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Voorwoord 
 

 

Beste lezer,  

2019 stond voor De Linge grotendeels in het teken van de uitkomsten van een tweetal externe 

onderzoeken. In schooljaar 2018-2019 hadden we op een aantal scholen een audit laten uitvoeren 

door een extern onderwijsadviesbureau. Dit leverde zoveel goede inzichten op dat we besloten nog 

datzelfde schooljaar op alle Lingescholen een dergelijke audit te laten plaatsvinden. Daarnaast vond 

van januari tot en met maart 2019 het vierjaarlijks onderzoek van de onderwijsinspectie plaats. Zo 

konden we de bevindingen uit de audits naast die van de onderwijsinspectie leggen. 

Dit leverde een mooi beeld op van wat goed gaat, wat beter kan en wat beter moet. En met de 

punten uit de laatste twee categorieën zijn we natuurlijk direct aan de slag gegaan. Eind 2019 

hadden we al behoorlijk wat bereikt. Daarover leest u verderop in dit verslag meer.  

De resultaten van de onderzoeken hebben als basis gediend voor het nieuwe strategisch beleidsplan 

dat dit jaar (2020) in werking treedt. Hierin staan onze ambities en doelen voor de periode 2020-

2024 beschreven. De aandachtspunten van de inspectie en de audits kunnen we hier dus mooi in 

meenemen. 

2019 was ook het jaar waarin gestaakt werd in het onderwijs. Leerkrachten, directeuren en 

ondersteunend personeel lieten van zich horen op het Malieveld in Den Haag en elders, voor een 

eerlijkere beloning, minder werkdruk en toekomstbestendig onderwijs. De PO-Raad en de vakbonden 

sloten op 11 december een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair 

onderwijs. Na instemming van de achterbannen hebben de sociale partners op 10 januari 2020 het 

definitieve cao-akkoord getekend.  

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, zitten we in een zeer uitzonderlijke situatie. In verband 

met het coronavirus (COVID-19) zijn alle scholen en kinderopvanglocaties zo goed als verlaten. Er 

worden alleen kinderen opgevangen die echt niet thuis kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat hun ouders 

in cruciale beroepen werken. Op afstand gebeuren er echter prachtige dingen: leerkrachten spannen 

zich maximaal in om hun leerlingen zo goed mogelijk digitaal les te kunnen geven. Ze leggen hierbij 

een geweldige creativiteit aan de dag. Een groot compliment aan hen is hier zeker op zijn plaats! In 

het hoofdstuk ‘Gebeurtenissen na balansdatum’ leest u meer over de (financiële) gevolgen van 

corona-uitbraak voor Stichting De Linge. 

Laten we hopen dat we snel weer terug kunnen naar de normale situatie, waarin elke dag mooie 

ontmoetingen plaatsvinden tussen kinderen onderling, en kinderen, ouders en onze medewerkers. 

 

Theo Pruyn, directeurbestuurder  
 
 
 
Dit jaarverslag is ook te downloaden op www.delinge.nl.  

http://www.delinge.nl/
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Wie zijn we? 
Stichting Katholiek, Protestants-Christelijk en Algemeen-Bijzonder Primair Onderwijs De Linge (hierna 
De Linge) biedt onderwijs aan kinderen van vier tot dertien jaar in de gemeente Lingewaard. Binnen 
de stichting vallen zeven integrale kindcentra (IKC’s), één basisschool en een school voor speciaal 
basisonderwijs. Onze scholen werken vanuit verschillende onderwijsconcepten, zoals Dalton, 
Jenaplan en het leerstofjaarklassensysteem.  
 
We werken intensief samen met Stichting Kinderopvang De Linge en hebben de afgelopen jaren veel 
geïnvesteerd in het versterken van de doorgaande lijn van nul tot dertien jaar. Vanuit één visie, met 
één team en onder de verantwoordelijkheid van één leidinggevende bieden wij opvang, educatie, 
ontwikkeling en opvoeding aan de kinderen in inmiddels dus zeven IKC’s.  Met deze IKC’s spelen we 
beter in op ontwikkelingen in het onderwijsveld en landelijk en gemeentelijk beleid. Ook spelen we 
beter in op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het ontzorgen van ouders bij de opvang van hun 
kinderen. Ouders hebben sterke behoefte aan opvang en onderwijs onder één dak; wegbrengen naar 
en ophalen op één locatie. Daarnaast groeien ook de ouders als het ware mee in een IKC, wat hun 
betrokkenheid ten goede komt.  
 
Stichting De Linge 
Polseweg 13 
6851 DA Huissen 
026 317 9930 
info@delinge.nl 
www.delinge.nl 
Bestuursnummer: 71956 
 
Heeft u vragen over dit bestuursverslag? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch,  
026-3179930 of via e-mail: info@delinge.nl. 
 
De volgende IKC’s en basisscholen vallen onder De Linge: 
 
Angeren 
IKC Marang, www.marang.nl 
Bemmel 
Daltonbasisschool De Borgwal, www.borgwal.nl 
Jenaplan-IKC Donatushof, www.donatushof.nl 
IKC Pius X, www.piusx-bemmel.nl 
SBO De Vlinderboom (school voor speciaal basisonderwijs), www.sbodevlinderboom.nl 
Doornenburg 
IKC De Doornick, www.dedoornick.nl 
Haalderen 
IKC De Wieling, www.basisschooldewieling.nl 
Huissen 
IKC Het Drieluik, www.dalton-drieluik.nl 
Gendt 
IKC De Vonkenmorgen, www.vonkenmorgen.nl 
 
Zie ook www.scholenopdekaart.nl 
 
 
 
 

mailto:info@delinge.nl
http://www.delinge.nl/
http://www.marang.nl/
http://www.borgwal.nl/
http://www.donatushof.nl/
http://www.piusx-bemmel.nl/
http://www.sbodevlinderboom.nl/
http://www.dedoornick.nl/
http://www.basisschooldewieling.nl/
http://www.dalton-drieluik.nl/
http://www.vonkenmorgen.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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Overige verbonden partijen 
Kinderopvang De Linge  
Samenwerkingsverband PassendWijs, www.swv-passendwijs.nl 
Gemeente Lingewaard (de LEA, Lokaal Educatieve Agenda). 
 
Met de verbonden partijen werken we verder aan eerder ingezette ontwikkelingen, zoals bij de 
kinderopvang en de gemeente de doorgaande leerlijn 0-13 jaar. Hierover zijn verder geen 
bijzonderheden te vermelden. We verwijzen ook naar de jaarverslagen van de verbonden partijen. 
 
Gezamenlijke opdracht en visie 
Leren kun je altijd, overal en met iedereen. Ieder moment geeft de mogelijkheid een stap vooruit te 
zetten, iedere situatie biedt de kans een volgende fase van ontwikkeling in te gaan. Dit geeft 
competentiegevoel bij kinderen én medewerkers. Dat zorgt voor plezier in leren. Dit vereist een 
proactieve houding, een voortdurende gerichtheid je te ontwikkelen en te leren. 
  
We geven onszelf hierbij de volgende opdracht: 
Wij verbinden opvang en educatie binnen één organisatie, in een doorgaande lijn van 0 tot 131  jaar. 
Hierbij werken we aan kwalitatief goede opvang en onderwijs met de focus op taal, lezen en 
rekenen. 
 
Om dit te realiseren, werken we met elkaar vanuit de volgende visie: 

 Wij bieden een integraal aanbod van educatie, opvoeding en opvang voor kinderen van 0 tot 13 
jaar. We sluiten aan bij de behoeften van álle kinderen en medewerkers vanuit ons motto ‘samen 
leren met onderlinge verschillen’. 

 We werken met kinderen, ouders en medewerkers in een leer- en leefgemeenschap, waarbij we 
iedereen zien en iedereen gezien wordt. We dagen kinderen uit om het beste uit zichzelf te 
halen. We stellen hierbij hoge eisen aan onszelf, om kinderen maximaal te laten groeien.  

 We stellen hoge doelen aan de brede ontwikkeling van kinderen. We zien het beheersen van de 
basisvaardigheden taal, lezen en rekenen als voorwaarde om zelfstandig in de maatschappij te 
kunnen functioneren. Hierop leggen we dan ook de focus. 

 
Kansen zien en pakken! Het vergroten van de mogelijkheden, zowel binnen onze IKC’s en scholen als 
met de partners in de wereld om ons heen. 
 
Zie voor meer informatie ons strategisch beleidsplan: http://www.delinge.nl/organisatie/strategisch-
beleid 
 
  

                                                           
1 Binnen het SBO bieden we een doorgaande lijn tot 14 jaar. 

http://www.swv-passendwijs.nl/
http://www.delinge.nl/organisatie/strategisch-beleid/
http://www.delinge.nl/organisatie/strategisch-beleid/


Jaarverslag 2019 SVPO De Linge - juni 2020 6 
 

Educatie 
 

Ambitie 
Ieder kind haalt het beste uit zichzelf 
We werken aan een leeromgeving waarbij ieder kind het beste uit zichzelf haalt. We werken hiertoe 
opbrengstgericht, vanuit doelen. Medewerkers gebruiken behaalde resultaten om te analyseren in 
hoeverre doelen behaald zijn. Tevens gebruiken zij de analyse van de resultaten om hun aanbod te 
versterken en/of bij te stellen, ten behoeve van het behalen van de doelstellingen op groeps- en/of 
kindniveau. Bij elke interventie wegen zij af en meten zij wat het (beoogde) effect op de 
leeropbrengsten is. Hiermee wordt het aanbod afgestemd op de ontwikkelings- en 
onderwijsbehoefte van elk kind, om op deze wijze kennis en vaardigheden van kinderen te vergroten. 
We leggen hierbij de nadruk op de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen in een doorgaande lijn 
van 0 tot 13 jaar.  
 
Tussen- en eindopbrengsten ten minste op landelijk gemiddelde 
In ons strategisch beleidsplan stellen we onszelf ten doel dat de tussen- en eindopbrengsten ten 
minste op het landelijk gemiddelde liggen. We bereiken dit op de volgende manier: 
Iedere directeur heeft samen met het team voor zijn/haar school doelen opgesteld met betrekking 
tot de resultaten taal, lezen en rekenen, op schoolniveau en op groepsniveau.  
In het directeurenoverleg worden de resultaten besproken. Daarnaast worden de resultaten per 
school besproken met de bestuurder en beleidsmedewerker onderwijskwaliteit. Hierdoor ligt de 
focus in alle lagen van de organisatie op de opbrengsten van taal, lezen en rekenen. Op schoolniveau 
bespreekt de directeur de resultaten in de doelstellinggesprekken en de voortgangsgesprekken met 
de leerkracht. In deze gesprekken komt aan de orde welke interventies succesvol zijn geweest en 
wordt vooruitgeblikt welke interventies in de komende periode worden ingezet. 
 

Sturen op kwaliteit 
We passen ‘Sturen op kwaliteit’ toe op schoolniveau (directeurbestuurder-directeur) en 
groepsniveau (directeur-leerkracht). Dit wil zeggen dat de mate van begeleiding en sturing wordt 
afgestemd op de fase van ontwikkeling van de school en de groep. Hiertoe worden resultaatgerichte 
afspraken gemaakt met iedere medewerker in doelstellingengesprekken. 
 

Resultaten centrale eindtoets 
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Wereldoriëntatie, cultuureducatie, wetenschap & techniek en bewegen 
Naast taal, lezen en rekenen bieden Lingelocaties elk kind een brede en integrale vorming op het 

gebied van wereldoriëntatie, cultuureducatie, wetenschap & techniek en bewegen. Ook is er 

aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en de emotionele ontwikkeling. De wijze 

waarop hieraan wordt gewerkt, verschilt per locatie. Er worden verschillende methodieken en 

methodes gehanteerd voor wereldoriëntatie. Sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling 

worden in beeld gebracht middels Zien of Viseon. Enkele scholen werken met een programma voor 

sociale vaardigheden als Kanjer of KIVA.  

Ontwikkeling 21ste-eeuwse vaardigheden 
De ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden krijgt onder meer vorm door het werken met 
Chromebooks. Deze worden met name ingezet voor het versterken van de basisvaardigheden taal, 
lezen en rekenen en spelen ook een rol bij ICT-geletterdheid, samenwerking, kritisch denken en 
probleemoplossingsvaardigheden. Daarnaast ontwikkelen leerlingen hun 21st century skills door 
bijvoorbeeld samen te werken aan projecten of door jongere leerlingen voor te lezen.  
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Op verschillende scholen zijn trajecten gestart om leren zichtbaar te maken. Dit gebeurt in het kader 

van Curriculum.nu. Het accent ligt hierbij op doelgericht werken en leerlingen meer betrekken bij 

hun leerproces. Dit gebeurt soms door middel van doelenmuren. Kinderen maken op deze muren 

zichtbaar aan welke doelen ze gaan werken, wanneer ze die doelen behaald moeten hebben en hoe. 

Ze weten ’s ochtends bij binnenkomst in de klas wat ze moeten doen en gaan zelfstandig aan de slag. 

Door kinderen te helpen met het formuleren van heldere leerdoelen, door vragen te stellen en met 

gerichte feedback helpt de leerkracht ze verder. Gerelateerd hieraan is het formatieve assessment: 

de leerkracht beoordeelt de prestaties van het kind niet langer met een cijfer, maar door zijn 

prestaties te vergelijken met eerder behaalde resultaten. 

Onderwijs op maat 
We stellen onszelf ten doel dat alle kinderen onderwijs op maat krijgen. Om dit te realiseren zijn in 
2019 onder andere de volgende stappen gezet: 

 Lingelocaties werken al langer volgens opbrengst- en handelingsgericht werken binnen de 1-
zorgroute. In 2019 hebben directeuren en intern begeleiders in diverse overleggen het 
handelingsgericht werken besproken. Op de scholen is onderzocht en besproken waar het 
handelingsgericht werken verder verdieping nodig heeft. Tevens is gekeken welke ondersteuning 
daarbij nodig is vanuit IB en directie.  

 Op een aantal scholen is kritisch gekeken naar de formulieren die ondersteunen bij het 
handelingsgericht werken. Formulieren die niet ondersteunen zijn hervormd tot een werkwijze 
die beter past bij de werkwijze van onze scholen (bijvoorbeeld van groepsoverzicht naar 
leerlingkaarten). 

 IB’ers hebben in 2019 beeldcoaching verder in de praktijk gebracht, waardoor ze nog beter in 
staat zijn om leerkrachten te ondersteunen bij het versterken van hun pedagogisch en didactisch 
handelen. 

 Tevens is op enkele scholen aandacht besteed aan het zichtbaar maken van doelen op school- en 
groepsniveau (door bijvoorbeeld doelenposters op te hangen aan de muur van de klas of de 
teamkamer). 

 Leerkrachten, intern begeleiders en directeuren werken volgens de cyclus, met de bijbehorende 
stappen: 

o Waarnemen 
o Begrijpen 
o Plannen 
o Realiseren 

 Op de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen worden kindkaarten, 
groepsoverzichten en plannen gemaakt. Het doel is om tegemoet te komen aan de 
onderwijsbehoeften van alle leerlingen. In 2019 heeft elke school actie ondernomen om deze 
plannen verder te versterken. 

 

Passend onderwijs 
Kinderen verschillen van elkaar, in talenten, mogelijkheden en in de aanpak die zij nodig hebben om 
hun talenten te ontwikkelen. Soms hebben zij daarbij specifieke begeleiding nodig, zoveel mogelijk 
binnen de schoolondersteuningsprofielen van de Lingescholen. Hiertoe zetten we intern begeleiders 
en onderwijsassistenten in. De IB’ers worden bekostigd vanuit de lumpsum, de onderwijsassistenten 
vanuit de middelen van het samenwerkingsverband. Wanneer een onderwijsbehoefte zo specifiek is 
dat deze niet binnen onze eigen basisondersteuning past, maken we gebruik van het dekkende 
aanbod van het regionale samenwerkingsverband PassendWijs. Hiermee verzorgen we passend 
onderwijs voor alle leerlingen. 
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Binnen De Linge is een groep ‘Onderwijs & Begeleiding’ werkzaam. Hieraan nemen intern 
begeleiders, een plusgroepleerkracht en een groep bovenschoolse onderwijsassistenten deel. Zij 
bieden begeleiding aan leerlingen die niet voldoende profiteren van het reguliere aanbod van de 
scholen. In het hoofdstuk medewerkers lichten wij de overige thema’s die passen bij passend 
onderwijs verder toe. 
 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
Wanneer leerlingen niet voldoende kunnen profiteren van de basisondersteuning van de scholen 
vragen intern begeleiders in overleg met leerkrachten en ouders een arrangement aan bij het 
samenwerkingsverband PassendWijs, Kentalis (voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis), of 
Visio, voor leerlingen met een visuele beperking. Een arrangement is zoveel mogelijk gericht op een 
kortdurende interventie of begeleiding van de leerkracht. De leerkracht doet zo specifieke kennis op 
zodat hij optimaal met de leerling kan werken. 
Het arrangement wordt ingevuld door ambulant begeleiders van het samenwerkingsverband, 
eventueel aangevuld met begeleiding van een onderwijsassistent van De Linge (vanuit bestuurlijke 
ondersteuning). De onderwijsassistent kan bijvoorbeeld tijdelijk toezicht houden op het zelfstandig 
werken in een groep. Dit stelt leerkrachten in staat de leerlingen passende onderwijsbegeleiding te 
bieden. 
 
