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Voorwoord
Dit is het bestuursverslag 2021 van SPO Utrecht: de organisatie voor alle openbare scholen voor primair onderwijs in
de stad Utrecht. In 2021 telde SPO Utrecht 38 openbare scholen, waar rond de 1100 personeelsleden het onderwijs
voor circa 10.000 kinderen in de stad Utrecht verzorgden. Het geven van goed onderwijs is de primaire taak van SPO
Utrecht. In ons Koersplan ‘De kracht van vakmanschap’ hebben wij onze doelen zowel op bestuurs- als op schoolniveau
geformuleerd. In dit verslag laten we zien welke activiteiten we hebben ondernomen om onze gezamenlijke doelen
te bereiken en wat de resultaten waren.
2021 was net als 2020 een bijzonder jaar voor iedereen: het coronavirus hield nog steeds de samenleving in zijn
greep en had veel invloed op het onderwijs. De combinatie van de pandemie en het lerarentekort had ernstige
gevolgen voor de continuïteit in het onderwijs. We hebben veel waardering voor de wijze waarop alle
personeelsleden op de SPO-scholen zich gedurende het jaar ingezet hebben om zich aan te passen aan steeds
veranderende omstandigheden. Daarmee zorgden zij niet alleen voor een zo goed als mogelijke doorgang van het
onderwijs, maar werkten zij ook aan de speerpunten Beter Onderwijs Anders Organiseren en werd er ook
geprofessionaliseerd en geïnnoveerd. Met recht: “de kracht van vakmanschap!” Ook kinderen en ouders hebben
veel flexibiliteit laten zien, vooral tijdens het verplichte thuisonderwijs.
Eind 2021 ging bestuurder Eric van Dorp met pensioen en werd Anko van Hoepen per 1 januari 2022 tot
bestuursvoorzitter benoemd. Op deze wijze werd vast geanticipeerd op de pensionering van bestuursvoorzitter Thea
Meijer in juni 2022.
Met dit jaarverslag laten wij zien waar we staan en leggen we verantwoording af aan allen die bij SPO Utrecht
betrokken zijn. In een korte terugblik per hoofdstuk wordt aangegeven hoe er gewerkt werd aan onze speerpunten
en wat we daarmee bereikten. Ook wordt inzicht gegeven in de opbrengsten van het onderwijs. Want een goede
schoolloopbaan voor ieder kind: dat is uiteindelijk waar iedere SPO’er het voor doet!
Wij hopen dat u het bestuursverslag met plezier zult lezen!

Elske Overgoor

Anko van Hoepen

Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter College van Bestuur
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1. Het schoolbestuur
1.1 Profiel
Missie & visie
Als openbaar schoolbestuur staat SPO Utrecht voor de algemene uitgangspunten van het openbaar onderwijs:
bestuurlijke openbaarheid, algemene toegankelijkheid en actieve pluriformiteit. SPO Utrecht is er voor alle kinderen
en biedt daarmee de mogelijkheid voor ontmoeting en samenwerking voor iedereen.
Goed onderwijs is de kern van de opdracht van onze scholen. Het bieden van optimale ontwikkelkansen voor alle
kinderen staat centraal in het dagelijkse werk binnen de stichting. De kwaliteit van het onderwijs is dan ook een
belangrijk thema in de missie en visie van de organisatie.
Onze uitgangspunten, ‘Goed onderwijs voor ieder kind’, richten zich op aspecten van kwalitatief onderwijs. Kort
samengevat biedt elke SPO-school zoveel mogelijk maatwerk in goed onderwijs aan kinderen vanuit een goed
pedagogisch klimaat en binnen een duidelijke structuur. De school is ook een oefenplaats waar kinderen zich breed
kunnen ontwikkelen en spelenderwijs leren om als actieve burger in de Nederlandse samenleving te participeren.
Voor kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben, die niet realiseerbaar is binnen de reguliere basisschool,
bieden we extra begeleiding op de Luc Stevensschool voor speciaal basisonderwijs, SO LUX en SO Fier voor speciaal
onderwijs en het Kromme Rijn College voor VSO. SPO Utrecht is, samen met NUOVO Scholengroep, ook
verantwoordelijk voor de International School Utrecht.
Het Koersplan 2019-2023: De Kracht van Vakmanschap
Onderwijsontwikkeling is een continu en cyclisch proces. Variëteit en diversiteit horen bij SPO Utrecht, en dat toont
zich in de schoolpraktijk. Een aantal grote thema’s als passend onderwijs, kansengelijkheid, werken aan integrale
kindcentra en aandacht voor vraagstukken in de samenleving vragen blijvend om aandacht, keuzes en ontwikkeling.
Daarnaast hebben we in het Koersplan drie grote thema’s benoemd, die onderling sterk verbonden zijn en invloed
hebben op de kwaliteit van het onderwijs. We lichten ze kort toe:
1. Vakmanschap
Het vak van leraar is belangrijk en complex. Van leraren wordt veel verwacht; zij spelen een belangrijke rol in de
ontwikkeling van kinderen en hebben veel invloed op die ontwikkeling. Mensen die na een loopbaan elders kiezen
voor het leraarschap, noemen juist dat aspect vaak als motivatie: het gevoel dat je daadwerkelijk iets bijdraagt aan de
samenleving. Vakmanschap is nodig om onderwijs van hoge kwaliteit te creëren. SPO-scholen vragen om zelfbewuste
leraren die vanuit expertise, samen met collega’s en in goede samenwerking met ouders, eigentijds onderwijs
vormgeven en daarbij ook zelf regie nemen en actief bijdragen aan onderwijs- en organisatieontwikkeling. Dat doen
zij niet alleen: zij benutten de ervaringen van scholen die hen voorgingen, maken gebruik van bestaande kennis en
werken onderling als SPO-scholen nauw samen in leerteams, kennisgroepen en netwerken.
M.b.t. professionalisering vraagt het (h)erkennen en bevorderen van pedagogisch-didactisch handelen specifieke
aandacht. Juist daarin toont zich goed leraarschap en het is een voorwaarde voor echt passend onderwijs.
De keuze voor vakmanschap biedt ook een blik op de persoonlijke kant van het leraarschap: hoe staan leraren in hun
werk en wat mogen zij van de organisatie verwachten. SPO Utrecht staat bekend als goede werkgever; vanuit dat
gegeven geven wij modern werkgeverschap verder vorm in dialoog met personeel. Daarmee willen we ook bijdragen
aan het verbeteren van het imago van het leraarschap. Want goed leraarschap: dat doet er echt toe!
2. Eigentijds onderwijs anders beter organiseren
De huidige aanpak en organisatie van onderwijs staat onder druk. Van oudsher werkten veel scholen in het leerstof
(jaar-)klassensysteem. Op veel scholen is daar meer variatie in ontstaan. Maar duidelijk is dat het leveren van echt
maatwerk steeds meer vraagt van personeel en hoge werkdruk veroorzaakt. Van leraren wordt verwacht dat zij
kinderen een breed en divers onderwijsaanbod bieden. Afgelopen jaren hebben we verder onderzocht hoe we
onderwijsprocessen zo kunnen organiseren dat dat beter uitvoerbaar is. Het is een proces waarin we doelgericht en
weloverwogen samenwerken: binnen teams en schooloverstijgend, daarbij ook gebruikmakend van de expertise van
en samenwerking met ouders en professionele partners.
KPMG Audit
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We zijn daarom drie jaar geleden een beweging begonnen met een aantal scholen die zich bezinnen op de vraag hoe
je eigentijds onderwijs beter kan organiseren. Ondanks de beperkingen van de pandemie-maatregelen hebben deze
scholen zich georiënteerd op een andere aanpak en organisatie van onderwijs, die meer mogelijkheden biedt om in te
spelen op de ontwikkeling van kinderen en tegelijkertijd de schoolorganisatie wendbaar maakt.

3. Partnerschap met ouders en professionele partners
Willen we kinderen de beste begeleiding bieden en kansengelijkheid bevorderen, dan is het belangrijk dat we de
samenwerking met zowel de ouders als onze maatschappelijke en professionele partners duurzamer vormgeven.
Daarbij zijn ouders natuurlijk de belangrijkste partners waar het gaat om opvoeding en ontwikkeling van hun kind. We
willen voor ouders een betrouwbare professionele partner zijn. Samen met professionele partners kunnen we voor
kinderen een rijker aanbod bieden. Zo zien we in kindcentra goede mogelijkheden om samen met de kinderopvang
dagarrangementen te verzorgen, waarbij kinderen een rijk en breed aanbod van activiteiten krijgen. Samen met
kunst-, cultuur- en sportinstellingen werken scholen aan een kwalitatief hoogwaardig aanbod van cultuureducatie en
bewegingsonderwijs. Sommige kinderen hebben ook andere begeleiding en ondersteuning nodig. In samenwerking
met het Samenwerkingsverband Utrecht PO, buurtteams en jeugdzorg kunnen we voor hen een samenhangend
aanbod doen. Samen met de opleidingen werken we aan het opleiden en blijvend professionaliseren van (aankomend)
personeel. Vrijwel alle SPO-scholen zijn erkend opleidingsschool. Samen met stad en overheid werken we aan het
verkleinen van het lerarentekort.
Toegankelijkheid & toelating
In oktober 2021 zijn we in de gemeente Utrecht gestart met een nieuw, centraal aanmeldbeleid. Het nieuwe beleid
geeft leerlingen gelijke kansen bij het aanmelden. Het systeem is eerlijk en transparant. Een eerste analyse laat zien
dat 94,5 procent van de leerlingen naar de school van eerste keuze kan en 99 procent van de leerlingen naar een
school uit de eigen top drie. Inschrijven kan via: naardebasisschool.utrecht.nl.

1.2 Organisatie
Contactgegevens
SPO Utrecht
Bestuursnummer
Adres
Telefoonnummer
E-mail
Website

41400
Orteliuslaan 871 Utrecht
030 265 26 40
info @spoutrecht.nl
www.spoutrecht.nl

Bestuur
Het bestuur bestond in 2021 uit Thea Meijer (voorzitter, 0,9 fte) en Eric van Dorp (1 fte). Zij waren beiden
verantwoordelijk voor onderwijs en kwaliteitsbeleid. Eric van Dorp was daarnaast verantwoordelijk voor financiën en
huisvesting, Thea Meijer voor HR en organisatie. Beide bestuursleden zaten in 2021 vanuit hun bestuursfunctie in
landelijke, regionale en stedelijke overleggen, stuur- en regiegroepen en vervullen onbetaalde bestuursfuncties. Met
ingang van 1 januari 2022 is Eric van Dorp met vervroegd pensioen gegaan. Anko van Hoepen is met ingang van 1
januari 2022 voorzitter van het college van bestuur en Thea Meijer is bestuurder.
Scholen
SPO Utrecht telde in 2021 38 scholen, waarvan 33 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs,
drie scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en de International School Utrecht. De scholen delen de SPO-visie
en missie en bieden een verscheidenheid aan onderwijsconcepten. In elke wijk van de stad Utrecht staan één of meer
openbare scholen. Op 1 oktober 2020 telde SPO Utrecht 9.709 leerlingen (op 1 oktober 2020 waren dit 10.026
leerlingen). Op de scholen werken rond de 1100 personeelsleden aan goed onderwijs.
Organisatiestructuur
Onderstaande organisatiestructuur laat zien dat binnen SPO Utrecht de scholen centraal staan én verbonden zijn met
elkaar, de staf en de administratie en het bestuur. Het directieberaad DOPO speelt een belangrijke rol binnen SPO
kpmg
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Utrecht. De Raad van Toezicht ziet toe op de gehele organisatie en de medezeggenschap is zowel op schoolniveau als
op gezamenlijk niveau (GMR) belegd.

Intern toezicht
In 2021 bestond de Raad van Toezicht uit:
Naam

Rol in Raad van Toezicht

Hoofdfunctie in 2021

Benoemd op
voordracht van

Benoemd tot

Aftredend
(herkiesbaar tot)

Honorering
(ex btw)

Elske Overgoor

Voorzitter en lid
werk-geverscommissie

directeur strategie en
beleid UMC Utrecht

RvT

01-03-2025

2025

€

10.000

Ben Noy

Lid, lid CvT ISUtrecht en lid
auditcommissie

partner bij Ambassador
Vermogensbeheer

RvT

01-06-2023

2023

€

7.000

Bert Lubbinge

Lid en lid CvT ISUtrecht

eigenaar Ayudar

GMR

afgetreden met
ingang van 1
januari 2022

€

6.000

Patrick van Aart

Lid, vice-voorzitter en lid
auditcommissie

algemeen directeur
Gunnebo

RvT

01-03-2025

2025

€

7.000

Lisa Janssen

Lid en lid
werkgevers-commissie

zelfstandig professional
in kunst & onderwijs,
directeur/eigenaar
AeQui evaluatiebureau
voor het hoger
onderwijs

GMR (o)

01-03-2023

2027

€

6.000

Erwin Derks

Lid

zelfstandig adviseur en
interim-manager

GMR (o)

01-03-2023

2027

€

5.000

Frédérique ten
Berge

Lid en lid
werkgevers-commissie

Mede-eigenaar Ten
Berge | Leerkotte
Advocaten

RvT

23-04-2024

2028

€

6.000

In de bijlage (1) is het Jaarverslag van de Raad van Toezicht opgenomen.
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De gemeenschappelijke medezeggenschap
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van SPO Utrecht bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit
elke MR van de 38 scholen, waarbij een evenredige vertegenwoordiging van ouders en personeel wordt bereikt.
In 2021 was Sanne van den Hoek (ouder van obs Pantarijn) voorzitter van de GMR en Lenneke Reumer (leraar op obs
Het Zand) secretaris. Het jaarverslag van de GMR 2020/2021 is bijgevoegd (bijlage 2).
Professionele partners
Scholen, staf en bestuur werken met veel professionele partners samen om kinderen goede ontwikkelmogelijkheden
te bieden. Voor de schoolteams zijn de ouders natuurlijk de belangrijkste partners. Hieronder zijn de belangrijkste
organisaties opgenomen, waarmee wij structureel samenwerken.
Organisatie of groep

Beknopte omschrijving van de vorm van de dialoog of samenwerking en de ontwikkelingen hierin

Gemeente Utrecht

SPO Utrecht werkt samen met de gemeente Utrecht aan de voorwaarden die nodig
zijn om alle Utrechtse kinderen goede ontwikkelkansen te geven. Het kader hiervoor
is de Utrechtse Onderwijs Agenda. Daarnaast wordt samengewerkt met de gemeente
m.b.t. de leerplicht, cultuureducatie en natuurlijk aan het gezamenlijk realiseren van
eigentijdse, duurzame onderwijshuisvesting.
Kinderopvangorganisaties SPO Utrecht werkt samen met een aantal Utrechtse kinderopvangorganisaties aan
een goede afstemming tussen school en tussen- en buitenschoolse opvang. Met
Kind&Co en Ludens werken we aan het bieden van doorlopende dagarrangementen
voor kinderen in kindcentra. Ook werken we met hen samen aan het bieden van
voor- en vroegschoolse educatie.
Schoolbesturen PO
SPO Utrecht maakt actief deel uit van de samenwerking tussen de Utrechtse
schoolbesturen PO. De samenwerking is gericht op afstemming en samenwerking op
verschillende inhoudelijke thema’s vanuit een gezamenlijke verantwoording voor alle
Utrechtse kinderen.
Samenwerkingsverbanden SPO Utrecht maakt deel uit van SWV Utrecht PO en SWV Sterk VO en werkt daarin
samen met de andere schoolbesturen aan passend onderwijs voor alle Utrechtse
kinderen. Daarnaast participeren we in de SWV’s Profi Pendi, Passenderwijs en SWV
VO Zuid-Utrecht (opting in), waar we expertise (V)SO bieden.
SPO Utrecht werkt samen in het stedelijk bestuurlijk overleg Naar het VO voor de
Schoolbesturen VO
afstemming bij de overgang tussen PO en VO. Met NUOVO Scholen wordt intensief
samengewerkt aan de International School Utrecht en aan het Kromme Rijn College.
In het kader van doorlopende schoolloopbanen wordt met NUOVO Scholen
samengewerkt aan een pilot 10-14.
Jeugdzorg
SPO Utrecht werkt samen met Lokalis (buurtteams) aan het bieden van een goede
zorg voor leerlingen, die dat nodig hebben. Ook wordt samengewerkt met
verschillende instellingen in de Jeugdzorg en SAVE.
Opleidingen
SPO Utrecht werkt regionaal samen met de HU (pabo) en andere schoolbesturen aan
“Samen Opleiden”. Ook wordt samengewerkt met de Universiteit Utrecht (o.a. de
ALPO en de WOU Go) en met de MBO’s aan opleidingen voor o.a.
onderwijsassistenten. Met alle stedelijke opleidingen wordt samengewerkt binnen de
ULOA.
Technologieraad regio
SPO Utrecht werkt samen met schoolbesturen in de regio aan de ontwikkeling van
technologie in het onderwijs.
Utrecht
Culturele instellingen
SPO Utrecht werkt samen met Cultuur en School Utrecht, Creatief Vermogen Utrecht
en vele culturele instellingen om een samenhangend cultureel aanbod voor en
cultuureducatie op scholen te realiseren. Scholen werken in de buurt samen met de
openbare bibliotheken.
kpmg
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Utrecht Leert

SPO Utrecht is actief deelnemer in de stedelijke samenwerking Utrecht Leert, waarin
schoolbesturen PO, VO, MBO en HBO samen met de gemeente Utrecht
samenwerken aan het bestrijden van het lerarentekort op korte en lange termijn en
het versterken van duurzame samenwerking tussen scholen en opleidingen.

Klachtenbehandeling
Onderwijs is werken met mensen; er kunnen situaties ontstaan waarbij zaken anders lopen dan verwacht. Ons
uitgangspunt is: wij bespreken problemen en verwachtingen eerst binnen de school. We nemen samen de
verantwoordelijkheid om tot een oplossing te komen. Mocht dit niet leiden tot overeenstemming, dan kan de
klachtenregeling worden doorlopen. In 2021 zijn zes klachten door ouders ingediend. Drie klachten zijn bij SPO
Utrecht ingediend, één bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, één bij Landelijke Geschillencommissie
Passend Onderwijs en één zaak diende bij de rechtbank. Van de klachten die door ons zijn behandeld, zijn twee
klachten gegrond verklaard en één ongegrond. Van de twee klachten bij de landelijke commissies is één gegrond
verklaard en één ongegrond. Het ingediende verzoek bij de voorzieningenrechter is afgewezen.
Externe vertrouwenspersoon
SPO Utrecht heeft een externe vertrouwenspersoon. In 2021 was dat Anky Theelen en vanaf 2022 is dat Tineke
Koolwijk. Je kunt bij de externe vertrouwenspersoon terecht als je grensoverschrijdend gedrag of ongewenste
omgangsvormen ervaart in het werk. Dat kan bijvoorbeeld gaan over agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie of
pesten. In 2021 waren er 7 meldingen, net als in 2020. De vertrouwenspersoon geeft aan dat de zeven melders zich
serieus genomen voelen en dat de inzet van de organisatie voor het aanpakken van het probleem als goed wordt
ervaren.
Juridische structuur
SPO Utrecht is een stichting in het leven geroepen door de gemeente Utrecht in 2003. De Statuten van SPO Utrecht
zijn door de gemeenteraad van Utrecht vastgesteld.
Ontwikkelingen op het gebied van governance
Wij (h)erkennen in de nieuwe Code Goed Bestuur van de PO-Raad de nadruk op de maatschappelijke rol van het
schoolbestuur en de scholen. In 2021 hebben wij voor de tweede keer deelgenomen aan de bestuurlijke visitatie
vanuit de PO-Raad op het handelen conform de Code. We hebben ons managementstatuut en ons
medezeggenschapsstatuut geactualiseerd.
Functiescheiding
Binnen SPO Utrecht zijn de functies van bestuurder en toezichthouder ondergebracht in verschillende organen: het
college van bestuur en de raad van toezicht.
Code goed bestuur
In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd rond professionaliteit van
bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. SPO Utrecht hanteert deze code. Om volledig
aan de code te voldoen zal in 2022 een integriteitscode worden vastgesteld en worden reglementen – indien dit nog
niet het geval is – gepubliceerd.
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2. Verantwoording van het beleid
In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: Onderwijs &
Kwaliteit, Personeel & Professionalisering, Huisvesting & Facilitaire zaken, en Financieel beleid. De gezamenlijke
doelen uit het strategisch beleidsplan staan centraal. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op het beleid
rond risico’s en risicobeheersing.

2.1 Onderwijs & kwaliteit
Onderwijskwaliteit
In de visie van SPO Utrecht is de onderwijskwaliteit concreet geformuleerd (zie 1.1. Koersplan). SPO-scholen werken
cyclisch aan kwaliteitszorg. Bovenschools ondersteunen we kwaliteitszorg met kwaliteitsgesprekken en
ondersteuning vanuit de Teams Onderwijs en HR. Directeuren leggen aan de hand van ijkpunten die voortkomen uit
de visie verantwoording af over de wijze waarop zij aan school- en kwaliteitsontwikkeling werken. Vanwege de
corona-maatregelen vonden de schoolbezoeken van het bestuur deels digitaal plaats en hebben niet alle
verantwoordingsgesprekken tussen directeuren en bestuur plaatsgevonden.
Vanuit de hierboven geschetste aanpak hebben we inzicht in de onderwijskwaliteit en ook op welke wijze we
kwaliteit op school- en bovenschools niveau kunnen bevorderen en borgen. Daarmee geeft deze aanpak zowel de
school als het bestuur zicht op de naaste ontwikkeling met betrekking tot de kwaliteit.
Doelen en resultaten
Wij werken op een systematische en transparante wijze samen aan onderwijskwaliteit en voeren passende
interventies uit om de onderwijskwaliteit op scholen te borgen dan wel te verbeteren. Voor 2021 stonden de
volgende activiteiten gepland om de onderwijskwaliteit te handhaven dan wel te verbeteren:
1. We delen de inzichten over onderwijsresultaten (op basis van het nieuwe onderwijsresultatenmodel), maar
ook doorstroom-, uitstroomgegevens en gegevens over vervolgsucces. We adviseren scholen bij het
analyseren van de eigen gegevens of het versterken van het onderwijsproces.
2. Door middel van de kwaliteitsgesprekken aan de hand van het SPO-kwaliteitskader bespreken we met
directie en IB de volgende ontwikkelstappen die nodig/mogelijk zijn en leggen die vast. Zover de situatie met
het corona(virus) het toelaat vinden ook audits plaats met een nagesprek, met hetzelfde doel. Uit de
jaarlijkse analyse van de gesprekken en audits leiden we de bovenschoolse ontwikkelpunten af.
3. De werkwijze die het kwaliteitsbeleid van SPO Utrecht vormt beschrijven we in een compleet document. We
nemen daarin de ontwikkeling rond het IB-kwaliteitskader en het herschreven toetsbeleid mee.
4. Vanuit de bestuurlijke visitatie vanuit de PO-Raad (voorjaar 2021) reflecteren we op de ontwikkelpunten
waarmee we verder kunnen in de voorbereiding op de bestuursinspectie in schooljaar 2021-2022 en
verzamelen we inzichten die van belang zijn bij de overdracht naar nieuwe bestuurders vanaf 2022.
5. We begeleiden scholen bij de voorbereiding op themaonderzoeken door de onderwijsinspectie in 2020-2021
en onderzoeken die samenhangen met het bestuursonderzoek in 2021-2022. We streven ernaar dat alle
scholen de waardering ‘voldoende’ houden en waar passend begeleiden we scholen bij het voorbereiden op
een onderzoek voor het oordeel ‘goed’.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. In het DOPO en IB-netwerk hebben we een analyse van de eindresultaten en schooladviezen van de scholen
van SPO Utrecht besproken. Daar waar scholen op elkaar lijken voor wat betreft schoolweging hebben we
collega’s gestimuleerd bij elkaar te rade te gaan over het behalen van gerealiseerde resultaten. Bij een aantal
scholen hebben we nauwer meegekeken in de schoolbrede analyses van de resultaten en de voorgenomen
interventies. De gegevens over leergroei vanuit het Nationaal Cohortonderzoek hebben we verspreid over de
kpmg
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scholen. Vanwege de geconstateerde vertragingen in de ontwikkeling van leerlingen als gevolg van het
corona (virus) is voor de meeste scholen in diverse tijdvakken de subsidie Inhaal en
Ondersteuningsprogramma’s (IOP) aangevraagd. Scholen hebben hiervoor concrete
ondersteuningsprogramma’s opgesteld en daarvoor extra leerkrachten, leerkrachtondersteuners,
onderwijsassistenten of externe ondersteuners ingezet.
Audits hebben helaas als gevolg van de nog steeds geldende coronamaatregelen ook in 2021 niet
plaatsgevonden. In schooljaar 20-21 hebben we met alle scholen (directeuren en IB’ers) de eerste twee
ijkpunten van het kwaliteitskader van SPO Utrecht doorgesproken. Op verzoek van de scholen zijn we
daarnaast nog in gesprek gegaan over een of meerdere andere ijkpunten. Een algemeen beeld van de
kwaliteitsgesprekken met gezamenlijke ontwikkelpunten hebben we gepresenteerd in het DOPO. In
schooljaar 2021-2022 hebben we op een aantal scholen een NPO-jaarplangesprek gevoerd. Deze gesprekken
lopen door in het volgende schooljaar.
In het document ‘Zicht op kwaliteit – kwaliteitsbeleid – SPO Utrecht’ hebben we de werkwijze die gezamenlijk
het kwaliteitsbeleid van SPO Utrecht vormt beschreven. Het kwaliteitskader in de vorm van rubric is voor het
IB-netwerk en het Schoolopleiders-netwerk nader ingevuld.
Het verslag van de bestuurlijke visitatie (die we verderop in dit hoofdstuk toelichten) heeft hetgeen we in de
zelfevaluatie beschreven voor een groot deel bevestigd. Ook heeft het inzichten opgeleverd die we hebben
meegenomen in de overdracht naar de nieuwe bestuursvoorzitter. Het vierjaarlijks onderzoek bestuur van de
onderwijsinspectie is niet ingepland voor schooljaar 2021-2022. Nog onduidelijk is in welk van de drie
komende schooljaren dit onderzoek bij SPO Utrecht wel zal gaan plaatsvinden.
In 2021 hebben diverse (digitale) themaonderzoeken plaatsgevonden. Er zijn geen onderzoeken naar ‘goed’
geweest. Voor Montessorischool Oog in Al werd een kwaliteitsonderzoek gepland, dat wegens het
corona(virus) werd uitgesteld naar 2022. Voor Sbo Luc Stevensschool hebben we een prestatieafspraak
gemaakt met de onderwijsinspectie.

