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A1 Bestuursverslag  
 

Bij deze bieden wij u het jaarverslag 2019 aan. Naast de financiële afrekening van het boekjaar 2019 

willen wij ook inhoudelijk een beeld schetsen over de ontwikkelingen bij de Stichting Openbaar 

Primair Onderwijs Hof van Twente.  

 

Zoals al jaren beschreven vormt het grootste punt van zorg voor onze stichting de demografische 

ontwikkeling in ons gebied en onze hele regio. Aan de dalende geboortecijfers van de afgelopen 

jaren komt voorlopig nog geen eind. De laatste leerlingprognose, samengesteld door Pronexus, in 

opdracht van de gemeente Hof van Twente (december 2017), toont dat er pas rond 2026-2027 

sprake zal zijn van een stabilisatie. Tot die tijd geeft het leerlingenaantal nog steeds een dalende 

trend aan. Met name onze kleine scholen in de buurtschappen ondervinden dit. Minder leerlingen, 

minder financiële middelen, minder FTE’s, etc. In onze begrotingen en jaarverslagen van de laatste 

jaren hebben wij reeds aangegeven met alle belanghebbenden in gesprek te gaan en te blijven over 

mogelijke consequenties. 

 

Gezien het dalende leerlingenaantal op locatie de Puntdak van obs de Whee hebben we in 2019 na 

overleg met het schoolteam, MR en ouders moeten besluiten de locatie per 1 augustus 2020 te 

sluiten. Na de fusie van Obs Deldenerbroek met Obs Azelo in 2018 hebben we helaas in 2019 het 

traject richting sluiting van deze locatie moeten starten. Financieel, maar vooral onderwijskundig 

(met name op pedagogisch en sociaal emotioneel vlak in relatie tot het dalende leerlingenaantal) is 

het ons inziens niet meer verantwoord deze locatie open te houden na 1 augustus 2020.  

 

Binnen vergaderingen tussen bestuur en de directeuren (B/LD) en MT-vergaderingen, GMR-

vergaderingen en vergaderingen met de Raad van Toezicht is krimp een frequent agendapunt. 

Schoolbestuur en gemeente hebben afgesproken om in deze, binnen de eigen 

verantwoordelijkheden, gezamenlijk op te trekken.  

 

De Raad van Toezicht heeft op 21 december 2018 de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 

2020-2022 besproken en goedgekeurd. Het bestuur heeft de begroting daarna vastgesteld.  

Op 15 januari 2019 is de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020 - 2022 bij de gemeente Hof 

van Twente ingediend. Het college heeft per brief (d.d. 13 mei 2019) aangegeven geen gebruik te 

maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen betreffende de begroting 2019 (artikel 22 lid 

2 van de statuten). De gemeenteraad heeft naar aanleiding van het raadsvoorstel de 

meerjarenbegroting besproken/behandeld in de vergadering van de raad op 7 mei 2019. In de 

laatstgenoemde vergadering heeft de gemeenteraad unaniem besloten ook geen zienswijze in te 

dienen betreffende de meerjarenbegroting 2020 – 2022 (artikel 22 lid 5 van de Statuten). 

 

Voor de meerjarenbegroting 2020 tot en met 2023 maken we, voor wat betreft de leerling-prognoses 

gebruik van de in 2017, in opdracht van de gemeente Hof van Twente, door Pronexus opgestelde 

prognoses, alsmede ook de prognoses van de locatiedirecteuren. De verwachte lichte daling van het 

aantal leerlingen zorgt dat de inkomsten van de stichting verder zullen dalen en de werkgelegenheid 

zal afnemen.  

Wij verwachten nog steeds dat in de eerstkomende jaren het natuurlijk verloop van het personeel 

min of meer in de pas loopt met de daling van de beschikbare formatie ten gevolge van de afname 

van het aantal leerlingen.  

 

Tenslotte dient vermeld te worden dat onze stichting de “Code Goed Bestuur” actief onderschrijft. Zij 

geeft een duidelijke prioriteit aan het professioneel behartigen van belangen en zal zich als stichting 

ook verder blijven professionaliseren. Stichting OPO Hof van Twente is lid van de PO-Raad en de 

VOS/ABB. 
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A2 Verslag toezichthoudend orgaan 
 

De Raad van Toezicht heeft de wettelijke taak toezicht te houden op (de voorbereiding en uitvoering 

van) het beleid en bestuur van de directeur/bestuurder van Stichting OPO HvT en op de algemene 

gang van zaken binnen de Stichting. Daarnaast fungeert de RvT als klankbord voor de directeur. De 

samenstelling en werkwijze van de RvT voldoet aan de in de wet gestelde eisen voor toezichthouden 

in het onderwijs (Good Governance code Onderwijs). 

 

Informatievoorziening en overleggen 

De RvT werd door de directeur/bestuurder periodiek geïnformeerd over de gang van zaken in de 

scholen en bestuurlijke aangelegenheden door middel van voortgangsrapportages, 

kwartaalrapportages, besluitenlijsten, memo’s, presentaties en mondelinge en schriftelijke 

mededelingen. Daarnaast heeft de voorzitter van de Raad twee weken voorafgaand van een 

vergadering van de Raad van Toezicht een gesprek gehad met de bestuurder over de samenstelling 

van de agenda voor de Raad en het doornemen van de algemene gang van zaken betreffende het 

besturen van de organisatie.  

 

De RvT heeft overleg gevoerd met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (financiën, kleine 

scholenbeleid) en met de Wethouder en ambtenaar voor onderwijszaken in de Hof van Twente 

(financiën, onderwijsbeleid en -visie Hof van Twente). Daarnaast heeft een delegatie van de RvT 

bezoeken afgelegd bij meerdere vestigingen om zo een goede en geïnformeerde indruk van het 

onderwijs te krijgen. De leden van de RvT hebben verder acte de présence gegeven op diverse 

activiteiten en evenementen van de stichting. 

 

Beoordeling functioneren directeur/bestuurder 

De RvT heeft vanuit haar werkgeversrol drie functioneringsgesprekken gevoerd met de bestuurder 

over jaarafspraken, voortgang en beoordeling.  

 

Besluiten en gespreksonderwerpen 

De RvT heeft in 4 reguliere RvT-overleggen de volgende onderwerpen behandeld: 

 

Genomen besluiten 

- Bespreking en goedkeuring jaarverslag 2018 in aanwezigheid van de accountant 

- Bespreking en goedkeuring begroting 2020 in aanwezigheid van OBT (Onderwijsbureau Twente) 

- Bespreking en goedkeuring Meerjaren Schoolplan 

- Uitbreiding RvT van 4 naar 5 leden. Aanstelling twee nieuwe leden Raad van Toezicht (Mevr.                                                                                         

  Y. Draisma en Mevr. M.J. Hevink-Slots).  

 

Gespreksonderwerpen 

- Opstellen en monitoring risicoanalyse 

- Financiën en investeringen, werken met kwartaalrapportages 

- Onderwijskwaliteitssyteem 

- Onderwijsinnovatie 

- Huisvestingsbeleid en investeringen in duurzaamheid 

- Kleine scholen-beleid en sluiting Deldenerbroek 

- Opvolging advies van de onderwijsinspectie aangaande de ontwikkeling van een     

  doelmatigheidsratio. 

 

 

 

 



Jaarverslag 2019  5  

Professionalisering 

De RvT hecht veel waarde aan een kwalitatief hoogwaardige wijze van besturen en toezicht houden. 

De RvT is relatief nieuw (voorzitter benoemd in oktober 2018 en twee nieuwe leden in mei 2019) en 

de bestuurder werd benoemd in december 2018. Met deze benoeming is beoogd te komen van een 

tweehoofdig naar een éénhoofdig bestuur voor de stichting.  

 

Met een gezamenlijke strategiedag (‘Breng de basis op orde’) is in juli een start gemaakt met de 

verdere professionalisering van bestuur en RvT. Daartoe zijn relevante documenten besproken en 

zijn er afspraken gemaakt om deze te updaten en aan te passen waar nodig. Hiertoe is gekeken naar 

de statuten en het directiereglement, de toezichtvisie, het toezichtkader, het informatieprotocol en 

het zelfevaluatiekader.  

 

Ook is gekeken naar opleidings- en bijscholingsbehoefte binnen de RvT. Twee leden van de RvT zijn 

lid van de VTOI-NVTK (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in het Onderwijs). Het is de 

bedoeling dat dit professionaliseringstraject in 2020 onder externe begeleiding wordt afgerond, 

inclusief de vaststelling van de relevante documenten. 