Op een paar scholen met speciale behoeften wordt onder begeleiding van het SLO (middels 
subsidiegelden van curriculum.nu) gewerkt aan leren zichtbaar maken, waarbij leerlingen gericht aan 
de slag gaan met hun eigen leerdoelen.  
 
Voor onze hoogbegaafde leerlingen bieden we een arrangement dat hun leerrendement maximeert. 
Hiertoe is per locatie een specifiek beleidsplan opgesteld. Daarnaast begeleidt de projectgroep 
‘Excellent laten leren’ op stichtingsniveau scholen bij de uitvoering van hun projectplan, met de 
plusgroep als belangrijk onderdeel. Deze beleidsperiode staat in het teken van investeren in verdere 
versterking van leerkrachtvaardigheden. Dit doen we door de leerkracht excellent leren, naast alle 
middagen een ochtend in de week vrij te roosteren. Zo kan hij/zij leerkrachten ondersteunen en 
coachen bij het begeleiden van deze groep leerlingen in de eigen groep. Daarnaast neemt de 
leerkracht excellent leren deel aan het netwerk IB, met als doel de signaleringsfunctie via intern 
begeleiders te versterken en de kennis te verbreden. 
 
Om de ondersteunings- en zorgstructuur en de samenwerking tussen scholen en zorgvoorzieningen 
te versterken is door het samenwerkingsverband PassendWijs het initiatief genomen om samen met 
de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard de zorgstructuur te herijken. Doelen zijn:  

 het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening; 

 het verbreden van de zorgstructuur naar de voorschoolse voorziening. 
De beleidsmedewerker onderwijskwaliteit is aangesloten bij deze werkgroep. 
 
In 2020 breekt een nieuwe beleidsperiode aan. In de tweede helft van 2019 zijn we volop aan de slag 
gegaan met de ontwikkeling van de nieuwe schoolplannen, voor de beleidsperiode 2020-2024, maar 
ook voor het komend schooljaar (2020/2021). We doen dit op basis van de aanwijzingen van de 
inspectie, zie hieronder onder de kopjes ‘Kwaliteitszorg’ en ‘Inspectiebezoek 2019’.  
We werken aan ‘levende schoolplannen’ waarin verwezen wordt naar bestaande 
beleidsdocumenten. Deze worden waar nodig geüpdatet. Op basis van evaluatie worden pijlers 
geformuleerd voor de verbetering van het onderwijsleerproces.  
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Leren van en met elkaar - kwaliteitskringen 
Bij De Linge wordt veel aandacht besteed aan de scholing van leerkrachten. De Lingeacademie biedt 
scholing op het gebied van de basisvakken taal, lezen en rekenen, maar ook op het gebied van ICT-
ontwikkelingen. Waar mogelijk sluiten ook de medewerkers van de kinderopvang aan.  
In 2019 hebben we de bovenschoolse kwaliteitskringen voortgezet. Deze waren in 2018 ingericht 
vanuit onze doelstelling ons te ontwikkelen tot een organisatie waarin wordt gewerkt vanuit een 
professionele cultuur en in een professionele leergemeenschap. 
Leren van en met elkaar staat in deze kwaliteitskringen – ingericht op thema en leeftijdsgroepen – 
dus centraal. Naast Edi en het kindobservatiesysteem KIJK! Zijn we in 2019 ook gestart met een 
kwaliteitskring Veilig leren lezen. 
 
Om nog meer te leren van en met elkaar stimuleren we medewerkers bij elkaar te kijken in de groep 
en elkaar te raadplegen. Dit gebeurt ook steeds meer buiten de eigen school, bijvoorbeeld in de ICT- 
kwaliteitskring. 
 

Lingestudiedag 
Op de eerste woensdag van oktober wordt jaarlijks een Lingebrede studiedag georganiseerd. In 2019 
is dit studiemoment decentraal georganiseerd, ter voorbereiding op de nieuwe beleidsperiode van 
2020-2024. Op elk IKC/elke school heeft het team een aantal bijeenkomsten gehad om met elkaar 
vooruit te kijken naar de visie, missie en doelen op het IKC/de school voor de aankomende nieuwe 
beleidsperiode. Wij hebben dit gedaan onder leiding van een externe partij die ervaring heeft in het 
opstellen van strategisch beleidsplannen en de afgeleiden daarvan: de schoolplannen. Op het 
moment van schrijven wordt nog gewerkt aan het afronden van deze plannen. 
 

ICT 
De basis van ons ICT-beleid is dat ICT ten dienste moet staan van het onderwijs. ICT moet een middel 
zijn om de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen te versterken. We gaan hierbij uit van het vier-
in-balans-model: de vier randvoorwaarden: visie, deskundigheid, inhoud & toepassingen, en 
infrastructuur moeten met elkaar in balans zijn om ICT in het onderwijs toe te passen. Aan alle vier 
de pijlers is in 2019 hard gewerkt, zowel door de bovenschoolse ICT-kwaliteitskring als de scholen.  
 
Stond 2018 in het teken van de introductie van de Chromebooks op de scholen, in 2019 hebben alle 
scholen de overstap gemaakt naar een nieuwe online leeromgeving, Prowise GO. Hiervoor was een 
transitie van Microsoft naar Google nodig. Halverwege het jaar zijn dan ook alle scholen en het 
servicekantoor overgegaan van Office (365) naar G Suite (Drive). Zoals viel te verwachten bij dit soort 
ingrijpende transities ging dit niet zonder slag of stoot, maar dankzij de maximale inspanning van de 
ICT-medewerkers (van het servicekantoor en de diverse scholen) konden we aan het eind van het 
kalenderjaar een positieve balans opmaken. 
 
De situatie rond corona heeft de ict-ontwikkelingen in een stroomversnelling gebracht. Vanaf de 
lockdown van de scholen half maart tot de herstart na de meivakantie zijn er veel lessen op afstand 
verzorgd. Dit ging verrassend goed. Het komend jaar zetten we verder in op het versterken van de 
ict-vaardigheden bij alle onderwijsmedewerkers. 
 

IB-netwerk 
Tijdens hun netwerkbijeenkomsten bespreken de intern begeleiders (IB’ers) welke begeleiding ze de 
leerkrachten kunnen geven, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.  
Onderwerpen die in 2019 in het IB-netwerk aan de orde zijn geweest, zijn: 

 Het versterken van het handelingsgericht werken; de cyclus signaleren, analyseren, handelen, 
evalueren. De uitdaging zit hem hier vooral in het vinden van de juiste balans tussen het 
administratieve proces en het inhoudelijke proces om te komen tot extra interventies.  
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 Resultatenanalyse; de IB’ers hebben met elkaar gekeken naar de tussenopbrengsten van alle 
scholen, en aanbevelingen gedaan voor de focus die leerkrachten dienen aan te brengen. 

 Beeldcoaching; de IB’ers volgen een tweejarige opleiding tot beeldcoach. Het geleerde wordt 
direct in de groep in de praktijk gebracht. Het effect hiervan is direct merkbaar: door in de klas te 
oefenen worden leerkrachten direct ondersteund. De leerkrachten formuleert een coachvraag, 
hiervan worden gericht beelden gemaakt. De leerkracht analyseert de beelden zelf en heeft na 
afloop het gesprek hierover met de IB’er. 

 De rol van de IB’er bij het versterken van didactische vaardigheden van leerkrachten; IB’ers 
kijken in de groep en zien erop toe dat zaken die in de kwaliteitskringen aan de orde zijn 
geweest, worden toegepast. De inzichten op het gebied van didactische vaardigheden 
veranderen snel, dus het is goed om bijgeschoold te worden door experts van buiten de 
organisatie. 

 Excellent laten leren; in hun netwerk laten IB’ers elkaar ervaren hoe het is om uitgedaagd te 
worden. Wat doet dat met je? De IB’er doet vervolgens hetzelfde bij de leerkracht en zoomt 
hiermee in op het belang hiervan.  

 Didactisch coachen; sluit aan bij beeldcoaching: door de vragen die de IB’er stelt, wordt de 
leerkracht in beweging gezet. Door didactisch coachen goed toe te passen, zorgen de IB’ers 
ervoor dat de leerkracht verdieping kan aanbrengen in de leerstof voor een kind dat meer 
aankan. Het is de begeleiding die ertoe doet, meer dan de leermiddelen. 

 De wijze waarop we de kennis en vaardigheden van intern begeleiders kunnen versterken; 
Dit is in het IB-netwerk aan de orde geweest, maar ook in het overleg tussen directeuren en 
IB’ers. Er zijn gesprekken geweest over de rol van de IB’er, wat is die rol bijvoorbeeld binnen een 
IKC met kinderopvang? En ook: wat heeft de IB’er nodig aan kennis en vaardigheden om zijn rol 
goed te kunnen oppakken. 

 De IB’ers hebben zich verder verdiept in de privacywet en de Meldcode Huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Allen zijn geschoold als aandachtsfunctionaris. Zij zorgen nu dat de teams 
geschoold worden en dat privacywet en meldcode op de agenda blijven. 

 

Kwaliteitszorg 
In schooljaar 2018-2019 is op alle scholen van De Linge een externe audit uitgevoerd door een 
onderwijsadviesbureau. Daarnaast heeft de onderwijsinspectie begin 2019 een vierjaarlijks 
onderzoek uitgevoerd. 
 
De belangrijkste conclusie uit de audits is dat scholen verbeterpunten hebben op de onderdelen: 

 Zicht op ontwikkeling 

 Didactisch handelen 

 Kwaliteitszorg 
 
Met elkaar (directeuren, staf en bestuur en leden van de Raad van Toezicht) en onder begeleiding 
van Herman Bijsterbosch (leidinggevend inspecteur voor de ontwikkeling van het nieuwe 
toezichtkader) zijn we direct aan de slag gegaan om te komen tot verbetering van de 
aandachtspunten uit het inspectierapport en de audits. 
 
Tijdens ‘de heidag’ van 7 mei zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd: 

 Focus: stel minder doelen in het schoolplan; 

 Werk aan het toepassen van de PDCA-cyclus (plan, do, check, act); met nadruk op de C & A; 

 Ga tegenvallende resultaten niet gelijk remediëren, maar neem de tijd voor een grondige analyse 
en stel een goede diagnose; 

 Leg bij alles wat je doet de link tussen het schoolplan en het uitvoerende jaarplan; 

 Leren van en met elkaar: deel kwetsbaarheden en successen met elkaar, dit leidt tot 
kwaliteitsverbetering. 
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Tijdens twee werkbijeenkomsten (5 september en 3 oktober) onder leiding van Herman Bijsterbosch 
hebben we het dashboard kwaliteitszorg ontwikkeld. 
 

Inspectiebezoek 2019 
Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in 
Nederland. In januari tot en met maart 2019 is het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij De Linge. 
Het bestuur van De Linge is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit voor ruim 2100 leerlingen. 
De inspectie heeft onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende 
kwaliteit. Ook heeft inspectie gekeken of het bestuur ervoor zorgt dat het geld van de overheid goed 
gebruikt. De bevindingen van de inspectie zijn verdeeld over drie categorieën: wat gaat goed, wat 
kan beter en wat moet beter. 
 
Wat gaat goed? 
We zorgen ervoor dat het personeel zich blijft ontwikkelen.  
Het bestuur laat door een externe organisatie uitzoeken wat iedere school kan doen om het 
onderwijs verder te verbeteren.  
Het bestuur biedt hulp aan scholen bijvoorbeeld door kleinere klassen te maken, te zorgen voor 
meer handen in de groepen of hulp voor de intern begeleider of directeur. 
Het bestuur zorgt ervoor dat alle medewerkers, de Raad van Toezicht en ouders mee kunnen denken 
over de plannen van De Linge. 
Verder constateerde de inspectie dat het financieel beheer door het bestuur in orde is. Het bestuur 
weet hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed onderwijs. 
 
Wat kan beter? 
Het bestuur vindt het belangrijk dat de scholen binnen de stichting van en met elkaar leren, maar in 

de praktijk kan dit beter, ook met de peuteropvang. De IKC’s binnen De Linge zijn belangrijk om te 

zorgen voor een goede doorgaande ontwikkeling voor leerlingen, nog meer te betrekken bij het 

verbeteren van de kwaliteit van de het onderwijs. In de afgelopen acht jaar is er jaarlijks een IKC 

geopend. 

Wat moet beter? 
Het systeem om te zorgen voor verbetering van de onderwijskwaliteit moet beter op de scholen en  
op bestuursniveau. 
Dit moet ervoor zorgen dat het bestuur beter in beeld krijgt  wat de verbeterpunten zijn van 
bepaalde scholen en wat er nodig is om de eigen stichtingsdoelen te bereiken. 
Het onderwijs op IKC De Doornick moet beter op het niveau van de kinderen aansluiten. Het bestuur 
moet ervoor zorgen dat dat de kwaliteit van het onderwijs op deze school binnen een jaar weer 
voldoende is. 
 

Vervolg 
Het bestuur moet ervoor zorgen dat het een goed werkend kwaliteitszorgsysteem heeft op bestuurs- 
en schoolniveau. Over vier jaar onderzoekt de inspectie of dit het geval is. 
 
Voor De Doornick komt de inspecteur na een jaar kijken of het onderwijs van voldoende kwaliteit is. 
 
Intussen is er flink ingezet door een nadere analyse te maken van de huidige situatie en 
op het verbeteren van de tekortkomingen, onder andere zicht op ontwikkeling, didactisch handelen 
(toepassen van Expliciete Directe Instructie). Voor het begeleiden van de directeur, intern begeleider 
en de leerkrachten is professionele begeleiding ingezet. De zogenaamde Vliegende Brigade, via de 
PO-Raad. 
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Bestuur en directie hebben de IKC-raad en alle ouders tijdens een algemene informatie avond 28 
augustus toegelicht waar de school staat. En welke ontwikkelingen in gang zijn gezet. Over de 
vorderingen informeren we de ouders vier maart. 
 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we documenten geanalyseerd en 
gesprekken gevoerd met sleutelfiguren binnen de organisatie, waaronder: 

 de bestuurder en een afgevaardigde van de stafmedewerkers 

 een delegatie van directeuren 

 een delegatie van de Raad van Toezicht 

 een delegatie van de Centrale Lingeraad 
  
Onderzoeksactiviteiten tijdens de onderzoeken op de scholen bestonden onder andere uit: 

 lesbezoeken 

 inzien van leerlingdossiers  

 gesprekken met de directeuren 

 gesprekken met de intern begeleiders 

 gesprekken met een deel van de leraren en pedagogisch medewerkers 

 gesprekken met ouders van zowel de voorschool als de basisschool  

 gesprekken met leerlingen 
Ook zijn relevante documenten bestudeerd, waaronder het schoolplan en de schoolgids.  
 
De gesprekken blijven in de toekomst gevoerd worden, met als leidraad het dashboard kwaliteitszorg 
dat in 2020 is ontwikkeld. Zie ook hierboven onder het kopje ‘Kwaliteitszorg’.  
 

Overige wettelijke vereisten  
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het waarderingskader zijn verbonden vatten 
we samen onder de noemer overige wettelijke vereisten. Wij hebben de volgende vereisten 
onderzocht: 

 aanwezigheid schoolgids artikel 16, lid 2 en 3 van de Wet op Primair Onderwijs (hierna: WPO)  

 vrijwilligheid ouderbijdrage artikel 13, lid 1 onder e van de WPO  

 meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld artikel 4b van de WPO  
 

Resultaten onderzoek op bestuursniveau 
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op bestuursniveau: de oordelen van 
inspectie op de standaarden in de gebieden 'Kwaliteitszorg en ambitie' en 'Financieel beheer'. 
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Samenvattend oordeel 
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer?  
De sturing op kwaliteit is deels op orde. Binnen het kwaliteitsgebied ‘Kwaliteitszorg en ambitie’ zijn 
de standaarden Kwaliteitscultuur (KA2) en Verantwoording en dialoog (KA3) voldoende beoordeeld. 
Ook het Financieel beheer van het bestuur is voldoende. De standaard Kwaliteitszorg (KA1) is 
onvoldoende beoordeeld.  
 
