.204

447.682
3.345.854
1.437.116
5.230.652

447.682
3.733.006
1.440.234
5.620.922

447.682
3.840.375
1.428.940
5.716.997

447.682
3.700.963
1.387.955
5.536.600

< 0,30
< 0,75
geen

Solvabiliteit: (eigen vermogen + voorzieningen)/ totaal vermogen)
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 uiteindelijk wordt besteed. Zie: https://akplus.nl/nieuwe-signaleringswaardenvoor-eigen-vermogen-onderwijsinstellingen-en-samenwerkingsverbanden/

De kengetallen in de bovenstaande tabel laten zien dat o.a. de solvabiliteit in de periode 2020-2024
voldoet aan de hiervoor binnen LEV-WN gestelde minimumnorm van 50-55% en ook boven de
signaleringswaarden van de Inspectie voor het Onderwijs ligt. Ook de liquiditeit is goed.
De reservepositie ligt na 2021 beneden de door de Inspectie van het Onderwijs vastgestelde
signaleringsmaxima. Van een bovenmatig hoog eigen vermogen is dus geen sprake.
Omdat het op dit moment nog niet exact duidelijk is hoe onderwijsinstellingen in de toekomst hun
kosten van groot onderhoud en hun uitgaven voor renovatie moeten verantwoorden, is voorlopig
financiële terughoudendheid op zijn plaats. Uitgaven die de begroting te boven gaan dan ook zijn
niet verantwoord. Alleen forse, tussentijdse begrotingsmeevallers in 2022-2024 kunnen hierin
verandering brengen.
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Nieuwbouw- en renovatietrajecten scholen
Het aantal LEV-WN scholen waar momenteel een nieuwbouw- of renovatietraject is opgestart, of in
de jaren tot en met 2025 op de planning staat, is groot; te weten bij 14 van de 26 scholen.
Per school is de situatie verschillend en wordt in nauw overleg met de betreffende gemeente en de
school zelf gekeken naar de wensen en mogelijkheden, passend binnen de financiële ruimte die er
beschikbaar is.
Een opsomming van de trajecten die spelen:
Renovatie
Is aan de orde bij Het Kompas, De Sterrenpracht, De Parel, en De Lichtlijn
Nieuwbouw
Speelt bij Het Christal, De Triangel Capelle, De Driemaster Het Mozaiek, en De Akker
Uitbreiding
Vindt plaats bij De Veerkracht, en De Regenboog
Combinatie van renovatie en nieuwbouw
Is gekozen bij De Tamboerijn
Verbouwing
Is toe besloten bij De Wegwijzer
Keuze nog te maken
Is de status bij De Rank
Als Bouwheer is in de meeste gevallen Sineth Building Maintenance aangesteld, en in een beperkt
aantal trajecten de gemeente. We zien de laatste jaren dat het financiële risico voor LEV-WN hoger
wordt, omdat gemeenten vaker een eigen bijdrage vragen. Dat geeft des te meer het belang aan van
een zorgvuldig en tijdig overleg met alle betrokken partijen, iets waar met elkaar hard aan wordt
gewerkt. Dit met het uiteindelijke doel om te komen tot scholen, waar (weer) op een eigentijdse
manier goed invulling kan worden gegeven aan modern en goed onderwijs.
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Personeel & Organisatie
Landelijke ontwikkelingen
Het lerarentekort is volop aanwezig en is een complex probleem waar geen pasklare oplossing voor
bestaat. Het tekort ontstaat door een combinatie van factoren. De uitstroom van leraren,
bijvoorbeeld naar pensioen, speelt een belangrijke rol in de vervangingsvraag naar leraren. Die vraag
zal de komende jaren licht stijgen. Ook de ontwikkeling van het aantal leerlingen speelt een
belangrijke rol in de tekortproblematiek. De forse leerlingkrimp die we eerder zagen zal de komende
jaren minder sterk zijn. Ook zijn er regio’s waar het aantal leerlingen juist zal stijgen. Tegelijkertijd
zien we, ondanks de stijging in studenten, aanmeldingen en alternatieve routes tot lesbevoegdheid,
dat het aanbod aan nieuwe leraren onvoldoende is om in de vraag naar leraren te voorzien.
Arbeidsmarktproblematiek raakt ook andere functies binnen het onderwijs, zoals directeuren, intern
begeleiders en onderwijsassistenten.
Het aantal WW uitkeringen zijn deze dalend. Opvallend is wel dat wanneer WW wordt toegekend, dit
nu vooral aan 55-plussers is, die ook relatief lang gebruik maken van de uitkeringsmogelijkheid.
Dit zijn landelijke ontwikkelingen waar we als LEV mee te maken hebben en/of kunnen krijgen,
waarop tijdig geanticipeerd moet worden.
Kengetallen LEV WN
Peildatum 01-10-2021
Aantal medewerkers (gemiddeld)
%man
%vrouw
FTE gemiddeld
%Management ratio
%OOP ratio
%OP ratio
Vast-tijdelijk ratio
Gemiddelde leeftijd

533,5
14,7
85,3
315,82
6,5
22,5
71
85,1
41,4

Personeelsbestand
Als gevolg van de uitbreiding van LEV met basisschool Immanuel in 2021, een lichte stijging van het
leerlingaantal en de inzet werkdrukmiddelen (zie kopje werkdrukmiddelen) is het totaal aantal
medewerkers gestegen van 490 in 2020 naar 528 in 2021. De stijging in het aantal Fte betreft 24,47
ten opzichte van 2020.
De gemiddelde leeftijd binnen LEV, gemeten op 01-10-2021 betreft 41,40 en is daarmee iets gedaald
ten opzichte van 2020, 41,51. De landelijk gemiddelde leeftijd binnen het onderwijs is 42,7.
Het percentage 55+ is afgenomen van 16,5% naar 15,7%.
Kijkend naar de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand zijn op bestuursniveau de aantallen en
percentages redelijk evenwichtig verdeeld, op schoolniveau zijn er verschillen. Acht scholen zit boven
de 25% aan 55+. Voor deze scholen zal specifieker naar de opbouw gekeken moeten worden in
verband met natuurlijke uitstroom die op relatief korte termijn kan plaatsvinden.
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Ziekteverzuim
Jaar
2021
2020
2019
2018
2017