Wat hebben we bereikt?
1. Scholen hebben op basis van hun zicht op de resultaten kritisch gekeken naar hun jaarplannen. Dit jaar waren
de jaarplannen al sterk gekleurd vanuit de analyse in de schoolscan en de geplande interventies in het kader
van het NPO. Het behalen van de schooleigen normen is voor sommige scholen na deze periode van
afstandsonderwijs en instabiliteit wegens uitval door ziekte bemoeilijkt. Door de inzet van extra
ondersteuning met behulp van de middelen uit de subsidie IOP hebben leerlingen gerichte ondersteuning
ontvangen. Scholen hebben in hun eigen kwaliteitszorgcyclus geëvalueerd welke effecten deze extra
ondersteuning hebben gehad op de ontwikkeling van hun leerlingen. Vanuit een evaluatie van de diverse
ondersteuningsprogramma’s zijn deze, al dan niet (in gewijzigde vorm) voortgezet in het kader van de
interventies vanuit het NPO.
2. De analyse van de kwaliteitsgesprekken brengt geen opvallende resultaten aan het licht, ook niet in
vergelijking met vorig jaar. De vervolgacties passen in de lijn die is uitgezet: werken met referentieniveaus en
schooleigen normen (conform de inspanningen rond het toezichtskader van de onderwijsinspectie); aandacht
voor (de vorm van) het ondersteuningsprofiel (dit krijgt vervolgstappen vanuit de werkgroep Sterke basis van
het SWV) en aandacht voor een veilig sociaal en pedagogisch klimaat (dit krijgt hernieuwde aandacht vanuit
het bijgestelde toezichtskader van de onderwijsinspectie met betrekking tot burgerschapsvorming).
3. Het document is gedeeld en vormt de richtlijn voor de planning en uitvoering van het kwaliteitsbeleid en
evaluatie ervan richting het nieuwe koersplan.
4. De inzichten zullen, naast de overige ontwikkelingen en reflecties daarop, worden meegenomen in de
voorbereiding van het nog te plannen vierjaarlijkse bestuursonderzoek van de onderwijsinspectie.
5. De Montessori-school Oog in Al en de sbo Luc Stevensschool werken met ondersteuning van de staf aan de
uitvoering van een verbeterplan in de praktijk. De adviseurs onderwijskwaliteit begeleiden de scholen bij het
voorbereiden van het kwaliteitsonderzoek.
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Toekomstige ontwikkelingen
Het is nog niet te voorspellen welke impact de het corona (virus) heeft en mogelijk nog zal hebben op de
ontwikkeling van de leerlingen. De combinatie met het personeelstekort veroorzaakte regelmatig discontinuïteit van
onderwijs en maakt dat we extra alert blijven op hiaten in kennis en vaardigheden van kinderen en op gevolgen voor
hun taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. De inzet van de extra ondersteunende interventies vanuit
het NPO zijn in de eerste periode samengevallen met veel instabiliteit wegens coronamaatregelen en ziekte. We
zullen blijven volgen hoe de resultaten van leerlingen op de verschillende scholen zich ontwikkelen in de komende
tijd. Met directeuren zullen we de kwaliteitsgesprekken vervolgen met het oog op de speerpunten uit het Koersplan
om de ontwikkelingen op de scholen op deze onderdelen in kaart te brengen. Als vervolg op de analyse van de
kwaliteitsgesprekken en de analyse van de resultaten zullen we voor alle scholen masterclasses voor rekenen
organiseren om een professionaliseringsimpuls op dit onderdeel te geven.
Onderwijsresultaten
Voor de onderwijsresultaten van onze scholen verwijzen we naar scholenopdekaart.nl. Daarnaast zijn in bijlage 3
enkele overzichten opgenomen van de eindresultaten van onze scholen.
Internationalisering
In 2021 heeft SPO Utrecht, mede ten gevolge van het corona(virus), niet deelgenomen aan internationale
uitwisseling of gezamenlijke studiereizen.
Inspectie
In 2021 hebben diverse (digitale) themabezoeken plaatsgevonden op scholen van SPO Utrecht. Mede vanwege de
het corona (virus) waren voor 2021 geen onderzoeken naar Goed aangevraagd. De voorbereiding die dit van de
directeuren vergt was lastig te combineren met de werkzaamheden binnen de scholen. In voorbereiding op een
nieuwe Excellentietraject is wel een aanvraag voor onderzoek naar Goed in 2022 gedaan voor OBS Overvecht. Het
uitgestelde kwaliteitsonderzoek voor de Montessorischool Oog in Al werd verschoven naar januari 2022. De
toezichtsresultaten voor ons bestuur en de scholen worden door de inspectie gepubliceerd.
Bestuurlijke visitatie
Conform de kwaliteitscyclus van SPO Utrecht vond er in april 2021 weer een bestuurlijke visitatie plaats vanuit de PORaad. Het bestuur heeft de bestuurlijke visitatie als waardevol ervaren: zowel de interne voorbereiding op de
zelfevaluatie, als de visitatiedag en de reflectie en aanbevelingen van de commissie. Het bestuur is blij met de externe
blik van vakgenoten en professionals op onze organisatie. Het is goed om ook in de rapportage van de commissie te
merken dat de kernwaarden van onze visie en de professionele samenwerkingscultuur bij alle geledingen in de
organisatie herkend worden. De aanbevelingen zijn goed bruikbaar in de overdracht naar de nieuwe bestuurders in
2022, die daarmee de organisatie verder kunnen ontwikkelen.
Passend onderwijs
In het Ondersteuningsplan heeft het bestuur van het SWV Utrecht PO, waartoe SPO Utrecht behoort, omschreven
welke doelen nagestreefd worden. Centraal uitgangspunt daarbij is dat de gezamenlijke besturen voor elk kind zo
thuisnabij mogelijk een passend onderwijsaanbod willen bieden. Daarbij wordt samengewerkt met de ouders, de
buurtteams, de kinderopvang, jeugdzorg en andere maatschappelijke partners.
Samen met de gemeente Utrecht, het SWV en de kinderopvang werken we aan een gezamenlijk kwaliteitsbeleid
m.b.t. het aanbod aan het jonge kind, zodat inzicht ontstaat in de kwaliteit en het resultaat van de samenwerking
enerzijds en anderzijds een goede verantwoording kan plaatsvinden over aanpak en inzet van middelen.
De middelen uit de lumpsum worden door de scholen ingezet om een goed onderwijsaanbod en de afgesproken
basisondersteuning te realiseren. Daarvoor krijgen de scholen ook middelen vanuit het SWV Utrecht PO. Deze
middelen worden door de meeste scholen ingezet t.b.v. ambulante tijd voor specialisten in school, zoals de intern
begeleiders of orthopedagogen, om leraren te ondersteunen in het aanbod aan kinderen die lichte ondersteuning
nodig hebben.
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Een aantal SPO-scholen bieden een speciaal aanbod voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, op basis
van gezamenlijke afspraken hierover in het SWV Utrecht PO en Sterk VO. Het betreft obs Pantarijn (voltijds
onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen), obs Oog in Al (deeltijdonderwijs aan hoogbegaafde leerlingen), obs De
Kleine Dichter (onderwijs aan leerlingen met een auditieve handicap), sbo Luc Stevensschool, SO Fier, SO Lux en vso
Kromme Rijn College.

2.2 Nationaal Programma Onderwijs
Inleiding
Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een tijdelijk investeringsprogramma van de rijksoverheid om de
gevolgen van het corona(virus) voor leerlingen op te vangen. De spil zijn schooleigen programma’s die scholen op
basis van een eigen analyse hebben opgesteld. Scholen ontvangen een bedrag per leerling via de lumpsum. In 2021
ontvingen we deze bekostiging voor het eerst. We leggen in dit hoofdstuk onder andere op hoofdlijnen
verantwoording af over de totstandkoming van de schoolprogramma’s in de jaarplannen.
In maart is in een projectgroep vanuit beleidsmedewerkers onderwijs en enkele directeuren gewerkt aan een
‘denkkader voor analyse’ om in kaart te brengen hoe de brede ontwikkeling van de leerlingen en de draagkracht van
het team na de periode van afstandsonderwijs vanwege het corona(virus) ervoor stond. Directeuren zijn hiermee op
een gezamenlijke studiedag met hun teams aan de slag gegaan. Dit leverde op schoolniveau een beeld op waarmee
de teams gericht verder aan de slag konden. In de daaropvolgende maand werd landelijk een document schoolscan
gepubliceerd waarin vergelijkbare stappen stonden beschreven.
Met dezelfde projectgroep is daarna gewerkt aan een format ‘Conclusies schoolscan – SPO Utrecht’ en een format
‘Jaarplan 2021-2022 inclusief NPO – SPO Utrecht’. Directeuren hebben in nauw overleg met hun teams de
belangrijkste inzichten uit hun ‘denkkader voor analyse’ verzameld in het format ‘Conclusies schoolscan’. Bij
sommige scholen is dit document besproken met de MR. Vervolgens hebben de directeuren samen met hun teams
gewerkt aan het opstellen van hun jaarplan. Als uitgangspunt hebben zij daarbij genomen de evaluatie van hun
vorige jaarplan en de conclusies uit de schoolscan, aangevuld met de laatste inzichten vanuit de analyse van de Etoetsen van het leerlingvolgsysteem. Voor het kiezen van de meest passende interventies hebben zij daarbij gebruik
gemaakt van de NPO-menukaart. De interventies vanuit de NPO-menukaart zijn in het jaarplan afzonderlijk
gemarkeerd. De jaarplannen met daarin de schoolprogramma’s NPO zijn door de directeuren besproken met de MR
en door hen ondertekend.
Omdat de definitieve informatie over de hoogte van de NPO gelden pas vlak voor de zomervakantie gepubliceerd
werd, zijn de jaarplannen in de meeste gevallen pas na de zomervakantie definitief gemaakt en ondertekend.
Op de NPO-bekostiging 2021-2022 is € 50,- per leerling gereserveerd voor eventuele risico’s van werkloosheid of
transitievergoeding in een later stadium. Deze beslissing is genomen in overleg met de GMR.
Als we kijken naar de interventies die zijn gekozen voor de inzet in het jaarplan van 2021-2022 dan zien we het
volgende beeld:
Interventie groep
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Meer onderwijs om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren
Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren
Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
Ontwikkeling van executieve functies van leerlingen
(Extra) inzet van personeel en ondersteuning
Faciliteiten en randvoorwaarden

kpmg

Percentage, gekozen voor
inzet op deze interventie
0,8%
35,7%
13,5%
4,9%
30,2%
14,9%
KPMG Audit
Document waarop ons rapport
2196438/22X00183718AVN d.d.

13

27 juni 2022
(mede) betrekking heeft.
KPMG Accountants N.V.

Inzet personeel niet in loondienst (PNIL) in het kader van NPO
De inkomsten NPO zijn € 3.676.000,-. Hiervan is € 251.811,- uitgegeven aan personeel niet in loondienst oftewel
6,8%.
Er is gekozen voor inhuur van personeel omdat in een aantal gevallen de ingehuurde expertise zo specialistisch is en
maar tijdelijk nodig.
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2.3 Personeel & professionalisering
Doelen en resultaten
Ons HR-beleid ondersteunt scholen om goed onderwijs te realiseren door te zorgen voor een goede aanpak van
opleiden, werving en selectie, structurele begeleiding van personeel, goede loopbaanmogelijkheden en
professionalisering. Daarmee bieden we goed werkgeverschap, ook in tijden van een steeds groter personeelstekort.
We streven ernaar om, samen met de Utrechtse partners, het personeelstekort op zo’n manier te bestrijden, dat we
zowel voor de korte als de lange termijn zorgen voor goed onderwijspersoneel dat perspectief ziet in het onderwijs.
En we zorgen voor ruimte voor vakmanschap: de kern van goed onderwijs. Daarnaast ondersteunen we scholen bij
het bestrijden van werkdruk en werkgerelateerd ziekteverzuim, het bevorderen van professionele samenwerking en
flexibeler organiseren van eigentijds onderwijs. Om het personeelstekort en met name het lerarentekort het hoofd
te bieden zoeken we voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om te zorgen voor een goede bemensing. We zijn
lokaal en landelijk betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en bewegingen.
Onze doelen voor 2021:
1. Wij zorgen voor goed gekwalificeerde directeuren op elke school;
2. Wij dragen bij aan het bemensen van kwalitatief goede schoolteams, die met plezier werken aan eigentijds
onderwijs;
3. Wij bevorderen professionalisering van personeel en bieden daartoe ook binnen de stichting goede
mogelijkheden;
4. Wij dragen bij aan het terugdringen van ziekteverzuim, zodat het verzuimpercentage niet boven het landelijk
gemiddelde van de sector komt;
5. Wij proberen een flexibele schil van goed gekwalificeerde leraren te handhaven om vervanging bij ziekte en
verlof te kunnen realiseren;
6. Wij voeren de jaarlijkse kwaliteitsgesprekken met directeuren over HR-beleid en professionalisering;
7. De ervaringen die we opdoen met het project ‘Anders beter organiseren’ vertalen we in passend HR-beleid.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. We hebben veel aandacht besteed aan het opleiden van nieuwe directeuren, het begeleiden en inwerken
van startende directeuren en het bieden van professionaliseringsmogelijkheden aan ervaren directeuren. In
januari 2021 is een module ‘toekomstgericht leiderschap’ gestart. Deze module richt zich op ervaren
schoolleiders en kan gebruikt worden voor herregistratie bij het schoolleidersregister. Deze module hebben
we in company geregeld bij de Thomas More Leiderschapsacademie. In juni 2021 hebben tien SPOdirecteuren en vier locatiedirecteuren hun certificaat hiervoor behaald. Door de ruimte in de arbeidsmarkt
voor directeuren PO is er toenemende belangstelling voor zij- instromen uit andere delen van de
samenleving. SPO Utrecht bevordert dit door het voeren van kennismakingsgesprekken, regelen van
oriëntaties, adviseren over opleiding en het bieden van stage-mogelijkheden. Samen met de andere twee
grote Utrechtse schoolbesturen organiseren we al een aantal jaren een Middenmanagement opleiding via
Penta Nova. Zomer 2021 is dit goede gebruik opgenomen in Utrecht Leert en verbreed naar de andere
Utrechtse schoolbesturen. Deze opleiding richt zich op ervaren leraren met de ambitie om te gaan
leidinggeven en betreft de basale leiderschapsvaardigheden. Daarnaast is er vanuit Utrecht Leert in
september 2021 ook een schoolleidersopleiding gestart. Gekozen is voor ‘Leidinggeven aan scholen’, LAS,
van de Thomas More Academie, waar SPO Utrecht eerder goede ervaringen mee opgedaan heeft.
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In 2021 heeft de samenwerking binnen de stad Utrecht in ‘Utrecht Leert’ ertoe geleid dat SPO Utrechtmedewerkers in de Utrecht Leert Middenmanagement opleiding en de Utrecht Leert schoolleidersopleiding
deelnemen.
In 2021 was er sprake van grote invloed op het onderwijs door het corona(virus) en door het
personeelstekort. Door het corona (virus) was er sprake van thuisonderwijs, werken in bubbels, een hoog
ziekteverzuim onder personeel, maar ook een verhoogde belangstelling voor werken in het onderwijs door
de inkomenszekerheid die het gaf. Vanuit het Ministerie kregen basisscholen in Nederland tot twee keer toe
een financiële impuls om de personele gevolgen van het corona(virus) te kunnen weerstaan. Deze regelingen
‘Extra Hulp voor de Klas’, EHK 1 en EHK 2, zijn door scholen dankbaar gebruikt. Structureler bleek het
personeelstekort te zijn: na de zomer van 2021, konden SPO Utrecht-scholen gelukkig wel met voor iedere
groep een leraar starten, maar de vervangingspools waren schrikbarend leeg. Stedelijk heeft SPO Utrecht
heel 2021 nauw samengewerkt met de andere schoolbesturen om de gevolgen van het personeelstekort te
bestrijden. Vanuit de Utrecht Leert zij-instroomregeling werden scholen in staat gesteld om een zij-instromer
bij de start gedeeltelijk in dubbele bezetting te laten werken; een mooie en belangrijke aanvulling op de
landelijke regeling. Ook vanuit Utrecht Leert werden scholen gestimuleerd om hun onderwijs anders te gaan
organiseren en hierdoor flexibeler om te kunnen gaan met het personeelstekort.
Professionalisering is enerzijds gericht op teamleren op school en anderzijds op persoonlijke ontwikkeling. In
2021 maakte het corona(virus) het onmogelijk fysieke netwerken, scholing en overlegmomenten te
organiseren. We ontdekten de digitale mogelijkheden en werden vaardig en steeds bekwamer in het
gebruik van Teams om overleg en professionalisering vorm te geven. Een belangrijk deel van de opleidingen,
netwerken en overleggen heeft zo voortgang gekregen. Natuurlijk zijn er ook beperkingen aan online
werken, vooral voor effectief professionaliseren is het fijn dat de pandemie lijkt te luwen.
In 2021 is een nieuw arbocontract afgesloten met De Arbodienst en is de werkwijze veranderd. Vanuit de
arbodienst heeft elke school een Adviseur Arbo & Gezondheid (AAG) die wekelijks contact opneemt met de
directeur om de verzuimsituaties te bespreken en na te gaan welke medewerkers op het spreekuur
opgeroepen moeten worden. Daarnaast adviseren zij de directeur en werknemer bij de opbouw van de
re-integratie en monitoren zij het re-integratietraject. De AAG is ook voor de werknemer te bereiken om
(preventief) advies te vragen. Het corona(virus) vroeg ook dit jaar om veel aandacht. We probeerden
adequate informatie en ondersteuning te bieden waar mogelijk.
Met de komst van de NPO-gelden hebben we een werving gedaan onder PABO-studenten om als
leraarondersteuner te komen werken zodat zij naast hun studie al ervaring kunnen opdoen in het onderwijs
en na het behalen van hun bevoegdheid kunnen instromen als leerkracht. We hebben veel gesprekken (via
Teams) gevoerd met kandidaten om de instroom van goed gekwalificeerde leerkrachten op peil kunnen
houden. We hebben functionerings- en beoordelingstrajecten ingezet bij leerkrachten waarvan de kwaliteit
onvoldoende was en daar waar geen verbetering mogelijk was, afscheid genomen. We hebben leerkrachten
die mobiliteit wilden opgenomen in de flexibele schil, zodat zij voor SPO Utrecht behouden bleven.
Het kwaliteitsgesprek HR draagt bij aan het professionele werkklimaat op de scholen. Vanwege het
corona(virus) is de cyclus voor 20 t/m 22 samengevoegd. Met de scholen en schoolleiders wordt ingezoomd
op de volgende onderwerpen: boeien en binden van personeel, vormgeven van L10- en L11-functies,
schoolorganisatie, vakmanschap, de kwaliteit van de leraar bevorderen, de verschillende rollen hierbij,
samenwerken aan onderwijsontwikkeling, de cultuur van samenwerking, elkaar volgen met tops en tips.
Vanwege de coronabeperkende maatregelen hebben de bovenschoolse ontwikkelingen op het gebied van
anders organiseren stil gelegen. Individuele scholen hebben zich hier wel verder op ontwikkeld. De
gezamenlijke activiteiten worden in 2022-2023 weer opgepakt.
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Wat hebben we bereikt?
1. In juni 2021 haalden zeven SPO Utrecht’ers hun diploma Middenmanagement in de in company opleiding. In
september startte weer een nieuwe groep, nu via het Utrecht Leert traject, deze keer met zes SPO Utrecht
deelnemers. In september 2021 is de nieuwe groep van de schoolleidersopleiding LAS 1 via Utrecht Leert
gestart met negen SPO-deelnemers naast deelnemers van 4 andere Utrechtse besturen. Voor leraren met
ambitie en talent om schoolleider te worden, die eerder al de middenmanagement opleiding deden, start er
begin 2022 een verkorte route naar het LAS 2 jaar. Hiervoor werden in december 2021 met zeven SPO’ers
succesvol intakes gehouden. Nieuwe directeuren werden op een zo goed mogelijke manier ingewerkt. Voor
hen was het een hele opgave om, door de belemmeringen die de coronamaatregelen met zich meebrachten,
hun school goed te leren kennen. Vrijwel alle leidinggevenden volgden ook dit jaar weer individuele of
gezamenlijke professionalisering. Hiermee realiseerden we in 2021 dat op alle SPO-scholen een goed
opgeleide directeur werkzaam was, die tevreden waren over de begeleiding, de ondersteuning en de
samenwerkingscultuur.
2. Om de gevolgen van het corona(virus) in het onderwijs het hoofd te bieden kregen scholen in 2021 extra
middelen: van EKH 1 en EHK 2 was SPO Utrecht de stedelijke penvoerder. In beide gevallen vroeg SPO
Utrecht namens 19 Utrechtse besturen voor ruim 32.000 leerlingen een bedrag van ruim 2,3 miljoen aan.
Met deze middelen konden scholen extra personele inzet in hun scholen bekostigen bijvoorbeeld om de
corona maatregelen uit te voeren. Om het personeelstekort te verminderen maken veel SPO-scholen
gebruik van de mogelijkheid om personeel te benoemen dat nog in opleiding is. Hiervoor zijn vanuit Utrecht
Leert mooie extra subsidiemogelijkheden gerealiseerd. In 2021 zijn acht mensen van buiten het onderwijs
met een voortraject gestart om te ontdekken of werken als leraar bij hen past. Daarnaast zijn twaalf zijinstromers in beroep op verschillende SPO-scholen benoemd nadat ze het geschiktheidsonderzoek positief
hadden doorlopen. ‘Versneld voor de klas’ is de route voor HBO/WO opgeleiden die met de FLEX Pabo bezig
zijn en hun mijlpaal bereikt hebben. Zij kunnen dan als zij-instromer in opleiding benoemd worden. Dat is in
2021 met zeven nieuwe SPO’ers gebeurd.
3. Door de coronamaatregelen moesten veel activiteiten online plaatsvinden. Deelname aan de netwerken en
de SPO Academie bijeenkomsten waren wisselend; dat vraagt om herbezinning: kwam het door de belasting
van alle coronamaatregelen of is er een andere professionaliseringsbehoefte? In de eerste helft van 2021
hebben 25 SPO-schoolopleiders de opleiding schoolopleider vanuit de opleidingsschool rond de HU pabo
gevolgd en succesvol afgerond. Door de omstandigheden heeft deze opleiding volledig online
plaatsgevonden.
4. Hoewel de invloed van corona(virus) op de werkdruk groot was, was het gemiddelde verzuimpercentage in
2021, 5,7%. Dit is onder het landelijke gemiddelde.
5. Van de aangevraagde vervangingen hebben we 78% kunnen invullen. Dat laat onverlet dat er veel verborgen
lerarentekort was, waar de afwezigheid van een leraar opgevuld werd door een collega met andere taken
(die vervolgens bleven liggen) of waar kinderen verdeeld werden over andere groepen.
6. Terugblikkend op de kwaliteitsgesprekken HR is in zijn algemeenheid te zeggen dat betrokkenen ze positief
waarderen, en dat het in deze vorm lijkt te lukken om vorm te geven aan de bestuurlijke
medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit, zonder in de verantwoordelijkheid van de directeur te treden.
De voortgang van deze gesprekken heeft ook flink last gehad van het corona(virus): in plaats van een
jaarlijkse cyclus is er deze keer een tweejarige cyclus. De verschillen tussen scholen zijn groot. Dat geldt
uiteraard ook voor de gespreksonderwerpen bij deze gesprekken. Toch zijn er ook overeenkomsten en is
hier en daar een rode draad te ontdekken. Een flink aantal SPO scholen is op weg met het vorm geven van
een professionele cultuur en samenwerking; veel scholen geven aan dat hierbinnen ‘erkende ongelijkheid’
nog een werkpunt is. De meeste scholen werken met de gesprekscyclus, maar er is behoefte aan
actualisering van de huidige cyclus, met meer flexibiliteit en de mogelijkheid om 360 graden feedback en
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zelfevaluatie ook voor leraren toe te voegen. Op een aantal scholen is ‘the span of control’ van de directeur
voor personeelszorg w.o. de gesprekken met personeel een punt van aandacht. De omvang van het team
lijkt (te) groot voor de directeur alleen en de schoolorganisatie is hier nog niet op aangepast. Hiermee
samenhangend: het werken met een middenkader, met specialisten, met een intern begeleider en een
schoolopleider loopt op te veel plekken niet soepel en vraagt om bezinning en afstemming.
Toekomstige ontwikkelingen
Komende tijd houden we rekening met:
- Een groter wordend personeelstekort;
- De gevolgen van de modernisering van het Participatiefonds per 1 augustus 2022 waardoor schoolbesturen
in principe in alle gevallen waarin een WW-uitkering ontstaat 50% van de WW-lasten moet dragen. Tot 1
augustus 2022 kreeg SPO Utrecht in bijna alle gevallen 100% van de WW-lasten vergoed. De voorziening
voor de WW-lasten zal in 2023 opgehoogd moeten worden om de kosten te dekken.
Uitkeringen na ontslag
In 2021 hebben we € 28.262,- aan WW- en WW-plus-uitkeringen betaald. Voor de overige uitkeringen hebben we
een positief vergoedingsverzoek van het Participatiefonds gekregen. Daarnaast hebben we € 85.028,- aan
transitievergoedingen uitbetaald waarvan we € 47.950,- hebben teruggekregen van UWV omdat het een ontslag
i.v.m. WIA betrof. Per saldo waren de kosten € 37.078,-.
Gezien het lerarentekort verwachten we weinig ontslaguitkeringen. Wel willen we in zijn algemeenheid bij aanname
van personeel de risico’s op instroom WW goed inschatten en zorgen voor een goede dossieropbouw bij de aanpak
van functioneringsproblemen van personeel, zodat er indien nodig een goed gedocumenteerd vergoedingsverzoek
bij het Participatiefonds kan worden gedaan.
Aanpak werkdruk
Op onze scholen is het gesprek gevoerd over de werkdruk die personeelsleden ervaren en de oplossingen die zij
hiervoor voorzien en bepalen. Dit gesprek vond plaats in het gehele team. In het gesprek over de aanpak van de
werkdruk is besproken welke maatregelen leraren in de school willen nemen om de werkdruk te verminderen.
Op basis van dit gesprek heeft de directie een bestedingsplan opgesteld voor de inzet van de werkdrukmiddelen
2021-2022. Dit bestedingsplan is ter instemming voorgelegd aan de PMR. De PMR wordt na afloop van het
schooljaar door de directie geïnformeerd over de besteding van de werkdrukmiddelen in het voorgaande schooljaar.
Over de niet-bestede middelen worden door de directie in samenspraak met het team en de PMR nadere
bestedingsafspraken gemaakt conform de doelen en verwachtingen van het bestedingsplan. De inkomsten
werkdrukmiddelen 2021-2022 bedragen € 2.602.852,-. Deze werkdrukmiddelen zijn als volgt uitgegeven:
- € 2.501.665,- aan inzet personeel
- €56.223,- aan inzet materieel
- € 31.000,- aan professionalisering
- € 2.867,- aan overige zaken
Nog in te zetten € 11.097,-.
Naast de inzet van de extra middelen zijn in de werkverdelingsplannen (nieuwe) afspraken gemaakt over welke
taken teams wel en niet uitvoeren en is geprobeerd om duidelijke prioriteiten te stellen. Ook is afgesproken om
vergaderingen en studiedagen effectiever te plannen en in te zetten gedurende het schooljaar. Er wordt ook door
veel scholen minder vergaderd en meer tijd benut om samen werk voor- en na te bereiden.
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Arbeidsmarkttoelage NPO
Er zijn in 2021 11 SPO-scholen met een uitdagende leerlingpopulatie die een tijdelijke arbeidsmarkttoelage NPO
ontvangen, om hen beter in staat te stellen goede medewerkers te behouden en aan te trekken.
Het gaat in het schooljaar 2021-2022 om de volgende scholen:
Kaleidoskoop
Panda
Overvecht
Pr. Margriet
Anne Frank
Klimroos
Jules Verne
Maasplein
Luc Stevens
SO Fier
Kromme Rijn College