Om de onderwijskwaliteit te kunnen verbeteren hebben het bestuur en de scholen doelen 
geformuleerd, maar werken onvoldoende cyclisch en planmatig aan de realisering daarvan. Verder 
blijkt uit ons onderzoek dat de sturing vanuit het bestuur onvoldoende bijdraagt aan het behalen van 
de ambities op de onderzochte beleidsthema’s op de scholen.  
 
Binnen De Linge werkt iedereen vanuit zijn eigen rol aan de verbetering van de onderwijskwaliteit en 
het bestuur zorgt ervoor dat alle leraren hun bekwaamheid onderhouden. Het samen leren tussen 
scholen is in ontwikkeling en wordt door het bestuur gestimuleerd.  
 
Het bestuur zorgt voor draagvlak voor het strategisch beleidsplan door stakeholders erbij te 
betrekken. Verder is er een stevige gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die tegenspraak 
biedt aan het bestuur en zichzelf professionaliseert om zijn rol goed te vervullen.  
 
De financiële positie van het bestuur is in orde en voldoet aan de eisen van het kwaliteitsgebied 
financieel beheer. We zien op de korte of middellange termijn geen risico’s voor de financiële 
continuïteit van De Linge. Ook de financiële rechtmatigheid is in orde.  
 

  
 

Financieel beheer  
We zien op de korte of middellange termijn geen risico’s voor de financiële continuïteit van De Linge. 
Ook de financiële rechtmatigheid is in orde. Het bestuur voldoet aan de eisen van het 
kwaliteitsgebied financieel beheer.  
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Medewerkers 
Medewerkers van De Linge werken samen in scholen en IKC’s. Ze bieden onderwijs, begeleiden 
kinderen, begeleiden leerkrachten, voeren werkzaamheden uit ten behoeve van het onderwijs aan 
de kinderen van de scholen/IKC’s en de kinderopvang. 
Er is sprake van ontwikkeling naar een professionele cultuur waarin medewerkers in professionele 
leergemeenschapen samen leren van en met elkaar. Talenten van medewerkers worden ingezet op 
de meest passende werkplek. In het directeurenoverleg delen de directeuren met elkaar hoe zij 
uitvoering geven aan dit beleid. 
 
Aantal vaste medewerkers 

Jaar Medewerkers FTE 

2019 209 146,1 

2018 207 146,1 

2017 194 142 

 
Er zijn medewerkers omgezet van een tijdelijk dienstverband naar een dienstverband voor 
onbepaalde tijd, wat maakt dat er in 2019 een marginale stijging zichtbaar is van het aantal vaste 
medewerkers. In 2019 telt het aantal medewerkers 146,1 FTE en 209 medewerkers. Hierin zijn ook 
de werknemers meegenomen die op basis van de werkdrukmiddelen een tijdelijk dienstverband 
hebben gekregen. In het verslag van 2018 hebben we opgenomen dat vanwege een krappe 
arbeidsmarkt en vanwege eerder gemaakte afspraken over het binden van medewerkers in 2019 het 
aantal vaste medewerkers stijgen. Tegelijkertijd zal het aantal tijdelijke medewerkers iets afnemen; 
bij vacatures die in de loop van het jaar ontstaan, worden weer tijdelijke dienstverbanden 
aangegaan. Er is zeker nog sprake van krimp en er is ook sprake van natuurlijk verloop. Er zijn geen 
medewerkers in het risicodragend deel van de formatie geplaatst. 
 

 
 
Bovenstaande tabel laat zien dat het onderwijzend (OP) en onderwijsondersteunend personeel 
(OOP) een lagere gemiddelde leeftijd heeft dan de directie (DIR). Hierbij moet worden aangemerkt 
dat in deze tabel de interim-directeuren niet zijn meegenomen. 
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Leeftijdsopbouw van het personeel

 
 

Er zijn 68 medewerkers in de leeftijdscategorie boven de 55 jaar. Ook in de categorie 35-45 jaar  (67) 
is het aantal medewerkers relatief groot. In verband met het afnemen van het leerlingenaantal in de 
toekomst zal het natuurlijk verloop helpen om de krimp deels op te vangen.  
 
De kolom 60-65 is verder gespecificeerd. De verdeling op peildatum staat in de grafiek hieronder. 
Met deze gegevens kunnen we in ons meerjarenbeleid rekening houden met hoe het natuurlijk 
verloop kan zijn in de komende jaren. In de regel geldt dat medewerkers gemiddeld rond 63 jaar met 
keuzepensioen gaan. 
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In FTE is dat de volgende indeling 

Leeftijd Directie IB OP OOP 

60 0,9  2,2  

61 1 0.9 4,4 0.5 

62  1 4,9 0,4 

63   1 2,9 

64 1,9  0,9 1,4 

65  1    0,5 

66   0,5  

 
Verdeling man/vrouw algemeen 
De Linge heeft een hoog percentage vrouwelijke medewerkers. Dit is in het primair onderwijs in het 
algemeen zo. In 2018 had De Linge 12% mannelijke collega’s, in 2019 is dit percentage mannen licht 
gestegen naar 14%. 
 

 

 

Verzuim 
Verzuimontwikkeling 
 

 

Meerdere jaren op rij zagen we een stijging van het verzuim. Landelijk laat verzuim vanaf 2016 een 
lichte daling zien waarna het stabiliseert. In 2019 zien we bij De Linge PO een sterke daling zien. 
Meer interventies en een aantal herstelmeldingen bij langdurig zieken hebben hiertoe bijgedragen. 
Op het moment van schrijven zijn de landelijke cijfers over 2019 nog niet bekend (bron: DUO). 
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De verzuimfrequentie is wat lager ten opzichte van het landelijke: 0,81 ten opzichte van 1,1 landelijk 
(bron: Duo). Het aantal medewerkers dat zich niet heeft ziekgemeld (zogenaamde nulverzuimers) is 
licht gedaald naar 49,8% (in 2018 53,2%). Landelijk lag in 2018 het percentage nulverzuimers op 48% 
(bron: VF). 
 

Professionele cultuur 
Uit het strategisch beleidsplan:  
Medewerkers van De Linge staan open voor nieuwe kennis en ervaringen. Vanuit een reflectieve 
houding, autonomie, verantwoordelijkheid en vertrouwen werken zij voortdurend aan het verbeteren 
van hun kennis en vaardigheden ten behoeve van het vergroten van de kennis en vaardigheden van 
de kinderen. 
 
De Linge vraagt om excellent leiderschap vanuit vertrouwen, goede ondersteuning en hoge 
verwachtingen. Directeuren van De Linge zijn vooral onderwijskundig leider. Zij houden zich bezig 
met het modelleren, monitoren en garanderen van effectieve educatie en optimaal leerrendement. 
Leidinggevenden dagen hun medewerkers en collega’s uit het beste uit zichzelf te halen. In de  
resultaatgerichte gesprekken die met directeuren en stafleden zijn gevoerd zijn diverse doelen 
vastgesteld ten behoeve van en in relatie tot de doelen van de organisatie, dan wel de school.  
De inzet van Intern begeleiders in het begeleiden van leerkrachten bij het onderwijsleerproces kan 
worden verbeterd. 
 

Prestatiebox 
Ook in 2019 is aandacht gegeven aan ontwikkeling en verdere professionalisering.  
Tussen de scholen zijn diverse kwaliteitskringen voor ontmoeting en samenwerking ingesteld.  
Naast huishoudelijke (zoals BHV) en thema-inhoudelijke bijeenkomsten hebben er uitwisselingen 
plaatsgevonden op bouwniveau, waarbij de thema’s en de hulpvragen door de scholen en 
deelnemers zijn aangereikt. De kwaliteitskringen zijn door externe specialisten begeleid. Voor 
directies zijn een aantal gezamenlijke studiedagen georganiseerd. 
 
Er is in het kader van leiderschapsontwikkeling aandacht besteed aan het voortzetten van een 
kweekvijver in samenwerking met andere besturen. Een viertal medewerkers neemt hieraan deel. Zij 
zijn ingezet als Directeur In Opleiding (DIO) op diverse scholen. 
In alle schoolplannen is opgenomen dat nieuwe leerkrachten de Edi-training volgen en medewerkers 
van de betreffende doelgroep KIJK! 0-7. Daarnaast is er een werkgroep ICT ingesteld met vanuit ieder 
team een deelnemer die monitort hoe ICT in de school ten behoeve van taal, lezen en rekenen op de 
scholen wordt verzorgd. Deze medewerkers hebben tevens een train de trainer-opleiding gevolgd 
om medewerkers te kunnen coachen. 
 
Op team- en medewerkersniveau heeft diverse scholing plaatsgevonden. Medewerkers hebben 
congressen bezocht en individuele trainingen/cursussen gevolgd. 
 
Er worden periodiek tevredenheidsmetingen uitgevoerd. In 2019 was dit voor zowel personeel als 
ouders en leerlingen een uitgebreid onderzoek via DUO Onderwijsonderzoek. Resultaten worden 
gepubliceerd op schoolvensters in 2020. 
 
Hieronder volgt een overzichtstabel van de resultaten van het medewerkers onderzoek met daarin 
de gemiddelde scores per thema. Daarnaast de benchmark in het primair onderwijs landelijk. 
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Thema’s 
De Linge 

totaal 
Benchmark PO 

Inhoud van het werk 8.1 8.2 

Werkomstandigheden 7.2 7.9 

Persoonlijke ontwikkeling 6.9 7.6 

Directeur 8.3 8.2 

Gesprekscyclus 7.3 7.4 

Samenwerking 8.5 8,2 

Communicatie 7.4 7.4 

Sfeer 8.5 8.5 

Onderwijs 8.2 8.1 

Werkdruk 6.1 5.8 

 
 

Wachtgeld 
Een eigen wachtgelder moet volgens de regels met voorrang de vacature aangeboden krijgen. 
Gebeurt dat niet, dan krijgt het bestuur voor de nieuw aangestelde  werknemer geen vergoeding van 
het ministerie van Onderwijs (OCW). Deze bepaling geldt dus niet voor werknemers die zijn 
ontslagen, omdat ze niet goed functioneerden (ontheffing herbenoemingsverplichting DUO) (bron 
PO-raad). 
 
De Linge kent aan het einde van 2019 geen eigen wachtgelders. Er zijn wel oud-medewerkers die aan 
het einde van 2019 een uitkering ontvangen. Echter hiervoor is een ontheffing voor de 
herbenoemingsverplichting, of het zijn oud-medewerkers die niet in aanmerking komen voor 
openstaande vacatures. 
 

Curriculum.nu 
Sinds het voorjaar van 2018 werken zo’n 150 leraren en schoolleiders in ontwikkelteams binnen 
negen leergebieden aan voorstellen voor de herziening van de landelijke kerndoelen en eindtermen 
voor het primair en voortgezet onderwijs. Een tweetal scholen (IKC De Wieling en IKC Het Drieluik) en 
een individuele leerkracht van De Linge hebben een subsidieaanvraag gedaan om deel te nemen aan 
het project Curriculum.nu. In 2019 is dat nog tot 1 augustus voortgezet en in het onderstaande 
overzicht hebben we de subsidieverhoging opgenomen die in 2019 zijn toegekend. 
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Thema/scholen         

Rekenen en 
Wiskunde 

Kenmerk 
Subsidie 
verhoging 

Activiteiten en vervanging besteed:  

08MX CURPOVO170964 € 22.797 
2 dagen vervanging 2018-2019 (40 weken = 640 
uur à €44).In 2019 nog 20 weken. 

€ 17.412 

      
Incidenteel vervanging voor het bijwonen van 
cursussen en workshops vrij roosteren 2 
leerkrachten 3 dagen. 

€ 2.230 

      
Netwerkbijeenkomsten bijwonen in het Netwerk 
formatief evalueren (SLO). 5*2 uur*2 
leerkrachten. 

€ 900 

      
Vergaderingen en klassenbezoeken formatief 
evalueren. Samen 20 uur. Aanschaf van literatuur 
voor alle leerkrachten.  

€ 1.035 

      
Externe leerkracht en directeur bij vergaderingen 
aanwezig voor formatief evalueren 4*2 uur. 

€ 360 

      
Schoolleider en IB’er aanwezig bij bijeenkomsten 
voor deze groep ook in het netwerk formatief 
evalueren Nijmegen. 3*3 uur 

€ 405 

      

Voorbereidingsbijeenkomsten om het curriculum 
in team, met leerlingen en ouders te bespreken, 
hierbij zijn directie en soms IB, soms leerkracht 
aanwezig. Teamvergaderingen om de voortgang te 
bespreken en feedback te organiseren o.l.v. de 
directie. Bijeenkomsten voor ouders en 
leerlingenbijeenkomsten om feedback te 
organiseren. Samen 40 uur. 

€ 1.600 

14ZV CURPOVO170965 € 22.797 
1 dag vervanging van leerkrachten hele schooljaar 
2018-2019. 

€ 17.412 

      3 conferentiedagen x 4 personen € 4.000 

      
Netwerkbijeenkomsten bijwonen in het Netwerk 
formatief evalueren (SLO) t.b.v. de doorgaande lijn 
in schooljaar 2019-2020. 

€ 600 

      
Vergaderingen en klassenbezoeken formatief 
evalueren. Samen 20 uur. Literatuur voor alle 
leerkrachten. 

€ 1.400 

      
Schoolleider en IB’er aanwezig bij bijeenkomsten 
voor deze groep ook in het netwerk formatief 
evalueren Nijmegen. 3*3 uur 

€ 405 

      

Voorbereidingsbijeenkomsten om het curriculum 
in team, met leerlingen en ouders te bespreken. 
Hierbij zijn directie en soms IB, soms leerkrachten 
aanwezig. Teamvergaderingen om de voortgang te 
bespreken en feedback te organiseren o.l.v. 
directie. Bijeenkomsten voor ouders en 
leerlingenbijeenkomsten om feedback te 
organiseren. Samen 40 uur. 

€ 1.800 

Mens en 
Maatschappij 

Kenmerk 
Subsidie 
verhoging 

Activiteiten en vervanging  

08ZI CURPOVO170303 € 9.243 
Uitbreiding in werktijdfactor leerkracht, aanwezig 
bij alle bijeenkomsten en tijd voor ontwikkeling. € 9.434 

 Totaal  € 54.837   €58.993 
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Goed werkgeverschap 
De Linge staat voor hoogwaardig personeelsbeleid als deel van goed werkgeverschap en ziet 
facilitering als een voorwaarde voor de maximale ontplooiing van medewerkers tijdens hun gehele 
loopbaan. Directeuren hebben tevens de rol van werkgever, die vaak als zwaar wordt ervaren. 
 
De Linge heeft al enige jaren te maken met teruglopende leerlingaantallen. Niettemin hebben we in 
2019 – net als in 2018 – door natuurlijk verloop een viertal leerkrachten kunnen aannemen. Het gaat 
hier om medewerkers die bij ons hadden vervangen of tijdelijk hadden gewerkt, of een bijzondere 
marktpositie. Zij hebben laten zien van toegevoegde waarde te zijn voor De Linge. Deze 
medewerkers zijn op een tijdelijke vacature tewerkgesteld met uitzicht op een vaste betrekking. Ze 
kunnen in de toekomst worden ingezet in de vervangingspool van De Linge, indien er niet voldoende 
vacatureruimte is op de scholen. 
 
Om tijdig en goed in te kunnen spelen op de verder teruglopende formatiebudgetten heeft De Linge 
al in 2013 een aantal maatregelen genomen: 

 Handhaving van de kaderbrief zoals geformuleerd in 2011, met daarin de hoofdlijnen van 
meerjarig formatiebeleid met uitzondering van het werken via een payrollconstructie;  

 Continuering van de vacaturestop (behoudens in het geval van werkdrukmiddelen). Daar waar 
vast personeel niet toereikend is, worden tijdelijke vacatures voor bepaalde tijd ingevuld;  

 Deze flexibele schil maakt soepeler inspelen op krimp mogelijk, zonder dat hier langdurige 
verplichtingen uit voortvloeien. Alleen daar waar continuïteit onder druk komt te staan wordt 
afgeweken van dit beleid; 

Door de genomen maatregelen is personele krimp middels gedwongen ontslagen voorkomen en zijn 
er geen medewerkers in het risicodragende deel van de formatie. Het is nog niet te overzien of dit 
voor het schooljaar 2020-2021 het geval zal zijn.  
 