 

Samenstelling van de RvT per 31 december 2019: 

Dhr. Dr. R. (Rob) van Lambalgen, voorzitter sinds 2018 

Dhr. H.J. (Henk Jan) Muller, lid sinds 2016  

Mevr. Drs. W. (Willemien) Dijkman, lid sinds 2016 

Mevr. Drs. Y. (Ynske) Draisma, lid sinds 2019  

Mevr. Drs. M.J. (Martha) Hevink-Slots, lid sinds 2019 

 

Vergoedingen leden Raad van Toezicht  

In 2019 ontving ieder individueel lid een vrijwilligersvergoeding van € 1.700 netto. De voorzitter 

ontving een vergoeding van € 6.302, -- bruto en inclusief BTW, resulterend in € 2.500 netto. De 

vergoedingen zijn inclusief onkostenvergoeding.   

 

Nevenfuncties van de leden van de RvT 

Leden  Hoofdfunctie 2019 Nevenfuncties 2019 Betaald/onbetaald 

 

Mevr. W. Dijkman 

 

Coach, Trainer en HR 

consultant bij W-advies en 

ontwikkeling, zelfstandig 

ondernemer 

Lid RvT Stichting Staring 

College VO 

Betaald 

Extern Beoordelaar 

Saxion, Academie Mens 

en Arbeid 

 

Onbetaald 

(onkostenvergoeding) 

Mevr. Y. Draisma 

 

Strategisch beleidsadviseur 

ROC van Twente 

  

Dhr. R. van 

Lambalgen 

 

Gepensioneerd Lid RvT Roelof van 

Echten College 

Betaald 

 

 

Dhr. H.J. Muller Docent (Bedrijfs)Economie 

en Management & 

Organisatie 

Lid Raad van 

Commissarissen Wonen 

Delden 

Betaald 



Jaarverslag 2019  6  

Mevr. M.J. Hevink-

Slots 

Directeur Strategie & 

Onderwijs, ROC Aventus 

Lid Raad van Toezicht 

CSG het Noordik, 

Almelo (voortgezet 

onderwijs) 

Betaald 

 

 

 

 

Bestuurslid EfVET 

(European forum of 

Technical and 

Vocational Education 

and Training) Nederland 

 

Onbetaald 

 

De jaarrekening 2018 is goedgekeurd in de vergadering van 13 juni 2019 door de Raad van Toezicht 

en daarna vastgesteld door het bestuur.  

De Raad van Toezicht heeft de begroting goedgekeurd op 21 december 2018. 

 

Verantwoording intern toezicht op doelmatigheid 

De gelden zijn aangewend overeenkomstig het koers- of strategisch beleidsplan en er is geen evident 

ondoelmatige aanwending van de rijksbekostiging geconstateerd door de interne toezichthouder. 

 

Aldus goedgekeurd door de Raad van Toezicht en vastgesteld door het bestuur van de  

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente op 6 mei 2020. 

 

Voorzitter Raad van Toezicht     Directeur/bestuurder  

  

Dhr. R. van Lambalgen      Dhr. J.C. Kok   

     

……………………….      ………………………   
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A3 Organisatie  
 

Tot 1 januari 2008 vormde op grond van artikel 1 van de Wet Primair Onderwijs het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente het bevoegd gezag van het 

Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente. Vanaf die datum is het bevoegd gezag van de openbare 

scholen in Hof van Twente overgegaan naar de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van 

Twente. 

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente is op 20 december 2007 ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel onder nummer 8167192. 

Per 1 juli 2013 (na een statutenwijziging) kent genoemde stichting een Raad van Toezicht en een 

directeur/bestuurder.  

 

De Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van de stichting bestaat in 2019 uit navolgende personen: 

Naam:       Functie: 

Dhr. R. van Lambalgen      voorzitter  

Mevr. Y. Draisma     lid  

Mevr. W. Dijkman     lid   

Dhr. H. Muller      lid 

Mevr. M. Hevink     lid 

  

Directeur-bestuurder 

De directeur-bestuurder van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente is de heer Jasper 

Kok. 

 

De locatiedirecties 

Iedere locatie heeft een locatiedirecteur. Aan elk van de locatiedirecteuren is het onderwijskundig 

leiderschap op de betreffende locatie opgedragen. 

 

In principe is de locatiedirecteur ten aanzien van de wijze van het onderwijskundig leiding geven aan 

zijn locatie in hoge mate autonoom. Hierin goed functioneren wordt vergemakkelijkt, doordat taken 

betreffende huisvesting, financiën, technische en huishoudelijke diensten, contracten en 

personeelsbeleid nagenoeg geheel door het bestuur en het stafbureau worden uitgevoerd. De 

locatiedirecteur heeft verder een signalerende en adviserende functie. Het bestuur neemt terzake 

besluiten en draagt zorg voor de uitvoering. 

De schooldirecties geven verder uitvoering aan het beleid, vastgelegd in het schoolplan  

2019 - 2023, in samenwerking en samenspraak met de medezeggenschapsraden van de scholen 

waarin personeel en ouders zitting hebben. 

 

In 2019 is een aantal nieuwe locatiedirecteuren benoemd. 

Wij zijn blij dat we deze vacatures intern hebben kunnen invullen, dit bevordert de interne 

doorstroom.  

 

Op Obs Stokkum is Mevr. D. Klein Teeslink benoemd, op Obs Brookschole Dhr. Q. Mulder. 

Mevr. B. Nijhof is op Obs Stedeke locatiedirecteur geworden, haar voorganger Dhr. J. Kok is benoemd 

tot directeur-bestuurder van de stichting. 

Als laatste is in augustus 2019 Mevr. M. van Meel - Bomans gestart als locatiedirecteur van Obs 

Wiene. Op Obs Wiene heeft haar voorganger, Dhr. R. Haarman, gebruik gemaakt van zijn ABP-

Keuzepensioen. Allen hebben de opleiding basisbekwaam schoolleider behaald en zijn begonnen met 

of hebben ook de opleiding vakbekwaam behaald. 
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Overzicht locatiedirecteuren 

School:          Brinnummer: Naam locatiedirecteur: 

Obs Azelo         03AN00  Mevr.  A. (Andrea) Wigman-de Lat 

Obs Deldenerbroek        03AN03  Mevr.  A. (Andrea) Wigman-de Lat 

Obs Stedeke         08DH  Mevr.   B. (Bernardien) Nijhof 

Obs Wiene         08EA  Dhr.   R. (Rob) Haarman 

Obs Wiene (m.i.v. 01-08-2019)     Mevr.   M. (Marina0 van Meel-Bomans 

Openbare Daltonschool Elserike      09FH  Dhr.  B. (Bertjan) ten Donkelaar 

Obs Stokkum         10BF  Mevr.   D. (Dorien) Klein Teeselink   

Openbare Daltonschool ’t Gijmink  10CT  Mevr.   I. (Irene) Gruppen-Prins  

Obs Brookschole        10TE  Dhr.     Q. (Quinten) Mulder 

Obs De Whee-Wiekslag        10UJ00  Dhr.  M. (Maarten) Bomans 

Obs De Whee-Puntdak        10UJ01  Dhr. M. (Maarten) Bomans 

Obs De Zwaluw         11HK  Dhr.  R. (René) Scholten 

 

Het bestuursbureau 

De bestuurder, de scholen en de medewerkers worden ondersteund door de medewerkers van het 

bestuursbureau. Op het bestuursbureau is specifieke expertise beschikbaar op het gebied van 

personeel, kwaliteitszorg, financiën en huisvesting en ICT. 

 

Administratie 

De financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie zijn ondergebracht bij het 

Onderwijsbureau Twente (ObT) te Borne. 

  

Medewerkers en A-pool 

In 2019 hebben we wederom een aantal leerkrachten een vaste parttime aanstelling aan kunnen 

bieden. 

 

Ook was er in 2019 een eigen invalpool met vaste invallers in vaste dienst van onze stichting 

(zogenaamde A-pool). Het betreft 3.2757 FTE’s, verdeeld over 9 leerkrachten. 

 

De administratieve werkzaamheden betreffende deze A-pool zijn ondergebracht bij het ObT.  

Het vinden van invalleerkrachten is een steeds groter probleem aan het worden. Zeker in een 

griepperiode zijn er simpelweg dagen dat er geen invaller is te krijgen. Oplossingen moeten dan 

gezocht worden in het combineren van groepen of een groep naar huis sturen.  

  



Jaarverslag 2019  9  

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

De GMR vertegenwoordigt de 11 scholen (9 brinnummers) en bestaat uit 20 leden. Van iedere school 

hebben een personeelslid en een vertegenwoordiger namens de ouders zitting. De voorzitter is dhr. 