Verzuimpercentage
6,58%
5,60%
4,29%
4,45%
3,54%

Meldingsfrequentie
0,77
0,72
0,82
0,94
0,77

Gem. Verzuimduur
27,12
25,87
14,70
17,19
17,85

De cijfers van 2021 laten op de drie kengetallen verzuim een stijging zien. Voor het eerst sinds jaren
is het verzuimpercentage van LEV hoger dan het gemiddelde landelijke percentage voor primair
onderwijs (6,4% 2020). Vermoedelijke oorzaken naast medisch verzuim zijn, werkdruk door
personeelstekorten, Covid en de extra druk die daaruit voortkomt op het werk en de privé situatie.
LEV-WN is eigen risico drager (ERD) en draagt daarmee zelf de financiële lasten van vervangingen. In
de personeelsbegroting wordt daarom rekening gehouden met een opslag voor kosten van
vervanging. De opslag bedraagt 3,5% van de loonkosten OP op schoolniveau en 1,0% aanvullend op
het gezamenlijke niveau van meerschoolsbeleid. Die 1,0% is bedoeld als financiële buffer om scholen
die onverwacht te maken hebben gekregen met langdurig en/ of omvangrijk ziekteverzuim tegemoet
te komen in de vervangingskosten. In 2021 was voor vervanging totaal een bedrag begroot van
€ 505.000. De werkelijke kosten van vervanging bedroegen € 637.000, wat een niet voorziene extra
financiële last betekende van € 132.000. Een deel hiervan is zeker (indirect) toe te rekenen aan
corona gerelateerde vervanging.
In 2021 is het thema verzuim meerdere malen onderwerp geweest in het directeuren overleg.
Opbrengsten hieruit worden meegenomen in vervolgacties zoals: actualiseren verzuimbeleid,
verzuimgesprekken, workshop casemanagement voor leidinggevenden (planning 2022).
Intern is er bij directeuren ook behoefte aan één plek waar documenten, stappenplannen etc. te
vinden zijn aangaande dit onderwerp.
Gevoerd beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag. LEV-WN huurt Impuls in voor het
volgen van medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan met als doel deze mensen weer in het
arbeidsproces te krijgen.
In 2022 zal een verdiepende analyse plaatsvinden, met name op de scholen die afwijkende
verzuimpercentages laten zien.
Covid
In 2021 hebben we in enkele dossiers te maken met langdurig ziekteverzuim als gevolg van de Covidpandemie.
Er zijn nog geen onderbouwde richtlijnen hoe om te gaan met long-Covid patiënten, effectieve reintegratie maatregelen zijn onduidelijk.
In 2020 is de afspraak gemaakt om Covid gerelateerd verzuim korter dan één week niet te
registreren in verzuimmanagement, zoals: quarantaine verplichtingen, verzuim voor testen en milde
klachten. Deze afspraak is in 2021 niet eenduidig gevolgd, het verzuimpercentage is daarmee
enigszins vervuild.
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Strategisch Personeelsbeleid
In het LEV expeditie plan zijn verschillende speerpunten benoemd. Vertaling van het expeditie plan
geeft een aantal uitgangspunten voor strategisch personeelsbeleid waarbij het hebben en behouden
van duurzame inzetbare medewerkers een belangrijk streven is.
Werkplezier: vitaliteit, levensfasen, loopbaanontwikkeling;
Professionalisering: leren van en met elkaar, aandacht voor talenten;
Goed werkgeverschap: leiderschap, arbeidsvoorwaarden, werving en selectie.
Concreet komen deze thema’s terug in:
- Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid (planning 2022);
- Een nieuwe gesprekcyclus, met focus op ontwikkeling en eigenaarschap (planning 2022)
- Vitaliteitsbeleid met aandacht voor levensfases en loopbaan (planning 2022/2023)
- Actualiseren van het functieboek; in 2021 is een start gemaakt met het herschrijven van de
functies binnen het bestuurskantoor, vaststelling GMR 2022. Verder wordt in 2022 bezien of
de beschrijvingen van de leerkrachtspecialisaties geactualiseerd moeten worden.
- Herziening wervings- en selectiebeleid (planning 2023).
Werkdrukmiddelen
Binnen LEV is besloten om de werkdrukmiddelen in te zetten voor het verkleinen van de groepen.
Hiervoor is extra personeel aangenomen.
NPO gelden
Om vertragingen in het onderwijs/de ontwikkeling van leerlingen, als gevolg van Covid-maatregelen,
op te vangen worden de NPO gelden schoolafhankelijk ingezet. Zoals het inhuren van personeel voor
extra handen in de klas, personeel voor ondersteuning tijdens de pauzes en extra individuele
begeleiding van leerlingen.

OCW

202204 Bestuursverslag LEV-WN 2021

43

Aantal leerlingen LEV-WN per 1 oktober 2021

SCHOOL

GEMEENTE

2018

2019

2020

2021

De Akker

Rijswijk

171

164

154

143

Floriant (IKC)

Velsen

79

83

87

83

Het Christal

Vlaardingen

77

82

86

95

De Cirkel

Capelle a/d IJssel

55

55

57

51

De Driemaster

Ridderkerk

105

110

127

120

De Halm (IKC)

Woudrichem

75

95

97

94

Immanuel

Best

Kleurrijk (IKC)

Waddinxveen

100

110

116

112

Het Kompas

Rotterdam

279

283

275

263

De Lichtlijn

Den Helder

108

108

109

111

De Lichtwijzer

Oegstgeest

186

197

204

200

De Morgenster

Spijkenisse

66

65

73

78

Het Mozaïek

Krimpen a/d IJssel

153

167

181

188

De Parel

Berkel en Rodenrijs

148

142

140

141

De Rank

Alkmaar

137

136

141

128

De Regenboog

Middelburg

179

198

206

222

De Sterrenpracht

Terneuzen

127

148

156

159

De Tamboerijn

Alphen a/d Rijn

166

166

164

163

De Triangel

Capelle a/d IJssel

215

224

212

202

De Triangel

Houten

99

96

96

95

Veerkracht (IKC)