€ 91.141,€ 66.199,€ 366.660,€ 89.570,€ 97.426,€ 47.621,€ 86.951,€ 59.333,€ 182.373,€ 294.661,€ 449.669,-

In het najaar 2021 is er overleg geweest met de directies en PMR’en van de desbetreffende scholen om te bespreken
op welke wijze de arbeidsmarkttoelage aan het personeel toegekend kan worden. Besloten is om op alle scholen
dezelfde uitgangspunten te hanteren zodat het voor iedereen transparant en eenduidig is. Echter, door het verschil
in bedragen en omvang van de teams kan de hoogte van de toelage per school verschillend zijn.
Strategisch personeelsbeleid
SPO Utrecht heeft afgelopen jaren de flexibele schil (PRO- en FLEX-pool) gebruikt om personeel boven de formatie
aan te nemen wat ervoor heeft gezorgd dat het lerarentekort op de scholen relatief minder ernstig was dan in
andere grote steden (hoewel het ook lastig was om aan vervanging te komen vanwege personeelstekorten en
ziekteverzuim als gevolg van het corona(virus). Daarnaast proberen we om tijdig in te spelen op andere
ontwikkelingen als anders organiseren en het flexibiliseren van opleiding en personeelsbestand. Het Koersplan
waarin de onderwijskundige visie en de opgaven waar de scholen voor staan verwoord zijn, is leidend voor het HRbeleid en de samenwerking met professionele partners als de opleidingen. Personeelsbeleid wordt ontwikkeld en
geïmplementeerd door staf en directeuren, waarbij er een sterke samenwerking is tussen de het team HR en het
team Onderwijs. In de kwaliteitsgesprekken HR, in de leerteams van het directieberaad en tijdens schoolbezoeken
van het bestuur wordt het HR-beleid besproken, gemonitord en geëvalueerd. Nieuw beleid wordt met inspraak van
de GMR bepaald en evaluatie van beleid wordt met de GMR gedeeld.
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2.4 Huisvesting & facilitaire zaken
Doelen en resultaten
Wij werken aan goed uitgeruste duurzame schoolgebouwen, die hedendaags onderwijs mogelijk maken, met een goed
binnenklimaat en waar het dus prettig en gezond werken is voor kinderen en medewerkers.
Wat hebben we daarvoor gedaan en bereikt?
We hebben, óók in 2021, gewerkt aan een optimale kwaliteit van ons gebouwenbestand. Het belangrijkste doel is om
moderne gebouwen te realiseren die ruimte bieden voor eigentijds onderwijs. Daarbij schuwen we innovatieve ideeën
niet en besteden we ook veel aandacht aan een groene buitenruimte, waar volop gespeeld kan worden. In 2021
werkten we aan:
Nieuwbouwprojecten
• Kindcentrum Rijnvliet is opgeleverd en in gebruik genomen. Het bijzondere aan dit gebouw is dat het geschikt
is voor doorlopende leerlijnen tussen kinderopvang van 0 tot 4 en onderwijs van 4 tot 12. Het gebouw verbindt
'wonen’ en 'recreëren’ in de nieuwbouwwijk Rijnvliet middels een toegepast brugverbinding en een daarbij
horend kunstwerk die met name kinderen de mogelijkheid biedt om fruit rondom de brug te plukken.
• Het gebouw van obs Jules Verne is ook opgeleverd en in gebruik genomen. Bijzonder aan dit gebouw zijn de
toegepaste roldeuren die in korte tijd de groepslokalen ontsluiten en laten aansluiten op de leerpleinen,
waardoor onderwijs volgens de onderwijskundige visie van de school goed mogelijk is.
• Het gebouw van obs Pantarijn is eveneens opgeleverd (januari 2022). Het bijzondere aan dit gebouw is de
combinatie van twee scholen onder één dak. Obs Pantarijn bewoont dit gebouw samen met de Shri
Krishnaschool van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON). Onze school biedt zowel regulier
onderwijs als voltijds hoogbegaafdenonderwijs.
• We zijn begonnen met de voorbereidingen voor de nieuwbouw van obs Vleuterweide aan de Passiebloemweg
5 en voor de nieuwbouw van Kindcentrum Cartesius die uiteindelijk een definitief plekje gaat krijgen aan de
Locomotiefstraat in het gebied genaamd Cartesiusdriehoek.
Renovatie
• Het gerenoveerde en uitgebreide gebouw van obs De Cirkel is opgeleverd en in gebruik genomen. Het gebouw
bestaat nu niet meer uit twee delen, maar is één geheel geworden. Het gebouw is ruimer, frisser en
toegankelijker geworden met bovendien een mooi, groot speelplein.
• We zijn gestart met de uitvoering van de renovatie van het gebouw aan de Langerakbaan 231 als nieuwe,
permanente locatie voor obs De Klimroos. Ingebruikname staat gepland na de zomer van 2022.
• Helaas hebben we de renovatie van SO Lux moeten uitstellen tot 2023. Dat komt omdat het gebouw over
aanmerkelijk méér m2 bvo moet beschikken dan waar in de gemeentelijke beschikking van werd uitgegaan.
Om de extra middelen vrij te kunnen maken is de feitelijke renovatie, in nauw overleg met de school en de
gemeente, uitgesteld tot 2023. Het Definitief Ontwerp (DO) is gereed. Omdat er sprake is van groei van het
aantal kinderen in het speciaal onderwijs, cluster 3, kan het zijn dat het gebouw nog verder moet worden
uitgebreid dan we in 2021 hebben voorzien. Daarover zal in 2022 meer duidelijkheid ontstaan.
• De renovatie van het gebouw 'Het Zand’ waarvan obs Het Zand onderdeel uitmaakt, is in 2021 in gang gezet.
Naar verwachting wordt dit gebouw in 2022 opgeleverd. Naast het al opgeleverde gebouw van obs Waterrijk
en de nieuwbouw van obs Vleuterweide is daarmee na jaren een einde gekomen aan de projectmatige
renovatie van de MFA's in Leidsche Rijn.
Uitbreiding
• We zijn nog steeds naarstig op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden voor SO Fier. We onderzoeken de
mogelijkheden van combinatie met so-scholen van andere besturen en met sbo-onderwijs.
• Een spoedaanvraag voor uitbreiding van het vso Kromme Rijn College heeft geleid tot een beschikking om het
gebouw aan de Rubenslaan voor deze school (als tweede permanente locatie) geschikt te maken. Om tijdelijk
in de huisvestingsbehoefte te kunnen voorzien wordt het gebouw aan de Ramsesdreef 190 ingericht en
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klaargemaakt voor gebruik in, naar verwachting, voorjaar 2022. Naast het hoofdgebouw aan de
Kranenburgerweg 20 heeft de school ook een kleiner gebouw aan de Mesdaglaan 4 in gebruik.
Overige bouwprojecten
• De nieuwbouw voor de International School Utrecht werd verder voorbereid. De bouw is helaas ernstig
vertraagd doordat er geen overeenstemming was met de gemeente over de financiering. Er wordt samen met
de gemeente gezocht naar een oplossing, zodat de school wel door kan groeien naar de beoogde 1200
leerlingen.
Ten aanzien van de tijdelijke huisvesting lijkt het erop dat ISUtrecht een tijdelijk gebouw in de wijk Papendorp
in gebruik zal nemen, naar verwachting in 2022. De ontstane vertraging hiervan leidt inmiddels tot steeds meer
druk op de school, omdat de groei niet meer in de huidige, meermalen uitgebouwde tijdelijke huisvesting aan
en rondom de Van Bijnkershoeklaan gefaciliteerd kan worden.
Duurzaamheid
Bij alle bouwprojecten hebben we aandacht besteed aan duurzaamheid. Wij zien duurzaam bouwen als een
maatschappelijke opdracht, die echter geen meerkosten mag opleveren ten opzichte van conventionele bouw die ten
laste komen van de organisatie. Voorbeelden zoals installatieloos bouwen betrekken we bij ons onderzoek en onze
afwegingen. Anticiperend op de toekomst proberen wij nieuwe scholen waar mogelijk gasloos en energieneutraal te
bouwen. BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) is de norm, wij bouwen waar mogelijk energieneutraal (ENG).
Daarvoor zijn extra, rendabele investeringen nodig op schoolniveau. Naast nieuwbouw en renovatie blijven we werken
aan duurzaam onderhoud, een slim gebouwbeheerssysteem en goed uitgeruste en groene schoolpleinen. We
oriënteren ons op het vervangen van gasinstallaties.
Een nieuw Integraal Huisvestingsplan
Met een nieuwe verordening in de achterzak en de ambitie om te komen tot wijkgerichte afspraken gaan we starten
met de voorbereidingen van een derde masterplan, het IHP. Daarbij zal er vanuit SPO Utrecht weer volop worden
ingezet op moderne, eigentijdse scholen die klaar zijn voor het geven van onderwijs, nu en in de toekomst.
De focus zal vooral liggen op circulair bouwen en dus op renovatie van het huidige gebouwenbestand.
Toekomstige ontwikkelingen
De stad Utrecht verwacht de komende jaren nog steeds een sterke groei van het aantal bewoners, ondermeer in
uitbreidingsgebieden Groenewoud en Rijnenburg. Dat betekent ook de groei van het aantal leerlingen en de
daarvoor noodzakelijke huisvesting. De verwachting is dat er nog meerdere nieuwbouwprojecten zullen volgen en
ook aanpassingen en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen lijken voor de hand te liggen. Daarbij is er nauwe
afstemming met de gemeente over het type schoolgebouw waar behoefte aan is. Denk daarbij onder andere aan de
ontwikkeling van Kindcentra. De vraag is echter of uitbreiding van wijken ook echt zal leiden tot uitbreiding van
leerlingen. Voor het derde jaar zien we stedelijk een lichte terugloop van het aantal basisschoolleerlingen. Daarmee
krijgen we ook te maken met meer leegstand in bestaande gebouwen. We richten ons Meerjarenonderhoudsplan in
de komende tijd in volgens de nieuwe richtlijnen waarbij we voor specifieke onderdelen middelen zullen reserveren
(denk aan daken, kozijnen e.d.). Verder blijven we alert op de juiste verhouding tussen de vergoeding Materiële
Instandhouding die we van het rijk ontvangen en de werkelijke kosten die we voor onderhoud van onze gebouwen
maken.
Ontwikkelingen ICT-voorzieningen
We streven naar een betrouwbare en professioneel ondersteunde ICT-structuur. Dat doel is nog eens versterkt door
het corona (virus): daarin is duidelijk geworden dat scholen heel sterk afhankelijk zijn geworden van een goede ICTstructuur. We zijn daarom een aantal jaren geleden gestart met de centralisatie van een aantal diensten. Inkoop van
hardware en internet vindt inmiddels centraal plaats. Het streven om de scholen te voorzien van betrouwbare en
professionele ICT in het onderwijs is in 2021 verder vormgegeven. Dit op basis van de het bestemmingsplan op ICT.
Dit maakt dat er begin 2021 op basis van drie Europese aanbestedingen raamovereenkomsten aangegaan zijn met:
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-

Bechtle voor het leveren van computerapparatuur (met advies) die scholen zelf in een SPO-webshop kunnen
bestellen.
- HCS voor advisering en het leveren van touchscreens op basis van een SPO-webshop waarin scholen kunnen
bestellen.
- Cloudwise voor het Single Point of Contact servicedesk voor alle ICT-gerelateerde vragen en issues en de ICTdienstverlening op de ICT-werkplek, netwerk en telefonie.
Hiermee zijn de scholen voorzien van kwalitatief goede ICT-voorzieningen en is de complexe techniek overgedragen
aan de ICT-partners, zodat de scholen zich meer kunnen concentreren op het onderwijs in plaats van de techniek
rond ICT.
Na de zomer van 2021 is Het Plein gelanceerd. Hiermee heeft elke medewerker een gepersonaliseerd startpagina /
webdesktop beschikbaar met nieuws, applicaties, kennisbank en de groepen waarin je (samen) werkt in één
overzicht.
Er is een ontwerp gemaakt van benodigde ICT-gerelateerde functies en rollen. Doel is om in 2022 hier inhoud aan te
geven. Dit mede op basis van interviews begin 2022 met alle scholen waarin de ICT-ervaringen wordt geëvalueerd
met als doel verdere verbetering van ICT voor en in het onderwijs.

kpmg

KPMG Audit
Document waarop ons rapport
2196438/22X00183718AVN d.d.

22

27 juni 2022
(mede) betrekking heeft.
KPMG Accountants N.V.

2.5 Financieel beleid
Doelen en resultaten 2021
Bij het opstellen van de begroting 2021 hadden we twee doelen voor ogen:
1.
Het zelfstandig uitvoeren van de financiële en personele administratie (na de inbesteding van de
administratie in 2020, en afscheid nemen van de dienstverlening van AS Works), en
2.
Het per 1-1-2021 in werking treden van de nieuwe financiële afspraken en het nieuwe interne tarief van
12,5% v/d lumpsum t.b.v. gezamenlijke activiteiten en risico’s. En hierbij ook het zorgen voor sluitende
schoolbegrotingen en een (bij)passende formatie.
(3.)
Naast bovengenoemde doelen vooraf, zijn we in 2021 nog voor een andere (extra) uitdaging komen te staan.
De aanhoudende epidemie van het coronavirus heeft een ingrijpend effect gehad op de kwaliteit van
het onderwijs in 2020 en ook in 2021. Om oplopende achterstanden in het onderwijs door de aanwezigheid van het
coronavirus zo veel mogelijk te beperken heeft de overheid in 2021 besloten om een zeer grote som extra middelen
beschikbaar te stellen in de vorm van subsidies en (lumpsum)bekostiging. Dit gegeven was tijdens het opstellen van
de begroting nog niet bekend, en is dus in de begroting ook geen rekening mee gehouden. De (financiële) uitdaging
zit hem in het op de juiste manier inzetten van de extra middelen, passend bij de doelen en voorwaarden, in een tijd
waarin ook het personeelstekort een zeer grote rol speelt.
Doel 1
De financiële en personele administratie
De financiële en personele administratie is per 1-1-2021 inbesteed en het contract met AS Works is beëindigd. Met
een nieuw team voeren we vanaf de genoemde datum de gehele administratie zelfstandig. Het zelfstandig voeren
van de administratie geeft ons meer inzicht en mogelijkheden om te sturen. We zien een duidelijke
kwaliteitsverbetering van 1) de administratie zelf en 2) de administratieve ondersteuning voor de scholen. Het lukt
het nieuwe team goed om de financiële en personele administratie op de juiste manier te voeren. De kosten van het
nieuwe team zijn ongeveer gelijk aan de kosten toen we de administratie hadden uitbesteed, en past dus binnen het
plan van de inbesteding. Voor de doorontwikkeling en inrichting van AFAS maken we gebruik van een externe partij.
En verder blijven we aandacht houden voor procesverbeteringen en de AO/IC.
Planning & Control
Naast de financiële en personele administratie is er de afdeling Planning & Control. Zij geven advies en
ondersteuning aan de scholen bij het maken van de formatieplannen en schoolbegrotingen. Ook kunnen zij
ondersteunen bij het maken van de MARAP’s en de verklaring van de cijfers. Dit jaar hadden we veel extra subsidies
(hieronder verder toegelicht) wat ook heeft gezorgd voor een grote vraag door scholen naar extra ondersteuning bij
de formatie en de inzet op de subsidies.
Doel 2
Het financiële beleid, en intern tarief
Na voorbereidingen in 2020 door de Werkgroep Financiën zijn per 1-1-2021 de nieuwe afspraken van kracht
geworden. De twee belangrijkste onderdelen uit de nieuwe afspraken zijn 1) het nieuwe interne tarief van 12,5% van
de lumpsum t.b.v. de gezamenlijke (bovenschoolse) activiteiten, gezamenlijke risico’s en bestuurskosten en 2) het
verplaatsen van de component groot onderhoud uit de schoolbegrotingen naar de bovenschoolse begroting.
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Doel 3
De extra middelen t.b.v. de corona-achterstanden
De extra middelen die we in 2021 (naast de reguliere bekostiging) hebben ontvangen zijn, onder andere:
- Subsidie Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s (IOP)
€ 1.176.000
- Subsidie Extra Handen in de Klas (EHK)
€ 1.503.000
- Bekostiging, Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
€ 3.676.000 (5 mnd. in 2021)
- Bekostiging, Nationaal Programma Onderwijs (NPO, arbeidsmarkttoelage)
€ 763.000
Met inzet van zowel huidig (vast) personeel als ook extra (nieuw, tijdelijk) personeel is het scholen gelukt om de
doelen van de subsidies IOP en EHK te behalen en daarmee de extra middelen goed te benutten. De inzet op de NPO
is slechts voor 1/3 gelukt. De rest van deze middelen kunnen op een langere termijn worden besteed. Het overschot
dat niet besteed kon worden staat daarom gereserveerd in een aparte bestemmingsreserve.
Toekomstige ontwikkelingen in het PO en doelen voor 2022 en verder
NPO-middelen
De NPO-bekostiging loopt in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023, dus tot 31-7-2023.
De bekostiging is dusdanig hoog, en tegelijkertijd in een periode van grote personeelstekorten, dat we niet
verwachten dat we deze middelen in de betreffende jaren volledig zullen kunnen inzetten. Daarom wordt het wordt
het overschot van de middelen in een aparte bestemmingsreserve genoteerd, zodat dit later nog kan worden
besteed aan de NPO-doelstelling. Medio februari 2022 heeft de politiek besloten dat de bestedingstermijn van deze
middelen ook wordt verlengd tot en met schooljaar 2024/2025, dus tot 31-7-2025.
De reguliere en NPO-kosten en formatie lopen naast elkaar. We blijven dit goed volgen. De reguliere kosten en
formatie moet passend zijn binnen de reguliere begroting. De NPO-kosten en formatie is extra. Nadat de NPOmiddelen (per school) volledig zijn besteed moeten scholen weer terug naar hun normale formatie, aansluitend bij
de normale begroting.
De NPO-middelen zijn een extra bate in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. Voor zover zij niet kunnen worden
besteed, zal dit een extra opbrengst zijn. Als NPO-middelen in een later jaar wel worden besteed zal dit in dat jaar
een extra last zijn.
Groot onderhoud
Met betrekking tot het groot onderhoud spelen er twee belangrijke zaken.
1. In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) is de bepaling voor het vormen van de voorziening groot
onderhoud gewijzigd. De huidige vorm voldoet nu niet aan de wetgeving. Het afgelopen jaar heeft de RJ
aangegeven hoe zij de voorziening willen zien. OCW en PO-Raad hebben in een reactie hierop aangegeven
dat die vorm niet past bij het onderwijs. De discussie loopt nog. Omdat nog niet alles duidelijk is, zal de
deadline van 1-1-2023 worden verschoven naar 1-1-2024.
2. We zien de kosten van (groot) onderhoud sterk stijgen.
kpmg

KPMG Audit
Document waarop ons rapport
2196438/22X00183718AVN d.d.