G. Rutering (personeelsgeleding van Obs Azelo), na 1 augustus 2019 is dat dhr. B. Relker 

(personeelsgeleding Obs Stedeke). Mevr. M. van Meel-Bomans (personeelsgeleding van Ods Elserike) 

is secretaris, na 1 augustus 2019 is dat mevr. N. Hesselink (personeelsgeleding van Obs Wiene). 

In de visie van de GMR wil zij dienen als gespreks- en sparringpartner in beleidsvoornemens en niet 

alleen een controleorgaan zijn voor de beleidsuitvoering. 

De GMR heeft in 2019 4 keer vergaderd. Enkele weken voor de vergadering vindt een voorbespreking 

plaats tussen het DB van de GMR, de directeur-bestuurder en het hoofd van het bestuursbureau.  

Enkele keren per jaar is er overleg tussen de directeur-bestuurder en de commissie financiën van de 

GMR. Punten die daarbij aan de orde komen zijn de begroting, de meerjarenbegroting en de 

jaarrekening. Ook wordt jaarlijks goedkeuring voor de formatie gevraagd aan de PGMR.  

 

Medezeggenschapsraad 

Elke school, per brinnummer, kent een eigen medezeggenschapsraad waarin personeel en ouders 

evenredig zijn vertegenwoordigd. De locatiedirecteur voert als vertegenwoordiger van het bevoegd 

gezag met de MR overleg over schoolspecifieke zaken. 

 

Stichting Vrienden van 

Ten behoeve van alle openbare scholen zijn per BRIN-nummer “Stichtingen ouders en vrienden van” 

opgericht. Tussen deze stichtingen en de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente 

bestaat geen bestuurlijke gezagsverhouding. 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Het bestuur van Stichting OPO Hof van Twente is zich bewust van het maatschappelijk speelveld 

waarin de organisatie zich bevindt en de noodzaak om op maatschappelijk verantwoorde wijze het 

onderwijs binnen de organisatie vorm te geven. De school onderhoudt actief contacten met 

instellingen en verenigingen uit de lokale gemeenschap Hof van Twente, zowel in de grote als in de 

kleine kernen. De scholen maken hierbij individuele keuzes. Zo worden er diverse gastlessen gegeven 

en projecten uitgevoerd. Op cultureel/muzikaal gebied wordt er intensief door de scholen 

geparticipeerd in de Stichting CUBAHOF. Op sportgebied werken de vakleerkrachten samen met 

diverse lokale sportverenigingen. Tevens zijn er diverse projecten over duurzaamheid uitgevoerd 

onder leiding van de gemeentelijke coördinator duurzaamheid. De voor- en naschoolse opvang 

wordt in samenwerking gedaan met diverse lokale aanbieders. 
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Leerlingaantallen 

Het bestuur van de Stichting OPO Hof van Twente heeft de volgende scholen onder haar 

verantwoordelijkheid: 

 

School Brin.nr.  Aantal ll. 1 oktober 2019 

Obs Azelo inclusief locatie Deldenerbroek (22 ll.) 03AN00  64 

Obs Stedeke 08DH  191 

Obs Wiene 08EA    29 

Openbare Daltonschool Elserike 09FH    85 

Obs Stokkum 10BF    32 

Openbare daltonschool ‘t Gijmink 10CT   133 

Obs Brookschole 

Obs De Whee-Wiekslag incl. locatie Puntdak (37ll.) 

10TE 

10UJ 

    45 

  221 

Obs De Zwaluw 11HK   226 

Totaal   1026 

 

Per 1-10-2018 bedroeg het aantal leerlingen 1.050. Het aantal leerlingen is per 1-10-2019 gedaald 

naar 1.026. Een daling van 24 leerlingen.  

Het marktaandeel van Stichting OPO Hof van Twente was op 1 oktober 2018 38,5%. Een jaar later op 

1 oktober 2019 is het gestegen naar 38,8%.  

De verdeling binnen de Hof van Twente ziet er dan als volgt uit: 

 

 2019 2018 

Stichting OPO HvT: 38.8%     38.5% 

Stichting Brigantijn: 40,1% 40.3% 

Stichting Keender: 21,1% 21.2% 
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A3.1 Profilering & Innovatie 

In de eerste helft van 2019 heeft elke school van OPO zijn schoolplan voor de periode 2019-2023 

geschreven. Het bestuur heeft geïnvesteerd in intensieve begeleiding van het proces, door 

onderwijsadviseurs van Taaluilen in te huren. Elke school heeft in gezamenlijke en individuele sessies 

op school een ambitieus schoolplan geschreven, met als basis een onderscheidende visie die een 

scherpe profilering moet voeden.  

 

De schoolplannen sluiten aan bij het bovenschoolse gedeelte van het schoolplan, waarin het bestuur 

aangeeft zo veel mogelijk de scholen te faciliteren in hun plannen. Daarnaast wil het bestuur een 

aantal speerpunten in gezamenlijkheidheid ontwikkelen, te weten: 

 

ICT 

Het is belangrijk dat elke school ten aanzien van de ICT goed uitgerust is om vorm te kunnen geven 

aan de visie op onderwijs van de betreffende school. Dit betekent dat het bestuur geïnvesteerd heeft 

in nieuwe devices en software. Daarnaast zijn de scholen uitgerust met up-to-date touchscreens. 

Voor obs de Zwaluw is geld gereserveerd om touchscreens aan te schaffen bij oplevering van de 

nieuwe school. Ook is er in 2019 een onderwijsondersteuner op het gebied van ICT aangenomen 

voor 3 dagen per week. Hij zal de scholen en bovenschoolse ICT vooral praktisch ondersteunen, 

onder andere bij technische problemen.  

 

Leerlingen en leerkrachtenzorg 

In de tweede helft van 2019 heeft het kwaliteitsteam van OPO vorm gekregen. Dit team draagt zorg 

voor de kwaliteitszorg wat betreft de leerlingen en leerkrachten binnen OPO. Gezamenlijke met de 

interne begeleiders en de directeuren zijn zij voortvarend van start gegaan om ervoor te zorgen dat 

elke school elke leerling en leerkracht goed in beeld heeft. Hierdoor kunnen scholen beter inspelen 

op de behoefte van elk individu.  

 

Internationalisering en Engels 

Op alle scholen van OPO wordt er Engels gegeven van groep 1 t/m groep 8. In 2019 zijn obs 

Brookschole en obs Stedeke gestart met een pilot gepersonaliseerd onderwijs op het gebied van 

Engels, met als basis een assessment. De aansluiting met het voortgezet onderwijs wordt hierin 

gezocht en wanneer dit succesvol is, kunnen andere scholen van OPO hierbij aansluiten.  

 

Op diverse scholen zijn er internationale projecten gestart, onder andere door gebruik te maken van 

eTwinning. Daarnaast is er gestart met het schrijven van een Erasmus+ KA 2 project om 

internationale samenwerking ten behoeve van innovatie in het onderwijs te bevorderen. Een mooie 

connectie met de leerlingenzorg was de reis naar Finland die 4 interne begeleiders mochten maken, 

om te leren van het Finse onderwijs.  

 

Innovatiepotjes 

Het bestuur stelt elk jaar 3 innovatiebudgetten beschikbaar voor scholen met een goed idee.  

Een van de potjes is gebruikt voor het personaliseren van Engels. Een andere voor de aanschaf van 

een aantal programmeerbare robots.  
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A4 Onderwijs   
  

Het bestuur streeft naar een hoogwaardige kwaliteit van het onderwijs op al haar  

11 locaties. De scholen hebben allen ook een maatschappelijke functie in de wijk, het dorp of de 

buurtschap waar de school staat.   

Eind 2018 zijn we onder begeleiding van adviesbureau “Taaluilen” begonnen met het maken van een 

nieuw schoolplan 2019 – 2023. Elk jaar wordt er een jaarplan en een jaarverslag gemaakt n.a.v. de 

richtlijnen uit dit schoolplan. Alle schoolplannen zijn voor de zomervakantie van 2019 

gereedgekomen en goedgekeurd door de MR.  

 

A4.1 Visie, missie en belofte OPO Hof van Twente 

 

Visie: Scholen met lef! 

 

Onderscheidend vermogen 

De scholen van OPO kenmerken zich door hun eigen, krachtige schoolconcept waarin zij zich 

onderscheiden van elkaar en van concurrerende scholen. Op de scholen wordt goed onderwijs 

gegeven waarbij er aandacht is voor het individu. Er is ruimte voor kinderen om hun talenten te 

ontdekken en kritisch denkvermogen te ontwikkelen. Het bestuur faciliteert de scholen het 

schoolconcept vorm te geven op verschillende manieren. 