Gesprekkencyclus 
Binnen De Linge wordt de volgende tweejaarlijkse cyclus gehanteerd: het startgesprek, al dan niet in 
een combinatie met een doelstellingengesprek, persoonlijk ontwikkelingsgesprek, een of meerdere 
voortgangsgesprekken en een evaluatiegesprek rondom een of meerdere competenties in een 
persoonlijk ontwikkelplan. Daarnaast worden beoordelingsgesprekken gevoerd. Op stichtingsniveau 
worden ontwikkelingsgesprekken gehouden met de directeuren en de medewerkers van het 
stafbureau.  
 
In de loop van 2018 is de gesprekkencyclus anders ingericht, waarbij het ‘Huis van Werkvermogen’ 
als onderlegger dient. De intentie is om meer naar het totale plaatje van de medewerker te kijken: de 
omgeving in relatie tot competenties, de belastbaarheid en inzet, de eigen ambities etc. Dit wordt 
visueel gemaakt in onderstaande afbeelding. We willen teweegbrengen dat medewerkers meer regie 
krijgen en nemen. De eerste indrukken van de medewerkers zijn positief over de persoonsgerichte 
aanpak, in plaats van alleen naar competenties te kijken. 
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Flexibel in balans 
Er is in 2018-2019 beleid ontwikkeld om de kwaliteit van ons onderwijs op een hoger niveau te 
brengen. We zijn hier in 2017 mee gestart door ‘Flexibel in balans’ te formuleren en dit als 
onderlegger voor ons personeelsbeleid te introduceren.  
 
De hoofdvraag van Flexibel in balans is: hoe creëren we de beste balans tussen medewerker 
(leerkracht, PM’er, IB’er, onderwijsassistent, directeur), zijn taken en rollen enerzijds en de omgeving 
(groep, school/IKC/kinderopvanglocatie) anderzijds, zodat kinderen de beste opvang en educatie 
krijgen, kwaliteiten van medewerkers optimaal worden benut, en medewerkers in de gelegenheid 
worden gesteld zich verder te ontwikkelen en hun interesses uit te bouwen. 
 
Dit vraagt van medewerkers een grotere mate van – bereidheid tot – flexibele inzet dan voorheen. 
Medewerkers wordt gevraagd meer open te staan voor het veranderen van werkplek, door meer na 
te denken over de kansen die dit oplevert en hun persoonlijke ontwikkeling.  
 
Op basis van groepsprofielen en medewerkersprofielen wordt gekeken: wat heeft deze groep 
(school/IKC/kinderopvanglocatie) nodig en wie kan dat bieden? Zo komen we tot de beste match, 
zodat ieder kind het onderwijs krijgt dat het verdient. De beide profielen zwaluwstaarten als het 
ware met elkaar, zoals te zien in onderstaande afbeelding: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorziening duurzame inzetbaarheid 
Er wordt ook jaarlijks gepeild of er behoefte is voor duurzame inzetbaarheid en/of de 
spaarmogelijkheid daarvan. In 2019 en in de jaren daarvoor zijn er geen overeenkomsten opgesteld 
voor het sparen van uren duurzame inzetbaarheid van zowel het basisbudget als voor het budget 
oudere werknemers, derhalve is hiervoor ook geen voorziening opgenomen. Dergelijke afspraken 
worden doorgaans in het Taakbeleid (Cupella) vastgelegd en opgenomen in het dossier van de 
individuele werknemer. 
 

Lerarenbeurs 
Voor het schooljaar 2019-2020 is door drie leerkrachten de lerarenbeurs aangevraagd. 
De medewerkers zijn voor alle uren vervangen. Voor één medewerker geldt dat zij een uitbreiding 
van haar werktijdfactor heeft gehad aan uren in de lerarenbeurs, dit omdat zij moeilijk vervangbaar is 
vanwege een solistische functie. De aanvragen lopen door in 2020. Ook voor schooljaar 2020-2021 
worden aanvragen gedaan. 
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Allocatie middelen op schoolniveau 
Uitgangspunt van het opstellen van de personele formatiebegroting, is jaarlijks een sluitende 
personeelsbegroting weer te geven, die past bij de inkomsten gebaseerd op het aantal leerlingen, 
alsmede de te behalen doelen van de stichting zoals deze geformuleerd staan in het strategisch 
beleidsplan en de daaruit voortvloeiend de schoolplannen. Iedere school kijkt op basis van de 
aanwas aan leerlingen en samenstelling van de groepen wat er nodig is. Daarnaast zijn er additionele 
middelen beschikbaar, zoals voor onderwijsachterstanden en vanuit het samenwerkingsbestand de 
lichte zorgmiddelen en deze worden middels de begroting rechtstreeks aan de betreffende school 
toegekend. Alle middelen die niet per definitie zijn toegekend, worden bovenschools gealloceerd en 
vanuit die ‘pot’ worden alle betalingen gedaan. Het risico hiermee is dat een individuele school geen 
inzicht meer heeft in de beschikbare middelen en het bestuur met de diverse individuele aanvragen 
het overzicht verliest. Daarom is in 2019 dit beleid gewijzigd met het opstellen van de begroting voor 
2020 en de meerjarenbegroting. 
 
Vanaf 2020 gaat het als volgt: door een percentage af te romen (voor 2020 is dit 11%) van de totale 
lumpsum wordt er een solidariteitspost gereserveerd voor diverse zaken die in enig jaar op de ene 
school meer voorkomen dan op andere. Hierin zijn onder meer opgenomen een reservering voor 
zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en duurzame inzetbaarheid oudere werknemers em 
professionalsering op bovenschools niveau. Ook worden de kosten van het bestuursbureau hieruit 
gefinancierd.  Via een aangekocht begrotingssysteem hebben de bestuurder en de directeur 
rechtstreeks inzicht in de begroting en de uitgaven. 
 
Tijdens het opstellen van het formatieplan wordt er met focus op de korte termijn gekeken. Bij het 
opstellen van de begroting in november wordt ook naar het meerjarenperspectief gekeken. 
De Linge werkt voortdurend aan continuering van werkgelegenheid. Het uitgangspunt bij personele 
inzet is het voorkomen van versnippering en taakverzwaring en ontslag. Daarbij wordt zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de samenstelling van de teams en worden medewerkers ingezet 
daar waar de competenties en vaardigheden nodig zijn. De Linge stelt alles in het werk om mobiliteit 
op basis van vrijwilligheid te realiseren, waarbij centrale aansturing uiteindelijk niet is uitgesloten 
vanuit het beleid Flexibel in Balans (zie Flexibel in Balans). 
 
Op stichtingsniveau wordt samenwerking gezocht met omliggende stichtingen. Jaarlijks voor de 
maand mei, zal in het uiterste geval een teveel aan personeel worden plaatst in het risicodragend 
deel van de formatie (RDDF), RDDF-plaatsing is aan de orde indien vanwege een dalend 
leerlingenaantal een of meerdere functies niet langer gehandhaafd kunnen worden, als gevolg 
waarvan deze opgeheven dienen te worden. Dat is voor 2019 en 2020 niet aan de orde. 
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Werkdrukverlagende middelen 

Naam school Brinnummer 
Leerlingaantal okt. 
2017 

Bedrag per 
leerling 

Inkomsten 
18-19 

2019 7/12 
deel 

SBO De Vlinderboom 02CQ 216 € 155,55 € 33.599 € 19.599 

IKC De Doornick 03TZ 163 € 155,55 € 25.355 € 14.790 

IKC Marang 04UD 215 € 155,55 € 33.443 € 19.509 

IKC De Vonkenmorgen 04YJ 370 € 155,55 € 57.554 € 33.573 

De Borgwal 06YO 213 € 155,55 € 33.132 € 19.327 

IKC Pius X 07TP 292 € 155,55 € 45.421 € 26.495 

IKC Het Drieluik 08MX 141 € 155,55 € 21.933 € 12.794 

IKC Donatushof 08ZI 366 € 155,55 € 56.931 € 33.210 

IKC De Wieling 15ZV 163 € 155,55 € 25.355 € 14.790 

 
Inkomsten werkdrukverlagende middelen voor het tweede deel van het jaar: 

Naam school Brinnummer Leerlingaantal okt. 2018 
Bedrag per 
leerling 

Inkomsten 
18-19 

2019 5/12 
deel 

SBO De Vlinderboom 02CQ 231 € 220,08 € 50.838 € 21.183 

IKC De Doornick 03TZ 155 € 220,08 € 34.112 € 14.214 

IKC Marang 04UD 202 € 220,08 € 44.456 € 18.523 

IKC De Vonkenmorgen 04YJ 361 € 220,08 € 79.449 € 33.104 

De Borgwal 06YO 224 € 220,08 € 49.298 € 20.541 

IKC Pius X 07TP 264 € 220,08 € 58.101 € 24.209 

IKC Het Drieluik 08MX 142 € 220,08 € 31.251 € 13.021 

IKC Donatushof 08ZI 362 € 220,08 € 79.669 € 33.195 

IKC De Wieling 14ZV 145 € 220,08 € 31.912 € 13.297 

 
Waaraan zijn de werkdrukverlagende middelen besteed? 
Op de verschillende scholen/IKC’s zijn de teamleden met elkaar in overleg gegaan over de besteding 
van de werkdrukverlagende middelen. Soms in een kleinere voorbereidingscommissie om uit te 
zoeken waar de behoeften van het team liggen, soms met het voltallige personeel. Als resultaat zijn 
er verschillende voorstellen gedaan voor de inzet van de middelen. Te denken valt aan de inzet van 
onderwijsassistenten, of extra handen in de klas van een collega-leerkracht (door iemands uren 
tijdelijk uit te breiden of een nieuwe medewerker aan te stellen), de inzet van een vakleerkracht 
bewegingsonderwijs, muziek en/of drama.  
 
Elke school/elk IKC heeft het format van de PO-raad gehanteerd om opgave te doen aan het bestuur 
en heeft instemming gevraagd aan de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad. De niet-
financiële maatregelen die zijn genomen zijn niet als zodanig te kwantificeren. 
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Uitvoering 

werkdrukmiddelen 

Bestedings-

categorie 

In 2019 

Budget 

In 2019 
Toelichting 

Besteed  in 

2019 

SBO De Vlinderboom 
personeel  

€ 40.782 
Leerkrachtvervanging en 

onderwijsassistent. 
€ 50.838 

IKC De Doornick personeel € 29.004 Onderwijsassistenten € 30.146 

IKC Marang 

personeel 

€ 38.032 

Vakleerkracht Gym 

Inzet instructieleerkracht door 

uitbreidingen 

€ 37.135 

IKC De 

Vonkenmorgen 

personeel 

€ 66.677 

Leerkracht ter ondersteuning 

in de groepen en 

vakleerkracht via Open 

Academie.  

€ 65.155 

De Borgwal 
personeel 

€ 39.868 
Onderwijsassistent LK Muziek, 

ICT Specialist 
€ 29.456 

IKC Pius X personeel € 50.704 Extra leerkracht-uren € 58.102 

IKC Het Drieluik 
personeel 

€ 25.815 
Onderwijsassistent en verv. 

Leerkrachten in de groep 
€ 29.685 

 professionalisering  Themadag kunsteducatie €726 

IKC Donatushof 
personeel 

€ 66.405 
Vakleerkracht  Gym en 

onderwijsassistent 
€ 71.364 

IKC De Wieling personeel € 28.087 Extra leerkracht-uren € 23.187 

 

Onderwijsachterstanden 
Voor onderwijsachterstanden kwamen het afgelopen schooljaar twee scholen in aanmerking.  
 

Brinnr. schoolnaam Bedrag voor schooljaar 2019-2020 - Te besteden in 2019 

03TZ IKC De Doornick €11.235,47 - 4681,44 

08MX IKC Het Drieluik €19.956,02 - 8315,01 

 
De middelen hiervoor  zijn ingezet voor NT2 onderwijs, waaronder een opleiding voor leerkrachten 
en inzet van extra uren van de onderwijsassistent op de beide IKC’s. 
 

Risicoparagraaf 
De inkomsten in het onderwijs komen vanuit het ministerie en zijn conform een standaard 
rekenmethode ten dele voorspelbaar. De onvoorspelbaarheid zit in de loonsverhogingen die met de 
sociale partners zijn afgesproken, en het betaalbaar stellen van deze verhogingen door het 
ministerie. Daarnaast dient een schoolbestuur te beschikken over voldoende reserves om 
toekomstige uitgaven te dekken, om zo een gezonde beleidsvoering mogelijk te maken. De hoogte 
van de benodigde reserves is afhankelijk van mogelijke risico’s die de organisatie loopt. De volgende 
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risico’s zijn geïdentificeerd op het gebied van personeel. Na risico-identificatie dienen de posten te 
worden geanalyseerd (kans en impact-inschatting), waarna risicomanagement in gang wordt gezet. 
Daarin worden de keuzes hoe om te gaan met de risico’s vastgelegd en gekwantificeerd en 
vervolgens bewaakt. Stichting De Linge heeft de onderstaande maatregelen getroffen om de 
personele risico’s te beperken/te vermijden. 
 
De scholen/IKC’s van De Linge bevinden zich in een krimpregio, dat is bijvoorbeeld merkbaar in de 
kleinere kernen, waar geen andere scholen zijn, en het aantal geboortes overal terugloopt. Ook is er 
in de meeste kernen weinig doorstroom en nieuwbouw. Behoudens in Huissen, daar is onze school 
echter gesitueerd in een wijk die vergrijst. Ten opzichte van de andere stichtingen in het werkgebied 
zien we dat De Linge in marktaandeel licht daalt, maar het is niet verder uitgezocht wat daar de 
reden van is, dit kan te maken hebben met broertjes en zusjes of een school met een ander PR-
beleid. 
 
Risico’s bij krimp in het meerjarenperspectief 

Aandachtsgebied Geïdentificeerd risico Risico-analyse 

Strategie Daling aantal leerlingen: 
In het bestuursformatieplan is 
de daling van het aantal 
leerlingen opgenomen op 
basis van de verwachtingen 
van de directeuren. 
Het is een belangrijk risico. 

Als het leerlingenaantal in een korte periode 
terugloopt, kan een bestuur worden 
geconfronteerd met boventallige formatie, 
waarvan de loonkosten niet door het 
ministerie worden betaald. 
 
 

Operationeel Ontslag en aanname: 
Gezien de meerjarenprognose 
zoals opgenomen in het 
bestuursformatieplan wordt 
dit risico hoog ingeschat. 
Daarnaast is het aan de 
werkgever en werknemer om 
te werken aan duurzame 
inzetbaarheid en 
professionalisering. 

Personele krimp wordt vooralsnog veelal 
opgevangen door natuurlijk verloop in het 
personeelsbestand. 
 
De komende jaren zal het personeelsbestand 
ook afnemen door natuurlijk verloop. Maar 
doordat de arbeidsmarkt uit balans is 
(lerarentekort) lukt het soms niet om aan 
goed leerkrachten, danwel 
onderwijsondersteuners te komen.  
Of het gaat om medewerkers die niet meer 
“meekomen”met de ontwikkelingen. En dan 
volgt een intensief begeleidingstraject.   

Financieel Dalen van leerlingenaantallen 
hoger dan verwacht.  
Een belangrijk risico in een 
krimpende markt. 

Als het leerlingenaantal in een korte periode 
terugloopt, kan een bestuur worden 
geconfronteerd met boventallige formatie, 
waarvan de loonkosten niet door het 
ministerie worden betaald. 
 

 Betaald ouderschapsverlof: 
Dit is een laag risico 

Een medewerker heeft per kind recht op 
betaald ouderschapsverlof. De kosten voor 
het bestuur bedragen gemiddeld ruim  
€ 7.000,- per volledig verlof. Dit betreft dus 
alleen de extra loonkosten i.v.m. het verlof.  

 Verhoging van kosten door 
wet en regelgeving rondom 
ontslag.  