24

27 juni 2022
(mede) betrekking heeft.
KPMG Accountants N.V.

Er is een tekort op de markt voor bouwmaterialen. Ook is er een tekort aan bouwpersoneel. Beide tekorten
en de inflatie in het algemeen zorgen voor een sterke toename van de kosten voor nieuwbouw, verbouw, en
onderhoud. De kosten van nieuwbouw worden in principe betaald door de gemeente, maar de kosten van
verbouw en onderhoud zijn voor onszelf.
Beide punten geven aanleiding voor het aanpassen van de groot onderhoudsvoorziening en het beleid op (groot)
onderhoud. Er loopt een project om te onderzoeken hoe we het hele onderhoud kunnen veranderen zodat aan de
wetgeving wordt voldaan, maar ook zodanig dat het passend is en blijft bij het primair onderwijs, en passend bij onze
eigen stichting en beleid.
Vereenvoudiging bekostiging (vanaf 2023)
Vanaf 1-1-2023 wordt de bekostiging aangepast (wet Vereenvoudiging Bekostiging):
- De personele bekostiging wordt beschikt per kalenderjaar (dit was per schooljaar).
- De teldatum verschuift van 1 oktober T-1, naar 1 februari T-1.
- Veel gedetailleerde regeling worden afgeschaft en ondergebracht bij de hoofdregelingen.
De effecten van de nieuwe (vereenvoudigde) bekostiging zijn op stichtingsniveau te verwaarlozen. Maar op het
niveau van scholen kan het wel effect hebben. Het kan voorkomen dat scholen iets minder geld ontvang en hun
beleid hierop zullen moeten aanpassen. Andere scholen kunnen ook juist meer geld ontvangen. Er is een
overgangsregeling van 3 jaar, waardoor er ruimte is om beleid aan te passen en de gevolgen op te vangen.
Het vrijvallen van de vordering op OCW
Door het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging bekostiging PO’ vervalt de jaarlijkse vordering op OCW. Dit heeft geen
effect op de bekostiging. Maar deze aanpassing leidt wel tot een lagere vermogenspositie van schoolbesturen.
Per 31-12-2020 is de vordering op OCW € 3.297.696. Het gaat hier om een altijd blijvende vordering die elk jaar
doorschuift naar het volgende jaar i.v.m. het betaalritme. Dat betekent dat hij nooit wordt afgelost, maar altijd
opnieuw opgevoerd wordt in het nieuwe jaar. Het is daarmee een administratieve of boekhoudkundige aanpassing.
Veel besturen hebben in samenwerking met de PO Raad gezamenlijk bezwaar aangetekend tegen het vrijvallen van
de vordering op OCW. Ook SPO Utrecht neemt deel aan dit bezwaar.
Treasury beleid
SPO Utrecht heeft vanaf 2019 geen beleggingen meer in obligaties of aandelen, of andersoortige beleggingen.
Begin 2019 zijn alle beleggingen verkocht.
Op het moment dat we weer beleggingen aangaan, moeten deze voldoen aan de voorschriften van het SPO
Treasurystatuut. Het SPO Treasurystatuut verwijst naar de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 20 16. Deze
regeling schrijft voor dat beleggingen slechts mogelijk zijn bij financiële ondernemingen in lidstaten van de Europese
Unie. Deze ondernemingen dienen minstens een single A-rating te hebben, afgegeven door ten minste twee van de
drie ratingbureaus Moody’s, Standard and Poor’s en Fitch.
Allocatie van middelen
De baten worden grotendeels rechtstreeks aan de scholen toegekend. 12,5% van de totale lumpsum, inclusief
werkdrukmiddelen en prestatiebox, wordt ingezet voor gezamenlijke (bovenschoolse) activiteiten. Daarnaast
worden bepaalde personele en materiële kosten en risico’s in gezamenlijkheid afgedekt. Bovengenoemde personele
en materiele kosten en risico’s die niet op schoolniveau gedragen kunnen worden, zijn kosten zoals bijvoorbeeld
ouderschapsverlof, kosten duurzame inzetbaarheid (BAPO), kosten langdurig ziekteverzuim en formatieve
knelpunten, en groot onderhoud. Vanuit de inhoudingen wordt eveneens de organisatie van de SPO PRO
Talentenpool en de Flexpool gefinancierd.
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In de voorjaarsnota 2022-2026 is gepresenteerd dat de totale kosten € 8.710.000 bedragen. Hiervan is € 6.462.000
direct toewijsbaar aan de scholen en het onderwijs.
Onderwijsachterstandenmiddelen
Vanaf schooljaar 2019/2020 is de nieuwe regeling voor de onderwijsachterstandsmiddelen van kracht.
De bepaling van de achterstand gebeurt niet langer bij de inschrijving op de school, maar wordt bepaald door- en op
basis van CBS-gegevens. Het CBS hanteert meerdere criteria, met name: opleidingsniveau van de ouders, land
van herkomst van de ouders, schuldsanering, verblijfsduur van de moeder, gemiddeld opleidingsniveau van moeders
op school. Op basis van de genoemde criteria wordt een onderwijsscore berekend. Vervolgens berekent het CBS aan
de hand van het landelijk gemiddelde van alle onderwijsscores en de beschikbare middelen de achterstandsscore per
school. Op basis van de achterstandsscore worden de middelen toegekend aan de scholen. De bepaling van
achterstand wordt daarmee anoniem.
Er is tot en met schooljaar 2021-2022 een overgangsregeling ingevoerd voor de toekenning van de
onderwijsachterstandsmiddelen, waarbij het verschil tussen het nieuwe bedrag en het oude bedrag voor
respectievelijk 75%, 50% en 25% wordt gecorrigeerd.
Voor scholen die daardoor minder middelen ontvangen, proberen wij de gevolgen daarvan (minder personeel) zo
veel mogelijk via natuurlijk verloop te laten verlopen. De schoolweging is een gemiddelde dat berekend is op basis
van gegevens over alle leerlingen in een school. Deze gegevens kunnen dichter bij elkaar liggen of juist verder van
elkaar af. Dit wordt de spreiding genoemd en het spreidingsgetal geeft dan ook de mate aan waarin de leerlingen in
een school van elkaar verschillen wat betreft de gezinskenmerken.
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Onderstaand een overzicht van de schoolweging, welke is vastgesteld door het CBS voor het schooljaar
2020/2021, en daarnaast het spreidingsgetal en een driejaarsgemiddelde schoolweging:
Achterstandscore

Brinnummer Naam

1-10-2019

Achterstandscore

1-10-2020

Spreidings-

Driejaars-

getal

gemiddelde

2020-2021

schoolweging

2018-2021

09HX

Kees Valkensteinschool en
Haarzicht
De Meander

10DL

Apollo 11

16BL

De Cirkel

16BL01

Maasplein

16EJ

Prinses Margriet

16IJ

Rietendakschool

16JP

Jules Verne

16NM

Overvecht

17BT

Tuindorp

17CA

Wittevrouwen

17CL

De Koekoek

17CV

Dr Bosschool

17DZ

Prof. Kohnstammschool

17EH

De Hoge Raven

17ER

Anne Frank

17FL

Puntenburg

17FL01

Pieterskerkhof

17NX

De Klim

17ON

Rijnsweerd

17QH

De Kaleidoskoop

17RK

De Panda

17RK01

De Kleine Dichter

17SK

Montessorischool Oog in Al

23DK

Voordorp

27CM

De Klimroos

08HP

27CP

Pantarijn

27YF

Vleuterweide

28BC

Waterrijk

29TZ

Het Zand

31JT

Johan de Witt

31LH

KC Rijnvliet

0,00
0,00
0,00
312,42
179,57
445,47
81,09
272,83
1860,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460,13
0,00
0,00
0,00
0,00
631,30
440,63
0,00
0,00
0,00
130,90
0,00
59,67
12,41
117,16
10,02
6,35

0,00
0,00
0,00
264,86
174,40
450,50
138,99
279,70
1895,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
481,97
14,76
0,00
0,00
0,00
641,97
426,69
0,00
0,00
0,00
159,32
0,82
28,97
9,60
86,22
1,14
52,22

6,80
6,86
5,67
8,71
7,80
6,11
8,83
8,27
5,59
4,94
3,73
5,28
7,59
7,62
7,90
6,08
7,91
3,43
6,36
5,48
4,31
5,38
6,91
7,17
6,30
7,01
7,96
7,66
7,38
7,80
7,81
8,23

26,10
24,10
23,90
29,80
34,40
36,60
28,60
33,50
37,90
20,3
20,00
20,90
24,30
23,30
23,50
37,60
25,50
20,1
22,40
21,30
39,70
38,60
23,20
24,20
23,90
36,50
26,70
28,20
28,40
28,8
24,80
29,30

Ons doel voor 2022:
• Wij blijven ons via de PO- Raad en (gemeentelijke) politiek sterk maken voor adequate lumpsum bekostiging
voor primair onderwijs op rijks- en gemeentelijk niveau.
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Samenwerking en Verantwoording middelen (arrangementen) SWV Utrecht PO
In het Samenwerkingsverband (SWV) Utrecht PO werken schoolbesturen samen aan Passend Onderwijs in de
gemeente Utrecht. Het SWV wil expertise en middelen optimaal inzetten voor kinderen die iets extra’s nodig hebben
in het onderwijs. Het SWV faciliteert de scholen om passend onderwijs aan ieder kind te bieden en zorgt voor een
dekkend en passend aanbod van onderwijs en ondersteuning in de stad Utrecht.
Om bij te dragen aan het bereiken van deze doelstellingen en het aanbod van het samenwerkingsverband verder te
ontwikkelen, was SPO Utrecht dit jaar actief in het bestuur van het SWV (als lid) en in de beleidsgroep (als
beleidsadviseur). Daarnaast hebben directeuren van SPO Utrecht scholen en beleidsadviseurs bijgedragen aan de
werkgroep Sterke Basis en de werkgroep MHB (meer- en hoogbegaafden).
SPO-scholen ontvingen in 2021 € 1.213.913 van het samenwerkingsverband (in 2020: € 1.338.884) voor de
basisondersteuning. Begroot was € 1.227.449 Het bedrag per leerling is voor schooljaar 20/21 € 136 en voor
schooljaar 21/22 € 139. Deze middelen werden door scholen ingezet voor extra expertise en om extra ondersteuning
te bieden aan leerlingen in de school.
Op aanvraag ontvingen scholen, voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, € 442.971 (begroot was
€ 722.500) in de vorm van arrangementen.
De ondersteuningsgegevens vanuit het samenwerkingsverband zijn vermeld in onderstaande tabel.
Ondersteuningsgegevens SPO Utrecht
kalenderjaar 2021
Consulten
Startgesprek
A&O traject
Arrangementen
EO Magis
Extra ondersteuning
TLV's
TLV SBO
TLV SO

Aantal
313
121

14
239

75
64
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2.6 Risico’s en risicobeheersing
1. Risico’s ten aanzien van leerlingen
Bij een daling of stijging van het aantal leerlingen is er sprake van een vertraagd effect, doordat de
bekostiging per schooljaar is gebaseerd op het aantal en soort leerlingen op de peildatum 1 oktober van het
voorafgaande kalenderjaar. Dit kan echter financieel wel een fors effect hebben. Gemiddeld ontvangen we
een leerling € 6.000-6.500 aan variabele rijksbijdragen op. Een theoretische daling van 5% van het totaal
aantal leerlingen veroorzaakt een afname van circa € 3.250.000 Door het opstellen van een gedetailleerde
meerjarenbegroting per school worden deze effecten onderkend. Het leerlingaantal van SPO Utrecht
stabiliseert de komende jaren op stichtingsniveau. Op schoolniveau is wel soms een sterke krimp of groei te
zien. Door de bestuursaanstelling van het personeel is overplaatsing mogelijk van krimp- naar groeischolen.
Door bovengenoemde werkwijze worden de personele risico’s grotendeels beheerst. In de stad Utrecht zien
we het leerlingaantal stabiliseren.
Naast bovengenoemd risico is op 1 februari 2021 de “Wet meer ruimte voor nieuwe scholen” voor het
basisonderwijs in werking getreden. In de kern wijzigt de stichtingssystematiek van de Wet Primair Onderwijs
(WPO). De oude systematiek ging uit van een veronderstelde belangstelling op basis van erkende richtingen.
De richting van een school was doorslaggevend bij de beoordeling van een aanvraag voor de stichting van
een nieuwe school. De nieuwe systematiek gaat uit van het aantonen van belangstelling van ouders middels
ouderverklaringen of (bij uitzondering) door een marktonderzoek. De richting van scholen is niet langer
relevant voor de stichting van scholen. Wel kan de richting een onderdeel zijn van de identiteit van de school,
maar dat is een zaak van het bevoegd gezag en de ouders.
De ruimere wetgeving betekent voor SPO Utrecht een grotere kans op (tussentijdse) uitstroom van leerlingen,
indien een nieuwe school zich vestigt in een bestaande wijk. Mogelijk neemt ook de instroom van 4-jarigen af
(op lange termijn). We houden veel contact met de gemeente en de besturen in de stad, zodat we het risico
tijdig kunnen zien aankomen.
2. Risico’s ten aanzien van kwaliteit onderwijs
SPO Utrecht besteedt veel aandacht aan onderwijskwaliteit en een systematische kwaliteitszorg. De kwaliteit
van het onderwijs is voor ouders van belang bij schoolkeuze. Als de kwaliteit in het geding is kan dat leiden
tot een afname van leerlingen. En natuurlijk is het personeelstekort een bedreiging voor de kwaliteit van
onderwijs (zie 3). Het coronavirus is mogelijk niet blijvend onder controle. Het virus heeft in 2020 en 2021
een grote invloed gehad op het onderwijs. De impact hiervan blijft ongewis.

3. Risico’s ten aanzien van personeel
Hierbij kan men denken aan risico’s op het gebied van ziekteverzuim, wachtgeld, krapte op de arbeidsmarkt
en kwaliteit. SPO Utrecht is eigen risicodrager voor alle ziekteverzuim. Voor de vervanging van ziek personeel
wordt een vast percentage van de personeelskosten in het schoolbudget gealloceerd voor ziektevervanging.
Uit het restant wordt de organisatie van de gezamenlijk flexibele schil (PRO- en Flexpool) bekostigd en een
“calamiteitenvoorziening” gevormd voor onvoorziene risico’s op dit gebied. Totaal wordt er € 2.064.000
gereserveerd voor ziektevervanging en zwangerschap (WAZO). Het beleid is erop gericht om het
ziekteverzuimcijfer op of onder het landelijk gemiddelde te houden. In 2021 was ons gemiddelde
ziekteverzuimcijfer 5,7% Dit is onder het landelijk gemiddelde. Risico’s ten aanzien van transitievergoeding,
de krapte op de arbeidsmarkt en risico’s ten aanzien van kwaliteit zijn moeilijk kwantificeerbaar.
4. Risico’s ten aanzien van huisvesting
De scholen zijn thans gevestigd in totaal 44 gebouwen. Het onderhoud komt voor rekening van SPO Utrecht.
Deze activiteiten zijn beschreven in een meerjarenonderhoudsplan (MOP). Voor de financiering van dit MOP is
een onderhoudsvoorziening gecreëerd. Jaarlijks wordt er op basis van dit MOP aan deze voorziening
gedoteerd. Dit risico betreft hoge onverwachte onderhoudslasten die niet uit de voorziening gefinancierd
kunnen worden.
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In de bouw zien we ook een schaarste op de arbeidsmarkt en een schaarste aan bouwmaterialen. Daardoor
zien we de prijzen van bouwkosten flink stijgen.

5. Risico’s ten aanzien van (nieuw)bouw
SPO Utrecht bouwt regelmatig nieuwe schoolgebouwen. In veel gevallen is zij dan bouwheer van het project.
In principe betaalt de gemeente de kosten voor het bouwen van een schoolgebouw. Doordat we bouwheer
zijn, hebben we meer sturingsmogelijkheden in het project, maar lopen we soms wel een risico als de kosten
hoger uitpakken dan is begroot c.q. is toegekend door de gemeente. We zien een risico ontstaan als
bouwprojecten langer duren, door bijvoorbeeld het ontbreken van vergunningen, de problematiek rondom
stikstof, etc. Voor scholen die gebouwd worden in een complete nieuwbouwwijk geldt dat we niet alleen
afhankelijk zijn van de snelheid van de bouw van het schoolgebouw, maar ook van de wijk eromheen. Als de
bouw van huizen in de nieuwbouwwijk achterblijft of vertraagt dan zal de instroom van de kinderen op de
school ook langer duren.

6. Fiscale risico’s
SPO Utrecht is als onderwijsinstelling vrijgesteld van vennootschapsbelasting. De risico’s betreffen hier de
afdracht van de loonheffing en, in zeer beperkte mate, omzetbelasting. Met de belastingdienst is in 2016 een
individueel convenant horizontaal toezicht gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd om te streven naar een
permanent actueel inzicht in relevante gebeurtenissen en snelle standpuntbepaling teneinde de
rechtszekerheid te vergroten. Na goed overleg met de belastingdienst is het convenant horizontaal toezicht
per 1-1-2022 beëindigd. We houden wel goed contact met de belastingdienst en hebben jaarlijks een
afstemming over wat er speelt.

7. Algemeen restrisico
Aan deze 7 risico’s wordt een algemeen restrisico toegevoegd. Dit betreft een aantal risico’s die niet hoog
genoeg of onvoldoende kwantificeerbaar zijn. Bijvoorbeeld de instabiliteit van de reguliere rijksbekostiging.
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3. Verantwoording van de financiën
Inleiding
De jaarrekening 2021 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring en geeft een getrouw beeld van het
vermogen, de financiële positie en het resultaat over 2021. Het resultaat is € 6.838.181 positief. Het sterk positieve
resultaat kan worden verklaard door de extra subsidies en de extra bekostiging die we hebben ontvangen in het
kader van het corona(virus) en het voorkomen en herstellen van de onderwijsachterstanden die daardoor zijn
ontstaan. Ook heeft de International School Utrecht (ISU) een veel positiever resultaat dan verwacht, door enerzijds
een hogere bekostiging (m.n. NPO) en anderzijds door lagere kosten voor personeel en voor huisvesting.

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
Leerlingen
Vorig jaar
2020
BO (incl. ISU)

Verslagjaar
2021

2022
Begroot

2023
Begroot

2024
Begroot

9.429

9.092

9.213

9.345

9.440

(V)SO

423

470

471

471

471

SBO

174

147

147

147

147

10.026

9.709

9.831

9.963

10.058

Aantal leerlingen (totaal)

Wat zien we?
De scholen van SPO Utrecht zijn breed verdeeld over de stad Utrecht en haar buitenwijken. Ook vertegenwoordigen
onze scholen een breed onderwijsconcept in het basisonderwijs. Naast de reguliere basisscholen zijn er namelijk ook
een aantal scholen in het Jenaplan-, Montessori- en het Daltononderwijs. Ook is aanbod voor hoogbegaafden, en zijn
er speciale scholen voor kinderen met specifieke behoeften omtrent gedrag en voor kinderen die zeer moeilijk leren.
Tenslotte is er ook een internationale school. We hebben hiermee een breed aanbod in het basisonderwijs voor alle
kinderen.
Echter, de ontwikkeling van het leerlingaantal is niet alleen afhankelijk van een breed aanbod, maar ook van zaken
waar we minder invloed op hebben zoals demografie en migratie. Prognoses van de gemeente Utrecht laten zien dat
het aantal kinderen in de leeftijd 4 t/m 11 jaar licht afneemt (2020: 31.807 / 2025: 31.248), ondanks de groei van de
stad. Dit merken we ook binnen onze stichting. Afhankelijk van de wijk in de stad zien we het leerlingaantal
stabiliseren of afnemen. Een aantal scholen zien we krimpen. Dit wordt gecompenseerd door enkele scholen die wel
groeien (nieuwbouw).
Hoe gaan we ermee om?
We willen een beter beeld krijgen naar de ontwikkeling van de leerlingaantallen per wijk en per school. We zijn
hierover in overleg met de gemeente.
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FTE
Vorig jaar
2020

Verslagjaar
2021

2022
Begroot

2023
Begroot

2024
Begroot

Bestuur / management

49

49

48

48

47

Onderwijspersoneel (OP)

682

676

745*

682**

633

Ondersteunend personeel (OOP)

122

152

117

117

123

Aantal FTE

* 2022  waarvan 78 FTE extra begroot ivm NPO-inzet.
**2023  waarvan 39 Fte extra begroot ivm NPO-inzet (7 maanden).