 

Zorg voor leerlingen en personeel 

De leerlingenzorg vormt de basis voor het ontwikkelen van kwalitatief goed onderwijs op de scholen. 

Het is belangrijk dat de directie en de interne begeleiders hierin ondersteund worden door het 

bovenschoolse zorgteam (in de tweede helft van 2019 is dit het kwaliteitsteam geworden). 

Een school binnen OPO beschikt over een krachtig tandem bestaand uit de directie en de interne 

begeleiding. Dit tandem neemt het voortouw bij de zorg voor leerlingen en leerkrachten, want de 

leerkrachten zijn de drijvende kracht achter het ontwikkelen van het onderwijs. Het is belangrijk dat 

zij in hun kracht gezet worden. 

Daarnaast verwacht het bestuur een proactieve houding van het personeel ten aanzien van het 

welzijn van een leerkracht, klas en leerling. Door in een vroeg stadium te signaleren, kunnen er op 

tijd preventieve maatregelen genomen worden die excessen voorkomen. 

Een hoge pedagogische en didactische kwaliteit van het personeel bij OPO is essentieel. Er wordt 

eenduidig integraal en strategisch personeelsbeleid vormgegeven, waarbij er hiervoor veel aandacht 

is. 

 

Innovatie 

Vanuit hun eigen schoolconcept ontwikkelen de scholen innovatief vermogen op de gebieden die 

aansluiten bij hun concept. Dit schoolconcept maakt het mogelijk duidelijke keuzes te maken, 

waardoor voorkomen wordt dat een school met alle winden meewaait. 

Het bestuur investeert jaarlijks in een klein aantal initiatieven, uit te voeren op alle 11 scholen, dat 

gezicht geeft aan de Stichting OPO. De uitwerking van deze initiatieven kan afhankelijk van de visie 

van een school verschillen op schoolniveau. 

ICT neemt een belangrijke plaats in binnen het onderwijs. Door tegelijkertijd innovatief en duurzaam 

ICT beleid te ontwikkelen, blijft de stichting voorop lopen met de nieuwste ontwikkelingen. 

Tegelijkertijd kan het gebruik maken van bepaalde software het personeel ontlasten bij het uitvoeren 

van hun taak. 

 

Internationalisering 

De snel veranderende samenleving maakt aandacht voor internationalisering en wereldburgerschap 

onontbeerlijk. Op de scholen van OPO wordt Engels gegeven vanaf groep 1. Daarnaast zal deelname 
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aan eTwinning of Erasmus+ projecten sterk gestimuleerd worden. Dit om het bewustzijn van een 

kind, dat het naast inwoner van zijn of haar woonplaats ook wereldburger is, te vergroten. 

 

Missie bestuur: Wij maken goed onderwijs 

Het bestuur van OPO stimuleert de scholen hun onderwijs te ontwikkelen vanuit een krachtige, 

scherp gepositioneerde visie van de school. Het bestuur faciliteert de ontwikkeling richting goed 

onderwijs op de scholen en ondersteunt de ontwikkelbehoefte daar waar het kan. 

 

Er wordt ruimte gemaakt voor het ontwikkelen van talent en het leren van en met elkaar, OPO 

breed. Hiervoor is het nodig om in kaart te brengen wie over welke kwaliteiten beschikt binnen de 

organisatie, zodat er van elkaars kwaliteiten en talenten geprofiteerd kan worden. 

Binnen onze organisatie is het belangrijk een open houding te hebben naar elkaar. Op deze manier 

kunnen we van elkaar leren, elkaar ondersteunen en groeien naar een professionele 

leergemeenschap. Binnen deze leergemeenschap zijn we in staat elkaar feedback te geven en elkaar 

op die manier aan te spreken op het professioneel handelen. Het uitgangspunt is daarbij het 

gezamenlijk zorgdragen voor het realiseren van goed onderwijs. 

 

Belofte bestuur 

Het bestuur zal: 

- De scholen faciliteren, zodat ze in staat zijn hun schoolconcept vorm te geven en uit te dragen 

- Transparant communiceren 

- Activiteiten ontplooien gericht op het creëren van een gevoel van eenheid binnen OPO 

- Jaarlijks investeren in innovatie 

- Zorgdragen voor helder beleid t.a.v. ICT, zorg, personeel, kwaliteit en financiën 

- Kwaliteiten van personeel in kaart brengen, met als doel te kunnen profiteren van elkaars     

  competenties binnen OPO 
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A4.2 Onderwijskundig beleid 

In de eerste helft van 2019 zijn we tot een afronding gekomen van de schoolplannen 2015-2019 en 

zijn de schoolplannen 2019 – 2023 geschreven, met daarin het bovenschoolse gedeelte. Er is gekozen 

voor een compact format om te komen tot een kernachtige beschrijving van een meerjarig integraal 

strategisch beleid.  

Het schoolplan is in eerste instantie een intern instrument om houvast te bieden bij de gemaakte 

beleidskeuzes en de planning in de komende jaren. 

Ten tweede dient het schoolplan om verantwoording af te leggen (samen met andere documenten) 

aan ouders, het bevoegd gezag en aan de onderwijsinspectie. 

Bij de totstandkoming van het schoolplan is ook gebruik gemaakt van de uitkomsten van de laatste 

inspectiebezoeken, interne kwaliteitsmetingen, de meest recente ouderenquêtes, een analyse van 

het voorgaande schoolplan en de bestaande beleidsstukken.  

 

Gerealiseerd in 2019 

Het kwaliteitsteam heeft een start gemaakt met het verbetertraject ten aanzien van de 1-zorgroute. 

Ze hebben hierin een coachende en begeleidende rol en bieden maatwerk aan op de scholen.  

 

Voor een aantal hieraan gerelateerde zaken, zoals differentiatie, klassenmanagement, gesprekscyclus 

en omgaan met meer- en hoogbegaafdheid worden er standaard afspraken gemaakt.  

 

Er is een vaste toetskalender opgesteld voor alle OPO-scholen. Dit maakt het gemakkelijker 

informatie vanuit de scholen te verkrijgen. Scholen leveren de resultaten volgens een vast format 

aan bij het kwaliteitsteam. Zij analyseren de resultaten en koppelen dit terug met de directeur-

bestuurder in het MT.  

 

Binnen het kwaliteitsteam is er een coach voor starters. Zij heeft een aantal begeleidingstrajecten 

succesvol vormgegeven. Daarnaast werkt ze samen met HRM om een goede structuur ten aanzien 

van de gesprekken en begeleiding van jonge leerkrachten vorm te geven.  

 

Het bewezen effectieve programma “Bouw” is binnen geheel OPO ingevoerd, onder leiding van het 

kwaliteitsteam. Dit unieke computergestuurde interventieprogramma wordt ingezet om 

leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 te voorkomen.    

 

De vier nieuwe locatiedirecteuren zijn goed gestart. Zij ontvangen in schooljaar 2019-2020 coaching, 

gebaseerd op de assessments die zijn afgenomen bij hun aanstelling. Een voorbeeld hiervan is dat 

Obs Wiene de eerste officiële buitenschool geworden is van Nederland.   

 

Een aantal locatiedirecteuren neemt deel aan het kennisnetwerk Twente. Dit netwerk heeft een 

subsidie verkregen voor de regionale aanpak lerarentekort. De locatiedirecteuren vervullen hierin 

diverse rollen.  

 

Samen met OPOA is OPO gestart de diverse opleidingen en trainingen voor leerkrachten vorm te 

geven in een zogenaamde academie. Een flink aantal leerkrachten heeft zich aangemeld voor de 

trainingen, echter ging helaas een groot aantal trainingen niet door, in verband met een te klein 

aantal deelnemers.       
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A4.3 ICT-werkgroep 

Met de komst van een nieuwe bestuursstructuur in 2019 is ook de werkwijze van het netwerk ICT 

veranderd. De eerste helft van 2019 is vooral gebruikt om het bovenschools ICT-beleidsplan voor de 

stichting te schrijven. Dit plan is onderdeel geworden van alle schoolplannen en staat vol 

met plannen en ambities op ICT-gebied.  

 

In 2019 stonden twee belangrijke ontwikkelingen centraal: de uitrol van Office365 en de vervanging 

van alle verouderde computers uit de scholen. Met deze ontwikkelingen wordt bijgedragen aan 

effectiever werken. Door het efficiënt inzetten van ICT-middelen kan een kostenbesparing 

gerealiseerd worden. Met de overstap naar het werken in de Cloud door zowel 

de leerlingen, leerkrachten als bestuur beogen we een ander en goedkoper beheercontract met 

Heutink ICT te kunnen afsluiten. Een tweede besparing realiseren we door te streven naar een 

papierloze school. Dit maakt het mogelijk om een ander, goedkoper MFP (Multi Functional Printer) -

contract af te sluiten.  