Amsterdam

192

200

209

214

De Wegwijzer

Zwijndrecht

406

406

406

398

WereldWijs

Zoetermeer

97

100

103

107

De Wingerd

Goes

204

211

210

214

De Wissel

Utrecht

200

197

193

188

De Wonderwijzer

Hardinxveld

110

107

108

103

3.734

3.850

3.910

3981

Totaal LEV-WN

109
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Privacybeleid LEV-WN
Inleiding
In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese
privacywetgeving, wordt er binnen LEV-WN jaarlijks aandacht besteed aan de bescherming van
persoonsgegevens. De AVG stelt aan het bevoegd gezag van LEV-WN als ‘de
verwerkingsverantwoordelijke’, 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 2021
LEV-WN heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld die toezicht houdt op
de naleving van de eisen die vanuit de AVG gesteld zijn. De functionaris vormt het aanspreekpunt
voor de Autoriteit Persoonsgegevens en speelt een belangrijke rol in de afhandeling van datalekken.
In 2021 heeft de FG verschillende malen overleg gevoerd met het secretariaat. Verschillende malen
is er contact geweest omtrent het bespreken van vragen over het onderwijs op afstand en de extra
maatregelen die genomen moesten worden rondom het gebruik van Google.
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft van scholen in 2021 scholen geëist om op basis van de - in de
landelijke DPIA geconstateerde - privacyrisico’s een heroverweging te maken voor het blijven werken
met Google. In samenspraak met een aantal schooldirecteuren is deze afweging gemaakt en zijn
intussen de benodigde maatregelen genomen in overleg met de ICT-leverancier om de bescherming
van persoonsgegevens te borgen.
Naast de – wettelijk verplichte - Data Protection Impact Assessment (DPIA) op Google, zijn er ook
DPIA’s uitgevoerd in 2021 op ParnasSys (leerlingadministratiesysteem) en op de MQ-scan
(observatiesysteem voor bewegingsonderwijs op Zeeuwse scholen). Maatregelen die voortkomen uit
de DPIA op ParnasSys, moeten in 2022 nog geïmplementeerd worden.
Een belangrijk onderdeel hierbij is de 2-staps-authenticatie.
De werkgroep privacy die in 2019 in het leven is geroepen, waarin verschillende schooldirecteuren
en de bovenschoolse ICT-coördinator participeren, is in 2021 een aantal keren samengekomen. In dit
overleg is een toenemende aandacht voor het voorkomen van datalekken als gevolg cyberaanvallen,
zoals phishingmails en ransomware.
In 2021 hebben geen grote datalekken zich binnen LEV-WN voorgedaan. Er is een datalek gemeld bij
de AP naar aanleiding van een landelijke kwetsbaarheid bij een grote uitgever. Dit datalek had geen
(grote) gevolgen voor betrokkenen.
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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. De geplande audit in 2021 is als gevolg van de corona pandemie uitgesteld. Door de
Functionaris voor de Gegevensbescherming zal in 2022 alsnog 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.
We proberen op allerlei manieren de scholen onder de aandacht te brengen. Dit is een extra
uitdaging wanneer ouders niet in de school mogen komen vanwege de Coronaregels.
We hebben met een marketingbureau een Facebookcampagne gelanceerd om leerlingen en
medewerkers te werven en scholen naamsbekendheid te geven.
Alle scholen hebben hier aan meegedaan, behalve Floriant in Velserbroek, omdat zij midden in de
transitie van naamswijziging en IKC zaten. Ze hebben hun naam en logo gewijzigd van het Anker naar

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.
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.
Gebruikelijk ontvangen leden, donateurs, ouders en personeel tweemaal per jaar het LEV-WN
Magazine. Evenals in 2020 hebben in verband met COVID-19 besloten in december één magazine uit
te geven. 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.
De websites van verschillende LEV-Scholen zijn gewijzigd omdat ze een IKC zijn geworden. Op deze
sites staat extra informatie over de opvang in de school. De directeur van de school is ook
aanspreekpunt voor de opvang. Ondertitel van de school zoals bijv Floriant is dan onderwijs en
opvang met de Bijbel als basis.
We merken dat het delen van advertenties via sociale media goed werkt. Ouders helpen delen en zo
ontvangen de scholen aandacht en support.
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Communicatie in Coronatijd
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.

Interne communicatie

Elke medewerker heeft een LEV-WN emailadres. Regelmatig ontvangt elke medewerker van 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 die het geven van
onderwijs mogelijk maken.
Vanzelfsprekend is er ruimte voor op- of aanmerkingen. Het kan ook zijn dat u na het lezen vragen
heeft. Aarzel niet en stel ze gerust, dit kan via info@levwn.nl.
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Balans na resultaatbestemming per 31 december 2021
1

Activa

1.1.2

Materiële vaste activa

1.1.2.1

Gebouwen en verbouwingen

1.1.2.3

Inventaris en apparatuur

1.1.2.4

Overige materiële vaste activa

31 december 2021

31 december 2020

€

€

3.796.500

3.520.111

450.646

239.709

2.825.042

2.748.046

520.811

532.356
3.796.500

1.1.3

Financiële vaste activa

1.1.3.1

Deelnemingen

1.1.3.8

Waarborgsommen en vorderingen

3.520.111

100.074

112.624

0

100

100.074

112.524
100.074

1.2.2

Vorderingen

1.2.2.1

Debiteuren

1.2.2.2

Ministerie van OCW

1.2.2.3

112.624

1.935.431

1.685.125

106.259

193.465

1.109.385

1.051.862

Gemeenten

169.056

87.966

1.2.2.10 Overige vorderingen

246.193

80.110

1.2.2.15 Overlopende activa

341.258

308.442

1.2.2.16 Voorziening oninbare vorderingen

-36.720

-36.720
1.935.431

1.2.4

Liquide middelen

1.2.4.1
1.2.4.2

1.685.125

5.251.618

3.622.891

Kassen

1.894

1.831

Banken

5.249.724

3.621.060

Totaal Activa

Pagina 50

5.251.618

3.622.891

11.083.622

8.940.751

LEV Scholengroep West Nederland

Balans na resultaatbestemming per 31 december 2021
2

Passiva

31 december 2021

31 december 2020

€

€

2.1

Eigen vermogen

6.233.358

4.887.400

2.1.1.1

Algemene reserve

4.540.295

3.878.243

2.1.1.2

Bestemmingsreserve (publiek)

1.138.947

487.698

2.1.1.3

Bestemmingsreserve (privaat)