Wat zien we? (algemeen)
Hoeveel personeel er nodig is in een school is afhankelijk van het aantal leerlingen en de wijze waarop zij
gegroepeerd worden in de school. Ook kan worden gekeken naar de zorgzwaarte van het onderwijs, de diversiteit
van de leerlingen, en ook de extra ondersteuning die wordt geboden. Scholen maken ieder jaar een formatieplan. In
het formatieplan wordt uitgewerkt hoe de indeling voor het komende schooljaar zal zijn, en welke formatie daarbij
nodig is. Het formatieplan gaat uit van een schooljaar (dus niet kalenderjaar) dat start per 1 augustus. Het moment
waarop een school echt kan sturen op haar formatie, en daarmee op haar uitgaven, is daarom ook per 1 augustus.
Wat zien we in 2021 (e.v.)?
Binnen de reguliere begroting hadden de scholen per 1-8-2021 (start schooljaar 2021-2022) een passende formatie.
Voor sommige scholen betekende dat het naar beneden bijstellen van de formatie, en dat is in de meeste gevallen
ook gelukt. Echter, door de komst van de extra middelen i.v.m. het corona(virus), hebben de scholen hun formatie
niet hoeven bijstellen maar juist hun personeel vastgehouden en uitgebreid, daar waar mogelijk. In de begroting is
onderscheid gemaakt tussen de reguliere formatie en de NPO-formatie.
Door het grote personeelstekort op de arbeidsmarkt is het soms makkelijk om vacatures te begroten, maar moeilijk
om ze daadwerkelijk ingevuld te krijgen. Daardoor ontstaat er een verschil tussen de werkelijke FTE’s (2021) en
begroot FTE’s (2022, e.v.).
Hoe gaan we ermee om?
In zowel de begroting als ook de realisatie moeten scholen een passende vaste formatie hebben. De inzet op NPOformatie is extra. De reguliere formatie en de NPO-formatie worden apart van elkaar geregistreerd. We stemmen
regelmatig met de scholen af en controleren dan (onder andere) de formatie.
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3.2 Staat van baten en lasten en balans
Staat van baten en lasten
Vorig jaar
2020

BATEN
Rijksbijdragen
Overige
overheidsbijdragen
en subsidies
Baten werk in
opdracht van
derden
Overige baten
TOTAAL BATEN
LASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
TOTAAL LASTEN
SALDO
Saldo baten en
lasten
Saldo financiële
baten en lasten

Begroting Realisatie
verslagjaar verslagjaar
2021

2021

Verschil
2022

2023

2024

Verschil
verslagjaar

verslagjaar
t.o.v. vorig
t.o.v.
jaar
begroting

68.844

66.849

78.106

79.834

74.508

70.586

11.257

9.262

2.883

2.290

3.010

2.566

2.194

2.055

720

127

2.688
74.415

3.245
72.384

3.827
84.943

3.140
85.540

3.333
80.035

3.544
76.185

582
12.559

1.139
10.528

63.237
1.896
4.942
5.688
75.763

60.876
2.224
4.556
5.338
72.994

65.001
2.090
5.622
5.326
78.039

72.440
2.357
4.875
5.510
85.182

67.873
2.426
4.969
5.032
80.300

63.919
2.179
5.078
4.948
76.124

4.125
-134
1.066
-12
5.045

1.764
194
680
-362
2.276

-1.348

-610

6.904

358

-265

61

7.514

8.252

-30

-39

-66

-60

-60

-61

-27

-36

-1.378

-649

6.838

298

-325

0

7.487

8.216

Saldo
buitengewone
baten en lasten
TOTAAL
RESULTAAT
Bedragen x € 1.000
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Resultaat en exploitatie
Het resultaat van 2021 is € 6.838.994 positief. Dit resultaat kan worden verklaard door de hoge bedragen die we
extra hebben ontvangen in verband met het beperken en voorkomen van de achterstanden die zijn ontstaan door
de aanwezigheid van het corona(virus). Daarnaast zorgt ook de International School Utrecht (ISU) ook voor een
substantieel hoger resultaat, door enerzijds een hogere bekostiging (m.n. NPO) en anderzijds door lagere kosten
voor personeel en voor huisvesting.
De extra bekostiging en subsidies waren op het moment van opstellen van de begroting nog niet bekend. Daardoor
zijn zij ook niet in de begroting verwerkt.
De extra middelen die we in 2021 (naast de reguliere bekostiging) hebben ontvangen zijn, onder andere:
- Subsidie Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s (IOP)
€ 1.176.000
- Subsidie Extra Handen in de Klas (EHK)
€ 1.503.000
- Bekostiging, Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
€ 3.676.000 (5 mnd. in 2021)
- Bekostiging, Nationaal Programma Onderwijs (NPO, arbeidsmarkttoelage)
€ 763.000
Het resultaat van de ISU bedraagt € 1.804.178 (begroot was € 129.000). Het resultaat van de ISU wordt opgenomen
in een aparte bestemmingsreserve, en blijft daarmee beschikbaar voor de ISU.
Rijksbijdragen (+ € 11.257.000)
De hogere rijksbijdrage wordt veroorzaakt door hoge extra bedragen die we hebben ontvangen in verband met het
beperken en voorkomen van de achterstanden die zijn ontstaan door het coronavirus (hierboven genoemd).
Daarnaast is de bekostiging ook weer geïndexeerd in verband met de nieuw afgesloten CAO 2021 en een
inflatiecorrectie. We hebben toch een kleine groeibekostiging ontvangen van € 238.000 voor de basisscholen. In het
schooljaar 20/21 (dus vanaf teldatum 1-10-2019) is het leerlingaantal iets toegenomen en daardoor kwamen we in
aanmerking voor groeibekostiging voor de reguliere basisscholen. Deze was niet begroot. Voor het Speciaal
Onderwijs hebben we € 683.000 groeibekostiging ontvangen. Deze was begroot op € 390.000. De
basisondersteuning van het samenwerkingsverband is met ingang van het nieuwe schooljaar 21/22 gestegen naar
€ 139,- per leerling (in schooljaar 20/21 was dit € 136,- p/ll).
Overige overheidsbijdragen en subsidies (+ € 720.000)
In verband met de onzekerheid over de voortzetting van de gemeentelijke subsidies zijn alleen de subsidiebaten in
de begroting opgenomen waarover zekerheid bestond. In 2021 zijn door de gemeente Utrecht uiteindelijk meer
subsidietrajecten beschikbaar gesteld. Deze extra baten hebben uiteraard ook tot extra lasten geleid.
Overige baten (+ € 582.000)
De verhuur opbrengsten zijn € 200.000 hoger dan begroot.
De detachering opbrengsten zijn € 83.000 lager dan begroot.
Verder wordt het verschil in deze post veroorzaakt door de hogere ouderbijdrage van de International School. Dit
heeft te maken met de nieuwe afspraken tussen de besturen NUOVO en SPO Utrecht, ingaande per 1-8-2020. De
doorbelasting betreft niet alleen een hogere bate, maar ook hogere kosten.
Personeelslasten (+ € 1.302.000)
In 2021 is de nieuwe CAO 2021 van kracht. Dit zorgt voor hogere loonkosten dan waarmee is begroot, en ook een
extra loonuitkering in november 2021.
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Overige personeelslasten en uitkeringen (+ € 2.823.000)
De grootste afwijkingen in de overige personeelslasten zijn:
• De externe inhuur bedraagt € 2.528.000. Begroot was € 1.070.000.
• De opleidingskosten zijn een stuk lager dan begroot (€ 775.000 realisatie / € 972.000 begroot). Dit komt
grotendeels doordat opleidingen tijdens het corona(virus) niet zijn doorgegaan.
• De dotatie aan de personeelsvoorzieningen is hoger dan begroot (€ 930.000 realisatie / € 350.000 begroot).
Dit komt door een aantal langdurig zieken waarvoor we een voorziening hebben moeten opnemen, en door
de nieuwe voorziening voor transitievergoedingen (per 1-1-2021 vallen we onder het arbeidsrecht en
daardoor is transitievergoeding vanaf die datum voor ons een nieuwe kostenpost en voorziening).
• De ontvangen uitkeringen (UWV/WAZO) zijn € 430.000 hoger dan begroot. Er waren meer zwangerschappen
dan verwacht.
Afschrijvingen (-/- € 134.000)
Per school en ook ten behoeve van het gezamenlijke wordt een meerjaren-investeringsbegroting opgesteld. Deze
begrotingen worden jaarlijks geactualiseerd. In 2021 bedragen de totale investeringen € 3.831.000 (begroot was €
3.005.000).
Huisvestingslasten (+ € 1.066.000)
In de huisvestingslasten zitten enkele grote kostenposten die we sterk zien stijgen.
• De schoonmaakkosten zijn € 328.000 hoger dan begroot.
Er zijn extra schoonmaakkosten i.v.m. het corona(virus). Maar ook zonder corona(virus) zien we de prijzen
van schoonmaak sterk stijgen. In 2022 wordt gestart met een nieuwe aanbesteding voor de schoonmaak.
• De energiekosten zijn € 210.000 hoger dan begroot.
De stijgende energietarieven merken we ook op de scholen. Bij energieleveranciers hebben we nu nog
enkele vaste contracten. Maar als die contracten aflopen zullen de energieprijzen nog verder toenemen.
De kosten van stadsverwarming zien we wel al stijgen.
• De kosten van (groot) onderhoud zijn in totaal € 775.000 hoger dan begroot.
Omdat de (groot) onderhoudsvoorziening niet toereikend is, is hierin een extra dotatie gedaan van
€ 565.000,-.
Overige lasten (-/- € 12.000)
De overige lasten bestaan vooral uit administratie- en beheerskosten, leermiddelen, culturele vorming, ict-kosten,
reproductie- en projectkosten. Veel kosten die hier verantwoord worden hangen samen met doelsubsidies (zie ook
overige baten). Dit is tevens de voornaamste reden van de overschrijding ten opzichte van de begroting.
De belangrijkste overschrijdingen zijn:
• Administratie + accountancy (-/- € 308.000); dit heeft te maken met het inbesteden van de administratie.
Door de inbesteding worden de kosten voor administratie niet meer extern gemaakt, maar zijn dit
loonkosten.
• Deskundigenadvies (+ € 368.000); de advieskosten hebben betrekking op juridisch advies, en
aanbestedingen, en het inbesteden van de administratie.
• Planmatig onderhoudsbeheer (+ € 32.000); deze extra kosten zijn i.v.m. huisvestingsprojecten voor zowel de
(ver)bouw als ook het organiseren van het onderhoud.
• ICT-kosten (+ € 340.000);
- Het gebruik van (leermiddelen)software neemt in aantal en in prijs. De kosten hiervoor zijn
€ 180.000 hoger dan begroot;
- De kosten voor het inrichten en ondersteunen van de ICT zijn € 160.000 hogerKPMG
dan Audit
begroot.
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•
•
•

Leermiddelen (+ € 110.000)
Projecten (+€ 44.000)
De verwerking van de overname van activa/passiva overname van ISU zorgt voor een bijzondere bate van
€ 586.154. Deze is in de jaarrekening verwerkt onder de post “Beheer en bestuur”.
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Balans in meerjarig perspectief
Realisatie
vorig jaar
2020

Realisatie
verslagjaar
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

ACTIVA
VASTE ACITVA
Immateriële vaste activa

-

-

-

-

-

Materiële vaste activa

8.891

10.560

10.559

9.325

7.893

Financiële vaste activa

311

232

340

355

370

9.202

10.792

10.899

9.680

8.263

-

-

-

-

-

6.414

7.264

6.415

6.415

6.415

-

-

-

-

-

8.516

12.522

13.418

14.330

15.747

Totaal vlottende activa

14.930

19.786

19.833

20.745

22.162

TOTAAL ACTIVA

24.132

30.578

30.732

30.425

30.425

9.954

12.706

13.004

12.697

12.697

90

4.177

4.177

4.177

4.177

-

-

-

-

-

10.044

16.883

17.181

16.847

16.847

1.969

2.444

2.300

2.300

2.300

LANGLOPENDE SCHULDEN

-

-

-

-

-

KORTLOPENDE SCHULDEN

12.119

11.251

11.251

11.278

11.278

TOTAAL PASSIVA

24.132

30.578

30.732

30.425

30.425

Totaal vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende effecten
Liquide middelen

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Overige reserves en fondsen
Totaal eigen vermogen
VOORZIENINGEN

Bedragen x € 1.000
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De mutaties in de balans zijn als volgt verklaarbaar:
• De vaste activa loopt gelijkmatig door. De begrote investeringen en begrote afschrijvingen zijn hierin
verwerkt.
• De financiële vaste activa is een waarborgsom voor devices.
• In 2021 hadden we een flink positief resultaat. Dit zien we terug in de toename van de liquide middelen. Ook
zijn de kortlopende schulden iets afgenomen.
• De voorzieningen zijn in 2021 iets gestegen. De voorziening voor ziekteverzuim en de voorziening voor
transitievergoedingen zijn toegenomen.
• De begrote resultaten in 2022 t/m 2024 zijn verwerkt in het eigen vermogen.

3.3 Financiële positie
Kengetallen (continuïteitsparagraaf)
Kengetal

Solvabiliteit 2
weerstandsvermogen
Liquiditeit

Realisatie
Vorig jaar
2020

Realisatie
Verslagja
ar
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Signalering

0,50

0,63

0,63

0,63

0,63

Ondergrens: <0,30

13,5%

19,9%

20,1%

21,0%

22,1%

Ondergrens: < 5%

1,23

1,76

1,76

1,84

1,97

Ondergrens: <0,75
Afhankelijk van
reservepositie van
het schoolbestuur.

Rentabiliteit

Reservepositie

Eigen vermogen, publiek
Signaleringswaarde

-1,85%

8,05%

0,35%

-0,41%

0,00%

-0,04

0,00

0,01

0,02

0,04

€ 9.954
€ 12.612
0,8

€ 14.998
€ 14.807
1,0

€ 15.286
€ 14.836
1,0

€ 14.952
€ 13.327
1,1

€ 14.952
€ 11.702
1,3

Bovengrens: 0%.

Toelichting van de kengetallen (definities):
• Solvabiliteit 2
(eigen vermogen + voorzieningen) / balanstotaal
Dit kengetal geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen en verschaft daarmee inzicht in:
- de mate waarin de bezittingen (activazijde van de balans) zijn gefinancierd met eigen vermogen
inclusief de voorzieningen;
- de mate waarin het schoolbestuur in staat is om op langere termijn aan haar financiële
verplichtingen te kunnen voldoen.
•

Weerstandsvermogen
Eigen vermogen / totale baten
Hiermee wordt de omvang van de reserves gerelateerd aan de omvang van de instelling (op basis van de
hoogte van de totale baten).
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•

Liquiditeit
Vlottende activa / kortlopende schulden
Dit kengetal geeft aan in hoeverre het schoolbestuur in staat is om op korte termijn aan haar verplichtingen
te kunnen voldoen.

•

Rentabiliteit
Resultaat / totale baten x 100%
Dit kengetal geeft aan wat het resultaat is in vergelijking met de totale baten:
- Als het nodig is om de financiële positie te versterken van is een rentabiliteit van > 0 wenselijk;
- Als alle reserves op peil zijn gebracht, ligt een (meerjarige) rentabiliteit van 0% meer in de lijn der
verwachting.
- Een negatieve rentabiliteit is gewenst wanneer de reservepositie als te hoog wordt gekwalificeerd.

•

Reservepositie
(Publiek EV -/- signaleringswaarde publiek EV) / totale baten
Dit kengetal geeft de maximale bovengrens aan van de totale publieke reserves. Als het eigenvermogen
groter is dan het normatieve eigen vermogen, zou er sprake kunnen zijn van een mogelijk bovenmatige
reserve.

•

Signaleringswaarde
De signaleringswaarde voor PO grote besturen = (0,5 x aanschafwaarde gebouwen x index 1,27) +
(boekwaarde materiele vaste activa) + (0,05 x totale baten).

Financiële positie en continuïteit
De stichting is financieel gezond. We zijn zowel op korte termijn (liquiditeit) als ook op lange termijn (solvabiliteit 2)
in staat om aan onze verplichtingen te voldoend. De reserve positie van de stichting is voldoende en ligt nagenoeg in
lijn met de signaleringswaarde, zoals OC&W die berekent en gebruikt voor de beoordeling.
Voor de komende jaren is een rentabiliteit tussen 0% en 1% wenselijk. De jaarrekening is opgemaakt uitgaande van
de veronderstelling van continuïteit van de stichting.
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Bijlage 1 Verslag 2021 Raad van Toezicht

Jaarverslag Raad van Toezicht
Inleiding
De Raad van Toezicht (RvT) van SPO Utrecht ziet erop toe dat de doelstellingen worden behaald die wettelijk en
maatschappelijk van SPO Utrecht mogen worden verwacht, en dat de algemene gang van zaken plaatsvindt op een
te verantwoorden wijze.
Daarnaast ziet de RvT erop toe dat het College van Bestuur (CvB) de stichting op adequate wijze bestuurt op het
gebied van onderwijs, kwaliteit, huisvesting, financiën en bedrijfsvoering. En de RvT bewaakt dat onder het bestuur
van het CvB geen beleid wordt gevoerd of praktijken plaatsvinden die onwettig zijn, in strijd zijn met de statuten, in
strijd zijn met de gangbare ethische opvattingen of het gezond verstand.
De RvT gebruikt een toezichtkader (op basis van Policy Governance) en de code Goed Bestuur van de PO-Raad als
leidraad voor zijn toezichthoudende taak.
2021 was ook voor de RvT een bijzonder jaar, waarin de wereld nog steeds in de ban was van het corona(virus). Het
onderwijs werd hiermee voor een grote opgave gesteld, en er werd veel verlangd van de creativiteit en het
uithoudingsvermogen van alle medewerkers en het bestuur van SPO Utrecht. De RvT spreekt op deze plek haar
waardering uit voor iedereen die zich ingespannen heeft om deze uitdagingen het hoofd te bieden.
Omvang, samenstelling en honorering
De RvT bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De leden nemen zitting voor een termijn van vier jaar. Zij
treden af volgens een door de RvT vastgesteld rooster. Ze zijn herkiesbaar na de eerste termijn van vier jaar. Leden
van de RvT kunnen niet langer dan acht jaar aaneengesloten zitting hebben in de RvT.
De samenstelling van de RvT is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar en het CvB onafhankelijk en kritisch
kunnen opereren. Binnen de RvT zijn verschillende expertisegebieden vertegenwoordigd, waaronder financiële,
juridische en onderwijs-inhoudelijke expertise.
De vergoeding van de leden van de RvT sluit aan bij de landelijke adviesregeling van de Vereniging van
Toezichthouders in het onderwijs en de kinderopvang (VTOI-NVTK) en past binnen de Wet normering topinkomens.
De vastgestelde vergoedingen passen in ruime mate binnen de gehanteerde grenzen van de wet en de richtlijnen
van de VTOI-NVTK.
Eind 2021 nam de RvT afscheid van Bert Lubbinge. De RvT is hem veel dank verschuldigd, hij heeft gedurende lange
tijd zijn kennis en ervaring ingebracht en was een constructief-kritische gesprekspartner in de RvT. De RvT heeft in
een goede opvolging kunnen voorzien door de voordracht van Bram Eidhof (op voordracht van de GMR), die in 2022
formeel benoemd is door de gemeenteraad en daarom niet is opgenomen in onderstaand overzicht.
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In 2021 bestond de Raad van Toezicht uit:
Naam

Rol in Raad van
Toezicht

Elske
Overgoor

Ben Noy

Hoofdfunctie in
2021

Benoem Benoemd tot
d op
voordrac
ht van

Aftrede Honorering
nd
(ex btw)
(herkie
sbaar
tot)

Voorzitter en lid
directeur strategie
werkgeverscommiss en beleid UMC
ie
Utrecht

RvT

01-03-2025

2025

€ 10.000

Lid, lid CvT
ISUtrecht en lid
auditcommissie

partner bij
Ambassador
Vermogensbeheer

RvT

01-06-2023

2023

€ 7.000

Bert Lubbinge Lid en lid CvT
ISUtrecht

eigenaar Ayudar

GMR

afgetreden
met ingang
van 1 januari
2022

Patrick van
Aart

Lid, vicevoorzitter
en lid
auditcommissie

algemeen directeur
Gunnebo

RvT

01-03-2025

2025

€ 7.000

Lisa Janssen

Lid en lid
zelfstandig
werkgeverscommiss professional in
ie
kunst & onderwijs,
directeur/eigenaar
AeQui
evaluatiebureau
voor het hoger
onderwijs

GMR (o) 01-03-2023

2027

€ 6.000

Erwin Derks

Lid

zelfstandig adviseur GMR (o) 01-03-2023
en interim-manager

2027

€ 5.000

Frédérique
ten Berge

Lid en lid
Mede-eigenaar Ten
werkgevers-commis Berge | Leerkotte
sie
Advocaten

2028

€ 6.000

RvT

23-04-2024

€ 6.000
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De bestuurders werden conform de cao bestuurders PO 2020 gehonoreerd.
(dit zijn de totale werkgeverslasten)
Honorarium

Thea Meijer,
voorzitter

0,9 fte

€ 129.061,77

Eric van Dorp

1 fte

€ 147.514,45

Thea Meijer was in 2021 lid van het Algemeen Bestuur van de PO-Raad. Hiervoor werden door SPO Utrecht de
volgende vergoedingen ontvangen: vergoeding PO-Raad € 5.500.
Werkzaamheden en beoordeling
Alleen de laatste vergadering van het jaar vond live plaats, alle vergaderingen daarvoor vonden digitaal plaats
vanwege het corona(virus).
In 2021 kwam de RvT vijf keer bijeen voor een reguliere vergadering, in het bijzijn van het CvB. De vergaderingen
vonden plaats op basis van een vooraf vastgestelde inhoudelijke jaarplanning, met specifieke agendapunten,
themabesprekingen en presentaties. Tijdens delen van deze vergaderingen zijn geregeld functionarissen vanuit de
organisatie uitgenodigd om hun visie op bepaalde thema’s te geven. De RvT wordt door middel van
kwartaalrapportages door het bestuur geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot de besteding van de
middelen en de belangrijkste thema's uit het Koersplan en de beleidsbegroting. Daarnaast hadden de voorzitter en
vicevoorzitter van de RvT regelmatig bilateraal (voor)overleg met het CvB.
De RvT heeft in 2021 twee studiedagen gehouden, in maart en in mei. De studiedag in maart stond vooral in het teken
van de jaarlijkse schoolbezoeken, die deze keer digitaal werden georganiseerd. De RvT constateert dat deze
schoolbezoeken – ook in digitale vorm – zeer waardevol zijn. Tijdens de studiedag in mei werd onder begeleiding van
een extern adviseur gesproken over de toepassing van waardengericht toezicht binnen de Policy Governance. Dit
was een vervolg op een studiedag in november 2020. Tevens is onder externe begeleiding een teamanalyse van de
RvT uitgevoerd en is tijdens de studiedag stilgestaan bij teamrollen en relatie tot toezichtstijl en teamsamenstelling.
De auditcommissie is in 2021 verschillende keren bijeengeweest, in het bijzijn van het bestuurslid met financiën in
portefeuille en de controller. Aan de orde waren onder andere:
• de jaarrekening 2020, het accountantsverslag en de adviesbrief van de accountant;
• de begroting 2022 en de externe ontwikkelingen in relatie tot de prognose en de meerjarenbegroting vanaf
2022.
De werkgeverscommissie is in 2021 verschillende keren bijeengeweest. De belangrijkste taak was het werven van
een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Dit proces is onder begeleiding van een extern werving- en
selectiebureau zorgvuldig en in goede samenwerken met (een afvaardiging van) de GMR, het bestuursbureau en de
directeuren verlopen. Uitkomst van dit proces was een unanieme keuze voor Anko van Hoepen als voorzitter van
het College van Bestuur met ingang van 1 januari 2022.
Twee RvT-leden maken deel uit van de Commissie van Toezicht van de International School Utrecht (ISUtrecht).
Voor deze werkzaamheden verwijzen we naar het jaarverslag van ISUtrecht.
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Puntsgewijs kwamen, naast de jaarlijks terugkerende ijkpunten, de volgende onderwerpen in de vergaderingen van de
RvT aan de orde.
Goedkeuring is verleend aan:
• de jaarrekening 2020;
• de begroting 2022;
• het voorstel tot aanbesteding van de accountant.
Besloten is om:
• Bram Eidhof ter benoeming tot lid van de RvT aan de gemeenteraad van Utrecht voor te dragen;
• Erwin Derks per 1 januari 2022 te benoemen tot lid van de CvT van de ISU.
Besproken is onder andere:
• het corona(virus), de gevolgen daarvan en de manier waarop de organisatie hieraan het hoofd biedt;
• de inzet van de toegekende middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO);
• de ontwikkeling van het leerlingenaantal;
• de (positieve) uitkomsten van de bestuurlijke visitatie en de bijbehorende zelfevaluatie van het CvB;
• de International School Utrecht (ISU), de samenwerking met NUOVO en de financiering van de nieuwe
(tijdelijke en permanente) huisvesting van de ISU;
• het proces van aanbesteden van de accountant;
• de invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR);
• de gevolgen van het (toenemende) lerarentekort;
• het nieuwe gemeentelijke aanmeldbeleid met vaste aanmeldmomenten voor nieuwe leerlingen in groep 1.
De RvT heeft ten aanzien van het bestuur in zijn algemeenheid en de bovengenoemde punten in het bijzonder, zijn
vertrouwen in het CvB uitgesproken.
Horizontale verantwoording
Op diverse manieren is de RvT met stakeholders van SPO Utrecht in overleg.
De RvT heeft twee overlegmomenten met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR); eenmaal
bezoekt het dagelijks bestuur van de GMR de RvT, en eenmaal bezoekt een aantal RvT-leden de GMR-vergadering.
Tijdens dit overleg is het wederzijds vertrouwen uitgesproken en heeft de RvT zijn waardering overgebracht voor de
betrokkenheid en de inzet van de GMR.
In april vond het jaarlijkse overleg met de wethouder Onderwijs van de gemeente Utrecht plaats. De stand van zaken
van SPO Utrecht werd besproken, alsmede de ontwikkelingen met betrekking tot de ISU en het gemeentelijke
onderwijsbeleid.
Ten behoeve van de eigen ontwikkeling werden door de individuele leden cursussen gevolgd of het VTOI-NVTKjaarcongres bezocht. Alle leden zijn lid van de VTOI-NVTK.
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Bijlage 2 Jaarverslag 2020/2021 GMR

1.