 

• De uitrol van Office 365 voor alle geledingen binnen de stichting   

o In 2018 waren alle medewerkers binnen OPOHvT al voorzien van een OPOHvT e-

mailadres waarmee ook toegang mogelijk was tot Office365. In 2019 is gestart met het 

inrichten van de SharePoint-omgevingen van de scholen. De documenten die lokaal 

stonden opgeslagen op de server zijn overgeheveld naar de Cloud en zijn sindsdien 

beschikbaar via SharePoint.  

o Elke school is bezocht door de ICT werkgroep en er is gezorgd voor een instructie aan 

het team van de school. Tegelijkertijd werden de documenten naar de Cloud overgezet 

en de computers van de leerkrachten opnieuw ingericht. Een naadloze overgang dus.  

o De volgende stap in de uitrol van Office 365 is het inrichten en de begeleiding naar 

het gebruik van OneNote en Teams. Pakketten binnen Office 365 die samenwerking 

tussen leerlingen, leerkrachten en scholen nog effectiever en efficiënter 

maakt. Bovenschools ICT zal hier een sturende rol in vervullen. Dit staat gepland voor 

2020.  

• Het vervangen van de afgeschreven werkstations op de scholen 

o De scholen waren tot aan de zomervakantie van 2019 nog allemaal uitgerust met 

bovenschools aangeschafte en beheerde werkstations. Deze werkstations waren echter 

afgeschreven en voldeden niet meer aan de steeds hoger wordende ICT-eisen. In 

aanloop op de aanschaf is er met de teams van de scholen overlegd of de voorkeur 

uitging naar chromebooks of Windows devices. Alle scholen waren unaniem in hun keus 

voor Windows devices.  

o In samenspraak met Ingenion is er een aanbesteding uitgezet voor 206 nieuwe 

Windows laptops. De opdracht is uiteindelijk op basis van prijs gegund aan Heutink ICT.  

o In de tweede helft van 2019 zijn deze devices stuk voor stuk ingericht, uitgeleverd 

aan de scholen met een ratio van 1 op 4 en gezorgd voor de afvoer van de oude 

computers.  

o In de beheeromgeving van Office 365 is het mogelijk om de devices te beheren op 

afstand. Extra nascholing op gebruik van Intune en Azure (uitgebreide beheertools 

binnen Office 365) Nascholing op het gebied van beheer is noodzakelijk, mede gelet op 

beveiliging en AVG.  

• Laptops voor IB’ers en locatiedirecteuren  

o Om IB’ers, het kwaliteitsteam en de locatiedirecteuren efficiënter te maken, is er een 

investering gedaan in goede HP laptops. Hierdoor kunnen medewerkers van OPOHvT 

(samen-)werken in en gebruik maken van de diensten van Office 365. 

• Centraal registratiesysteem ICT-materiaal  

o Om nu en in de toekomst een goed beeld te hebben van alle ICT-materialen aanwezig 

op de scholen hebben we een registratiesysteem opgezet. Middels een streepjescode en 
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een scan-app op een telefoon kan achterhaald worden welk type device het betreft, hoe 

oud deze is, aan welke school het device is uitgeleverd en welke leverancier het device 

heeft geleverd.  

• Organisatie  

o In september 2019 is het team van bovenschools ICT’ers uitgebreid met 

Jari Schottink. Jari is als medewerker ICT voor een jaar aangesteld om ons en de scholen 

te ondersteunen op ICT-gebied. De aansturing van Jari vindt plaats door 

de bovenschools ICT’ers.  

o Vanaf september 2019 hebben de bovenschools ICT’ers tijdelijke 

uitbreiding gekregen van 0,1 FTE elk. In februari 2020 is deze voor 1 ICT-er weer 

ingetrokken. 

o Bovenstaande uitbreiding had als doel om de vele werkzaamheden die gepland 

stonden m.b.t. Office365 en de vervanging van de werkstations goed uit te kunnen 

voeren maar ook om de werkzaamheden die tot 2019 uitgevoerd werden door 

Robert Geerdink op te vangen.   
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A4.4 Leerlingenzorg binnen OPO Hof van Twente 

 

Zorgteam/Kwaliteitsteam 

Binnen de Stichting OPO Hof van Twente zijn negen intern begeleiders werkzaam op de elf locaties. 

Daarnaast zijn er nog drie intern begeleiders in opleiding. De intern begeleiders worden ondersteund 

door het bovenschoolse zorgteam. De leden van het bovenschoolse zorgteam zijn: twee 

bovenschoolse intern begeleiders, twee orthopedagogen en een preventief ambulant begeleider. 

Vanaf september 2019 spreken we van een kwaliteitsteam. De leden van het kwaliteitsteam zijn: 

twee orthopedagogen, een preventief ambulant begeleider, een coach voor leerkrachten en een 

bovenschools intern begeleider.  

 

1-Zorgroute: handelingsgericht werken 

Binnen de stichting vormt de 1-zorgroute de basis van de gehele leerlingenzorg. De organisatie 

binnen onze stichting is op basis van de 1-zorgroute ingericht om hiermee op groeps-, school- en 

bovenschools niveau het onderwijs passend te kunnen maken aan de onderwijsbehoeften van de 

leerlingen. Het uitgangspunt van de 1-zorgroute is het handelingsgericht werken binnen de scholen. 

Het doel van het handelingsgericht werken is het bieden van een goede basisondersteuning en 

hierbij staat het afstemmen van het onderwijs en de zorg op de onderwijsbehoeften van de 

leerlingen centraal. De 1-zorgroute biedt impulsen om de kwaliteit van het onderwijs en de basiszorg 

(zoals geformuleerd door het kwaliteitsteam in samenwerking met de interne begeleiders) in school 

te verbeteren. Om dit te concretiseren is binnen de stichting een werkwijzer opgesteld van de 1-

zorgroute.  

 

Netwerkbijeenkomsten 

De 1-zorgroute wordt structureel gereflecteerd in de IB-netwerken en de bijeenkomsten met de 

locatiedirecteuren en IB’ers. Deze bijeenkomsten worden door het zorgteam/kwaliteitsteam, in 

samenwerking met de directeur-bestuurder, georganiseerd. De orthopedagogen sluiten ook bij deze 

bijeenkomsten aan om te zorgen voor korte lijnen en een goede afstemming. Deze bijeenkomsten 

leveren impulsen op om de basiszorg binnen de scholen te verbeteren.  In 2019 zijn zeven 

bijeenkomsten georganiseerd.  

De inhoud van de bijeenkomsten zijn in het onderstaande schema weergegeven. 

 

Datum Inhoud bijeenkomst 

29-01-2019 Flitsbezoeken: het delen van de eerste ervaringen van het inzetten van flitsbezoeken 

binnen de school.   

05-03-2019 Kennismaking met Maartje Robers, nieuwe orthopedagoog binnen onze stichting.  

Afstemming werkwijze. 

09-04-2019 Het evalueren van de uitvoering van de onderwijsarrangementen door de 

onderwijsassistenten.  

Het informeren van de betekenis van Accent op talent voor de basisschoolleerling.  

Het delen van de uitkomsten van het onderzoek naar de vernieuwde methode van 

Veilig Leren Lezen (KIM-versie). 

18-06-2019 Het delen van de vernieuwde procedure voor het aanvragen van een onderzoek en/of 

behandeling gericht op EED. 

1-zorgroute: 

- Het evalueren van de PAB (preventie ambulant begeleider)-trajecten van het    

  schooljaar 2018/2019.  

- De procedure voor het aanvragen van een bestuurlijk arrangement. 

- De vervolgprocedure na een observatie of onderzoek. 

- Het delen van de ervaringen van het inzetten van flitsbezoeken en verdere 

  afstemming.       
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17-09-2019 Handelingsgericht werken: Het inventariseren van de aanwezige voorwaarden per 

school op het gebied van klassenmanagement en differentiatie om het 

handelingsgericht werken vorm te geven binnen de groepen. 

Ontwikkelingsperspectief (OPP): het in kaart brengen aan welke voorwaarden een 

OPP moet voldoen en het maken van een praktische vertaalslag hiervan, zodat een 

werkbaar document opgesteld kan worden.  

1- zorgroute: Het aanvragen van ondersteuning door de preventief ambulant 

begeleider of orthopedagoog.  

15-10-2019 Deze bijeenkomst is samen met de directeur-bestuurder en de locatiedirecteuren. 