554.116

521.459
6.233.358

2.2

Voorzieningen

2.2.1

4.887.400

1.582.502

1.146.420

Personeelsvoorzieningen

562.821

263.841

2.2.3

Voorziening groot onderhoud

941.755

882.579

2.2.4

Voorziening deelneming

77.926

0
1.582.502

2.4

Kortlopende schulden

2.4.6

1.146.420

3.267.762

2.906.931

Gemeenten

282.129

251.944

2.4.8

Crediteuren

279.049

258.295

2.4.9.1

Loonheffing en premies

970.305

841.935

2.4.10

Pensioenpremies

302.633

253.624

2.4.12

Overige kortlopende schulden

50.345

80.548

2.4.19

Overlopende passiva

1.383.301

1.220.585

Totaal Passiva
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Staat van baten en lasten 2021

g tonen

g tonen
Realisatie

Begroting

Realisatie

2021

2021

2020

In €

In €

In €

27.734.455

25.761.967

24.615.651

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.2

Overige overheidsbijdragen en subsidies

334.725

305.299

320.638

3.5

Overige baten

678.213

591.834

605.083

Totaal Baten

28.747.393

26.659.100

25.541.372

22.558.283

21.673.613

20.851.552

691.138

732.705

646.383

4

Lasten

4.1

Personele lasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

2.190.636

2.098.377

2.096.151

4.4

Overige instellingslasten

2.627.391

2.570.860

2.301.869

28.067.448

27.075.555

25.895.955

679.945

-416.455

-354.583

Totaal Lasten

Saldo baten en lasten
5

Financiële baten en lasten

6.1

Financiële baten

0

0

-62

6.2

Financiële lasten

-5.068

-20.000

-413

Saldo financiële baten en lasten

-5.068

-20.000

-475

Resultaat deelneming

-78.026

-100.000

0

Exploitatieresultaat

596.851

-536.455

-355.058
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Kasstroomoverzicht 2021
2021

2020

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten

679.945

-354.583

Afschrijvingen

691.138

646.384

-250.306

450.329

- Kortlopende schulden

360.831

-63.187

Mutaties voorzieningen

436.082

-1.970

Mutaties werkkapitaal
- Vorderingen

1.917.690
Ontvangen interest
Betaalde interest

676.973

0

-62

-5.068

-414
-5.068

-476

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
(Des)investeringen financiële vaste activa

-967.527

-673.641

12.550

3.176
-954.977

-670.465

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Resultaat deelneming

-78.026

0

Overige mutaties eigen vermogen

749.107

0

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen

3.622.891

Mutatie liquide middelen

1.628.727

Eindstand liquide middelen

671.081

0

1.628.727

6.032
3.616.859

0
5.251.618
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
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
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. De waardering van activa en
passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 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 verliezen 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.
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.
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.
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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.

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
Huisvesting
ICT
Inventaris en apparatuur
Meubilair
Leermiddelen
Overige materiële vaste activa
Investeringssubsidies

5,00%
6,67%
12,50%
5,00%
8,33%

5,00%
6,67%
20,00%
20,00%
12,50%
10,00%
5,00%
12,50%

10,00%
25,00%

20,00%

12,50%

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

Financiële vaste activa
De eerste waardering van de financiële vaste activa is de reële waarde.
De deelneming in LEV-WN Kinderopvang BV wordt gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde.
Voor de negatieve waarde is een voorziening deelneming gevormd.

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.
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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.
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.
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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.

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
contante waarde. Aan hand van de looptijd en de disconteringsvoet is bepaald dat het
effect van de tijdswaarde niet materieel is, waardoor de voorzieningen conform RJ 252
effectief gewaardeerd zijn tegen nominale waarde

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
overgangsregeling tot en met 2022.
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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.
Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken is opgenomen ter dekking van de toekomstige loonkosten van personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend, geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Voorziening uitkeringskosten (WGA)
Voor de toekomstige WW-verplichtingen is een voorziening gevormd. Bij de berekening is rekening
gehouden met de medewerkers die per belansdatum een WW uitkering ontvangen en een inschatting
van de werkhervattingskans per medewerker.

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 personele en materiele exploitatie
opgenomen verstrekt door het Ministerie van OCW. De ontvangen (normatieve) 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.
Niet geoormerkte OCW-subsidies (subsidies die volledig vrij besteedbaar zijn) worden in het jaar
waarop de toekenning betrekking heeft volledig als baten verwerkt in de staat van baten en lasten.
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (G1-doelsubsidies waarbij het overschot
geen verrekeningsclausule heeft) worden naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten
verwerkt in de staat van baten en lasten. De subsidies waarvoor nog niet (alle) activiteiten (prestaties) zijn
verricht per balansdatum worden verantwoord onder de vooruitontvangen subsidies OCW (overlopende
passiva) zolang de bestedingstermijn (subsidietijdvak) nog niet is verlopen.
Geoormerkte OCW-subsidies met een verrekeningsclausule (G2-doelsubsidies waarbij het overschot wordt
terugbetaald) worden naar rato van de voortgang van de subsidiabele lasten verwerkt in de staat van baten
en lasten. De nog niet bestede subsidies per balansdatum worden verantwoord onder de vooruitontvangen
subsidies OCW (overlopende passiva) zolang de bestedingstermijn (subsidietijdvak) nog niet is verlopen.
Zodra de bestedingstermijn (subsidietijdvak) is verlopen, wordt het restant gepresenteerd als kortlopende
verplichting.

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.
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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.