Ontslag brengt vaak kosten met zich mee. 
Werkloosheiduitkeringen kunnen op een 
bestuur drukken als een aanvraag niet door 
de instroomtoets komt. Een bestuur zal 
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procedurekosten (opbouw dossier, juridische 
kosten) moeten maken. In sommige gevallen 
kan personeel afvloeien via een 
outplacement en/of bijscholing. Het uitkeren 
van een ontslagvergoeding wordt door het 
ministerie in principe  gezien als een 
onrechtmatige besteding van de personele 
bekostiging en kan worden teruggevorderd, 
tenzij hiermee een kostbaar juridisch traject 
wordt voorkomen en de hoogte niet 
bovenmatig is (met als ijkpunt de 
rechtmatige transitievergoeding). 
 

 Beloningsdifferentiatie: 
Dit is een laag risico 

Een beloning kan worden gegeven in de 
vorm van tijd, geld of faciliteiten. Een 
eenmaal gegeven beloning leidt in veel 
gevallen tot blijvende extra beloning. 

Verslaglegging Wisselingen tijdens het 
schooljaar/verslagjaar 
Gering risico 

Omdat er in het jaar diverse wijzigingen, 
danwel regelingen van kracht worden, zien 
we bij de verslaglegging dat dit ieder jaar 
meer tijd kost dan vooraf verwacht, 
waardoor er bij inzet van externen ook 
hogere kosten worden gemaakt. 

Wetgeving Ontwikkeling 
lumpsumbekostiging in 
verhouding tot personele 
lasten: 
Hier ontstaat de volledige 
afhankelijkheid van de 
overheid. Risico wordt hoog 
ingeschat. 

Het is niet vanzelfsprekend dat alle stijgingen 
in de landelijke loonkosten worden gedekt 
door verhogingen in de lumpsumvergoeding. 
De indexering is gekoppeld aan de 
ontwikkeling van de landelijke arbeidskosten 
in de collectieve sector (niet specifiek het 
PO). Stijgingen in premies worden meestal 
pas later, na het vaststellen van de 
begroting, bekend. De uiteindelijke, 
definitieve, bekostiging wordt pas laat 
bekend, na de start van het betreffende 
schooljaar. Zie ook bij Financiën: Verhoging 
van kosten door wet en regelgeving rondom 
ontslag. 
 

 
Alle op dat moment bekende risico’s worden wekelijks besproken in het PSA-overleg met HR-

manager, controller en directeurbestuurder. Maandelijks worden financiële afwijkingen in onze 

rapportagesoftware van Cogix inzichtelijk gemaakt en waar nodig bij de directeuren om een 

toelichting gevraagd. Er wordt per kwartaal een rapportage opgesteld en met de betreffende 

directeur besproken. Er wordt gekeken naar eventuele maatregelen, danwel 

preventiemogelijkheden. Vervolgend wordt deze Q-rapportage voorgelegd aan de Raad van Toezicht 

en hier besproken. Dit doen we om de risico’s tijdig in beeld hebben en kunnen beperken danwel 

vermijden. 

Sommige personele risico’s zijn niet te vermijden en kunnen de stichting overkomen. Daarom is het 
van belang voldoende reserve aan te houden om toekomstige uitgaven te kunnen dekken. 
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Leerlingenaantallen 
Leerlingenaantallen scholen 2019 2020 2021 2022 2023 

IKC De Doornick 143 151 148 148 142 

IKC Marang 192 180 162 171 162 

IKC De Vonkenmorgen 361 342 325 314 299 

De Borgwal 203 182 169 161 143 

IKC Pius X  245 218 203 194 182 

IKC Donatushof 350 335 307 282 254 

IKC Het Drieluik  132 127 127 129 114 

IKC De Wieling 144 142 130 127 119 

SBO De Vlinderboom 247 255 256 255 255 

Totaal leerlingaantallen 2017 1932 1827 1781 1670 

 Toe/afname -85 -105 -46 -111 

 
Het verloop van de FTE’s wordt mede door de krimp bepaald. In de jaren 2016 tot en met 2019 zijn 
om moverende redenen extra groepen en personeel ingezet, altijd met als belangrijkste doel behoud 
of verbetering van de onderwijskwaliteit. Soms in verband met de aanwas van de onderbouw, om 
het voor ouders en kinderen aantrekkelijk te houden voor dat bepaalde IKC/die school te kiezen, met 
als gevolg relatief kleine groepen in de onderbouw. Soms was het lastig bepaalde groepen te 
combineren waardoor er een extra groep is geformeerd. Tot 2019-2020 is hier veel gehoor aan 
gegeven, dit heeft geresulteerd in een te ruime post aan personeelskosten en een negatief resultaat. 
Met ingang van het opstellen van de formatiebegroting 2019-2020 zijn maatregelen genomen om de 
komende jaren binnen de beschikbare middelen te begroten en geen extra formatie in te zetten. Het 
verloop van personeel wordt deels opgevangen door natuurlijk verloop, waaronder verloop wegens 
keuzepensioen, fulltimers die naar parttime gaan en marktwerking. 
 

Personele bezetting in meerjarenperspectief 
 Personele bezetting in FTE 2019 - 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

Directeurbestuurder 1 1 1 1 1 

Management / Directie 5,77 6,69 6,49 6,49 6,1 

Onderwijzend personeel 111,20 115,93 110,75 109,69 111,08 

Overige medewerkers 28,1 23,8 21 19 18 

Totaal Bruto 146,1 147,42 139,24 136,18 136,18 
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Bestuur, management en organisatie 
Stichting De Linge is als volgt georganiseerd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De juridische vorm van Stichting De Linge is een stichting. 

Raad van Toezicht 
De Linge werkt volgens Raad van Toezicht-model. Hiermee is de functionele scheiding tussen bestuur 
en intern toezicht georganiseerd. De Raad van Toezicht bestond in 2019 uit de volgende vijf leden: 
 
Mevrouw drs. B. van Waesberghe voorzitter 
De heer W. Nieuwenhuis  lid en plaatsvervangend voorzitter 
De heer P. Hegeman   lid 
De heer R. Malag   lid (m.i.v.  1 februari 2019) 
De heer B. Rensen   lid (m.i.v.  1 februari 2019) 
 
Functies en nevenfuncties leden Raad van Toezicht 

Naam  Functies (On)bezoldigd 

P. Hegeman  Directeur Hetradass BV (hoofdfunctie) 

 Raadslid gemeente Lingewaard voor B06 
(fractievoorzitter) 

 Lid Raad van Toezicht Stichting De Linge 

 Voorzitter financiële auditcommissie gemeente 
Lingewaard 

Bezoldigd 
Bezoldigd 
 
Bezoldigd 
Bezoldigd 
 

R. Malag  Gepensioneerd 

 Lid  Raad van Toezicht Stichting De Linge 

 Lid Rekenkamercommissie gemeente Gemert-Bakel en 
Gemeente Laarbeek 

 Lid Rekenkamer Molenlanden 
 

Bezoldigd 
Bezoldigd 
Bezoldigd 
 
Bezoldigd 
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W. Nieuwenhuis  Advocaat bij Nysingh advocaten (hoofdfunctie) 

 Lid  Raad van Toezicht Stichting De Linge 

 Lid bestuur Stichting De Kinkel 
 

Bezoldigd 
Bezoldigd 
Onbezoldigd 

B. Rensen  Bestuurder Service Op Maat (hoofdfunctie) 

 Bestuurder SOM Vast Goed (hoofdfunctie) 

 Bestuurder Herberg Gendt (hoofdfunctie) 

 Bestuurder Pelkman Schildersgroep (hoofdfunctie) 

 Lid Raad van Toezicht Stichting De Linge 

 Voorzitter VVE Batouwestraat 
 

Bezoldigd 
Bezoldigd 
Bezoldigd 
Bezoldigd 
Bezoldigd 
Onbezoldigd 

B. van Waesberghe  Gepensioneerd 

 Voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Linge 

 Voorzitter Raad van Toezicht Scholengroep Veluwezoom 
 

Bezoldigd 
Bezoldigd 
Bezoldigd 

 
De Raad van Toezicht vervult de toezichthoudende taak op het primair onderwijs op basis van 
rapportage met het strategisch beleidsplan als kaderstellend document. De raad ondersteunt het 
bestuur met betrekking tot zijn werkzaamheden en beslissingen. Ook is de raad verantwoordelijk 
voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting. De Raad 
van Toezicht onderschrijft de Code voor Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO-raad en 
handelt hiernaar. Ook in het verslagjaar is gekeken naar de naleving van de code. Er is niet van 
afgeweken. 
 

Verslag Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudend orgaan van de stichting, die bestaat uit de 
kinderopvang en het primair onderwijs. Beide onderdelen zijn ondergebracht in een aparte stichting. 
De onderdelen worden strikt gescheiden t.a.v. besluitvorming, verslaglegging en financiën. 
 
Per 1 februari zijn twee nieuwe leden toegetreden tot de RvT. In september heeft de raad zijn eigen 
functioneren geëvalueerd onder leiding van een extern deskundige, zoals in de Governance Code is 
aangegeven. De voorbereiding is gebeurd door de voorzitter in nauw overleg met de leden en de 
extern deskundige. De rol van de raad van toezicht en de governance zijn hiermee verder versterkt. 
Ook de uitvoering van de rollen tussen RvT en bestuur is geëvalueerd. In de rol van werkgever 
hebben de voorzitter en een lid van de RvT het jaargesprek met de directeurbestuurder gevoerd en 
hiervan verslag gedaan in de vergadering van de RvT. 
 
Tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden jaarlijks terugkerende onderwerpen 
besproken. Daarnaast wordt de naleving van de wettelijke bepalingen besproken en de 
rechtmatigheid getoetst. Gekeken wordt naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid bij de 
bestemming en aanwending van de rijksmiddelen.  Als Raad van Toezicht hebben wij hierin geen 
onregelmatigheden ervaren alhoewel er altijd punten van optimalisering zijn. 
 
De RvT is in 2019 zeven keer bij elkaar geweest (inclusief de stakeholderbijeenkomst) en heeft de 
jaarrekening 2018 en de begroting 2020 met meerjarenperspectief goedgekeurd. Daarnaast heeft de 
RvT kennisgenomen van de kwartaalrapportages. 
 
Bij het stakeholdersoverleg zijn een delegatie van de GMR, een delegatie van de directeuren en leden 
van de centrale oudercommissie van de kinderopvang aanwezig geweest. 
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Begin schooljaar 2019-2020 is de Centrale Lingeraad (CLR) opgericht. De CLR is een 
medezeggenschapsorgaan waarin kinderopvang én onderwijs vertegenwoordigd zijn (meer hierover 
onder het kopje ‘Medezeggenschap’). Dit betekent voor de RvT dat wij het stakeholdersoverleg vanaf 
nu niet meer voeren, maar twee maal per jaar overleggen met de CLR. In november 2019 is de eerste 
bijeenkomst geweest, waarbij de voorzitter van de RvT een toelichting heeft gegeven op de rol van 
de RvT in de organisatie. 
 
De Raad van Toezicht functioneert zowel tijdens als buiten de vergaderingen als adviseur en 
klankbord voor de directeurbestuurder. Twee weken voor de Raad van Toezicht-vergadering vindt 
een vooroverleg plaats tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de directeurbestuurder. 
Tien dagen voor de vergadering wordt de agenda met onderliggende stukken verzonden aan alle 
deelnemers door het secretariaat van de stichting.  De verslaggeving van de vergaderingen is extern 
belegd. De directeurbestuurder woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, als hij daartoe 
wordt uitgenodigd. Voor elke vergadering vergadert de Raad van Toezicht in beslotenheid. 
 
Voorafgaande aan vergaderingen waarin financiële documenten aan de orde komen is er overleg 
tussen ten minste één lid van de Raad van Toezicht, de directeurbestuurder en de controller van de 
stichting. 
 
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming van de registeraccountant. Flynth is de 
huidige externe accountant. De accountant wordt uitgenodigd om in een bijeenkomst met de Raad 
van Toezicht een toelichting te geven op zijn bevindingen op de jaarcijfers en de administratieve 
organisatie. 
 
In elke vergadering wordt de Raad van Toezicht door het Bestuur met schriftelijke rapportages 
geïnformeerd over de belangrijkste onderwerpen die de aandacht van de directeurbestuurder 
hebben gevraagd. Bij de bespreking van deze punten laat de Raad van Toezicht zich daar waar nodig 
aanvullend mondeling informeren en worden vragen door de directeurbestuurder beantwoord. De 
Raad van Toezicht waardeert deze wijze en de kwaliteit van de mondelinge en schriftelijke 
informatievoorziening. 
 
Als individuele leden van de Raad van Toezicht hebben wij ieder onze specifieke 
verantwoordelijkheidsgebieden (o.a. onderwijs, juridisch, huisvesting, financiën, lokale 
verbondenheid). Deze verantwoordelijkheidsgebieden komen voort uit de kennis en ervaringen van 
de individuele leden. Wat ons allemaal verbindt is de overtuiging dat De Linge kwalitatief goed 
onderwijs moet bieden. 
 
De Raad van Toezicht staat op relatieve afstand van de directeurbestuurder en de scholen, maar is er 
ook van overtuigd dat ze voldoende ‘voeling’ met de verschillende scholen moet houden. Om dit te 
bereiken, heeft de Raad van Toezicht zich ten doel gesteld om in 2020 alle scholen te bezoeken. 
Tijdens deze bezoeken spreken de leden met de schooldirecteur, enkele leerkrachten en met een 
aantal leerlingen. 
 
Naar aanleiding van het rapport van de inspectie heeft de voorzitter en een lid van de RvT twee 
studiebijeenkomsten met de directeurbestuurder, de directeuren en de stafmedewerkers onderwijs 
en HR bijgewoond. Daarbij stond de kwaliteit centraal. In dat kader heeft de voorzitter samen met de 
directeurbestuurder ook een studiedag van de NVTOI over kwaliteit bijgewoond. Er wordt nu een 
dashboard kwaliteit ontwikkeld dat zowel voor de directeurbestuurder als voor de RvT leidend zal 
zijn bij de beoordeling van de kwaliteit van de scholen. Er is verder uitgebreid gesproken over de 
inzet van middelen in relatie tot de verbetering van de kwaliteit. Dit vraagt om een beleidsrijke 
begroting. De RvT zal dit nauwkeurig volgen. 
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In het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Lingewaard is uitvoerig 
stilgestaan bij de plannen en de vraag van de gemeente of wij als stichting bouwheer wilden zijn bij 
de (ver)nieuwbouw van twee van onze scholen. Na uitvoerig overleg tussen directeurbestuurder en 
de RvT heeft de directeurbestuurder besloten het bouwheerschap bij de gemeente te laten. 
 
Een punt van zorg is de daling van het leerlingenaantal. De RvT zal dit nauwlettend volgen, mede 
gezien de impact op de financiën. 
 
Onderwerpen die verder gedurende dit jaar aan bod zijn geweest, zijn o.a.: 

 onderwijs 10-14;  

 de inzet van de directeuren in opleiding; 

 de inrichting van kwaliteitskringen; 

 het versterken van de doorgaande lijn en de verdere IKC-vorming; 

 de interim-controle en de kwartaalrapportages; 

 de stakingen. 
  
De Raad van Toezicht weerspiegelt een brede maatschappelijke oriëntatie en de leden zijn afkomstig 
uit uiteenlopende sectoren van de Nederlandse samenleving. De leden voldoen aan de criteria van 
onafhankelijkheid zoals deze zijn vastgesteld in de Governance Code. Er is geen sprake geweest van 
tegenstrijdige belangen bij adviezen, standpuntbepaling of besluitvorming. 
 

Bestuur 
De directeurbestuurder bestuurt de stichting en is het bevoegd gezag. Hij geeft leiding aan de 
directeuren en de bovenschoolse medewerkers. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en 
uitvoering van beleid. Het directeurenoverleg, bestaande uit de directeur kinderopvang en de 
directeuren van alle scholen, heeft daarbij een adviserende rol.  
 
De directeurbestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de in het strategisch 
beleidsplan genormeerde doelen en indicatoren. De directeurbestuurder en de Raad van Toezicht 
leggen naar de direct belanghebbenden en de samenleving verantwoording af over de mate waarin 
de vastgestelde opdracht en doelstellingen worden gehaald. 
 