Toelichting op de pilot IB.  

1-Zorgroute: het reflecteren van de tandems op de huidige situatie op de eigen 

school aan de hand van de werkwijzer van de 1-zorgroute en de jaarplanning hiervan.   

Het gezamenlijk opstellen van kijkpunten voor een kijkwijzer op het gebied van 

handelingsgericht werken.  

03-12-2019 Presentatie over het programma Bouw!.  

Het gezamenlijk afstemmen hoe we privacygevoelige gegevens versturen naar ouders 

en de leden van het SOT.  

Het in kaart brengen van de behoeften ten aanzien van meerbegaafdheid.  

Presentatie over het onderwijs in Finland.  

Het formeren van een werkgroep voor het ontwerpen van een nieuw format voor de 

groepsbesprekingen binnen de scholen.  

 

Formats 

In 2019 zijn diverse formats ontwikkeld of vernieuwd ter ondersteuning van de uitvoering van de 1-

zorgroute en ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs binnen de scholen. Deze formats zijn 

in afstemming met de IB’ers en/of directeuren van de scholen ontwikkeld.  

Voor het ontwikkelen van de groepskaarten is een werkgroep opgericht met de IB’ers van de kleine 

scholen en de bovenschoolse intern begeleider. In 2019 heeft deze werkgroep vier 

overlegmomenten gehad waarbij er een instrument is ontwikkeld, getest en bijgesteld. In 2020 zal de 

werking van het instrument gevolgd worden en waar nodig aangevuld of aangepast. 

 

Format Toelichting 

Ondersteuningsaanvraag Een formulier voor het aanvragen van extra ondersteuning 

van de PAB’er en de orthopedagoog voor een individuele 

leerling of een groep.  

Ontwikkelingsperspectief (OPP) en 

handleiding 

Een format voor het opstellen van een 

ontwikkelingsperspectief voor leerlingen binnen het 

basisonderwijs die naast de basisondersteuning, in 

aanmerking komen voor extra ondersteuning.  

De handleiding dient als hulpmiddel voor het invullen van 

het OPP.  

Kijkwijzer handelingsgericht 

werken (HGW)  

Een kijkwijzer om het handelingsgericht werken binnen de 

groepen/school in kaart te brengen. 

Jaarplanning 1-zorgroute Een overzicht met de belangrijkste actiepunten, 

voortkomend uit de 1-zorgroute, weergegeven in een 

jaaroverzicht.  

Groepskaart voor de groepen 1-2 

en 3 t/m 8 en bijbehorende 

handleiding 

De groepskaart is ontwikkeld voor de kleine scholen als 

alternatief van de groepsplannen en 

groepshandelingsplannen. De handleiding geeft 

aanwijzingen voor het invullen van de groepskaart.  

Tandem Een format om verslag te leggen van de overlegmomenten 
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tussen de IB’er en de directeur.  

 

Ondersteuning door PAB’er en orthopedagogen 

Gedurende de cyclus van het handelingsgericht werken binnen de scholen, kan er een hulpvraag 

ontstaan die niet beantwoord kan worden in de groepsbespreking of leerlingbespreking van de 

school.  

De IB’er van de school kan ondersteuning aanvragen van de preventief ambulant begeleider (PAB’er) 

van de stichting. De PAB’er denkt mee met de school en geeft adviezen gericht op het oplossen van 

de hulpvraag. Wanneer blijkt dat dit niet voldoende is, kan een leerling in het SOT ingebracht 

worden. De SOT-besprekingen worden op de scholen binnen onze stichting drie keer per jaar 

georganiseerd. De twee orthopedagogen van onze stichting zijn lid van het SOT-team van de scholen. 

De uitkomst van een SOT-bespreking kan zijn dat voor een leerling extra ondersteuning nodig is. De 

IB’er kan dit aanvragen bij de het bovenschoolse zorgteam.  

 

Zorgaanvragen 

Het zorgteam heeft als taak om de zorgaanvragen voor het samenwerkingsverband en de 

bestuursarrangementen te beoordelen op inhoud en volledigheid. Indien nodig wordt de aanvraag 

voorzien van feedback en teruggekoppeld naar de aanvragende school. Het zorgteam verleent de 

toestemming om de aanvraag in te dienen bij het samenwerkingsverband of voor het bestuurlijk 

arrangement. De aanvragen voor ambulante begeleiding, observaties door een ambulant begeleider, 

afname van een capaciteitenonderzoek en een toelaatbaarheidsverklaring worden ingediend bij het 

samenwerkingsverband. Echter de afname van een capaciteitenonderzoek wordt wel uitgevoerd 

door een van onze eigen orthopedagogen. De bestuurlijke arrangementen zijn een interventie van 

onze stichting en staat los van de afspraken met het samenwerkingsverband.  

In 2019 zijn 34 zorgaanvragen akkoord bevonden. 6 minder dan in 2018. In het cirkeldiagram is een 

specificatie van de zorgaanvragen af te lezen.   

 

 

38%

15%

23%

9%

15%

Zorgaanvragen 2019

bestuurlijk arrangement

capaciteitenonderzoek

ambulante begeleiding

observatie

toelaatbaarheidsverklaring

 
 

Bovenschoolse zorgteam 

Maandelijks is er overleg met de leden van het zorgteam; de orthopedagogen en preventief 

ambulant begeleider. Bij dit overleg zijn vaste agendapunten: bijzonderheden scholen, 1-zorgroute, 

zorgleerlingen en de arrangementen.  
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Daarnaast is er twee keer per jaar een overleg met de onderwijsassistenten die verantwoordelijk zijn 

voor de uitvoering van de arrangementen op de scholen.  

 

Pilot IB 

In het najaar van 2019 is de eerste school gestart met de Pilot IB: obs De Wiekslag. Dit houdt in dat 

de IB’er van deze school 1 schooljaar 0,2 fte krijgt bij de huidige IB-tijd. Hierdoor krijgt de IB’er meer 

tijd en ruimte om een kwaliteitsslag binnen de school te bewerkstelligen in samenwerking met de 

directeur. Dit alles onder begeleiding van de bovenschools intern begeleider op zorggebied en het 

handelingsgericht werken in de groep. De coach zal hierin een begeleidende rol vervullen. Dit houdt 

in dat zij leerkrachten die moeite hebben met het veranderingsproces of tegen andere problemen 

aanlopen, gaat begeleiden op basis van een plan. Daarnaast denken de orthopedagogen mee op 

leerlingniveau wanneer hier behoefte aan is.   

 

De onderstaande punten zijn het uitgangspunt: 

1. Handelingsgericht werken in de klas: 

    Aandachtspunten: differentiatie, klassenmanagement en inrichting. 

2. Zorgstructuur binnen de school basis van de implementatie van de werkwijzer 

3. Tandem: directie en IB  

4. Datamuur 

5. Meer- en hoogbegaafdheid 

6. Talentontwikkeling voor elke leerling 

7. Weektaken 

  

Op de pilotschool is gestart om de beginsituatie van het handelingsgericht werken binnen alle 

groepen in kaart te brengen door het uitvoeren van lesbezoeken door de IB’er. De kijkwijzer 

‘Handelingsgericht werken’ wordt hiervoor ter ondersteuning ingezet. Tevens is er begonnen met het 

opzetten van een borgboek. Hierin komen alle binnen de school aanwezige en te maken afspraken, 

zodat er een doorgaande lijn ontstaat.  

Het kwaliteitsteam heeft structureel gesprekken met het tandem van de school om hen te adviseren 

en te begeleiden. Tevens volgt het kwaliteitsteam de ontwikkelingen nauwgezet en stuurt bij waar 

nodig.  

 

Dyslexie 

Een pilot met de inzet van het preventieprogramma Bouw! voor risicoleerlingen vanaf groep 2 met 

als doel het voorkomen van leesproblemen, is positief geëvalueerd. Een vervolgstap is geweest dat in 

december 2019 alle intern begeleiders een scholing over dit programma hebben gehad. In 2020 zal 

het programma ingezet gaan worden op alle scholen binnen de stichting. Een stuurgroep zal dit 

implementatietraject gaan begeleiden.  

Binnen het dyslexieprotocol zal hiervoor een visie worden beschreven.   

 

Scholing 

In november zijn vier IB’ers van onze stichting voor een studiereis naar Finland geweest. Zij hebben 

een presentatie gegeven in het IB-netwerk waar met name aandacht is besteed aan de vormgeving 

van het passend onderwijs binnen de Finse scholen.  

Tevens is een afvaardiging naar de IB-conferentie ‘De toekomst van de intern begeleider, deel 2’ 

geweest, waar de veranderende rol van de intern begeleider centraal stond.  