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 2021
1

Activa
Vaste activa
Materiele vaste activa

Verkrijgings Cum.afschr.
prijs t/m

t/m

Boek

** Boek

Investe-

Desinveste

Afschrij-

Boek

waarde

waarde

ringen

ringen

vingen

waarde

Immanuel
2020

2020

31-dec-20

Totaal

1-1-2021

2021

2021

2021

31-dec-21

1.1.2.1

Gebouwen en verbouwingen

1.1.2.3.0

Meubilair

1.1.2.3.1

Inventaris en apparatuur

768.313

-691.873

76.440

0

23.083

0

-37.881

61.642

1.1.2.3.2

ICT

2.202.098

-1.275.383

926.715

28.580

352.958

-11.537

-344.683

952.033

1.1.2.4.0

Duurzame leermiddelen

1.837.629

-1.306.265

531.364

4.368

113.417

0

-129.330

519.819

1.1.2.4.1

Overige materiële vaste activa

992

0

992

0

0

0

0

992

7.893.327

-4.373.216

3.520.111

366.082

639.924

-32.682

-696.935

3.796.500

Samenvatting materiele vaste activa en
afschrijvingspercentages

321.392

-81.683

239.709

259.570

0

0

-48.633

450.646

2.762.903

-1.018.012

1.744.891

73.564

150.466

-21.145

-136.408

1.811.367

Verkrijgings ** Verkrijgings Cum.afschr. ** Cum.afschr.
prijs t/m

prijs

Boek

Afschrijvings
percentages

t/m

Immanuel

waarde

2021

1-1-2021

31-dec-21

Immanuel
2021

1-1-2021

1.1.2.1

Gebouwen en verbouwingen

1.1.2.3.0

Meubilair

1.1.2.3.1

Inventaris en apparatuur

791.396

0

-729.754

1.1.2.3.2

ICT

2.528.436

76.894

-1.604.983

1.1.2.4.0

Duurzame leermiddelen

1.951.046

26.270

-1.435.595

1.1.2.4.1

Overige materiële vaste activa

992

0

0

8.462.199

627.008

-5.031.781

van

tot

%

%

321.392

383.619

-130.316

-124.049

450.646

5,00%

20,00%

2.868.936

140.225

-1.131.133

-66.661

1.811.367

5,00%

12,50%

0

61.642

12,50%

20,00%

-48.314

952.033

6,67%

20,00%

-21.902

519.819

8,33%

12,50%

0

992

5,00%

-260.926

3.796.500

** Per 1 januari 2021 is de Immanuelschool onderdeel geworden van LEV-WN scholengroep. Als gevolg hiervan
is ook de materiële vaste activa toegevoegd. De mutaties zijn in aparte kolommen zichtbaar gemaakt. Hiermee
samenhangend zijn de afschrijvingspercentages die worden gehanteerd uitgebreid.

1.3

Financiële vaste activa

1.1.3.1

Deelnemingen

1.1.3.8

Waarborgsommen en vorderingen

1.2.2

Vorderingen

1.2.2.1

Debiteuren

1.2.2.2

Ministerie van OCW

1.2.2.3
1.2.2.10

31-dec-21

31-dec-20

in €

in €
0

100

100.074

112.524

100.074

112.624

31-dec-21

31-dec-20

in €

in €

106.259

193.465

1.109.385

1.051.862

Gemeenten

169.056

87.966

Overige vorderingen

246.193

80.110

1.2.2.15

Overlopende activa

341.258

308.442

1.2.2.16

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

-36.720
1.935.431

-36.720
1.685.125
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Verloopstaat gemeenten

Saldo

Ontvangen

Besteed

Boeken tlv

Overige

Saldo

31-dec-20

2021

2021

2021

2021

31-dec-21

1.2.2.3.4

Gemeente Middelburg

1.2.2.3.5

Gemeente Diversen

23.124

54.342

1.2.2.3.6

Gemeente Capelle aan den IJssel

13.238

13.238

1.2.2.3.7

Gemeente Waddinxveen

35.106

49.047

1.2.2.3.8

Gemeente Zwijndrecht

16.498

16.498

87.966

133.125

1.2.2.10

Overige vorderingen (specificatie)

1.2.2.6

Vorderingen op personeel

1.2.2.7

Vorderingen ivm ouderbijdragen

0

44.157

1.2.2.10.2 Rekening courant verhoudingen

86.433

83.625
214.215

0

0

44.157

0

0

55.215

0

0

0

0

0

69.685

0

0

0

0

0

169.056

31-dec-21

31-dec-20

in €

in €

21.909

19.609

126.796

1.986

97.488

58.515

246.193

80.110

31-dec-21

31-dec-20

1.2.2.15

Overlopende activa (specificatie)

in €

in €

1.2.2.12

Vooruitbetaalde en/of vooruitgefactureerde posten

214.668

251.379

1.2.2.15

Overige overlopende activa

126.590

57.063

341.258

308.442

31-dec-21

31-dec-20

in €

in €

1.2.4

Liquide middelen

1.2.4.1

Kassen

1.894

1.831

1.2.4.2

Banken

798.491

768.487

1.2.4.2.1

Spaarrekeningen

4.451.233

2.852.573

5.251.618

3.622.891
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2

Passiva
31-dec-21
in €

31-dec-20

2.1

Eigen vermogen

2.1.1.1

Algemene reserve

4.540.295

3.878.243

2.1.1.2

Bestemmingsreserve (publiek)

1.138.947

487.698

2.1.1.3

Bestemmingsreserve (privaat)

554.116

521.459

6.233.358

4.887.400

2.1

Eigen vermogen (specificatie en resultaatverwerking)

2.1.1.1

Algemene reserve

2.1.1.1.2

Algemene reserve

2.1.1.2

Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.1.2.1
2.1.1.2.4

Saldo

Bestemming

**Overige

Saldo

31-dec-20

resultaat

mutaties

31-dec-21

3.878.243

-85.930

Reserve NPO middelen

0

Reserve herwaardering

36.050
451.648

2.1.1.2.10 Reserve oudergelden
2.1.1.3

Bestemmingsreserve (privaat)