De directeurbestuurder is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaglegging onderwijs. De 
directeurbestuurder is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 
jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de 
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 
 
In dit kader is de directeurbestuurder tevens verantwoordelijk voor de interne beheersing die hij 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 
regelgeving mogelijk te maken, zonder afwijkingen van het materieel belang als gevolg van fouten of 
fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening maakt de directeurbestuurder de afweging of de verschillende  
onderwijsinstellingen binnen de stichting in staat zijn hun activiteiten te continueren. Op grond van 
het genoemde verslaggevingsstelsel maakt de directeurbestuurder de jaarrekening op op basis van 
de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directeurbestuurder het voornemen heeft de 
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. De directeurbestuurder licht gebeurtenissen en omstandigheden waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan 
voortzetten toe in de jaarrekening. 
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Personele bezetting 
Directeurbestuurder: 
Dhr. T. Pruyn 
 
Directeuren Primair onderwijs: 
Daltonbasisschool De Borgwal Mevrouw L. Kampers (tot half augustus 2019) 

Mevrouw C. van Mullem (vanaf half augustus 2019) 
Jenaplan-IKC Donatushof  De heer John Middelkamp (a.i. tot 1 maart 2019) 

Mevrouw M. de Leeuw (vanaf  1 maart 2019) 
IKC De Doornick  De heer H. Erkens en directeur in opleiding mevrouw D. Arissen 
Dalton-IKC Het Drieluik  Mevrouw L. Kampers (tot half augustus 2019) 

De heer H. van Meerem (a.i. van half augustus tot 1 nov. 2019) 
 Mevrouw B. Bloemenkamp (vanaf  1 november 2019) 

Basisschool Marang  Mevrouw M. de Wit 
IKC Pius X   De heer E. Pricken 
SBO De Vlinderboom  De heer B. Wubkes en directeur in opleiding mevrouw N. Rutten 
IKC De Vonkenmorgen  Mevrouw B. van de Logt en directeur in opleiding mevrouw S. Beuker 
IKC De Wieling   De heer E. Pricken 
 
Servicekantoor 
Op het servicekantoor zijn stafmedewerkers werkzaam, die ten dienste staan van het primaire 
proces. Zij faciliteren, begeleiden en stimuleren pedagogisch medewerkers, leerkrachten en de 
directeuren Kinderopvang en Primair Onderwijs in het uitvoeren van hun kerntaak. 
 

Medezeggenschap 
De medezeggenschap op stichtingsniveau heeft in 2019 een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt. 
Tot en met de eerste helft van 2019 was het recht op inspraak en informatie voor werknemers en 
ouders in het onderwijs geregeld in de vorm van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.  
Omdat op de IKC-locaties echter in steeds meer gevallen IKC-raden waren gevormd, met 
kinderopvang en onderwijs vertegenwoordigd, was de vorming van een dergelijke raad op 
stichtingsniveau een logische stap. 
 
In augustus 2019 is daarom de Centrale Lingeraad (CLR) van start gegaan, een nieuw orgaan waarin 
de medezeggenschap van drie onderdelen zijn samengebracht, te weten:  

 de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (onderwijs) 

 de centrale oudercommissie (kinderopvang) 

 de ondernemingsraad (kinderopvang) 
In de Centrale Lingeraad is het aantal vertegenwoordigers vanuit het onderwijs gelijk aan dat vanuit 
de kinderopvang: drie ouderleden en drie personeelsleden. 
 
De Centrale Lingeraad is inclusief de oprichtingsvergadering vier keer bij elkaar geweest in 2019, 
waarvan één keer samen met de Raad van Toezicht. In het voorjaar had al het zogeheten 
stakeholdersoverleg plaatsgevonden tussen Raad van Toezicht en een afvaardiging van het 
directeurenoverleg.  
 
Onderwerpen die het onderwijs betreffen die aan de orde zijn geweest tijdens de CLR-vergaderingen: 

 Kwaliteitszorg;  

 De invoering van Google Suite binnen de gehele stichting en het functioneren van Prowise als 
partner in het digitale onderwijs (overgang van Klas.nu naar Prowise Go); 

 De begroting 2020; 
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 Het voorbereidingstraject voor het nieuwe strategisch beleidsplan 2020-2024; 

 De onderwijsstakingen en de verdeling van de gelden (ingehouden salarissen); 

 De ver-/nieuwbouw van de IKC’s De Doornick en De Vonkenmorgen; 

 Tevredenheidsonderzoeken (onder medewerkers, ouders en leerlingen). 

 Personele zaken: de opvolging van een viertal directeuren binnen De Linge die allen de 
pensioengerechtigde leeftijd naderen. 

 
Onderwerpen die in de eerste helft van 2019 aan de orde zijn geweest bij de GMR: 

 De uitkomsten van het onderzoek van de inspectie en de interne audits; 

 De ontwikkeling van het 10-14-onderwijs; 

 Bestuursformatieplan; 

 Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) gemeente Lingewaard; 

 Personele zaken: benoeming nieuwe beleidsmedewerker onderwijskwaliteit en directeuren 
Jenaplan-IKC Donatushof, IKC Het Drieluik en daltonbasisschool De Borgwal; 

 Vakantierooster schooljaar 2019/2020 

 Vervangingsbeleid in geval van een griepgolf 
 

Klachtenregeling 
Alle Lingescholen hebben een contactpersoon met een ondersteunende rol bij het zoeken naar een 
oplossing van een klacht. Deze contactpersoon heeft tevens een doorverwijzende functie.  
Daarnaast heeft Stichting De Linge een externe vertrouwenspersoon, mevrouw Knibbeler. Zij heeft in 
2019 geen klachten behandeld. Informatie over de klachtenprocedure is te vinden op de website van 
De Linge: http://www.delinge.nl/organisatie/klachtenregeling. 
 

Huisvesting en materieel 
‘Veel schoolgebouwen in Lingewaard dateren uit de vorige eeuw en zijn daarom aan vernieuwing 
toe. We hebben hier als gemeente een verplichting en beschouwen het als een belangrijke taak om 
de onderwijshuisvesting op orde te brengen’, zo staat te lezen in het Integraal Huisvestingsplan 
onderwijs van de gemeente Lingewaard.  
 
Het plan, ontwikkeld in samenspraak met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties in de 
gemeente, is in januari 2019 gepubliceerd. Het is grotendeels gebaseerd op quickscans die in 2018 
van alle IKC’s/scholen zijn gemaakt. Daarbij zijn de schoolpanden beoordeeld op bouwkundige staat, 
onderwijskundige functionaliteit, binnenmilieu, veiligheid, exploitatie en uitstraling. 
 
Uit de quickscans is gebleken dat de huisvesting van twee IKC´s van De Linge binnen nu en vijf jaar 
moet worden aangepakt: De Doornick in Doornenburg en De Vonkenmorgen in Gendt. Beide IKC’s 
komen in aanmerking voor her-/nieuwbouw. Voor IKC Marang (Angeren) en De Borgwal in Bemmel 
geldt: solitaire nieuwbouw/renovatie op een termijn van 5 tot 10 jaar. Voor IKC Donatushof 
(Bemmel) geldt: samenvoegen in nieuwbouw/renovatie beide gebouwen op een termijn van 5 tot 10 
jaar. De overige school-/IKC-panden komen voorlopig niet in aanmerking voor nieuw-/herbouw. 
 
Wat betreft de twee IKC’s die op korte termijn aan de beurt zijn heeft De Linge het bouwheerschap 
uitbesteed aan de gemeente. Daarnaast heeft het bestuur ermee ingestemd dat het op basis van het 
principe van total cost of ownership tien procent van de kosten op zich zal nemen, mede gezien het 
gedefinieerde  duurzaamheids- en kwaliteitsniveau. In 2020 zal meer bekend worden over de aanpak 
van de her/-nieuwbouw van beide IKC´s. 
  

http://www.delinge.nl/organisatie/klachtenregeling/
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Financiën 
 

Financieel beleid 

De planning- en controlcyclus is de basis voor adequate financiële sturing, waarbij door middel van 

financieel beleid de juiste middelen worden ingezet om de (strategische) doelstellingen te realiseren. 

De jaarlijkse planning- en controlcyclus sluit aan op de meerjarige strategie, de begroting en het 

bestuursformatieplan, waardoor de realisatie van de organisatiedoelstellingen is gewaarborgd.  

De financiële sturing op de financiële ratio’s is grotendeels centraal belegd. Voor de (middel)lange 

termijn is een Financiële Strategie gedefinieerd om de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs 

te waarborgen, maar ook om verantwoorde financiële risico’s te accepteren. Financiële 

doelstellingen die zijn ontleend aan de Financiële Strategie worden jaarlijks doorgezet naar de 

verschillende onderdelen van de organisatie en door middel van de Begroting  vertaald naar 

resultaatdoelstellingen en investeringsruimte. Door middel van risicobeheer wordt voorkomen dat 

het vermogen en het resultaat van de onderwijsinstelling negatief worden beïnvloed.  

Financieringsstructuur 

De Linge is gefinancierd door middel van eigen vermogen en kortlopende schulden. 

Analyse van de financiële situatie 

Met betrekking tot het financieel beleid worden de uitgangspunten zoals hierboven genoemd 

gehanteerd. De inspectie ziet n.a.v. het vierjaarlijks onderzoek gehouden in januari 2019 geen risico’s 

voor de financiële continuïteit van De Linge. Ook de financiële rechtmatigheid is in orde. Het bestuur 

van De Linge voldoet aan de eisen van het kwaliteitsgebied financieel beheer. 

Het uitgevoerde financiële beleid met betrekking tot de onderwijsactiviteiten heeft geleid tot een 

negatief resultaat van € 91.993 over 2019.  Zie hiervoor de jaarrekening 2019.  

Risicobeheerssysteem 

In 2019 is een Handboek AO/IC opgesteld, waarin in lijn met de begroting wordt gewerkt. Daarnaast 

wordt er maandelijks een analyse gedraaid (realisatie versus loonkosten) en wordt er gemonitord 

door middel van managementrapportages per kwartaal. 

Treasury-verslag 
De Linge beschikt over een treasury-statuut waarin de volgende punten zijn beschreven:  

 uitgangspunten en doelstellingen, 

 richtlijnen en limieten, 

 organisatie en de treasuryfunctie, 

 verantwoording. 

 

De uitgangspunten van het statuut zijn conform de landelijke regeling beleggen en belenen door 

instellingen voor onderwijs en onderzoek. De portefeuille bevat uitsluitend obligaties met triple A-

rating met een evenwichtige spreiding. Er wordt gehandeld in de lijn met de regeling beleggen en 

belenen.  
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Onderstaand overzicht per 31-12-2019 brengt dat in beeld: 

Obligaties    Nom. Waarde Looptijd                                                                                  

 

Ned. Waterschapsbank 1,75%  300.000 2013/2020                                                              

Bank Ned. Gem. 3%   300.000 2011/2021                                                          

Nederland 2,25%   300.000 2012/2022                                                                  

KFW  2,125%    300.000 2013/2023 

Nederland 7,5%     45.379 1993/2023 
Nederland 2%    300.000 2014/2024  

Nederland 0,25%   300.000 2015/2025                                        

Nederland 0.5%   300.000 2016/2026 

Per 31-12- 2018 geldt onderstaand overzicht: 

Obligaties    Nom. Waarde Looptijd                                                                                  

Ned. Waterschapsbank 1,75%  300.000 2013/2020                                                              

Bank Ned. Gem. 3%   300.000 2011/2021                                                          

Nederland 2,25%   300.000 2012/2022                                                                  

KFW  2,125%    300.000 2013/2023 

Nederland 7,5%     45.379 1993/2023 
Nederland 2%    300.000 2014/2024  

Nederland 0,25%   300.000 2015/2025                                        

Nederland 0.5%   300.000 2016/2026 

Continuïteitsparagraaf 

Inleiding 

Met de continuïteitsparagraaf wordt de financiële situatie – aan de hand van de door het ministerie 

van OCW vastgestelde onderwerpen – verantwoord. Zo worden toekomstige ontwikkelingen en de 

manier waarop omgegaan wordt met risicomanagement inzichtelijk. 

 

Algemeen 

De prognoses, opgesteld door onze schooldirecteuren, laten een dalend leerlingenaantal zien door 

demografische krimp.  Autonome cq externe ontwikkelingen kunnen de prognosecijfers beïnvloeden. 

 

Leerlingenaantallen scholen 2019 2020 2021 2022 2023 

IKC De Doornick 143 151 148 148 142 

IKC Marang 192 180 162 171 162 

IKC De Vonkenmorgen 361 342 325 314 299 

De Borgwal 203 182 169 161 143 

IKC Pius X  245 218 203 194 182 

IKC Donatushof 350 335 307 282 254 

IKC Het Drieluik  132 127 127 129 114 

IKC De Wieling 144 142 130 127 119 

SBO De Vlinderboom 247 255 256 255 255 

Totaal leerlingaantallen 2017 1932 1827 1781 1670 

 Toe/afname -85 -105 -46 -111 
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Personele bezetting in FTE 2019 - 2023 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Directeurbestuurder 1 1 1 1 1 

Management / Directie 5,77 6,69 6,49 6,49 6,1 

Onderwijzend personeel 111,20 115,93 110,75 109,69 111,08 

Overige medewerkers 28.1 23,8 21 19 18 

Totaal Bruto 146,1 147.42 139.24 136.18 136.18 

 
Gezien de verwachte daling van de leerlingenaantallen de komende jaren, neemt tevens de 
personele bezetting af de komende jaren. De daling van het aantal FTE zal zoveel mogelijk via 
natuurlijk verloop gaan. 
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Meerjarenbalans 2020-2023 met toelichting 
  

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

   X  € 1.000   X  € 1.000   X  € 1.000   X  € 1.000   X  € 1.000   X  € 1.000  

 Vaste Activa       

1.2.1 Immateriele vaste activa 0 0 0 0 0 0 

1.2.2 Materiele vaste activa 1.741 1.721 1.793 1.493 1.190 1.170 

1.2.3 Financiele vaste activa 2.209 1.900 1.594 1.275 914 583 

1.2 Totaal vaste activa 3.950 3.621 3.387 2.768 2.104 1.753 

        

        

1.5 Vlottende Activa 857 1.199 1.195 1.210 1.250 1.220 

1.7  Liquide middelen 1.754 1.441 1.820 2.794 3.495 3.457 

 Totaal vlottende activa 2.611 2.640 3.015 4.004 4.745 4.677 

        

 Totaal Activa 6.561 6.261 6.402 6.772 6.849 6.430 

        

 Passiva       

        

 Eigen vermogen       

2.1.1 Algemene Reserve 3.348 3.256 3.328 3.352 3.162 2.703 

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 113 113 113 113 113 113 

 Totaal Eigen vermogen 3.461 3.369 3.441 3.465 3.275 2.816 

        

2.2 VOORZIENINGEN 1.377 1.557 1.668 2.014 2.281 2.321 

        

2.4 KORTLOPENDE SCHULDEN 1.723 1.335 1.293 1.293 1.293 1.293 

        

 TOTAAL PASSIVA 6.561 6.261 6.402 6.772 6.849 6.430 

        

 

 

 

     

 

 

Kengetallen Werkelijk  Werkelijk    Begroting   Begroting   Begroting   Begroting  

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

        

Liquiditeit 1,52 1,98 2,33 3,10 3,67 3,62 

Solvabiliteit 1 52,75 53,81 53,75 51,17 47,82 43,79 

Solvabiliteit 2 73,74 78,68 79,80 80,91 81,12 79,89 

Rentabiliteit -0,06 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Weerstandsvermogen 0,26 0,24 0,25 0,27 0,26 0,23 

Kapitalisatiefactor 48,50 44,15 47,06 52,35 54,72 52,99 
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Kengetallen 

Met betrekking tot liquiditeit, solvabiliteit, weerstandsvermogen, kapitalisatiefactor, liquiditeit, 

rentabiliteit en weerstandvermogen vermelden wij onderstaand de kengetallen: 

 

Liquiditeit 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen. 

Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (liquide middelen, vorderingen en voorraden) en 

de kortlopende schulden. 

De liquiditeitsratio 2019 geeft aan dat 1,98 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende 

schulden, bestaande uit kortlopende verplichtingen aan kredietinstellingen, crediteuren, nog te 

betalen posten en de overlopende passiva. De ondergrens is 0,75. 

 

Solvabiliteit 

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in 

de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn 

aan haar verplichtingen kan voldoen. 

Definitie 1: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen 

Definitie 2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen 

De signaleringswaarde is gesteld op 30. De Linge heeft een solvabiliteit van 78,68; deze is voldoende. 

 

Rentabiliteit 

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie 

tot de totale baten. 