 

Samenwerkingsverband 

De stichting is aangesloten bij het samenwerkingsverband 23.02, deelregio Plein Midden Twente 

(PMT). De directeur-bestuurder van de stichting heeft zitting in het bestuur van PMT.  

Vanuit het samenwerkingsverband wordt twee per jaar een PMT-middag georganiseerd. Hierbij is 

een afvaardiging van onze stichting aanwezig. 
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A4.5 Kwaliteitsbeleid Openbaar Onderwijs Hof van Twente 

Kwaliteit van het onderwijs, als primair proces, staat voorop. Dat vraagt een constante ontwikkeling 

van kwaliteitszorg op onze scholen, maar ook een ontwikkeling in de kwaliteit van de 

randvoorwaarden, die nodig zijn om dit te kunnen realiseren. Het gaat met name om goed opgeleid 

personeel, hedendaagse leermiddelen en de aanwezigheid van goede huisvesting en een adequate 

inrichting hiervan, die een goede leer- en werkomgeving biedt. Een inzichtelijke organisatie en een 

goede communicatiestructuur van deze organisatie horen hier ook bij.  

  

Doelstellingen 

In het schoolplan heeft de school, uitgaande van de schooldoelstellingen en de missie, de 

beleidsvoornemens voor de komende periode vastgesteld. Een van de belangrijkste doelstellingen, 

neergelegd in zowel de missie als in specifieke beleidsvoornemens, is het streven naar kwaliteit.  

Wij definiëren kwaliteitszorg als het zicht houden op en verbeteren van kwaliteit, volgens het 

systematisch doorlopen van de PDCA-cirkel: Plan  Do  Check  Act. Het kwaliteitsbeleid is 

centraal, bovenschools vastgesteld, maar is schoolspecifiek uitgewerkt. Hierdoor geeft de school haar 

eigen accenten aan de uitvoering van het beleid. 

  

De betrokkenen bij onze kwaliteitszorg 

De kwaliteit van een school wordt bepaald door iedereen die in meerdere of mindere mate bij de 

school betrokken is. Kwaliteit komt in eerste instantie ten goede aan de leerlingen, aan hun 

leerproces en de resultaten daarvan. Als het gaat om het meten en vaststellen van de kwaliteit 

vormen de leerlingen dan ook een belangrijke bron van informatie. Maar in feite betrekken we alle 

bij de school betrokken partijen bij de dialoog waarin de kwaliteit bepaald en bewaakt wordt. Dit zijn 

in ons geval: het bestuur, het kwaliteitsteam, de locatiedirecteur, het onderwijzend personeel, het 

onderwijsondersteunend personeel, de leerlingen en de ouders. 

De onderwijsinspectie speelt een cruciale rol met betrekking tot de beoordeling van de kwaliteit van 

een school. In 2018 hebben wij voor het eerst een bestuursinspectie gehad. Deze nieuwe vorm van 

inspecteren hebben wij als zeer positief ervaren. In februari is het verslag van de inspectie 

vastgesteld. 

Het bestuur kreeg voldoendes, met uitzondering van de kwaliteitszorg. Hier is hard aan gewerkt om 

een goed systeem van kwaliteitszorg breed in de organisatie te implementeren. Zie ook A4.4.  

Voorts zijn 6 scholen geïnspecteerd en als voldoende beoordeeld. Voor de andere locaties zijn de 

basisarrangementen voortgezet. Binnen onze stichting hebben we een school met het predicaat 

excellent. Deze school kreeg van de inspectie het oordeel goed, zodat zij het predicaat excellent weer 

kan verlengen met drie jaar. 

De organisatie van de kwaliteitszorg 

De centrale directie en locatiedirecteuren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opzet van het 

kwaliteitsbeleid. De uitvoering van het kwaliteitsbeleid is een zaak van de locatiedirecteur en het 

schoolteam. De locatiedirecteur is eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de activiteiten op 

schoolniveau en het vastleggen van de evaluatie in borgdocumenten. 

 

Kwaliteitsteam 

De scholen registreren hun opbrengsten van de leerlingen en leggen deze vast in het 

leerlingvolgsysteem. De resultaten worden binnen de school a.d.h.v. datamuren besproken die de 

basis vormen voor groepsoverzichten en de daaruit voortvloeiende groepsplannen. 

Al deze resultaten worden twee keer per jaar besproken tijdens een gesprek tussen de 

locatiedirecteur eventueel met IB’er en de centrale directie in de managementrapportages 

(MARAP’s).  Het eerste gesprek is met de aanwezigheid van een externe deskundige. Het tweede 

gesprek is met het bestuur. Kwaliteit wordt hierdoor in- en extern verantwoord. 



Jaarverslag 2019  22  

Activiteitenplan en logboek 

Elke school geeft in een activiteitenplan in het schoolplan een overzicht van de activiteiten die 

jaarlijks op het gebied van kwaliteitszorg worden ondernomen. Deze jaarlijkse activiteiten komen in 

het jaarplan. De resultaten hiervan zijn opgenomen in het jaarverslag van de school.  

 

Resultaten eindtoets 

In onderstaand overzicht de resultaten van de Cito Eindtoets. 

 Cito Eindtoets groep 8 2015 2016 2017 2018 2019 

       

03AN Obs Azelo 539,5 532.8 79.3 79.1 

05YP Obs Deldenerbroek 533.3 533.5 94.3 82.1 

03AN Obs Azelo/Deldenerbroek  84.5 

08DH Obs Stedeke 535,8 536.8 538.0 535.9 534.8 

08EA Obs Wiene 536,1 535.5 537.9 539.5 535.1 

09FH Openbare Daltonschool Elserike 539,2 535.0 536.6 530.6 538.8 

10BF Obs Stokkum 542 538.5 543.7 536.2 528.0 

10CT Openbare Daltonschool ‘t Gijmink 533,6 82.0 80.0 80.0 78.7 

10TE Obs Brookschole 535,3 534.8 530.0 n.v.t. 536.3 

10UJ Obs De Whee Puntdak 536,1 533.6 535.4 536.0 536.1 

10UJ Obs De Whee Wiekslag 535,7 530.9 535.3 536.4 532.6 

11HK Obs De Zwaluw 535 535.5 537.1 535.6 534.4 
 

 

Opm: Openbare Daltonschool ’t Gijmink, Obs Azelo en Obs Deldenerbroek maken gebruik van de IEP 

toets.   

 

Klachtenafhandeling 

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente is aangesloten bij de Landelijke 

Klachtencommissie Onderwijs (LKC)- Onderwijsgeschillen. Er is in 2019 geen formele klacht ingediend 

bij de geschillencommissie. 
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A5 Personeel   
Op 1 augustus 2019 zijn er 124 personeelsleden in dienst met een vast dienstverband. Daarvan zijn er 

25 man en 99 vrouw. Dat betekent dat bijna 80% van de medewerkers vrouw is. Voor de 

directiefunctie geldt een verhouding van man – vrouw: 4 mannen en 5 vrouwen.    

     

Stichting OPO Hof van Twente Vrouwen Mannen 

Aantal medewerkers 99 25 

Voltijd 9 11 

Deeltijd 90 14 

Duurzame inzetbaarheid oudere medewerker 15 5 

 

Tegelijkertijd betekent veel deeltijd ook de mogelijkheid tot een flexibele inzet en geeft het invulling 

aan de maatschappelijke wens arbeid en zorg te combineren.      

 

 totaal 20/24 25/29 30/34 35/39 40/44 45/49 50/54 55/59 60/64 

Aantal 

pers. 

124 5 19 7 14 20 6 16 18 19 

Fte 

Bezetting 

89,8956 6,3974 13,5527 7,1834 10,4424 12,0969 8,6635 9,3576 9,6635 15,2515 

 

In 2019 hebben 11 medewerkers de stichting verlaten waarvan 5 medewerkers gebruik gemaakt 

hebben van hun ABP-Keuzepensioen.  

 

In 2019 is gestart met deelname aan de pilot “Strategisch Personeelsbeleid” i.s.m. het ObT. Middels 

deze pilot willen we komen tot een meerjarenplanning t.a.v. het personeelsbestand, om pro-actief te 

kunnen handelen.  

 

A5.1 Algemene zaken 

Ouderschapsverlof  

In 2019 maakten 14 medewerkers gebruik van het betaald ouderschapsverlof. Daarvan hebben er 13 

ook gebruik gemaakt van het onbetaald ouderschapsverlof. 

 

Nieuwe CAO PO 

Op 19 juli 2018 is de nieuwe CAO PO 2018-2019 ondertekend door de PO-Raad en de bonden. 