2.1.1.3.0

Algemene reserve private middelen

in €

747.982

4.540.295

622.602

0

622.602

-30.889

1.125

6.286

58.411

0

510.059

521.459

32.657

0

554.116

4.887.400

596.851

749.107

6.233.358

** betreft Immanuelschool
31-dec-21

31-dec-20

2.2

Voorzieningen

in €

in €

2.2.1

Personeelsvoorzieningen

562.821

263.841

2.2.3

Voorziening groot onderhoud

941.755

882.579

2.2.4

Voorziening deelneming

Specificatie voorzieningen
dotaties / onttrekkingen
2.2.1.5

Voorziening WGA verplichtingen

2.2.1.4

Voorziening jubilea personeel

2.2.1.6

Voorziening langdurig zieken

2.2.3.0

Voorziening onderhoud gebouwen

2.2.4.0

Voorziening deelneming

Saldo
31-dec-20

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

2021

2021

2021

77.926

0

1.582.502

1.146.420

Rente

Saldo

Mutatie*

31-dec-21

0

145.800

0

0

0

145.800

213.841

30.711

-26.531

0

0

218.021

50.000

175.288

-26.288

0

0

199.000

882.579

630.002

-570.826

0

0

941.755

0

77.926

0

0

0

77.926

1.146.420

1.059.727

-623.645

0

0

1.582.502

* bij netto contante waarde

Specificatie naar looptijd

Kortlopend

Kortlopend

Langlopend

Saldo

voorzieningen

deel < 1 jr

deel 1-5 jr

deel > 5 jr

31-dec-21

2.2.1.5

Voorziening WGA verplichtingen

2.2.1.4

Voorziening jubilea personeel

145.800
19.628

0

145.800

111.187

87.206

218.021

2.2.1.6

Voorziening langdurig zieken

2.2.3.0

Voorziening onderhoud gebouwen

344.800

0

-145.800

199.000

-92.009

111.053

922.711

2.2.4.0

Voorziening deelneming

941.755

77.926
496.145

0
222.240

0
864.117

77.926
1.582.502

31-dec-21

31-dec-20

2.4

Kortlopende schulden

in €

in €

2.4.6

Gemeenten

282.129

251.944

2.4.8

Crediteuren

279.049

258.295

2.4.9.1

Loonheffing en premies

970.305

841.935

2.4.10

Pensioenpremies

302.633

253.624

2.4.12

Overige kortlopende schulden

50.345

80.548

2.4.19

Overlopende passiva

1.383.301

1.220.585

3.267.762

2.906.931
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Saldo

Ontvangen

Besteed

Boeken tgv

Overige

Saldo

31-dec-20

2021

2021

2021

2021

31-dec-21

2.4.6

Verloopstaat gemeenten

2.4.6.10

Gemeente Utrecht

0

51.172

2.710

0

0

48.462

2.4.6.11

Gemeente Oegstgeest

0

42.089

0

0

0

42.089

2.4.6.12

Gemeente Den Helder

25.155

0

25.155

0

0

0

2.4.6.13

Gemeente Amsterdam

16.478

25.744

0

0

0

42.222

2.4.6.14

Gemeente Rotterdam

9.182

0

9.182

0

0

0

2.4.6.15

Gemeente Ridderkerk

167.627

0

18.271

0

0

149.356

2.4.6.16

Gemeente Krimpen aan den Ijssel

33.502

0

33.502

0

0

0

251.944

119.005

88.820

0

0

282.129

31-dec-21

31-dec-20

in €

in €

2.4.12

Overige kortlopende schulden (specificatie)

2.4.12.1

Schulden aan personeel

38.320

29.044

2.4.12.2

Diverse te betalen premies

12.025

51.504

50.345

80.548

31-dec-21

31-dec-20

2.4.19

Overlopende passiva (specificatie)

in €

in €

2.4.14

Ministerie van OCW (vooruitontvangen subsidie)

134.913

120.507

2.4.15

Vooruitontvangen investeringssubsidies

2.4.16.0

56.275

37.773

Vooruitontvangen en/of vooruitgefactureerde posten

231.584

262.678

2.4.17

Rechten vakantiegeld

708.620

646.820

2.4.19.0

Overige overlopende passiva

251.909

152.807

1.383.301

1.220.585
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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.
De activiteiten zijn ultimo verslagjaar
conform de subsidiebeschikking geheel
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

uitgevoerd en afgerond
Datum

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma

10P2-41646-P0

2020

ja

Subsidie zij-instroom 2018

VO/1091439

30-11-2018

ja

Subsidie zij-instroom 2019

9/261/39978

18-11-2019

ja

Subsidie zij-instroom 2019

1027626-1

18-11-2019

ja

Subsidie zij-instroom 2019

9/247/39994/1027205-1

18-11-2019

nee

Subsidie zij-instroom 2019

1027221-1

18-11-2019

nee

Studieverlof

965435421/1006628-1

23-7-2019

ja

Herintreder

THPO19082

4-3-2020

nee
nee

Zij-instroom

1088643-1 2020/2/1614574 1-1-2020

Studieverlof

1090616-1 2020/2/1628488 23-7-2020

ja

Studieverlof

1090766-1 2020/2/1628675 23-7-2020

ja
nee

Studieverlof

1090472-1 2020-2-1628330 23-7-2020

Zij-instroom

1093472-1 0/185/39998

8-9-2020

ja

Zij-instroom

1/029/39999

16-2-2021

nee

Zij-instroom

1/278/39998

13-10-2021

nee

OA tot leraar

SOOL210212

17-11-2021

nee

Zij-instroom

1/099/39999

11-5-2021

nee

Zij-instroom

1/278/39999

13-10-2021

nee

OA tot leraar

1021887/SOOL20197

26-11-2020

nee

Zij-instroom

1/278/39997

13-10-2021

nee

OA tot leraar

SOOL210216

8-12-2021

ja

1-8-2021

ja

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma IOP4IOP/41646/PO
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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.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2021
Realisatie
2021
In €

Begroting
2021
In €

Realisatie
2020
In €

Baten

3.1.1.1.0
3.1.1.1.0.1
3.1.1.1.3
3.1.1.1.4
3.1.1.1.5
3.1.1.1.5.1
3.1.1.1.7
3.1.1.1.19
3.1.3.1

Rijksbijdragen OCW
OCW lumpsum
OCW Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
OCW personeels en arbeidsmarktbeleid
OCW lgf en impulsgebieden
OCW prestatiebox
OCW Professionalisering personeel en begeleiding
OCW materiële instandhouding
OCW overige subsidies
OCW bijdragen via samenwerkingsverbanden

3.2.2.2.0
3.2.2.2.1
3.2.2.3

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente bijdragen onderwijsbeleid
Gemeente bijdragen huisvesting en materieel
Overige overheidsbijdragen

3.5.5
3.5.1
3.5.10.2

Overige baten
Ouderbijdragen
Verhuur
Overige baten

Totaal baten
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16.455.960
1.200.766
4.177.528
150.871
511.722
157.824
3.530.295
501.230
1.048.259
27.734.455