Definitie: Netto resultaat (inclusief financiële baten en lasten) gedeeld door de totale baten 

De streefwaarde voor de rentabiliteit ligt op nul. We beogen namelijk over de jaren heen per saldo 

geen winst of verlies te realiseren. Jaarlijks kan het resultaat positief of negatief afwijken van nul.  

 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen geeft weer in hoeverre de stichting in staat zijn is om risico’s en 

calamiteiten op te vangen.  

 Eigen vermogen gedeeld door totale baten 

De signaleringswaarde is gesteld op 0,05. De Linge heeft een signaleringswaarde van 0,24 en is in 

staat om risico’s en calamiteiten op te vangen. 
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Kapitalisatiefactor 

De factor geeft de mate van kapitaalbeslag weer gerelateerd aan de omvang van de organisatie. 

Balanstotaal minus activa in gebouwen gedeeld door de totale exploitatiebaten  

Als norm voor een PO-organisatie met de exploitatieomvang > € 8 miljoen, wordt door de commissie 

een maximum aangegeven van 35%. Aangegeven is dat de inspectie van het onderwijs met 

schoolbesturen in overleg treedt die een extreem hoge kapitalisatiefactor hebben. Door de politiek is 

duidelijk de voorkeur uitgesproken voor het inzetten van reserves ten behoeve van investeringen in 

het onderwijs. De Linge heeft een kapitalisatiefactor van 44,15. 

 

Toelichting meerjarenbalans 2020-2023 
De materiele vaste activa is vastgesteld door de opgave van de schooldirecteuren vanuit de begroting 

2020-2023; door terugloop van het aantal leerlingen nemen de investeringskosten af. 

 

De financiële vaste activa is afgeleid van de obligatieportefeuille; vanaf 2020 loopt er elk jaar een 

obligatie af met een nominale waarde van € 300.000. 

 

De mutatie van het eigen vermogen in de algemene reserve betreft het resultaat vanuit de 

meerjarenbegroting 2020-2023. 

 

In de voorzieningen zitten de mutaties van de onderhoudsvoorziening en de personele 

voorzieningen. 

 

Door de komende jaren steeds beter te sturen op het juist en tijdig verwerken van de baten en lasten 

in het jaar waarop ze betrekking hebben ontstaat er een zuiver beeld van vorderingen en schulden. 

 

In 2019 is er voor 2020-2030 een nieuw meerjarenonderhoudsplan opgesteld waardoor de dotatie 

onderhoudsvoorziening stijgt van € 350.000 in 2019 naar € 459.458 in 2020-2023. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Inleiding 
De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) in Nederland en de wijze waarop rijksoverheid, RIVM en 
GGD deze uitbraak proberen te beteugelen, heeft grote impact op de maatschappij. Tegen dit virus is 
nog geen vaccin beschikbaar is om de bevolking te beschermen tegen de ziekteverschijnselen bij 
besmetting. Daarom zijn er strenge maatregelen ingevoerd op basis van de richtlijnen van 
deskundigen binnen het RIVM.  
 
Een van de belangrijkste voorschriften om besmetting tegen te gaan, is het fysieke contact tussen 
mensen zoveel mogelijk te beperken. Met ingang van 16 maart 2020 zijn daarom scholen en 
kinderopvang gesloten tot 11 mei 2020. Vanaf 11 mei 2020 gaat de kinderopvang voor kinderen in de 
leeftijd van 0-4 jaar weer volledig open. De scholen gaan vanaf 11 mei 2020 voor de helft weer fysiek 
onderwijs op school bieden. Daarvoor worden de kinderen per groep in tweeën gedeeld, waarbij de 
ene groep op de ene dag komt en de andere groep de dag erna. Per week krijgen kinderen daarmee 
voor vijftig procent onderwijs op locatie. De buitenschoolse opvang sluit bij de bezetting van de 
school aan. De kinderen die op de daarvoor aangewezen dag op school komen, kunnen op diezelfde 
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dag ook gebruikmaken van de buitenschoolse opvang. Vanaf 8 juni 2020 zijn de scholen volledig 
opengegaan. 
 
De gevolgen tot op heden voor IKC’s van De Linge 
Vanaf het moment van sluiting kan De Linge geen reguliere opvang en onderwijs verzorgen op haar 
locaties. Wel wordt noodopvang geboden voor kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn in 
cruciale beroepen, zoals de minister die heeft omschreven in de richtlijnen. 
Ouders kunnen de noodopvang aanvragen en wekelijks worden op basis van het aantal aanvragen 
pedagogisch medewerkers ingepland en indien nodig leerkrachten.  
Sinds de sluiting zien we wekelijks een lichte toename van het gebruik van noodopvang. 
Slechts een beperkt deel van de leerkrachten kan nu ingezet worden voor fysiek onderwijs. Het 
overgrote deel van de mensen werkt thuis aan onderwijspakketten.  
 
Maatregelen/acties 
Vanaf het moment dat de sluiting is ingegaan hebben we ingezet op:  
1. communicatie 
Na de persconferenties van het kabinet zijn de ouders en medewerkers op hoofdlijnen door het 
bestuur geïnformeerd. Voor locatiespecifieke ontwikkelingen met betrekking tot het onderwijs en de 
opvang zijn ouders en medewerkers door de directeur van IKC/school op de hoogte gehouden. 
Binnen de gemeente Lingewaard is wekelijks online overleg gevoerd met de besturen van 
kinderopvang en onderwijs. De regie ligt bij de gemeente. 
2. ondersteuning en begeleiding 
Zeker in het begin van de maatregelen was er grote onzekerheid voor medewerkers. Landelijk gaf het 
kabinet al heel snel aan dat zij wilden dat wij kinderen opvangen van ouders die werkzaam zijn in 
cruciale beroepen. Later hebben we ook kinderen in kwetsbare thuissituaties opgevangen. 
Kinderen maken gebruik maken van Chromebooks bij het verwerken van de onderwijspakketten die 
door de leerkrachten zijn verstrekt. 
 
Omvang van de financiële gevolgen tot op heden (07-05-2020) 
Er zijn in beperkte mate kosten gemaakt met betrekking tot het uitvoeren van de richtlijnen van 
RIVM. Voor de openstelling van de scholen is er beschermingsmateriaal voor de scholen gekocht en 
ingezet. Donderdag 8 april heeft het bestuur een pluim aan de medewerkers gemaakt voor de 
flexibiliteit, creativiteit met daarbij een tegoedbon van vijftien euro. Onze collega’s hebben dat erg 
gewaardeerd. 
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Meerjarenbegroting 2020-2023 met toelichting 
 

BATEN 
WERKELIJK 
2019 

BEGROTING 
2020 

BEGROTING 
2021 

BEGROTING 
2022 

BEGROTING 
2023 

      

(RIJKS)BIJDRAGEN OCW 13.836.601 12.870.333 12.388.288 11.968.106 11.585.499 
OVERIGE 
OVERHEIDSBIJDRAGEN 79.297 186.700 71.700 71.700 71.700 

OVERIGE BATEN 264.953 548.302 476.950 476.950 476.950 

      

Totaal BATEN 14.180.851 13.605.335 12.936.938 12.516.756 12.134.149 

      

LASTEN      

      

PERSONELE LASTEN 11.999.907 11.324.333 10.529.263 10.106.265 9.724.367 

AFSCHRIJVINGEN 367.861 337.993 413.449 404.188 372.581 

HUISVESTINGSLASTEN 1.118.502 1.231.389 1.239.375 1.257.357 1.276.567 

OVERIGE LASTEN 814.255 762.140 749.840 740.840 730.340 

      

Totaal LASTEN 14.300.525 13.655.855 12.931.927 12.508.650 12.103.855 

      

SALDO BATEN EN LASTEN -119.674 -50.520 5.011 8.106 30.294 

      

FINANCIELE BATEN EN LASTEN 27.681 18.620 18.620 18.620 18.620 

      

RESULTAAT -91.993 -31.900 23.631 26.726 48.914 

 

 

Bovenstaande cijfers zijn ontleend aan de planning- en controlcyclus van De Linge. 

 

 

Toelichting meerjarenbegroting 2020-2023 
Baten 

 

De Rijksbijdragen dalen de komende jaren. Dit komt door de daling in ons leerlingaantal. Vanaf het 

schooljaar 2018/2019 is er structureel voor elke school in het Primair Onderwijs extra geld om de 

werkdrukverminderingsmiddelen aan te pakken. De baten van de werkdrukverminderingsmiddelen 

zijn een onderdeel van het Personeel en arbeidsmarktbeleid budget. 

 

Bij de overige overheidsbijdragen wordt in 2020 nog een bijdrage betreft groei SBAO ontvangen 

vanuit het Samenwerkingsverband. Vanaf 2021 wordt dit niet meer verwacht. 

 

Bij de overige baten staan de bedragen voor lichte en zware ondersteuning vanuit het 

Samenwerkingsverband vermeld; hiervan wordt verwacht dat het bedrag per leerling voor zware 

ondersteuning naar beneden wordt bijgesteld. 

 

 

 

 

Lasten 
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Personeelslasten 

 

De personeelsbezetting daalt de komende jaren door daling van het aantal leerlingen, waardoor de 

personele lasten af zullen nemen. Er zal de komende jaren extra monitoring plaatsvinden op de 

kwaliteit en kosten van personeel. De juiste mensen op de juiste plek, tegen zo laag mogelijke 

kosten. 

 

Afschrijvingen  

De afschrijvingslasten worden bepaald door de investeringsoverzichten die de directeuren van 

scholen opstellen. Aanschaf van meubilair wordt bovenschools voorbereid en voor alle scholen 

hetzelfde (meubilair is tussen de scholen uitwisselbaar) ICT wordt tevens bovenschools geregeld op 

basis van ICT beleidsplannen.  

 

Huisvestingslasten 

De dotatie van € 350.000 voor 2019 aan de voorziening groot onderhoud is afgeleid van het 

meerjarenonderhoudsplan. In 2019 is er voor 2020-2029 een nieuw meerjarenonderhoudsplan 

opgesteld waardoor de dotatie onderhoudsvoorziening stijgt van € 350.000 in 2019 naar € 459.458 in 

2020-2023. De dotatie per school is o.b.v een bedrag per BVO. 

 

Overige lasten 

De overige lasten zullen licht dalen als gevolg van een daling van het aantal leerlingen. 
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Kasstroomoverzicht 2019 
 

  31-12-2019 

EUR 

 

   

Kasstroom uit operationele activiteiten      

      

Saldo Baten en Lasten   -119.675   

      

Aanpassing voor:      

Afschrijvingen  367.861    

Mutaties voorzieningen  179.986     

   547.847   

Verandering in vlottende middelen:      

Vorderingen   -33.409    

Schulden  -387.650    

Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties   -421.058   

      

Ontvangen interest  39.380    

Betaalde interest   -11.699    

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  27.681   

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten      

Investeringen in MVA   -358.202    

Desinvesteringen in MVA   10.067    

Totaal kasstroom uit Investeringsactiviteiten  -348.135 

 

 

  

Mutatie Liquide middelen 

 

 

 

 

313.340 

 

 

 

Beginstand Liquide middelen  1.754.018    

Mutatie Liquide middelen  -313.340    

      

Eindstand Liquide middelen   1.440.678   
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Toelichting kasstroomoverzicht 2019 
 

De mutatie Liquide middelen 2019 ( Beginsaldo 01-01-2019 en Eindsaldo 31-12-2019 ) bedraagt          

-€ 313.340.  De Linge beschikt over voldoende Liquide middelen en heeft de komende jaren geen 

financiering nodig. Vanaf 2020 t/m 2026 worden elk jaar obligaties liquide gemaakt, die per jaar een 

nominale waarde hebben van € 300.000. 

 

Risicoparagraaf 

Risicomanagement vormt een integraal onderdeel van de planning- en controlcyclus bij Stichting 

Primair Onderwijs De Linge. Risico’s en onzekerheden ontstaan als gevolg van geheel of gedeeltelijk 

ontbreken van informatie over, inzicht in of kennis van een gebeurtenis, de kans dat een gebeurtenis 

zich voordoet en de (financiële) consequenties daarvan. De effecten kunnen consequenties hebben 

voor het realiseren van de strategische doelstellingen van Stichting Primair Onderwijs de Linge 

Risico’s kunnen zich voordoen op strategisch, operationeel en financieel niveau. Periodiek vindt bij 

Stichting Primair Onderwijs De Linge een risicoanalyse plaats waarvoor vervolgens maatregelen 

worden getroffen. 

Gestreefd wordt naar een gezonde solvabiliteitspositie en een stabiel rendement. Binnen deze 

kaders worden de (financiële) risico’s gewogen in relatie tot de strategische doelstellingen. De 

risicobereidheid is daarvan afhankelijk. 

Risico’s kunnen het behalen van de doelstellingen bedreigen. Wij ontwikkelen beleid om deze risico’s 

zoveel mogelijk te beperken. Geïdentificeerde risico’s zijn: 

 
1. Leerlingaantallen. 
2. Instabiliteit in de bekostiging. 
3. Onvolledige indexatie van de bekostiging. 
4. Tekort aan kwaliteit leerkrachten. 
5. Financiële gevolgen van arbeidsconflicten of disfunctioneren. 
6. Restrisico’s zoals de planning en control 
 
Fluctuatie in leerlingaantallen 
Als het leerlingenaantal in een korte periode terugloopt, kan een bestuur worden geconfronteerd 

met boventallige formatie, waarvan de loonkosten niet door het ministerie worden betaald. 

Instabiliteit in de bekostiging/onvolledige indexatie van de bekostiging 
Voor de hoogte van de bekostiging en voor het al dan niet volledig geïndexeerd krijgen van de 
bekostiging zijn wij afhankelijk van het Ministerie van OCW. Wijzigingen ‘overkomen’ ons. 
Het is niet vanzelfsprekend dat alle stijgingen in de landelijke loonkosten worden gedekt door 
verhogingen in de lumpsumvergoeding. Stijgingen in premies worden meestal pas later, na het 
vaststellen van de begroting bekend. De uiteindelijke, definitieve, bekostiging wordt pas laat bekend, 
na afloop van het betreffende schooljaar. Er is geen zekerheid dat de wijzigingen in premies volledig 
in de bekostiging worden meegenomen. 
 
Financiële gevolgen van arbeidsconflicten of disfunctioneren 
Ontslag brengt vaak kosten met zich mee. Werkloosheidsuitkeringen kunnen op een bestuur drukken 
als een aanvraag niet door de instroomtoets komt. Een bestuur zal procedurekosten (opbouw 
dossier, juridische kosten) moeten maken. In sommige gevallen kan personeel afvloeien via een 
outplacement en/of bijscholing. Het uitkeren van een ontslagvergoeding wordt door het ministerie in 
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principe gezien als een onrechtmatige besteding van de personele bekostiging en kan worden 
teruggevorderd, tenzij hiermee een kostbaar juridisch traject wordt voorkomen en de hoogte niet 
bovenmatig is (met als ijkpunt de transitievergoeding). 
 
Planning- en controlcyclus 
In 2020 gaan we verder gaan met het optimaliseren van de informatievoorziening, de planning- en 
controlcyclus en het verder optimaliseren van een dashboard voor de bestuurder en de 
schooldirecteuren.  
 
 

Toelichting op de jaarrekening 2019 

Algemeen  

 

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een negatief resultaat van € 91.993. Het negatief begrote 

resultaat voor 2019 was € 260.976.  

 

Het eigen vermogen nam in het boekjaar af met  € 91.993. Deze afname is verklaarbaar doordat het 

behaalde resultaat over 2019 is gecorrigeerd op het eigen vermogen. Het totaal van het eigen 

vermogen is per 31 december 2019 € 3.368.803. 

 

In december 2019 is er een bijzondere en aanvullende bekostiging van € 208.000 voor het 

kalenderjaar 2019 uitgekeerd ( middels een bedrag van €99,25 per leerling ) welke niet was begroot.  

In februari 2020 krijgen alle medewerkers die in januari 2020 in dienst waren, een eenmalige 

uitkering van € 875 naar rato van werktijdfactor en diensttijd in januari. In februari 2020 krijgen alle 

medewerkers die in januari 2020 in dienst waren tevens een eenmalige uitkering van 33% van het 

verhoogde maandloon van januari 2020. De eenmalige uitkering is gebaseerd op de 

arbeidsvoorwaardelijke middelen van 2019. Deze aanvullende bekostiging heeft voor 2019 een 

financieel positief effect. De personele lasten zijn in 2020, wat voor 2020 een financieel negatief 

effect zal hebben. 