Algemeen

Dit is het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Primair Onderwijs Utrecht
(SPO). In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van de werkzaamheden van de GMR in het schooljaar 2020 - 2021. Het
verslag is bedoeld voor de leden van de GMR en alle MR’en van de SPO-scholen.
1.1

Samenstelling en taakverdeling

De GMR bestond uit 37 leden: elke school vaardigt één lid af naar de GMR (een ouder of een leerkracht). Een GMRlid heeft meestal zitting in de MR van de betrokken school, maar dat is niet verplicht. De meeste scholen zijn het
merendeel van de vergaderingen ook aanwezig.
Het dagelijks bestuur (DB) bestond uit:
•
•

de voorzitter, Sanne van den Hoek, ouder van OBS Pantarijn
secretaris Lenneke Reumer, leerkracht van OBS Het Zand.

Verder was er een financiële commissie die de GMR adviseerde over de begroting en de jaarrekening.
De notulen werden gemaakt door Karin Koeleman (Lantana Managementondersteuning).
1.2
De vergaderingen
In het schooljaar 2020 –2021 heeft de GMR 4 keer vergaderd. De bijeenkomsten werden voorbereid door het
dagelijks bestuur, in overleg met het College van Bestuur. In verband met het corona(virus) vinden de GMR
vergaderingen digitaal plaats.
Bij de vergaderingen was altijd een lid van het College van Bestuur aanwezig: Thea Meijer (voorzitter CvB) en/of Eric
van Dorp (lid CvB). De rol van het CvB is die van gesprekspartner en informant. Dit alles gericht op goed bestuurlijk
verkeer tussen het CvB en de GMR. De agenda van de vergaderingen is gesplitst in een deel waar het CvB aanwezig is
en een deel waar het CvB niet bij is. De besluitvorming is altijd zonder het College van Bestuur.
1.3
Samenwerking met…
…de Medezeggenschapsraden.
Op elke GMR-vergadering is het agendapunt mededelingen MR-en opgenomen. Dit agendapunt heeft als doel
informatie vanuit de MR’en uit te wisselen. Ook de rondvraag wordt gebruikt om bij andere MR’en te informeren
over allerlei vraagstukken.
Het DB bezoekt normaliter vergaderingen van een aantal MR’en gedurende het schooljaar. Echter door alle corona
maatregelen is hier dit schooljaar geen gelegenheid voor geweest.
Bij scholing van de MR of nieuwe MR-leden (MR Start, Basis of Verdieping van de VOO, www.voo.nl/cursus) draagt
de GMR 100% bij aan de cursuskosten. Daarnaast kan een MR een beroep doen op een bijdrage voor cursussen op
maat of gebruik van externe specialisten voor een bepaald onderwerp. Dat wordt vooraf afgestemd met de
secretaris van de GMR. Voor het goed functioneren van de MR is aan te raden dat MR-leden een cursus volgen.
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…het College van Bestuur.
Het DB van de GMR heeft 4x overlegd met het College van Bestuur over beleidsvoorstellen en lopende zaken. Het DB
is daarbij geïnformeerd over de ontwikkelingen in de organisatie. Tijdens dit overleg is ook de agenda van GMRvergaderingen aan de orde gekomen en werden de onderwerpen en benodigde documenten besproken en
voorbereid. Waar nodig werden medewerkers van het stafbureau in de vergadering uitgenodigd om informatie te
geven over bepaalde onderwerpen.
…de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht en de GMR bezoeken ieder jaar elkaars vergaderingen. Waar nodig kunnen daarnaast de GMR
en de RvT altijd contact zoeken. Ook is er af en toe telefonisch contact.

2.

Onderwerpen in 2020 – 2021

2.1

Reguliere zaken

Er zijn zaken die standaard ieder jaar op de agenda staan, zo zijn ook dit jaar onder andere de volgende
onderwerpen langsgekomen:
• De begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2021-2025
• De jaarrekening/jaarverslag 2020
• Het werkgelegenheidsbeleid 2021-2025/Voorjaarsnota
• Het vakantierooster 2021-2022
2.2

Specifieke zaken

Naast de reguliere zaken heeft de GMR ook aandacht besteed aan de onder meer volgende zaken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De inbesteding van de financiële administratie
Het actualiseren van het medezeggenschapsstatuut
Functieprofiel voorzitter college van bestuur
Aanpassen functieboek directeursfuncties en OOP
Aanpassing gesprekscyclus
Nieuw beleid inschaling personeelsleden
Stakingen in het onderwijs
ICT: overstap naar Het Plein
Jaarverslag vertrouwenspersoon
Opzet nieuwe kleinere GMR
Stedelijk aanmeldbeleid
Nationaal Programma Onderwijs
Samenwerkingsverband (SWV) Gastspreker: Jetta Spaanenburg
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Bijlage 3 Onderwijsresultaten

17CA - Jenaplanschool Wittevrouwen
17FL - ODBS Pieterskerkhof
17BT - OBS Tuindorp
17CL - De Koekoek
17ON - Daltonschool Rijnsweerd
17NX - obs de Klim
17RK01 - De Kleine Dichter
17DZ - Kohnstammschool
17EH - De Hoge Raven
10DL - Apollo 11
23DK - Voordorp
09HX - De Meander
17SK - obs Oog in Al
17CV - Dr. Bos
31JT - Johan de Wittschool
17FL01 - ODBS Puntenburg
08HP - Kees Valkensteinschool
27CP - Pantarijn
27YF - Obs Vleuterweide
28BC - Waterrijk
16IJ - Rietendakschool
29TZ - Obs Het Zand
31LH - Kindcentrum Rijnvliet
16BL - de Cirkel
16JP - Jules Verne
16BL01 - Maasplein
27CM - De Klimroos
16EJ - Prinses Margriet
17ER - Basisschool Anne Frank
16NM - OBS Overvecht
17RK - Obs De Panda
17QH - De Kaleidoskoop

20
20,1
20,3
20,9
21,3
22,4
23,2
23,3
23,5
23,9
23,9
24,1
24,2
24,3
24,8
25,5
26,1
26,7
28,2
28,4
28,6
28,8
29,3
29,8
33,5
34,4
36,5
36,6
37,6
37,9
38,6
39,7

3,73
3,43
4,94
5,28
5,48
6,36
6,91
7,62
7,9
5,67
6,3
6,86
7,17
7,59
7,81
7,91
6,8
7,96
7,66
7,38
8,83
7,8
8,23
8,71
8,27
7,8
7,01
6,11
6,08
5,59
5,38
4,31

98,6%
99,1%
98,5%
97,3%
98,8%
98,6%
97,2%
95,8%
96,5%
96,4%
96,2%
96,2%
91,5%
94,9%
95,7%
96,1%
96,6%
95,8%
95,3%
97,5%
83,0%
93,6%
94,4%
92,9%
94,4%
94,3%
93,0%
88,1%
93,0%
93,9%
88,5%
89,6%

76,4%
74,6%
69,4%
69,9%
85,9%
66,3%
62,9%
70,0%
67,4%
58,3%
66,7%
64,1%
55,3%
65,3%
63,4%
65,1%
63,6%
70,0%
60,4%
62,7%
50,4%
63,0%
61,1%
53,3%
51,2%
61,0%
59,7%
42,4%
53,8%
47,7%
38,8%
39,8%

78,4%
78,4%
78,4%
78,4%
74,8%
69,7%
69,5%
69,5%
69,5%
69,5%
69,5%
67,2%
67,2%
67,2%
67,2%
65,9%
64,8%
64,8%
63,3%
63,3%
63,3%
63,3%
62,1%
62,1%
55,1%
53,8%
49,5%
49,5%
49,2%
49,2%
47,1%
45,8%
kpmg

Schooleigen norm

Signaleringswaarde 2F/1S per
schoolweging

Landelijk gemiddelde 2F/1S

Resultaat referentieniveau
2F/1S

Resultaatreferentieniveau 1F

Spreidingsgetal 20-21

Schoolweging gemiddelde 18-21

Overzicht behaalde referentieniveaus per basisschool
In onderstaand schema zijn in de witte kolommen de opbrengsten van 2021 van de basisscholen van SPO Utrecht
weergegeven in percentage behaalde referentieniveaus 1F en 2F/1S. Hierin is te zien dat 3 scholen op basis van de
eindtoetsresultaten van 2018, 2019 en 2021 onder de signaleringswaarde voor 2F/1S scoren (weergegeven in de
tweede roze kolom) en 1 school onder de signaleringswaarde voor 1F. In de eerste roze kolom zijn de landelijk
gemiddelden per schoolweging weergegeven. Als we kijken naar de gemiddelde behaalde referentieniveaus 2F/1S
van de scholen van SPO Utrecht (tweede witte kolom), dan zien we dat 6 scholen boven het landelijk gemiddelde van
scholen met eenzelfde schoolweging scoren. In 2020 werden voor het eerst de resultaten berekend aan de hand van
het nieuwe onderwijsresultatenmodel. Vanwege het ontbreken van de eindtoets in 2020 werden de resultaten toen
alleen berekend over de jaren 2018 en 1019. Op dat moment scoorden 5 scholen onder de signaleringswaarde en 10
boven het landelijk gemiddelde van scholen met eenzelfde schoolweging.

66,8%
66,8%
66,8%
66,8%
63,9%
61,1%
58,6%
58,6%
58,6%
58,6%
58,6%
56,6%
56,6%
56,6%
56,6%
55,1%
53,6%
53,6%
50,6%
50,6%
50,6%
50,6%
49,0%
49,0%
41,5%
39,5%
35,7%
35,7%
33,9%
33,9%
32,1%
30,3%
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83,3%
79,7%
70,3%
76,7%
89,7%
71,7%
71,0%
62,0%
67,3%
63,3%
63,3%
70,0%
65,0%
61,7%
58,3%
68,3%
62,3%
55,0%
66,7%
73,7%
63,3%
66,7%
66,0%
58,3%
58,3%
60,0%
70,0%
58,3%
53,3%
53,3%
41,7%
45,0%
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Onderwijsresultaten Sbo en SO
De Sbo en SO scholen leggen jaarlijks aan de inspectie verantwoording af over het percentage leerlingen dat op basis
van het vastgestelde uitstroomprofiel in het OPP ook daadwerkelijk naar dit niveau uitstroomt. Het uitstroomprofiel
in het OPP wordt bovendien vastgesteld aan de hand van het IQ van de leerling. Daarnaast wordt ook beoordeeld of
na een jaar de leerling nog op de geadviseerde uitstroomplek zit (bestendiging). De scholen zijn ieder bezig om
daarnaast hun eigen schoolnormen vast te stellen en te communiceren in hun schoolgidsen. Daarnaast hanteert de
inspectie jaarlijks wisselende relatieve normen voor uitstroom en bestendiging1 voor de (V)SO scholen. De norm
voor bestendiging ligt jaarlijks rond de 80% voor SO en rond de 65% voor VSO. De relatieve norm is weergegeven
voor de onderdelen einduitstroom; IQ in relatie tot uitstroom; plaatsbestendiging en tussentijdse uitstroom. In juni
van het daaropvolgende schooljaar worden de resultaten van de opbrengstbevraging in het ISD van de betreffende
scholen gedeeld.
Uitstroombestemming 2019 – 2021
Uitstroombestemming Uitstroombestemmin Uitstroombestemming
2019
g 2020
2021
onder op
OPP
OPP

boven
OPP

ond
er
OPP

op OPP

boven
OPP

LUX SO

12%

88%

0%

25% 75%

0%

21%

72%

7%

SO Fier

14%

72%

14%

12%

74%

VSO
Krommerijncollege

14%

9%

77%

14%

20%

77%

3%

17%

78%

5%

34%

66%

3%

Sbo Luc Stevens

19%

70%

11%

4%

78%

18%

19%

81%

0%

op
OPP

boven
OPP

onder
OPP

Bestendiging Sbo en (V)SO 2018 (over uitstroom 2017), 2019 (over uitstroom 2018) en 2020 (over uitstroom 2029)

Bestendiging 2019

Op
Onder/boven
uitstroom
uitstroom

Bestendiging 2020

Onbekend

Op
Onder/boven
uitstroom
uitstroom

Bestendiging 2021

Onbekend

Op
Onder/boven
uitstroom
uitstroom

Onbekend

LUX SO

83%

17%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

SO Fier

77%

0

23%

67%

12%

11%

71%

29%

0%

VSO
Krommerijncollege

55%

18%

27%

67%

20%

13%

56%

24%

20%

Sbo Luc Stevens

85%

0%

5%

100%

0%

0%

93%

7%

0%

1

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/publicaties/2019/06/19/uitwerking-berekening-prestatieanalyse-voortgezetKPMG Audit
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Schooladviezen leerlingen basisscholen in 2019, 2020 en 2021
In onderstaande schema’s zijn de adviezen van de afgelopen drie schooljaren van de basisscholen en scholen
voor S(b)o van SPO Utrecht naast elkaar geplaatst. In 2021 zijn meer meervoudige adviezen gegeven dan in
de jaren daarvoor. Dat geldt zowel voor het meervoudig advies vmbo-b/k, vmbo-k/gt, vmbo-gt/havo als
havo/vwo. Daarnaast is het percentage vwo-adviezen substantieel gestegen met bijna 6% ten opzichte van
de twee voorgaande jaren. Het totaal percentage adviezen vmbo-gt/havo tot en met vwo fluctueerde
daarmee tussen de 62,3% (in 2020) en 67,7% (2021). In 2019 zat het totaalpercentage daartussenin (met
63,8%). Het percentage enkelvoudig adviezen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt is in 2021 afgenomen ten
opzichte van de jaren ervoor. Een verklaring voor deze toename van de meervoudige adviezen en havo- en
vwo-adviezen in 2021 zit mogelijkerwijs in het advies om kansrijk te adviseren. Overigens is het lagere
percentage vmbo-gt/havo tot en met vwo adviezen in 2020 wellicht te verklaren uit het feit dat er in dat jaar
geen sprake was van heroverwegingen en bijgestelde adviezen vanwege het ontbreken van de eindtoets.
Te zien is dat bij alle drie de S(b)o scholen dat er minder hogere adviezen zijn gegeven in 2021 ten opzichte
van het jaar ervoor. Omdat we geen gegevens hebben over de uitstroom van voor 2020 in Ultimview is het
niet mogelijk om te vergelijken met de schooljaren ervoor waarin nog geen sprake was van
afstandsonderwijs. Ten aanzien van de uitstroom van Sbo Luc Stevensschool merken we op dat de uitstroom
lager is dan de gemiddelde uitstroom binnen het speciaal basisonderwijs landelijk.

Vervolgsucces
In de figuur hieronder is te zien op welk niveau leerlingen van de scholen van SPO Utrecht na drie jaar zitten in
vergelijking met hun schooladvies. Deze informatie gaat altijd over uitstroom van leerlingen van tenminste 3 jaar
geleden (immers het gaat om de plek in jaar 3 van het VO).
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Jaarrekening 2021

SPO Utrecht
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Balans per 31 december (na resultaatbestemming)
1

Activa

1.1

Vaste activa

1.1.2
1.1.3

Materiële vaste activa
Financiele vaste activa

10.559.778
232.350

Vlottende activa

1.2.2
1.2.4

Vorderingen
Liquide middelen

8.891.406
310.500
10.792.128

Totaal vaste activa

1.2

31-12-2020
EUR

31-12-2021
EUR

7.264.754
12.521.617

9.201.906

6.414.618
8.515.918

Totaal vlottende activa

19.786.371

14.930.536

Totaal activa

30.578.499

24.132.442

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

2.4

31-12-2020
EUR

31-12-2021
EUR

16.882.602

10.044.421

2.444.521

1.969.057

Kortlopende schulden

11.251.375

12.118.964

Totaal passiva

30.578.499

24.132.442
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Staat van baten en lasten
2021
EUR
3
3.1
3.2
3.5

Baten
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

78.106.491
3.009.712
3.827.320

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

65.001.043
2.090.213
5.622.043
5.325.951

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

6

Financiële baten en lasten

Totaal resultaat

2020
EUR

66.849.243
2.290.548
3.244.761
84.943.523

Totaal baten

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Begroting 2021
EUR

68.844.139
2.882.635
2.688.503
72.384.552

60.875.888
2.223.667
4.556.377
5.338.623

74.415.277

63.237.917
1.896.236
4.941.745
5.687.638

78.039.250

72.994.555

75.763.536

6.904.273

-610.003

-1.348.259

-66.092

-39.500

-30.383

-66.092

-39.500

-30.383

6.838.181

-649.503

-1.378.642
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Kasstroomoverzicht
2020
EUR

2021
EUR
Kasstroom uit operationele activiteiten
6.904.273

Saldo van baten en lasten
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
- Koersresultaat FVA
- Ov mutaties eigen vermogen

-1.348.259

2.090.213
475.464
0
0

1.896.236
-248.416
0
0
2.565.677

Veranderingen in vlottende middelen:
- Voorraden
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

0
-1.436.097
3.850.558

-850.136
-867.588

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest
Buitengewoon resultaat

1.647.820

-1.717.724

2.414.461

7.752.226

2.714.022

-66.092
0

Totale kasstroom uit operationele activiteiten

60
-30.443
0
-66.092

-30.383

7.686.134

2.683.639

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Investeringen in financiële vaste activa
Desinvesteringen in financiele vaste activa

-3.758.585
0
-21.600
99.750

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

Liquide middelen 1-1
Liquide middelen 31-12
Mutatie liquide middelen

-1.887.249
0
-76.950
0
-3.680.435

-1.964.199

-3.680.435

-1.964.199

4.005.699

719.440

8.515.918
12.521.617
4.005.699

7.796.478
8.515.918
719.440
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021
Algemeen
Deze jaarrekening is van Stichting Primair Openbaar Onderwijs Utrecht, met als zetel Utrecht en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 30189395.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO).
Op basis hiervan wordt de jaarrekening zoveel mogelijk overeenkomstig Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgesteld.
In het kader hiervan worden de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) met in het bijzonder hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen (RJ 660)
toegepast en de in de relevante wet-en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. Tevens worden de bepalingen van en krachtens de Wet Normering Topinkomens (WNT) toegepast.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische
kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
De jaarrekening is opgesteld in euro's.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Grondslagen voor waardering van activa, passiva en resultaatbepaling
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen
specifieke waarderingsgrondslag is vermeldt, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en
lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Voor zover
noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting
zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een
uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met betrekking tot het actief of verplichting) niet
leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichiting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op
economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen.
Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de
voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend
met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar
kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief
of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De opbrengsten en kosten worden toegekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden alleen verwerkt indien
het waarschijnlijk is dat de economische voordelen met betrekking tot de transactie de Stichting zullen toevloeien.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen. Per school worden de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's
die hun oorsprong vinden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden
vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Het resultaat
van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserse(s) die door het bestuur is/zijn bepaald.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
De vergelijkende cijfers, zijn daar waar nodig voor het inzicht, aangepast.
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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 verplichtingen, en van baten en lasten. 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.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en
overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. In de
jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: handelsportefeuille, obligaties, vorderingen, kortlopende
schulden en overige financiële verplichtingen.
De stichting heeft geen in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten).
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen.
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op
economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Financiële instrumenten worden bij de eerste waardering verwerkt tegen reële warde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, worden direct toerekenbare
transactiekosten bij de eerste waardering direct verwerkt in de staat van baten en lasten.
Vorderingen
Vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd
met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
op basis van de effectieverentemethode.
Bijzondere waardeverminderingen financiële vast activa
Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waardewijzigingen in de resultatenrekening of (2) geamortiseerde
kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het
actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere
waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan
die een negatief effect heeft op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden
gemaakt.
Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het niet nakomen van
betalingsverplichtingen en achterstallige betalingen door een debiteur, herstructurering van een aan de stichting toekomend bedrag onder
voorwaarden die de stichting anders niet zou hebben overwogen, aanwijzingen dat een debiteur of emittent failliet zal gaan, en het
verdwijnen van een actieve markt voor een bepaald effect.
Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen die door de stichting worden gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs worden zowel op het niveau van specifieke activa als op collectief niveau in aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke
vorderingen wordt beoordeeld of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering. Van afzonderlijk belangrijke
vorderingen die niet individueel onderhevig zijn gebleken aan bijzondere waardevermindering en van afzonderlijk niet belangrijke vorderingen
wordt collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen met
vergelijkbare risicokenmerken.
Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de stichting historische trends met betrekking tot de waarschijnlijkheid
van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestek waarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakte verliezen.
De uitkomsten worden bijgesteld als het bestuur van de stichting van oordeel is dat de huidige economische en
kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan historische
trends suggereren.
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Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief wordt
berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd
tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief.
Verliezen worden opgenomen in de staat van baten en lasten. Rente op het aan een bijzondere waardevermindering onderhevige actief
blijft verantwoord worden via oprenting van het actief met de oorspronkelijke effectieve rente van het actief.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, onder aftrek van eventuele investeringssubsidies, verminderd met
de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen
noodzakelijk voor het beoogde gebruik.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de
aanschafprijs volgens de lineaire methode, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.
Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling
of bij desinvestering.
De investeringen in zonnepanelen en energie neutrale investeringen (BENG en ENG) zijn met ingang van 1-1-2018 apart opgenomen.
De afschrijvingstermijn hierop bedraagt 15 jaar. Deze is gelijk gehouden met de bijbehorende SDE subsidie-termijn.
De afschrijvingen van de voor 2018 geïnvesteerde zonnepanelen zijn ongewijzigd gebleven.
Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. Bij alle investeringen wordt afgeschreven met ingang van het
lopende boekjaar.
Categorie

afschrijvings- afschrijvingstermijn

percentage

in maanden

per jaar

Gebouwen en terreinen
- Gebouwen en terreinen

120

10,00%

- Zonnepanelen

180

6,67%

- Inventaris en apparatuur

60

20,00%

- Machines en installaties

120

10,00%

- Meubilair

180

6,67%

- ICT

36-60

20%-33%

- Software

36-60

20%-33%

96

12,50%

120

10,00%

Inventaris en apparatuur:

Andere vaste bedrijfsmiddelen:
- Leermethoden
- Overige vaste bedrijfsmiddelen

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd als zij de gebruiksduur van het object verlengen en/of leiden tot toekomstige
prestatie-eenheden met betrekking tot het object.
Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Financiële vaste activa
De grondslagen voor de waardering van obligaties zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere
waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare
waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten
voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.
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Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroom genererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een
bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Verder wordt op
iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is
verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief geschat. Terugneming van
een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde
schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies.
In dat geval wordt de boekwaarde van het actief opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde
die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waarverminderingsverlies voor het actief zou zijn verantwoord.
Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Vlottende activa
Vorderingen en effecten
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
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. Voorzieningen wegens oninbaarheid dienen in mindering
te worden gebracht op de boekwaarde van de vordering.
De grondslagen voor de waardering van het kortlopende deel van de effecten zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten.
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 1 jaar.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van het bestuur en worden
gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de
waardering. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve(s) en bestemmingsreserve(s) en/of -fonds(en).
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur zijn aangebracht.
Het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve moeten worden vermeld, alsmede het feit dat het bestuur
deze beperking heeft aangebracht.
Voorzieningen
Algemeen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van:
- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden;
- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.
Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een
derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.
Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van
de staat van baten en lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.
Indien de tijdswaarde van geld materieel is en de periode waarover de uitgaven contact worden gemaakt meer dan een jaar is, worden
voorzieningen gewaardeerd tegen de contacte waarde van de beste schatting van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn
om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde indien de
tijdswaarde van geld niet materieel is of de periode waarover de uitgaven contact worden gemaakt maxiamaal een jaar is.
Voorziening spaarverlof
De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer personeelsleden het gespaarde verlof opnemen.
De voorziening is berekend op basis van de werkelijk gespaarde uren tegen de actuele waarde. De in de CAO opgenomen bindende
genormeerde bedragen zijn hier van toepassing.
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 blijfkanspercentages, jaarlijkse loonverhoging van 1,5%, en een uitkering bij 25 enKPMG
40-jarig
jubileum
Audit
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Voorziening duurzame inzetbaarheid
De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt opgenomen tegen de contante waarde van de gespaarde uren per einddatum verslagperiode,
voor personeelsleden ouder dan 57 jaar waarbij een opnameplan is overeengekomen voor een looptijd van maximaal 5 jaar. Bij de
berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de opnamekans.
Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken is gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van
beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te
verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Voorziening groot onderhoud
Een voorziening wordt gevormd voor verwachte kosten van periodiek groot onderhoud aan panden, installaties e.d. op basis van het
geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud. De uitgaven van groot
onderhoud worden verwerkt ten laste van de onderhoudsvoorziening voor zover deze is gevormd voor de beoogde kosten.
SPO Utrecht maakt gebruik van de overgangsregeling zoals bepaald in artikel 4, lid 1c van de RJO.
Overige voorzieningen
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting
noodzakelijke uitgaven.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal 1 jaar en zijn opgenomen tegen de nominale waarde.
Baten
Rijksbijdragen
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning
betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek
doel zoals verhuur, ouderbijdragen en overige baten, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt
of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het
waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als
onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.
Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente of provincie zodra er redelijke
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de instelling zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden.
De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW, gemeente, provincies
of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Lasten
Personeelsbeloningen
De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie
wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de
verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van
terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de stichting.
Voor de beloningen met opbouw van rechten worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen.
Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen
zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten
gebracht. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting
op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden
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Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan
personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten
door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen.
De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op
balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele
arbeidsovereenkomsten).
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.
Nederlandse pensioenregelingen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan de pensioenuitvoerder
verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een
verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende
actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde
premies.
Indien op basis van de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot een bedrijfstakpensioenregeling per balansdatum een verplichting
bestaat, wordt een voorziening gevormd als het waarschijniljk is dat de aanwending van een maatregelenpakket , dat nodig is voor het
herstel van de per balansdatum bestaande dekkingsgraad, zal leiden tot een uitstroom van middelen en de omvang daarvan betrouwbaar kan worden geschat.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioensfonds (het vermogen van
het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Pensioenfondsen moeten vanaf 2015 gebruikmaken van
de zogenaamde "beleidsdekkingsgraad". De beleidsdekkingsgraad komt eind 2021 uit op 102,8%. Om de pensioenen (gedeeltelijk)
te kunnen indexeren, moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% zijn.
De Stichting heeft geen andere verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdrage in geval van een tekort bij het pensioenfonds,
anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De Stichting heeft daarom aleen de verschuldigde premies tot en met het einde
van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een uitkering als gevolg
van ontslag wordt als verpichting en als last verwerkt als de onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling
van een ontslagvergoeding.
Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een reorganisatievergoeding.
Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen.
Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is
van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor
pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.
Leasing
De stichting kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden
aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een
financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de
economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.
Operationele leases
Als de stichting optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd.
Vergoedingen die worden ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst worden verwerkt als een vermindering
van de leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen inzake operationele leases worden lineair over de leaseperiode
ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.
Belastingen
De Stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
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Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het saldo baten en lasten aangepast voor
posten van de staat van baten en lasten die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de
balansposten en posten van de staat van baten en lasten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de
operationele activiteiten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
Bepaling reële waarde
De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden
afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn.
De reële waarde van beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald aan hand van de biedprijs.
De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te maken
tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met
krediet- en liuiditeitsopslagen.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of
invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als
verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe verwanten
zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan.
Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken
van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt.
Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de
geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
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Toelichting behorende tot de balans
Vaste activa

1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.3
1.1.2.4

1.1.2.1.1
1.1.2.1.2

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Overige materiële vaste activa
Materiële vaste activa
Uitsplitsing:
Gebouwen en terreinen
Zonnepanelen
Gebouwen en terreinen

1.1.2.3.1
1.1.2.3.2
1.1.2.3.3
1.1.2.3.4
1.1.2.3.5

Inventaris en apparatuur
Machines en installaties
Meubilair
ICT
Software
Inventaris en apparatuur

1.1.2.4.1
1.1.2.4.2

Leermiddelen
Overige materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa

Aanschaf
prijs
1-1-2021
€

Afschrijving
cumulatief
1-1-2021
€

Boekwaarde
1-1-2021
€

Investeringen

Afschrijvingen
€

Aanschaf
prijs
31-12-2021
€

Afschrijving
cumulatief
31-12-2021
€

Boekwaarde
31-12-2021
€

€

962.554
15.059.767
6.717.075
22.739.396

184.544
9.282.324
4.381.122
13.847.990

778.010
5.777.443
2.335.953
8.891.406

427.692
2.559.115
771.778
3.758.585

99.276
1.482.856
508.081
2.090.213

1.390.246
17.618.882
7.488.853
26.497.981

283.820
10.765.180
4.889.203
15.938.203

1.106.426
6.853.702
2.599.650
10.559.778

379.392
583.162
962.554

111.808
72.736
184.544

267.584
510.426
778.010

290.528
137.164
427.692

54.466
44.810
99.276

669.920
720.326
1.390.246

166.274
117.546
283.820

503.646
602.780
1.106.426

1.569.392
401.420
7.190.054
5.605.663
293.238
15.059.767

1.293.726
315.611
3.688.222
3.844.054
140.711
9.282.324

275.666
85.809
3.501.832
1.761.609
152.527
5.777.443

286.812
2.635
687.199
1.474.388
108.081
2.559.115

122.997
16.430
507.763
760.491
75.175
1.482.856

1.856.204
404.055
7.877.253
7.080.051
401.319
17.618.882

1.416.723
332.041
4.195.985
4.604.545
215.886
10.765.180

439.481
72.014
3.681.268
2.475.506
185.433
6.853.702

4.652.148
2.064.927
6.717.075

3.539.824
841.298
4.381.122

1.112.324
1.223.629
2.335.953

260.645
511.133
771.778

285.862
222.219
508.081

4.912.793
2.576.060
7.488.853

3.825.686
1.063.517
4.889.203

1.087.107
1.512.543
2.599.650

Toelichting
1.1.2.1.2 De investering in zonnepannelen € 137.164 betreft zonnepanelen en energie zuinige installaties in- en op diverse scholen.
1.1.2.3.4 De investering in ICT € 1.474.388 betreft ICT-hardware zoals laptops, tablets, chromebooks, digiborden, etc.
1.1.2.4.1 De investering in leermiddelen € 260.645 zijn leermethoden en -middelen waarvan wordt verwacht dat zij langere tijd meegaan.
1.1.2.4.2 De investering in overige materiele vaste activa € 511.133 zijn aanpassingen aan- en in schoolgebouwen die voor rekening van de stichting komen, niet zijnde groot onderhoud.
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1.1.3

Financiële vaste activa

Boekwaarde
per 1 januari
2021
1.1.3.8

Mutaties 2021
Investeringen Desinvesteringen

Boekwaarde
per 31 december
2021

Waarborgsommen

310.500

21.600

99.750

232.350

Financiële vaste activa

310.500

21.600

99.750

232.350

De waarborgsommen betreffen de borg voor de gehuurde devices op de scholen ad € 150,- per device.
Het aantal gehuurde devices is in 2021 afgenomen. Scholen hebben devices steeds meer zelf in eigendom.

Vlottende activa
1.2.2

Vorderingen

1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.10
1.2.2.15

Debiteuren
Vorderingen op OCW
Vorderingen op gemeenten en GR's
Overige vorderingen
Overlopende activa

31-12-2020
EUR

31-12-2021
EUR

1.2.2.16 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid
Totaal vorderingen

300.098
3.345.298
2.931.600
354.130
333.629

466.815
3.297.696
546.815
152.398
1.950.894

7.264.754

6.414.618

Toelichting op Vorderingen:

1.2.2.1

De post debiteuren betreft vorderingen op derden waarvoor een dienstverlening als tegenprestatie is verricht, niet zijnde OCW.
In deze post zit een vordering opgenomen op Stichting NUOVO, per 31-12-2021 voor € 76.210. Stichting NUOVO is een
verbonden partij.
1.2.2.2 De vordering op OCW ontstaat door het verschil in het moment van toekennen van de bekostiging aan het resultaat en het
betaalritme van OCW.
1.2.2.3 Dit betreft een vordering op de gemeente Utrecht. Dit heeft voor het overgrote deel te maken met bouwprojecten (nieuwbouw,
verbouw, renovatie). In 2021 zijn 3 grote bouwprojecten afgerond, maar nog niet met de gemeente afgerekend.
1.2.2.16 De voorziening voor oninbare debiteuren wordt aan het einde van het jaar op debiteurniveau bepaald. Ultimo 2021 is
deze op nihil gewaardeerd.
31-12-2020
EUR

31-12-2021
EUR

1.2.2.15 Overlopende activa

Verstrekte voorschotten
Vordering inzake ISU
Transitorische posten

333.629
333.629

1.669
1.452.468
496.757
1.950.894

Alle vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van maximaal een jaar.
De vordering inzake ISU is per 31-12-2020 een vordering en per 31-12-2021 een schuld.
Transitorische posten betreffen posten die over meerdere jaren verdeeld zijn.

31-12-2020
EUR

31-12-2021
EUR

1.2.4

Liquide middelen

1.2.4.1
1.2.4.2

Kasmiddelen
Tegoeden op bankrekeningen

617
12.521.000

681
8.515.237

Totaal liquide middelen

12.521.617

8.515.918

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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Eigen vermogen
2.1

Eigen vermogen
Stand per
1 januari
EUR

2.1.1
2.1.2

Algemene reserve
Algemene reserve
Bestemmingsreserve publiek (NPO gelden)

2.1.3

Bestemmingsreserve privaat (ISU) *
Totaal eigen vermogen

Mutaties
Resultaat
Overige
mutaties
EUR
EUR

Stand per
31 december 2021
EUR

9.954.083

2.752.287
2.281.716

-

12.706.370
2.281.716

90.338

1.804.178

-

1.894.516

0

16.882.602

10.044.421

6.838.181

Bestemming van het resultaat

Het voorstel van de resultaatbestemming is als volgt:
Toegevoegd aan de algemene reserve
Toegevoegd aan de bestemmingsreserve, publiek (NPO gelden)
Toegevoegd aan de bestemmingsreserve, privaat (ISU)

2.752.287
2.281.716
1.804.178

Resultaat 2021

6.838.181

2.1.2

De bestemmingsreserve NPO heeft als doel om de niet-bestede NPO gelden (per BRIN-nummer) apart te alloceren zodat
deze in een later stadium alsnog kunnen worden besteed aan de doelstellingen van het NPO programma.
De NPO middelen maken deel uit van de lumpsum-bekostiging en hoeven derhalve niet te worden terugbetaald.
Voor wat betreft de besteding en verantwoording van de middelen is politiek besloten om deze termijn te verlengen tot
de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025. Wij verwachten dat de bestemmingsreserve in deze periode ook wordt besteed.

2.1.3

De bestemmingsreserve ISU is voorbehouden aan de ISU en kan niet aan andere doeleinden worden besteed.
Dit is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met NUOVO d.d. 18-12-2020.
* Gezien het private karakter van de gelden van ISU betreft dit een bestemmingsreserve private middelen. In de cijfers 2020 is
dit voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.
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Voorzieningen

2.2
2.2.1
2.2.3

Voorzieningen
Personele voorzieningen
Voorziening groot onderhoud
Voorzieningen

Stand per
1-1-2021

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Stand
31-12-2021

€

Kortlopend
deel <
1 jaar
€

Langlopend
deel >
1 jaar
€

€

€

€

€

986.624
982.433
1.969.057

929.656
800.000
1.729.656

466.227
756.850
1.223.077

31.116
0
31.116

1.418.938
1.025.583
2.444.521

65.237
660.075
725.312

1.353.701
365.508
1.719.209

5.805
362.317
55.207
563.295
0
986.624

21.988
124.279
92.473
590.918
100.000
929.657

5.805
35.894
28.262
396.266
0
466.227

0
0
0
31.116
0
31.116

21.988
450.702
119.417
726.830
100.000
1.418.938

0
27.410
37.827
0
0
65.237

21.988
423.292
81.590
726.830
100.000
1.353.701

Uitsplitsing:

2.2.1.1
2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.1.6
2.2.1.7

Voorziening duurzame inzetbaarheid
Jubileumvoorziening
Werkloosheidsbijdragen
Langdurig zieken
Transitievergoedingen
Voorzieningen

Toelichting

2.2.1.6
2.2.1.7

De voorziening voor langdurig zieken heeft een dotatie van € 590.918. Deze wordt veroorzaakt door een hoger ziekteverzuim en grotere kans op WIA instroom.
Vanaf 1-1-2020 is de WNRA (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) in werking getreden. Hierdoor valt het onderwijspersoneel nu ook onder het arbeidsrecht.
Personeel dat uit dienst gaat, komt in aanmerking voor een transitievergoeding.
Vanaf 1-1-2021 hebben wij deze voorziening getroffen. Gebaseerd op de ervaring uit 2020 en 2021 is de voorziening bepaald op € 100.000.
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Kortlopende schulden
2.4

Kortlopende schulden

31-12-2021
EUR
2.4.6

31-12-2020
EUR

Schulden aan gemeenten
0

2.4.8

Crediteuren

1.015.845

0
1.312.302

1.015.845
2.4.9

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Premie vervangingsfonds
Premie participatiefonds

2.615.613
15.087
147.653

1.312.302
2.598.355
25.862
478.972

2.778.353
844.158

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen

3.103.189
738.466

844.158
2.4.12 Overige kortlopende schulden
Netto salaris
*
Schuld inzake ISU
**
Rekening courant inzake NUOVO
Terug te betalen project subsidies
Afrekening MFA
Nog te betalen bedragen
***
Borg ISU

18.075
1.200.000
134.687
199.393
600.332
150.315
275.250

738.466
8.665
0
66.149
163.380
647.000
203.514
0

2.578.051
*
**
***

1.088.708

De schuld inzake ISU zal later worden afgerekend.
De rekening-courant positie inzake NUOVO betreft een schuld aan de NUOVO. Deze ontstaat door de gezamenlijke samenwerking
in zaken zoals: de huisvesting op Orteliuslaan (huur + receptie), Academie 10, administratie ISU. De schuld is begin 2022 reeds voldaan.
De borg ISU betreft een borg (schuld) aan de ISU-leeringen die betaald is voor het gebruik van lockers.

2.4.14 Vooruit ontvangen bedragen
Project gelden subsidies doorlopende projecten
ISU Ouderbijdragen
Overige vooruitontvangen bedragen

256.593
1.083.223
302.368

2.285.706
1.125.571
133.603
1.642.184

3.544.880

Het bedrag voor Project gelden subsidies bedroeg per 31-12-2021 € 256.596 en per 31-12-2020 € 2.285.706. Per jaar-einde 2020 was
deze post substantieel hoger omdat we eind 2020 veel grote subsidiebedragen (IOP en EHK) hebben ontvangen. Deze zijn besteed
in 2021.
2.4.17 Vakantiegeld

2.072.503

1.968.020
2.072.503

2.4.19 Overlopende passiva
Nog te betalen accountantskosten
Nog te betalen inkoopfacturen

39.777
280.504

Totaal kortlopende schulden

1.968.020
20.000
343.398

320.280

363.398

11.251.375

12.118.964
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Risico's financiële instrumenten
Wij maken in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van diverse financiële instrumenten. De financiële instrumenten omvatten
onder meer vorderingen, geldmiddelen, leningen, crediteuren en overige kortlopende schulden. Deze financiële instrumenten stellen
de organisatie bloot aan markt-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. Om deze risico's te beheersen heeft SPO een beleid
inclusief een stelsel van limieten en procedures opgesteld om de risico's van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de
financiële markten en daarmee de financiële presentaties van de organisatie te beperken.
SPO zet geen afgeleide financiële instrumenten in om risico's te beheersen. Bij het aantrekken respectievelijk uitzetten van middelen
worden kredietrisco en renterisico zoveel mogelijk uitgesloten. Het uitzetten van middelen en het gebruik van rente-instrumenten
hebben een prudent karakter en zijn niet gericht op het genereren van extra inkomsten door het aangaan van overmatige risico's.
Kredietrisico
De vorderingen bestaan voor het merendeel uit vordering op overheden of uitvoerende instanties.
Hierbij loopt SPO geen kredietrisico. De overige vorderingen zijn slechts 1,5% van de totale vorderingen.
Renterisico en kasstroomrisico
De Stichting heeft geen uitstaande leningen en maakt geen gebruik van een bankkrediet. De Stichting heeft als beleid om geen afgeleide
financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.
Liquiditeitsrisico
SPO loopt geen significante liquiditeitsrisico's. Er wordt een kleine negatieve kasstroom verwacht voor het komende jaar.
Daarnaast vindt een strakke monitoring op de liquiditeitsprognose plaats en kan indien nodig bijsturing plaatsvinden.

Niet in de balans blijkende activa en verplichtingen
Leaseverplichtingen
SPO Utrecht is leaseverplichtingen aangegaan voor diverse kopieermachines en printers. De verschillende contracten lopen medio
2023 af. In 2022 is gestart met de aanbesteding voor repro.
Huurovereenkomst
SPO Utrecht is tezamen met de Stichting Scholengroep NUOVO een huurverplichting aangegaan met Chalet XI B.V. ten behoeve van het
kantoor op de begane grond van de Orteliuslaan 871. De totale huurverplichting bedraagt € 209.500 per jaar inclusief parkeerplaatsen en btw.
De huurovereenkomst is verlengd en loopt tot 31 mart 2032.
De huurlasten worden in de verhouding 55% ten laste van SPO en 45% ten laste van NUOVO verdeeld.
Contract software AFAS
Het contract met AFAS (administratie software) heeft een looptijd van ten minste drie jaren (t/m 31 dec. 2023)
en kan daarna nog schriftelijk worden verlengd met nogmaals drie jaren (t/m 31 dec. 2026).
De prijs wordt bepaald door het aantal gebruikers. De prijs per gebruiker is € 140,55 (incl. BTW) per jaar.
Verplichting

Eindigd op

Totaal < 1 jaar

Totaal 1-5 jaar

Totaal > 5 jaar

Lease-overeenkomsten kopieermachines
Huurovereenkomst Orteliuslaan 871
Huurovereenkomst Orteliuslaan 871, verlenging
Contract software AFAS

diversen
31-1-2023
31-3-2032
31-12-2023 *
Totaal

€
€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

120.544
128.825
154.609
403.978

10.735
504.566
154.609
669.910

676.333
676.333

* kan nog met 3 jaar worden verlengd.

Raamovereenkomst
Raamovereenkomst inzake ARBO en bedrijfsarts
Raamovereenkomst inzake schoonmaak
Raamovereenkomst inzake aanschaf leermiddelen
Raamovereenkomst inzake aanschaf ICT hardware
Raamovereenkomst inzake aanschaf digiborden
Raamovereenkomst inzake aanschaf meubilair
Raamovereenkomst ICT beheer
Raamovereenkomst E- en W- installaties
Raamovereenkomst Installaties
Raamovereenkomst sportvloeren
Raamovereenkomst Dakonderhoud
Raamovereenkomst Inspectie speeltoestellen
Raamovereenkomst groenonderhoud

Totaal < 1 jaar
€
100.000
€
700.000
€
900.000
€
350.000
€
275.000
€
270.000
€
180.000
€
120.000
€
46.000
€
6.000
€
32.000
€
10.000
€
17.000
€
3.006.000

Totaal 1-5 jaar
€
400.000
€
2.800.000
€
3.600.000
€
1.400.000
€
1.100.000
€
1.080.000
€
210.000
€
480.000
€
184.000
€
24.000
€
128.000
€
40.000
€
68.000
€ 11.514.000
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G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activieteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteeds aan andere
activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Omschrijving

Subsidie voor studieverlof
Subsidie voor studieverlof
Subsidie voor studieverlof
Subsidie voor studieverlof
Subsidie voor studieverlof
Subsidie voor studieverlof
Subsidie voor studieverlof
Subsidie voor studieverlof
Subsidie voor studieverlof
Subsidie voor studieverlof
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Inhaal en ondersteuningsprogramma's
Inhaal en ondersteuningsprogramma's
Extra Hulp voor de Klas (periode 1)
Extra Hulp voor de Klas (periode 2)
Doorstroomprogramma PO-VO
Doorstroomprogramma PO-VO
Doorstroomprogramma PO-VO
Schoolkracht
Impuls en innovatie bewegingsonderwijs

Toewijzing
Kenmerk

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidie
beschikking geheel uitgevoerd en afgerond.

Datum

1264060
125551
128827
129186
124677
126938
127534
126494
125521
126071
994494
994510
998021
1027423
1027630
1039046
1052359
1078805
1078822
1078858
1078755
1083378
1085589
1088646
1093484
1102866
1126208
1164690
1164682
IOP4-41400-PO
IOP5-41400-PO
EHK20139
EHK21128
DPOVO21092
DPOVO21203
DPOVO21194
SK20-27CP
IIB210152

21-10-2021
27-7-2021
27-7-2021
23-8-2021
27-7-2021
23-8-2021
27-7-2021
27-7-2021
27-7-2021
27-7-2021
19-3-2019
19-3-2019
19-4-2019
26-11-2019
26-11-2019
17-12-2019
24-2-2020
20-3-2020
20-3-2020
20-3-2020
20-4-2020
25-5-2020
2-7-2020
4-8-2020
22-9-2020
30-11-2020
19-2-2021
21-7-2021
21-7-2021
9-6-2021
12-7-2021
25-3-2021
5-8-2021
20-7-2021
29-7-2021
30-4-2021
15-1-2021
13-12-2021

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
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G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
G2-A Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar.

Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Datum

Bedrag
Toewijzing

€

Saldo
1-jan-21

Ontvangen in
verslagjaar

€

Lasten in
Verslagjaar

€

€

Totale
kosten
31-dec-21

€

Saldo nog te
besteden
31-dec-21

€

Totaal

G2-B Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend per ultimo verslagjaar.

Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Datum

Bedrag
Toewijzing

€

Saldo
1-jan-21

Ontvangen in
verslagjaar

€

€

Lasten in
Verslagjaar

€

Totale
kosten
31-dec-21

€

Saldo nog te
besteden
31-dec-21

€

Totaal
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Gemeentelijke subsidies 2021 - aflopend
Kdr

Omschrijving

10029
10029
20002
20027
20027
20027
20027
20027
20027
20027
20027
20027
20028
20230
20009
10312
30011
30011

Beschikking

Jaar

Cultuur subsidie
8555787
Cultuur subsidie
8023659
Versterken van taal
8023659
Talentontw Bredeschool
8023659
Talentontw Bredeschool
8023659
Talentontw Bredeschool
8023659
Talentontw Bredeschool
8023659
Talentontw Bredeschool
8023659
Talentontw Bredeschool
8023659
Talentontw Bredeschool
8023659
Talentontw Bredeschool
8023659
Talentontw. Overkoepelend
8023659
Bijdrage website bredeschool
8023659
concierges
8023659
Onderwijs impuls Leerpleinen
8021796
Pilot startgroep kleuters (versterkte aanvangsgroep) 9081603 (2021/4385)
Zomerprogramma (Rivierenwijk/Dichterswijk) ivkv NPO 9026079 (2021/4255)
Zomerprogramma (Rivierenwijk/Dichterswijk) ivkv NPO 9026079 (2021/4255)

Kostenplaats

2020
alle
2021
alle
2021
diversen
2021
16NMbs
2021
17CV
2021
17ER
2021
17QH
2021
17RKbs
2021
17RKkd
2021
27CM
2021
29TZ
2021
AB44bkt
2021
AB44bkt
2021
diversen
2021
16JP
2021
16NM
2021
17RK (HvN)
2021 17RK (Kleine D.)

beschikbaar
2021

102.279
296.939
1.080.854
364.037
33.646
13.541
15.248
101.651
37.560
14.292
36.462
66.671
6.207
89.858
17.500
37.890
14.461
8.858

10312

Pilot startgroep kleuters (versterkte aanvangsgroep)
oorspronkelijke beschikking, totaal € 103.342,25

7678360

2020/2021

16NM

51.655

40127

Projecten ICT
oorspronkelijke beschikking, totaal € 100.200,00

6195421

2021

16NM

17.479

Activiteitskosten

Huisvestings Organisatie- Personeelskosten
kosten
kosten

218.987
117.181

27.350
1.030

8.860
28.534

8.228

102.279
25.239
1.080.854
202.759
33.227
11.159
7.375
79.511
37.560
15.761
32.793
51.840

10.420

2.289

Vrijval 2021

89.858
16.226
68.704
1.625
1.089

102.279
271.576
1.080.854
320.970
33.227
11.159
16.235
108.045
37.560
15.761
41.021
51.840
6.205
89.858
16.226
79.124
9.075
3.010

102.279
260.491
1.080.854
320.970
33.227
11.159
15.248
101.651
37.560
14.292
36.462
51.840
6.205
89.858
16.226
37.890
9.075
3.010

51.655

51.655

51.655

13.145

15.434

15.434

6.205

7.450
1.921

Totale lasten

Terug te
Saldo project betalen

€25.363
€43.067
418
2.382
-987
-6.393
€-1.469
-4.559
14.831
2
€1.274
-41.234
5.386
5.849

Aflopend/doo
rlopend

€36.448
€43.067
418
2.382
€€€€0
14.831
2
€1.274
€5.386
5.849

aflopend
aflopend
aflopend
aflopend
aflopend
aflopend
aflopend
aflopend
aflopend
aflopend
aflopend
aflopend
aflopend
aflopend
aflopend
aflopend
aflopend
aflopend

€-

€-

aflopend

2.045

2.045

aflopend

111.702

totaal

Gemeentelijke subsidies 2021 - doorlopend
Kdr

Omschrijving

10313
20011
20011
20011
20011
20011
20011
20011

Beschikking

Onderzoek naar lesgeven in Overvecht
Onderwijs Impuls
Onderwijs Impuls
Onderwijs Impuls
Onderwijs Impuls
Onderwijs Impuls
Onderwijs Impuls
Onderwijs Impuls

9509910 (2021/5995)
8857342(2021/3626)
8857342(2021/3626)
8857342(2021/3626)
8857342(2021/3626)
8857342(2021/3626)
8857342(2021/3626)
8857342(2021/3626)

Jaar

2021/2022
2021/2022
2021/2022
2021/2022
2021/2022
2021/2022
2021/2022
2021/2022

Kostenplaats

16NM
08HP
08HPhz
10DL
16EJ
16NM
17FLpb
29TZ

beschikbaar
2021

Activiteitskosten

75.219
9.566
22.490
43.796
41.463
91.520
25.000
24.700

Huisvestings Organisatie- Personeelskosten
kosten
kosten

13.945

10.973
10.606
20.293
3.417
17.928

Totale lasten

13.945
€€10.973
10.606
20.293
3.417
17.928

Vrijval 2021

Aflopend/doo
Saldo project Doorlopend rlopend

13.945

10.973
10.606
20.293
3.417
17.928

61.274
9.566
22.490
32.823
30.857
71.227
21.583
6.772

61.274
9.566
22.490
32.823
30.857
71.227
21.583
6.772

doorlopend einde 31-12-2022
doorlopend einde 31-12-2022
doorlopend einde 31-12-2022
doorlopend einde 31-12-2022
doorlopend einde 31-12-2022
doorlopend einde 31-12-2022
doorlopend einde 31-12-2022
doorlopend einde 31-12-2022

256.592 doorlopend naar 2022
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Concierges

Gemeentelijke subsidies 2021 inzake concierges
Omschrijving
Concierges 2021

beschikking
8023659

naam school
SO Fier
OBS de Cirkel
Pr. Margrietschool
OBS Jules Verne
OBS Overvecht
OBS Tuindorp
OBS Wittevrouwen
OBS de Koekoek
OBS dr. D. Bosschool
OBS Prof. Dr. Kohnstamm
OBS de klim
OBS Kaleidoskoop
OBMS Oog in Al
Luc Stevens
SO Lux
OBS de Klimroos
OBS de Pantarijn
OBS Vleuterweide
OBS Waterrijk
OBS 'T Zand

Brin
00PQ12
16BLdc
16EJ
16JP
16NM
17BT
17CA
17CL
17CV
17DZ
17NX
17QH
17SK
21GQ
26LF
27CM
27CP
27YF
28BC
29TZ

jaar
2021
fte beschikking
0,8
0,8
0,378
0,75
1,415
0,8
0,8
0,6544
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6
0,75
0,8
0,8
0,5

Fte eigen dienst
0,8
0,8
0,378
0,75
1,415
0,8
0,8
0,6544
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6
0,75
0,8
0,8
0,5
Totaal

beschikbaar
verantwoord
€ 4.653,64
€ 4.653,64
€ 4.653,64
€ 4.653,64
€ 2.198,84
€ 2.198,84
€ 4.362,79
€ 4.362,79
€ 8.231,13
€ 8.231,13
€ 4.653,64
€ 4.653,64
€ 4.653,64
€ 4.653,64
€ 3.806,68
€ 3.806,68
€ 4.653,64
€ 4.653,64
€ 4.653,64
€ 4.653,64
€ 4.653,64
€ 4.653,64
€ 4.653,64
€ 4.653,64
€ 4.653,64
€ 4.653,64
€ 4.653,64
€ 4.653,64
€ 4.653,64
€ 4.653,64
€ 3.490,23
€ 3.490,23
€ 4.362,79
€ 4.362,79
€ 4.653,64
€ 4.653,64
€ 4.653,64
€ 4.653,64
€ 2.908,53
€ 2.908,53
€ 89.858,31
€ 89.858,31
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Toelichting op de staat van baten en lasten
3

Baten

3.1

Rijksbijdragen

31-12-2021
EUR
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Begroting 2021
EUR

31-12-2020
EUR

Rijksbijdrage OCW
Overige rijksbijdragen OCW
Bijdragen samenwerkingsverband

71.514.000
4.782.665
1.809.825

62.462.365
2.436.929
1.949.949

63.897.524
2.813.830
2.132.785

Totaal rijksbijdragen OCW

78.106.491

66.849.243

68.844.139

Toelichitng:
3.1.1
De stijging van de rijksbijdrage is een correctie van de bekostiging 20/21 ter compensate van de loonstijgingen n.a.v. de nieuwe CAO.
De groeibekostiging voor de reguliere basisscholen die we hebben ontvangen bedraagt € 316.000. Hiervan was € 0,- begroot).
De groeibekostiging voor (V)SO en Internationaal onderwijs die we hebben ontvangen bedraagt € 970.000. Hiervan was
begroot € 390.000.
De extra NPO-bekostiging (reguliere NPO + NPO ivm achterstanden + NPO arbeidsmarkttoelage) die we hebben ontvangen
bedraagt in totaal € 4.440.000.
3.1.2
De overige rijksbijdragen OCW zijn hoger door de ontvangen subsidiegelden voor Extra Handen in de Klas (totaal € 1.502.000) en
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's (totaal € 1.083.000).
Een onderdeel in deze post is ook de prestatiebox. De prestatiebox (circa 2 mln p/jr) is per 31-7-2021 beëindigd. Het geld dat hiervoor
beschikbaar is, is na deze datum anders verdeeld. Ongeveer de helft van deze middelen wordt nu besteed aan een nieuwe
bekostiging; "Proffessionalisering en begeleiding starters en schoolleiders" (onder punt 3.1.2). De andere helft is toegevoegd aan het
Personeel en Arbeidbeleid (onder punt 3.1.1).
3.1.3
De basisbekostiging van het samenwerkingsverband bedraagt € 139 per leerling. Daarnaast zit in deze post ook de arrangementen
opgenomen. Met name voor de arrangementen geldt dat deze post lastig te begroten is. Na toekenning van de aanvraag worden
hier ook kosten voor gemaakt.

31-12-2021
EUR

Begroting 2021
EUR

31-12-2020
EUR

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.2
3.2.3

Gemeentelijke bijdragen
Overige overheidsbijdragen

3.009.712
-

2.267.048
23.500

2.882.635
-

Totaal overige overheidsbijdragen

3.009.712

2.290.548

2.882.635

Toelichting:
3.2.2
In verband met de onzekerheid over de voortzetting van de gemeentelijke subsidies zijn alleen de subsidiebaten begroot waarover
zekerheid bestond. Subsidies waar nog geen zekerheid over bestond (geen beschikking) zijn niet in de begroting opgenomen.
In 2021 zijn door de gemeente Utrecht uiteindelijk meer subsidietrajecten beschikbaar gesteld. Hiervoor was € 2,3 mln begroot en
uiteindelijk € 3,0 mln toegekend. De subsidetrajecten Combinatieklassen, Cultuurversterking en Versterken van Taal waren de grootste
meevallers. Voor deze extra gelden zijn ook extra kosten gemaakt.

31-12-2021
EUR

Begroting 2021
EUR

31-12-2020
EUR

3.5

Overige baten

3.5.1
3.5.2
3.5.4
3.5.5
3.5.10

Verhuur
Detachering
Sponsoring
Ouderbijdragen
Overige

878.367
172.921
5.022
2.127.760
643.251

678.803
256.510
600
2.094.560
214.288

716.069
210.635
9.292
1.112.235
640.272

Totaal overige baten

3.827.320

3.244.761

2.688.503
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4

Lasten

4.1

Personeelslasten

31-12-2021
EUR
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5

Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Participatiefonds
Vervangingsfonds
Pensioenpremies

4.1.1

Lonen en salarissen

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst
4.1.2.3 Overig
4.1.2

Overige personele lasten

4.1.3

Af: Uitkeringen

45.466.525
6.889.861
1.344.348
17.988
7.428.934

31-12-2020
EUR

58.609.146
0

45.413.164
6.729.119
1.703.160
69.147
6.648.278

0

61.147.655
929.657
2.579.056
1.492.851

Totaal personeelslasten

4.1.1

Begroting 2021
EUR

58.609.146
350.000
1.130.692
1.504.050

60.562.869
519.153
1.641.600
1.359.806

5.001.565

2.984.742

3.520.559

-1.148.177

-718.000

-845.511

65.001.043

60.875.888

63.237.917

De stijging van de salarislasten is als gevolg van de cao-verhoging en toename van het aantal FTE. In de nieuwe cao is de stijging
van de salarissen bepaald.
Volgens de begroting zou het aantal FTE afnemen. Maar na bekendmaking van het NPO-programma is het aantal FTE
juist toegenomen. Scholen proberen de extra NPO-gelden zo veel mogelijk besteden aan extra formatie.

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen

31-12-2021
EUR

Dotatie voorziening langdurig zieken
Dotatie voorziening duurzame inzetbaarheid
Dotatie voorziening jubilea
Dotatie Overige personele voorzieningen
Dotatie voorziening transitievergoedingen

590.918
21.988
124.279
92.473
100.000
929.657

Begroting 2021
EUR

31-12-2020
EUR

30.000
10.000
60.000
150.000
100.000
350.000

495.010
5.805
3.067
15.271
519.153

4.1.2.2 De post personeel niet in loondienst betreft extern ingehuurd personeel. Dit kan zijn een tijdelijke invulling van een functie zoals
bijvoorbeeld interim-directie, gespecialiseerd onderwijspersoneel of concierge. In 2021 is deze post extra hoog omdat er ook veel
is ingehuurd voor cultuuractivteiten, leerlingzorg en arrangementen voor kinderen.
4.1.2.3 Overige personele lasten

31-12-2021
EUR

De overige personeelskosten bestaan uit de volgende posten:
Personeelskantine
(na)Scholing
Reis en verblijf
Bedrijfsgezondheidsdienst
Overige personele kosten

4.1.3

Uitkeringen

4.1.3.3 Uitkeringen die de personeelslasten verminderen

93.373
775.156
6.873
210.506
406.944
1.492.851

31-12-2021
EUR
1.148.1771.148.177-

Begroting 2021
EUR

31-12-2020
EUR

97.700
972.251
40.600
186.100
207.400
1.504.050

Begroting 2021
EUR

95.485
694.165
6.645
198.021
365.490
1.359.806

31-12-2020
EUR

718.000718.000-

845.511845.511-

De uitkeringen zijn UWV uitkeringen inzake bevallingsverlof. Dit wisselt per jaar in verband met het aantal zwangerschappen.
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Aantal personeelsleden

Het gemiddeld aantal FTE's is als volgt verdeeld:
2021
49
676
152
877

Bestuur en directie
Onderwijzend personeel
Onderwijsondersteunend personeel

2020
49
682
122
853

Het aantal FTE is gebaseerd op het gemiddelde aantal FTE per kalenderjaar.
Scholen maken formatieplannen per schooljaar. Dit zorgt ervoor dat de grootste verandering in het aantal FTE
jaarlijks is per 1 augustus. Dat is het moment waarop scholen hun formatie kunnen bijsturen.
Vanaf 1 augustus 2021 ontvangen scholen de NPO bekostiging. Deze tijdelijk extra bekostiging is aanleiding waardoor
scholen hun formatie juist vasthouden of uitbreiden.

4.2

Afschrijvingen

31-12-2021
EUR
4.2.2

Materiële vaste activa
Totaal afschrijvingen

4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.4
4.2.2.5
4.2.2.6
4.2.2.7

Begroting 2021
EUR

2.090.213
2.090.213

31-12-2020
EUR

2.223.667

1.896.236

2.223.667

1.896.236

99.275
122.998
16.431
507.763
835.666
285.862
222.219

125.348
72.505
13.990
517.610
864.176
336.419
293.619

73.130
109.195
20.115
465.774
716.239
313.361
198.423

2.090.213

2.223.667

1.896.236

Afschrijving gebouwen, terreinen, zonnepanelen
Afschrijving inventaris en apperatuur
Afschrijving machines en installaties
Afschrijving meubilair
Afschrijving ICT en software
Afschrijving leermethoden
Afschrijving overige materiële vaste activa

De afschrijvingskosten bedragen in heel 2021 € 2.090.213, waarvan € 2.223.667 begroot.
De afschrijvingskosten pakken over het algemeen iets lager uit dan begroot doordat de investering in de begroting vaak
worden opgenomen per begin van het boekjaar, maar de feitelijke investering pas later in het jaar plaatsvindt.

4.3

Huisvestingslasten

31-12-2021
EUR
4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

4.3.5
4.3.7

Begroting 2021
EUR

31-12-2020
EUR

Huur
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige

229.096
1.222.067
1.218.897
1.737.210
74.759
800.000
340.014

143.250
716.147
1.009.830
1.409.250
110.300
535.000
632.601

145.631
769.166
1.082.151
1.624.379
117.463
733.922
469.033

Totaal huisvestingslasten

5.622.043

4.556.377

4.941.745

De toename van de schoonmaakkosten komt door extra schoonmaak in tijde van Corona.
De voorziening groot onderhoud (op de balans) wordt gevormd om in de toekomstige jaren het groot onderhoud aan de
schoolgebouwen te kunnen financieren. Hier voor is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Omdat we zien dat het
onderhoud meer kost dan verwacht, heeft er in 2021 een extra dotatie plaatsgevonden ten gunste van de onderhoudsvoorziening.
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4.4

Overige instellingslasten

31-12-2021
EUR
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5

4.4.1

Begroting 2021
EUR

31-12-2020
EUR

Administratie- en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen
Dotatie overige voorzieningen
Overige

647.901
2.519.638
912.835

1.056.735
2.040.166
815.009

1.245.577

1.426.713

1.231.751
2.141.465
956.211
3.1841.361.394

Totaal overige instellingslasten

5.325.951

5.338.623

5.687.638

Begroting 2021
EUR
350.000
60.000
200.000
71.964
100.000
62.000
85.350
55.000
72.420
1.056.735

31-12-2020
EUR
299.163
88.032
317.715
84.228
131.572
52.168
91.007
66.149
101.717
1.231.751

Toelichting administratie- en beheerslasten

31-12-2021
EUR
Administratiekantoor
Accountant
Deskundigenadvies
Telefoon/fax
Planmatig onderhoudsbeheer
Onkostenvergoedingen RvT / bestuur
Public relations en marketing
Beheer en bestuur
Overig

2.791
99.854
568.168
103.345
132.736
47.000
96.625
502.767100.149
647.901

Door de inbesteding van de administratie hebben we vanaf 1-1-2021 geen kosten meer aan het administratiekantoor.
De kosten voor deskundigenadvies zijn gemaakt voor het inwinnen van extern advies en expertise op verschillende onderwerpen
zoals onder andere: de inbesteding van de administratie en de inrichting van de systemen (AFAS, ProActive, Refine, etc.), advies
m.b.t. huisvestingsprojecten, advies m.b.t. aanbesteding, en juridisch advies.
Onder "Beheer en bestuur" is een bijzondere bate opgenomen in verband met de activa/passiva overname van de
International School Utrecht.
De volgende honoraria van KPMG Accountants N.V. zijn ten laste gebracht van de stichting, een en ander zoals bedoeld in
artikel 382a lid 1 en 2 BW2:
31-12-2021
EUR
Controle jaarrekening
Andere controle-opdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Andere niet controle diensten

4.4.2

93.199
6.655
0
0
99.854

31-12-2020
EUR

Begroting 2021
EUR

31-12-2020
EUR

81.377
6.655
0
0
88.032

Toelichting Inventaris en apparatuur

31-12-2021
EUR
Klein inventaris
ICT hardware
ICT software
Website
Overige ICT lasten
Mediatheek en bibliotheek
Reproductie

4.4.3

Begroting 2021
EUR
60.000
0
0
0
60.000

116.551
42.247
1.147.952
13.997
698.802
82.761
417.328
2.519.638

38.500
41.200
965.500
31.465
524.500
28.500
410.500
2.040.166

96.915
69.360
931.896
21.130
539.089
43.972
439.103
2.141.465

31-12-2021
EUR
912.835
912.835

Begroting 2021
EUR
815.009
815.009

31-12-2020
EUR
956.211
956.211

Toelichting leermiddelen

Leermiddelen
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4.4.5

Toelichting Overige

Abonnementen
Contributies
Representatie
Culturele vorming
Projecten
Reizen en excursies
Overige onderwijskosten

6

Financiële baten en lasten

6.1.1

Rentebaten

6.2.1

31-12-2021
EUR
41.082
97.123
30.971
422.967
52.823
86.860
513.751
1.245.577

31-12-2021
EUR

Begroting 2021
EUR
35.100
95.380
12.725
365.556
8.478
78.600
830.875
1.426.713

31-12-2020
EUR

Begroting 2021
EUR

31-12-2020
EUR

-

45.708
83.404
11.171
446.524
178.673
45.044
550.872
1.361.395

-

-

60

Rentelasten - bankkosten

66.092

39.500

30.443

Saldo financiële baten en lasten

66.092-

39.500-

30.383-
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Verplichte toelichting
Model E: Verbonden partijen
Naam

Stichting International School Utrecht

Juridische
vorm 2021

Stichting

Statutaire
zetel

Utrecht

Code
activiteiten

4

Eigen
vermogen
31-12-2021
€

Resultaat

Art 2:403 BW

Deelname

Consolidatie

2021
€

Ja / nee

%

Ja / nee

3.000.000

-1.465.000

nee

40%

nee
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WNT-verantwoording 2021
De WNT is van toepassing op Stichting Primair Onderwijs Utrecht.

Bezoldigingsmaximum
Het bezoldigingsmaximum in 2021 is € 177.000. Dit bedrag behoort tot de bezoldigingsklasse E en is
opgebouwd door middel van 14 complexiteitspunten:
6
4
4
14

- Complexiteitspunten gemiddelde totale baten
- Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
- Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren
Totaal
1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
Gegevens 2021
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (in fte)
Dienstbetrekking?

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

E.P.M. van Dorp
Lid CvB
1/1 - 31/12
1
Ja

T. Meijer
Voorzitter CvB
1/1 - 31/12
0,9
Ja

€ 147.514
€ 22.529
170.044 €

€ 129.062
€ 20.267
149.329

€ 177.000

€ 159.300

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
Totale bezoldiging

n.v.t.

n.v.t.

Het bedrag van de overschrijding
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

E.P.M. van Dorp
Lid CvB
1/1 - 31/12
1
Ja

T. Meijer
Voorzitter CvB
1/1 - 31/12
0,9
Ja

€

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (in fte)
Dienstbetrekking?

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Totale bezoldiging

€

€

€ 138.403
€ 20.809
159.212 €

€ 127.520
€ 18.724
146.244

€ 170.000
159.212

€ 153.000
146.244

€

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Niet van toepasssing.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2021
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021

E. Overgoor
Voorzitter RvT
01/01 - 31/12

B. Noy
Lid RvT
01/01 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging

€ 10.000

€ 7.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 26.550

€ 17.700

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
Bezoldiging

n.v.t.

n.v.t.

Het bedrag van de overschrijding
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

E. Overgoor
01/01 - 31/12

B. Noy
01/01 - 31/12

€ 10.000
€ 25.500

€ 7.000
€ 17.000

E. Derks
Lid RvT
01/01 - 31/12

B. Lubbinge
Lid RvT
01/01 - 31/12

L. Janssen
Lid RvT
01/01 - 31/12

€ 5.000

€ 6.000

€ 6.000

€ 17.700

€ 17.700

€ 17.700

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
Bezoldiging

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Het bedrag van de overschrijding
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

E. Derks
Lid RvT
01/03 - 31/12

B. Lubbinge
Lid RvT
01/01 - 31/12

L. Janssen
Lid RvT
01/01 - 31/12

€ 5.000
€ 17.000

€ 6.000
€ 17.000

€ 6.000
€ 17.000

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Gegevens 2021
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Bezoldiging
Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
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Gegevens 2021
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021

P. van Aart
Lid RvT
01/01 - 31/12

F. ten Berge
Lid RvT
01/01 - 31/12

€ 7.000

€ 6.000

€ 17.700

€ 17.700

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
Bezoldiging

n.v.t.

n.v.t.

Het bedrag van de overschrijding
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

P. van Aart
Lid RvT
01/01 - 31/12

F. ten Berge

01/03 - 31/12

€ 7.000
€ 17.000

4.375
14.213

Bezoldiging
Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

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

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700
Niet van toepasssing.

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is
Niet van toepasssing.
1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is
Niet van toepasssing.
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Niet van toepasssing.
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
3. Bezoldiging niet-topfunctionarissen
Niet van toepasssing.
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Bestemming van het resultaat
Statutaire regeling inzake bestemming resultaat
Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.

Het exploitatieresultaat over 2021 bedraagt:

6.838.181

Hiervan is te bestemmen voor:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve ISU
Bestemmingsreserve NPO

2.752.287
1.804.178
2.281.716

Totaal

6.838.181

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn gebeurtenissen die hier vermeld moeten worden.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
College van bestuur
Dhr. C.P.A. van Hoepen

Voorzitter

Raad van Toezicht
Mw. E. Overgoor

Voorzitter

Dhr. B. Noy

Lid

Dhr. E. Derks

Lid

Dhr. B. Eidhof

Lid

Mw. L. Janssen

Lid

Dhr. P. van Aart

Lid

Mw. F. ten Berge

Lid

Datum vaststelling jaarrekening:
Utrecht. 23 juni 2022
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OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklaring
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