16.222.659
0
3.970.440
151.796
819.277
0
3.498.276
138.825
960.694
25.761.967

15.510.918
0
3.628.800
169.034
767.638
0
3.318.358
189.901
1.031.002
24.615.651

274.772
10.843
49.110
334.725

263.825
10.500
30.974
305.299

277.429
3.797
39.412
320.638

394.043
221.760
62.410
678.213

378.808
195.113
17.913
591.834

383.630
187.691
33.762
605.083

28.747.393

26.659.100

25.541.372
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Realisatie
2021
In €

Begroting
2021
In €

Realisatie
2020
In €

Lasten
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4

Loonkosten personeel
Loonkosten bestuur, directie en toezicht
Loonkosten onderwijzend personeel
Loonkosten onderwijsondersteunend personeel
Loonkosten vervangingen

4.1.2.2.0
4.1.2.3.0
4.1.2.3.1
4.1.2.3.2
4.1.2.3.3
4.1.2.3.4
4.1.2.3.9
4.1.2.1.11

Overige personele kosten
Inhuur personeel niet in loondienst
Scholing en opleiding personeel
Personeelsbijeenkomsten, overleg, beleid en zorg
Werving en selectie
Representatie, bijeenkomsten en consumpties
Kosten kwaliteit en projecten
Overige personele kosten
Dotaties personele voorzieningen

4.1.3.2
4.1.3.3

Uitkeringen personeel en vervangers
Ontvangen vergoedingen Vervangingsfonds
Uitkeringen (-/-)

4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.5

2.112.834
15.186.913
3.108.743
931.792
21.340.282

2.280.039
15.262.848
2.653.260
488.327
20.684.474

2.126.455
14.876.333
2.818.793
757.071
20.578.652

343.831
467.119
89.134
43.776
12.458
60.943
180.529
351.799
1.549.589

106.964
502.325
110.500
31.000
30.350
23.000
196.500
27.500
1.028.139

122.882
392.614
59.928
18.768
17.653
26.660
145.285
73.139
856.929

-3.624
-327.964
-331.588

0
-39.000
-39.000

-183.184
-400.845
-584.029

Personele lasten

22.558.283

21.673.613

20.851.552

Specificatie personele lasten naar samenstelling
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Premies Vf/Pf en Risicofonds
Pensioenlasten
Totaal lonen en salarissen

16.039.722
2.227.367
459.440
2.613.753
21.340.282

15.546.805
2.158.918
445.321
2.533.429
20.684.474

15.645.638
2.094.717
577.828
2.260.470
20.578.652

In de pensioenlasten 2021 en 2020 zijn uitsluitend de werkgeverslasten opgenomen.
Bij de vereniging waren in 2021 gemiddeld 314 FTE's werkzaam (2020: 300 FTE's)
Onderverdeeld naar:
Directie
Onderwijzend personeel
Onderwijs ondersteunend personeel

2021
20,47
224,26
68,97
313,70
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Realisatie
2021
In €

4.2.2.0
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.4
4.2.2.7

Afschrijvingen
Afschrijvingskosten gebouwen en verbouwingen
Afschrijvingskosten meubilair
Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur
Afschrijvingskosten ICT
Afschrijvingskosten leermiddelen
Desinvesteringen en boekresultaat mva

4.3.1.0
4.3.3.0
4.3.4.0
4.3.5.0
4.3.6.0
4.3.7.2

Huisvestingslasten
Huur terreinen en gebouwen
Klein onderhoud gebouwen en terreinen
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen en vuilafvoer
Dotatie voorziening onderhoud

4.4.1.0
4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.1.3
4.4.1.4
4.4.1.5
4.4.1.6
4.4.1.7
4.4.1.8
4.4.1.9

Administratie, beheer en bestuur
Administratie en advisering door derden
Accountantskosten
Contributie besturenorganisaties
Verzekeringen
Medezeggenschap
Telefonie / Dataverbindingen
Schooladministratie
Contributies scholenorganisaties
Overige schoolgebonden kosten
Overige lasten beheer en administratie

4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.1.4

Uitsplitsing accountantskosten
Honorarium onderzoek jaarrekening
Honorarium andere controleopdrachten
Honorarium andere niet-controledienst
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Begroting
2021
In €

Realisatie
2020
In €

48.633
136.408
37.881
344.683
129.330
-5.797
691.138

32.668
152.828
38.170
359.599
149.440
0
732.705

16.069
127.836
61.044
317.922
127.504
-3.992
646.383

160.376
454.684
359.691
520.844
65.039
630.002
2.190.636

104.000
407.900
407.900
500.300
78.275
600.002
2.098.377

82.864
457.474
387.041
489.643
79.129
600.000
2.096.151

441.609
46.569
60.242
18.381
3.206
74.005
39.281
29.443
208.434
27.950
949.120

411.750
35.000
86.500
21.000
13.200
75.050
44.220
16.460
219.520
56.650
979.350

409.621
38.839
74.292
19.729
5.031
72.781
37.600
22.592
148.798
59.173
888.456

38.092
2.299
6.178
46.569

35.000
0
0
35.000

34.383
4.456
0
38.839
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Realisatie
2021
In €

4.4.3.0
4.4.3.1
4.4.2.0
4.4.2.1

Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Onderwijsleerpakket incl. ondw licenties
Reproductiekosten
Kosten en onderhoud meubilair en inventaris
Beheer en kosten ICT incl. adm. licenties

4.4.5.4
4.4.5.5
4.4.5.1

Overige lasten
Activiteiten, werkweken en excursies
Kantinekosten
Overige schoolkosten

4.4

Overige instellingslasten

6.2.1

10.1

Realisatie
2020
In €

788.938
76.541
78.534
289.640
1.233.653

754.850
64.320
77.010
235.900
1.132.080

702.736
72.048
76.564
212.932
1.064.280

267.207
66.221
111.190
444.618

310.855
46.475
102.100
459.430

181.749
60.975
106.409
349.133

2.627.391

2.570.860

2.301.869

28.067.448

27.075.555

25.895.955

0

0

-62

-5.068
-5.068

-20.000
-20.000

-413
-475

Exploitatieresultaat

674.877

-436.455

-355.058

Resultaat deelneming
Resultaat

-78.026
596.851

-100.000
-536.455

0
-355.058

Totaal lasten

6.1.1

Begroting
2021
In €

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Rentebaten en dividenden
Financiele lasten
Rentelasten banken
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(Voorstel) bestemming van het resultaat

g tonen

Het exploitatieresultaat over het jaar 2021 bedraagt € 596.851 positief.