 
In 2019 is de financiële administratie verder geoptimaliseerd binnen het Profitpakket van Afas. 
Daarnaast is het factuurverwerkings-, en kas en pas programma Pro Active geïmplementeerd. 
 
Elk kwartaal stelt de controller een financiële rapportage op t.b.v. de directeur bestuurder m.b.v. de 
in 2019 aangeschafte begrotings- en rapportage software van Cogix. Deze rapportage bevat een 
financieel uitputtingsoverzicht van de afgelopen kwartalen in relatie tot de begroting. Vanaf het 2e 
kwartaal 2019 wordt hier een prognose voor het gehele jaar bij afgegeven. Vanaf het 3e kwartaal 
2019 is hier een balans aan toegevoegd. 
 
De bewaking van de te realiseren onderwijskundige- en financiële targets vanuit het formatieplan, 
het strategisch beleidsplan en het schoolplan moet gebeuren vanuit de financiële administratie, door 
middel van tijdige rapportages. De betrouwbaarheid van rapportages staat of valt met: 
 

 Heldere procedures (administratieve organisatie en interne beheersing); 

 Interne controle; 

 Tijdige administratieve verwerking; 

 Intracomptabele verwerking opbrengsten; 

 Intracomptabele verwerking kosten; 
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 Betrouwbare schattingen aan het eind van de periode. 
 
Elke maand worden de salariskosten geanalyseerd. Afwijkingen moeten intern kunnen worden 
verklaard en verantwoord. Deze maandelijkse monitoring levert inzicht in de ontwikkeling van de 
personele kosten en levert input voor de uitputtingsprognose van de rest van het jaar. 
 

Analyse resultaat 2019 ten opzichte van de begroting 2019  

Baten 

 

Rijksbijdragen OCW/EZ 2019 zijn begroot op    € 12.915.000 

De werkelijke ontvangen Rijksbijdragen OCW/EZ 2019 zijn  € 13.837.000 

Aan Rijksbijdragen OCW/EZ is in 2019 € 922.000 meer ontvangen dan begroot. 

 
De verklaringen hiervoor zijn: 
 

Bekostiging Personeel: 

De gerealiseerde personele bekostiging 2019 is € 8.796.000, tegenover een begrootte personele 

bekostiging van € 8.580.000. 

In augustus 2019 heeft een herziening betreft de grondslagen van de personele bekostiging 2018-

2019 plaatsgevonden. De bekostiging van onderwijzend personeel in het primair onderwijs is voor 

het schooljaar 2018-2019 toegenomen met 4,662% . De bedragen voor het onderwijsondersteunend 

personeel en voor de schoolleiding zijn gestegen met 3,124%   

Bekostiging Personeel en arbeidsmarktbeleid: 

De gerealiseerde bekostiging personeel en arbeidsmarktbeleid 2019 is € 1.743.000, tegenover een 

begroot bedrag van € 1.639.000.  

De aanpassing van alle bedragen personeels- en arbeidsmarktbeleid bedraagt 4,662%. Daarnaast zijn 

de bedragen per leerling verhoogd van € 155,55 per leerling in het schooljaar 2018/2019 naar € 

220,08 per leerling in het schooljaar 2019/2020 in verband met de afspraken over de werkdruk. 

Geoormerkte subsidies ministerie: 

In september 2019 zijn drie lerarenbeurzen ontvangen met een bedrag van € 26.000. Hiervan was er 

een begroot voor een bedrag van € 11.000. 

In maart 2019 is er een bedrag van € 54.000 ontvangen, betreft subsidieregeling 

curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders Po en Vo wat niet was begroot.  

Overige subsidies ministerie: 

Aan overige subsidies ministerie is € 275.000 ontvangen, tegenover een begrootte overige subsidies 

ministerie van € 3.000.  

In december 2019 is er een bijzondere en aanvullende bekostiging van € 208.000 voor het 

kalenderjaar 2019 uitgekeerd ( middels een bedrag van €99,25 per leerling ) welke niet was begroot.  
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In februari 2020 krijgen alle medewerkers die in januari 2020 in dienst waren, een eenmalige 

uitkering van € 875 naar rato van werktijdfactor en diensttijd in januari. In februari 2020 krijgen alle 

medewerkers die in januari 2020 in dienst waren tevens een eenmalige uitkering van 33% van het 

verhoogde maandloon van januari 2020. De eenmalige uitkering is gebaseerd op de 

arbeidsvoorwaardelijke middelen van 2019. 

Betaling rijksbijdragen samenwerkingsverband: 

De gerealiseerde rijksbijdragen samenwerkingsverband  2019 is € 835.000. De inkomensoverdracht 

aan het Samenwerkingsverband is € 24.000. De begrootte rijksbijdragen samenwerkingsverband 

waren € 597.000. Begroot als afdracht inkomensoverdracht aan het Samenwerkingsverband was € 

84.000. 

De beschikking voor het schooljaar 2019/2020 is in november 2019 ontvangen. Voor 2019/2020 is er 

een bedrag beschikt voor Groei SBAO ( € 150.000 )  welke niet was begroot, en het beschikte bedrag 

per leerling SBAO >2% is € 70.000 hoger dan begroot. Bij het opstellen van de begroting uitgegaan 

van een hogere inkomensafdracht per leerling aan het Samenwerkingsverband. Hierdoor valt de 

afdracht inkomensoverdracht aan het Samenwerkingsverband € 60.000 lager uit dan begroot. 

Aan overige baten is € 80.000 meer ontvangen dan begroot. Hier staan bijdragen speelplaats, 

sponsorloopgelden, ontvangen schadegeld van de gemeente, bijdrages personeelspot en 

stakingsgelden op verwerkt. Tegenover deze baten staan ook lasten. Dit zijn correcties geweest die 

eenmalig van aard zijn. 

Lasten 

Personeelslasten 

De personeelslasten 2019 zijn begroot op  € 11.394.000 

De werkelijke personeelslasten 2019 zijn   € 12.000.000 

Aan personeelslasten is in 2019 € 606.000 meer uitgegeven dan begroot. 

Aan salarissen incl. sociale premies, incidentele vergoedingen en beloningen en uitkeringen is € 

744.000 meer uitgegeven dan begroot.  

Daarbij opgemerkt dat er € 216.000 meer ontvangen is aan personele lumpsum voor 2019 dan 

begroot. Aan uitkeringen is € 250.000 meer ontvangen dan begroot. 

Met het analyseren van de maandelijkse loonkosten is naar voren gekomen dat een bedrag van € 

380.000 aan loonkosten en de sociale lasten voor de reservering vakantietoeslag en 

eindejaarsuitkering voor een bedrag van € 152.000 niet waren begroot. 

Aan personeel niet in loondienst is € 54.000 meer uitgegeven dan begroot.  
Wegens vertrek van de huidige directeur van IKC Donatushof is er tijdelijk een Interim directeur 
geweest. De kosten inhuur van de Interim directeur waren € 23.000 welke niet waren begroot. 
In 2019 is er een factuur betreft na facturatie ABP premie 2014 t/m 2018 ontvangen van Roler 
personeelsdiensten van € 20.000. 
 
Aan deskundigheidsbevordering personeel ( cursussen ) is € € 87.000 minder uitgegeven dan 
begroot. Hierbij moet worden opgemerkt dat voor een aantal cursussen extern personeel is 
ingehuurd en deze kosten worden verantwoord onder personeel niet in loondienst. 
 



Jaarverslag 2019 SVPO De Linge - juni 2020 49 
 

Aan overige personele lasten is € 145.00 meer uitgegeven dan begroot. In 2019 is afscheid genomen 
van een aantal medewerkers met een vaststellingsovereenkomst waar een ontslaguitkering aan is 
betaald. In 2019 is een factuur ontvangen van het Vervangingsfonds NLK betreft 2018 van € 37.000. 
 
Afschrijvingslasten 

De afschrijvingslasten 2019 zijn begroot op   € 316.000 

De werkelijke afschrijvingslasten 2019 zijn   € 368.000      

In 2018 is gestart met het de activa module van Afas. De Linge streeft ernaar om de scholen meer 

inzicht te geven in de baten en lasten van de school. In 2019 is de inrichting van de vaste activa 

module in Afas afgerond met een aantal correctieboekingen. 

 

Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten 2019 zijn begroot op   € 1.043.000 

De werkelijke huisvestingslasten 2019 zijn   € 1.119.000      

Aan huisvestingslasten is in 2019 € 76.000 meer uitgegeven dan begroot. 

Energie en water en schoonmaakkosten vallen hoger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door 
stijgende energielasten en indexering van de schoonmaakkosten.  

Overige instellingslasten 

De overige instellingslasten 2019 zijn begroot op   € 711.000 

De werkelijke overige instellingslasten 2019 zijn  € 814.000 

Aan overige instellingslasten is in 2019 € 103.000 meer uitgegeven dan begroot. 

De beheer en bestuur kosten zijn niet begroot. Hieraan is uitgegeven in 2019 € 42.000. De kosten 

voor ICT vallen € 64.000 hoger uit dan begroot. Voor 2020 staat een inventarisatie van o.a. alle 

licenties gepland, daar er wordt verwacht dat er voor licenties wordt betaald welke niet meer 

worden gebruikt. Door verdere optimalisering en digitalisering van de organisatie zijn er ook 

meerdere licenties in gebruik genomen in 2019 dan begroot. 

 

Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten 2019 zijn begroot op  € 30.000 

De werkelijke financiële baten en lasten 2019 zijn € 28.000 

 

 

 

 

 



Jaarverslag 2019 SVPO De Linge - juni 2020 50 
 

Analyse balans 2019 ten opzichte van balans 2018 

 
Activa 
 
Materiele vaste activa 
 
In 2019 heeft er een investering in meubilair voor de Doornick ( € 65.000 ) en de Borgwal ( € 71.000 ) 
plaats gevonden op basis van de investeringsplannen van de scholen. Daarnaast is er in 2019 verder 
gegaan met de investering in chromebooks op basis van de ICT beleidsplannen van de scholen. 

 
Financiële vaste activa 
 
Obligaties waarvan einde looptijd afloopt in 2020 worden gepresenteerd onder de kortlopende 
effecten. Dit betreft een mutatie van € 309.000 
 
Vorderingen 
 
Eind 2019 moet er nog worden ontvangen: 

- een bedrag van het Samenwerkingsverband over december  € 70.000; 
- van het VVF de vervangingsgelden van december € 53.000; 
- ZBO gelden van de gemeente € 15.000. 

 
De vooruitbetaalde bedragen zijn afgenomen met € 47.000. Kosten betreft 2020 waarvan de factuur 
in 2019 is ontvangen zijn gecorrigeerd op zowel de crediteuren als de vooruitbetaalde bedragen. 
 
Voor de mutatie van de liquide middelen zie het kasstroomoverzicht 2019. 
 
 

Passiva 
 
De mutatie van het eigen vermogen betreft het resultaat 2019. 
 
Voorzieningen 
 
De voorzieningen zijn toegenomen met € 180.000 ; zie toelichting behorende bij de balans per 31 
december 2019 van de jaarrekening. 
 
Kortlopende schulden 
 
Hier zijn de kosten geboekt in de periode waarop ze betrekking hebben. Met name in de 
jaarovergang is t/m februari 2020 gelet op het verwerken van kosten in het juiste boekjaar. 
 
 
Het saldo van de crediteuren daalt ten opzichte van 2018 met € 220.000. Kosten betreft 2020 
waarvan de factuur in 2019 is ontvangen zijn gecorrigeerd op zowel de crediteuren als de 
vooruitbetaalde bedragen.  
 
Op de balans per 31 december 2019 staat een bedrag van € 2.000 als vooruit ontvangen ten opzichte 
van een bedrag van €114.000 in 2018. 
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Analyse resultaat 2019 ten opzichte van resultaat 2018 

Voor de bekostiging geldt T-1; dit betekent dat de leerling telling van 1 oktober 2017 ( 2.139 

leerlingen ) de bekostiging bepaalt voor het schooljaar 2018-2019, en de leerling telling van                 

1 oktober 2018 ( 2.094 leerlingen ) de bekostiging bepaalt voor het schooljaar 2019/2020. Door de 

afname van het aantal leerlingen daalt ook de Rijksbijdragen. 

Baten 

De Rijksbijdragen OCW/EZ 2019 zijn € 696.000 hoger dan in 2018. 

 In augustus 2019 heeft een herziening betreft de grondslagen van de personele bekostiging 

2018-2019 plaatsgevonden. De bekostiging van onderwijzend personeel in het primair 

onderwijs is voor het schooljaar 2018-2019 toegenomen met 4,662% . De bedragen voor het 

onderwijsondersteunend personeel en voor de schoolleiding zijn gestegen met 3,124%   

 In de bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid is budget opgenomen voor bestrijding 

van de werkdruk welke is ingevoerd per het schooljaar 2018/2019. Dit budget is verhoogd 

van € 155,55 per leerling voor het schooljaar 2018/2019 naar € 220,08 voor het schooljaar 

2019/2020. 

 In december 2019 is er een bijzondere en aanvullende bekostiging van € 208.000 voor het 

kalenderjaar 2019 uitgekeerd ( middels een bedrag van €99,25 per leerling ) welke niet was 

begroot.  In februari 2020 krijgen alle medewerkers die in januari 2020 in dienst waren, een 

eenmalige uitkering van € 875 naar rato van werktijdfactor en diensttijd in januari. In februari 

2020 krijgen alle medewerkers die in januari 2020 in dienst waren tevens een eenmalige 

uitkering van 33% van het verhoogde maandloon van januari 2020. De eenmalige uitkering is 

gebaseerd op de arbeidsvoorwaardelijke middelen van 2019. 

 De gerealiseerde rijksbijdragen samenwerkingsverband  2019 is € 859.000 waarvan € 24.000 

is afgedragen als inkomensoverdracht aan het Samenwerkingsverband, tegenover een in 

2018 ontvangen rijksbijdragen samenwerkingsverband van € 851.000 waarvan € 104.000 is 

afgedragen als afdracht inkomensoverdracht aan het Samenwerkingsverband.  

 

Lasten 

Aan personeelslasten is in 2019 € 46.000 minder uitgegeven dan in 2018. 

Aan lonen en salarissen is in 2019 € 190.000 meer uitgegeven dan in 2018; met name de 

pensioenpremies zijn hoger. 

Aan overige personele lasten is € 227.000 minder uitgegeven in 2018. Aan personeel niet in 
loondienst is in 2019 € 373.000 minder uitgegeven dan in 2018. Vanaf het schooljaar 2019/2020 
wordt er geen personeel meer ingezet via Roler personeelsdiensten.  
In 2019 is afscheid genomen van een aantal medewerkers met een vaststellingsovereenkomst waar 
een ontslaguitkering aan is betaald. In 2019 is een factuur ontvangen van het vervangingsfonds NLK 
betreft 2018 van € 37.000. 
 
De afschrijvingslasten zijn ten opzichte van 2018  gestegen met € 49.000. In 2019 hebben 
investeringen plaatsgevonden in Meubilair voor De Borgwal ( € 77.000 ) en De Doornick ( € 65.000 )  
In 2019 is de inrichting van de vaste activa module in Afas afgerond met een aantal 
correctieboekingen. 
 
Aan huisvestingslasten is in 2019 € 29.000 minder uitgeven dan in 2018.  
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De energiekosten zijn door indexering toegenomen.  

Klein onderhoud is met € 17.000 afgenomen, en de overige huisvestingslasten zijn met € 37.000 

afgenomen ten opzichte van 2018. In 2018 zijn verhuiskosten geboekt onder overige 

huisvestingslasten en is er een correctieboeking geweest op de voorziening huisvesting t.l.v. overige 

huisvestingslasten. 

Aan overige instellingslasten is in 2019 € 48.000 meer uitgegeven dan in 2018. 

De kosten welke geboekt worden onder overige instellingslasten zijn per kostenpost iets meer of 

minder dan in 2018. De kosten voor ICT zijn wel meer toegenomen met € 71.000; dit als gevolg van 

de ingebruikname van de chromebooks inclusief licenties. Tot aan de zomervakantie waren er een 

aantal dubbele licentiekosten. Met de aanschaf van chromebooks wordt tegelijkertijd licentiekosten 

afgenomen bij Prowise. Voor het schooljaar 2018/2019 was er  een abonnement voor licentiekosten 

afgenomen bij Heutink. Voor de optimalisering van de afdeling financiën zijn er twee 

automatiseringspakketten ( Pro active en Cogix ) aangeschaft met licentiekosten. 

 

Jaarrekening: blz. JR1-JR28 
 