g tonen

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

g tonen

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

g tonen

g tonen
Stand

Bestemming

Overige

Stand

31-dec-20

resultaat

mutaties

31-dec-21

€

€

€

€

3.878.243

-85.930

747.982

4.540.295

Bestemmingsreserves publiek

487.698

650.124

1.125

1.138.947

Bestemmingsreserves privaat

521.459

32.657

0

554.116

4.887.400

596.851

749.107

6.233.358

Algemene reserve

g tonen

g tonen

De reserves zijn in detail als volgt gemuteerd:

g tonen
Stand

Bestemming

** Overige

Stand

31-dec-20

resultaat

mutaties

31-dec-21

€

€

€

€

3.878.243

-85.930

747.982

4.540.295

2.1.1.1.2

Algemene reserve

2.1.1.2.1

Reserve NPO middelen

0

622.602

0

622.602

2.1.1.2.4

Reserve herwaardering

36.050

-30.889

1.125

6.286

451.648

58.411

0

510.059

521.459

32.657

0

554.116

4.887.400

596.851

749.107

6.233.358

2.1.1.2.10 Reserve oudergelden
2.1.1.3.0

Algemene reserve private middelen

** Onder overige mutaties is de beginbalans algemene reserve en reserve herwaardering
Immanuelschool per 01-01-2021 opgenomen.
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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.

Pagina 72

LEV Scholengroep West Nederland

Overzicht verbonden partijen
Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)
Per 31 december 2021 zijn er financiële of organisatorische banden met de volgende rechtspersonen:

SWV

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Juridische
vorm

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

PO3007

SWO PO Eindhoven

Odysseuslaan 2

5631 Jm Eindhoven

Vereniging

Alle hierboven vermelde samenwerkingsverbanden vallen onder activiteitencode 4, overig.
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WNT-verantwoording 2021
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 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 2021 is

€ 163.000

Aantal punten

Het intern toezichthoudend orgaan heeft in haar vergadering van 20-01-2021 ingestemd met deze WNT norm.
Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:
Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal leerlingen
Gewogen aantal onderwijssoorten
Totaal aantal complexiteitspunten

4
3
2
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 dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Gegevens 2021
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
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 2020
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2020
Individueel WNT-maximum

R. Tromp
Directeur-Bestuurder
1-jan-21
31-aug-21
1,0
Ja
82.712
14.639
97.351
108.221
N.v.t
97.351

1-jan-20

31-dec-20
1,0
ja
124.804
20.229
145.033
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Niet van toepassing
Gegevens 2021
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Kalenderjaar
Periode functievervulling in het
kalenderjaar (aanvang - einde)
Aantal maanden functievervulling in het kalenderjaar
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar
Maxima op basis van de normbedragen per maand
Individueel toepasselijke maximum gehele periode
Bezoldiging (excl btw)
Werkelijk uurtarief lager dan maximum?
Bezoldiging in betreffende periode
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12
-/- 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
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Niet van toepassing
Gegevens 2021
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
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
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling
Gegevens 2020
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
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
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling
Gegevens 2020
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

B. Redder
2021
1-aug-21
31-dec-21
5
500

2020

0
N.v.t.

€ 199

€ 193
0
ja

75.000
75.000
N.v.t
75.000
N.v.t

N.v.t
N.v.t

H. Groenendijk- de Vries
Voorzitter
1-jan-21
31-dec-21

A.C. Prins
Lid
1-jan-21
31-dec-21

P. van den Bosch
Lid
1-jan-21
31-dec-21

5.400
24.450

3.600
16.300

3.600
16.300

N.v.t
5.400

N.v.t
3.600

N.v.t
3.600

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

1-jan-20

N.v.t
N.v.t

31-dec-20

1-jan-20

31-dec-20

0
9.162
K.Tigelaar
Lid
1-jan-21
31-aug-21

3.600
16.300

2.400
10.852

N.v.t
3.600

N.v.t
2.400

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t
N.v.t

31-dec-20
3.600
15.743

Pagina 75

1-jan-20

N.v.t
N.v.t

5.400
23.615
J. Tiegelaar
Lid
1-jan-21
31-dec-21

1-jan-20

N.v.t

31-dec-20
3.600
15.743

1-jan-20

31-dec-20
0
15.743

LEV Scholengroep West Nederland

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Niet van toepassing
1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700
Niet van toepassing
1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is
Niet van toepassing
1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is
Niet van toepassing
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
Niet van toepassing
3. Overige rapportageverplictingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die

in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen
Niet van toepassing
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LEV Scholengroep West Nederland

Ondertekening van de jaarrekening
Het jaarverslag is opgemaakt d.d. 3 maart 2022.
Hierbij stellen wij de jaarrekening 2021 sluitend met een resultaat van € 596.851 vast.
Alphen aan den Rijn, datum

Voorzitter CvB H. Eilander

Hierbij keuren wij de jaarrekening 2021 sluitend met een resultaat van € 596.851 goed.
Alphen aan den Rijn, datum

Raad van Toezicht H. Groenendijkde Vries, voorzitter

Raad van Toezicht A.C. Prins, Lid

Raad van Toezicht J. Tiegelaar, Lid

Pagina 77

Raad van Toezicht P. van den Bosch, Lid

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van toezicht van
LEV Scholengroep West Nederland
's-Molenaarsweg 1
2401 LL ALPHEN AAN DEN RIJN

A. Verklaring over de in het jaarverslag
opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van LEV Scholengroep West Nederland te Alphen
aan den Rijn gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van LEV Scholengroep West
Nederland op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf
2.3.1 'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook
de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW
2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van LEV Scholengroep West Nederland zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.

Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
andere informatie
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze
controleverklaring daarbij.
De andere informatie bestaat uit:
het bestuursverslag;
overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en op grond van de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2
'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van
het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. In dit kader is het bestuur tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond
van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om
de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden
en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
het identificeren en inschatten van de risico's
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude,
o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede
de balansmutaties, die van materieel belang zijn,
het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze
controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen
in de interne beheersing.
Eindhoven, 18 mei 2022
Wijs Accountants
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