Daarbij zijn verschillende artikelen aangepast of verdwenen. Een nieuwe CAO laat dit jaar op zich 

wachten omdat de bonden en werkgeversorganisaties er samen niet uit kunnen komen. Daarom is er 

ook in 2019 weer gestaakt en wel op 15 maart en 6 november. 

Inzet is een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk.   

 

Duurzame inzetbaarheid 

Op 1 augustus 2018 is de nieuwe CAO-PO 2018-2019 van kracht geworden. 

Er is nu een basisbudget duurzame inzetbaarheid voor iedere werknemer (art. 8A.4 CAO PO 2014-

2015). Daarnaast is er een bijzonder budget voor de starter (art. 8A.6) en een bijzonder budget voor 

de oudere werknemer (art. 8A.7). 

Het basisbudget duurzame inzetbaarheid in combinatie met het budget voor de oudere werknemer 

is ook in te zetten als verlof zoals op basis van de BAPO het geval was. 

Tevens is er een overgangsregeling BAPO (art.8A.9).  
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Werving 

In 2019 hebben we wederom een aantal tijdelijke medewerkers een vast contract kunnen aanbieden. 

In totaal ging het om 3 personen, voor in totaal 1,65 fte. Voor twee van deze medewerkers hebben 

we een subsidie ontvangen in verband met hun opleiding tot leerkracht. 

  

Mobiliteit 

Ieder jaar wordt via een personeelsenquête o.a. geïnventariseerd wie belangstelling heeft voor 

mobiliteit. De wensen van de personen die belangstelling hebben voor mobiliteit zijn zoveel mogelijk 

gehonoreerd. Niet in alle gevallen is het gelukt aan deze wensen tegemoet te komen.  

 

Beheersing uitkeringen na ontslag  

Sinds 1 augustus 2015 heeft Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente een 

overeenkomst gesloten met het Mobiliteitscentrum ObT te Borne. Stichting OPOHvT is alert op de 

risico’s die men loopt in het kader van het ketenbeding (alsmede de instroomtoets PF e.d.). Het 

mobiliteitscentrum coördineerde ook in 2019 de inzet van de flexibele schil, oftewel Pool B 

(medewerkers zonder contract bij St. OPO HvT). Dit geschiedt zowel voor kortdurend als langdurend 

verlof. Stichting OPOHvT heeft in 2019 net als in 2018 een Pool A waarin medewerkers met een vast 

dienstverband invalwerkzaamheden verricht.   

 

Eigen wachtgelder 

Op het moment dat tijdelijk personeel eigen wachtgelder wordt (tijdelijke aanstellingsduur van 

minimaal 1 jaar en 1 dag) dan wordt de CAO PO bijlage IE c. “Benoemingsvolgorde of 

aanstellingsvolgorde” gevolgd. Indien er formatieruimte is wordt dit aangeboden aan de betreffende 

medewerkers. 

  

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim in het jaar 2019 bedroeg 6,6% tegen 6,6% in 2018. Het ziekteverzuimpercentage is 

daarmee gelijk gebleven. 

Uitgaande van een streefpercentage van 5% is 6,6% opnieuw relatief hoog. De oorzaak blijkt te liggen 

in het aantal langdurig zieken, het betreft met name medische problematiek waarbij voor slechts een 

klein deel sprake is van uitval door een overbelasting van de combinatie privé en werk. Ook de 

griepgolf heeft ons weer parten gespeeld.   

 

Toch zullen we per 1-1-2020 gebruik gaan maken van een andere variant bij het Vervangingsfonds, 

de zogenaamde 14 dagen variant. Uit berekeningen is namelijk gebleken dat wanneer we de eerste 

twee weken van ziektevervanging zelf bekostigen, we jaarlijks een besparing van ongeveer 70.000 

euro kunnen verwachten. Dit komt door de lagere premie die we betalen aan het vervangingsfonds.  

 

Welzijn  

Iedere 4 jaar moet er een Risico Inventarisatie en Evaluatie gemaakt worden. In 2017 is de RI&E 

(Risico Inventarisatie en Evaluatie) opgestart ten behoeve van alle scholen. In 2018 zijn de 

uitkomsten daarvan verwerkt en is er actie ondernomen op basis van deze uitkomsten. Dit is in 2019 

gecontinueerd. 

 

Vertrouwenspersoon 

Voor de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente is mevrouw Carina Meereboer, 

huisarts in Markelo, als vertrouwenspersoon werkzaam.  

 

  



Jaarverslag 2019  25  

A5.2 Integraal Personeelsbeleid 

Als het primaire proces bepalend is voor de kwaliteit van het onderwijs, zijn de uitvoerders ervan 

maatgevend. Veranderingsprocessen vragen andere/nieuwe vaardigheden.  

De opgestelde persoonlijke bevindingen vormen de basis voor het persoonlijke ontwikkelingsplan 

(POP). Samen met de scholingsbehoefte vormen zij belangrijke onderdelen van het persoonlijke 

bekwaamheidsdossier. Het integrale karakter van dit beleid is de koppeling tussen de voorgenomen 

schoolontwikkelings- en veranderingstrajecten en de eigen vaardigheden om daar effectief 

uitvoering aan te geven. 

 

In 2019 is er een start gemaakt met het vernieuwen van het bekwaamheidsdossier. We hebben 

gekozen voor Cupella, een gebruiksvriendelijk webbased programma waar zowel het taakbeleid als 

het bekwaamheidsdossier in opgenomen is. Ook de gesprekkencyclus zal hierin worden 

meegenomen. De uitwerking hiervan zal in 2020 gereed zijn.  

 

De modernisering van het functiehuis van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente is 

ook in 2020 aan de orde. Hierin kunnen de wijzigingen van de nieuwe CAO ook in worden 

opgenomen, deze zal medio 2020 gereed moeten zijn. In de nieuwe CAO zullen nieuwe salarisschalen 

voor directeuren worden opgenomen zodat de salarissen van directeuren beter aansluiten op de 

gewijzigde salarissen van onderwijzend personeel. Ook de mogelijkheden voor onderwijsassistenten 

om te kunnen groeien naar een hogere schaal worden hierin opgenomen. 
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A5.3 Scholing  

 

Scholing Wie? 

Conferentie hoogbegaafdheid en 

talentontwikkeling 

Coördinator meer- en hoogbegaafdheid 

Basisbekwaam schoolleider Leerkracht Obs de Wiekslag 

Vakbekwaam schoolleider Locatiedirecteur Obs Brookschole  en Obs 

Stokkum 

Leerkracht Obs Azelo 

Training Office 365 Bovenschoolse ICT-ers 

Snappet Team Wiekslag 

Verdieping vertrouwenspersoon Leerkracht Obs Stedeke 

Coachingstraject 4 startende 

locatiedirecteuren 

Obs Brookschole, Obs Stokkum, Obs Stedeke 

en Obs Wiene 

Studiereis Finland Interne begeleiders Ods ’t Gijmink, Ods 

Elserike en Obs de Whee 

Parnassys Stafbureau 

In je sas met mijn klas Team ods ’t Gijmink 

IDS Intelligentie Orthopedagogen OPO 

Ontwikkelingsschalen Orthopedagogen OPO 

Velon (+registratie) Opleiders in de school 

Begeleidingstraject nieuwe schoolplan Teams alle scholen 

Intern Begeleider Leerkracht Obs Brookschole en Obs Stokkum 

Specialist hoogbegaafdheid Leerkracht Obs Wiekslag 

Jonge Kind Specialist Leerkracht Obs Wiekslag 

BHV Meerdere medewerkers alle scholen 

KVLO Vakleerkrachten gym 

PBS Obs Puntdak/Wieklsag 

DoeVrijdag bewegend leren Team Obs Wiekslag 

Leerkrachtopleiding deeltijd Zij-instromers 

Gedrag in de bovenbouw Twee leerkrachten Obs Wiekslag 

Talent in de klas Twee leerkrachten Obs Wiekslag 
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A6 Huisvesting   
 

De huisvestingsbehoefte en het aantal beschikbare lokalen komen steeds meer onder druk te staan. 

Het is van belang voor de kwaliteit en kwantiteit van het openbaar onderwijs dat het onderwijs in 

goede gebouwen wordt verzorgd die passen bij de uitstraling en profilering van de school.  

 

In 2019 zijn er nieuwe Thero-rapporten opgesteld als onderleggers voor het nieuwe 

meerjarenonderhoudsplan. Door de pensionering van Robert Geerdink is er een specialist op het 

gebied van onderwijshuisvesting van het ObT ingehuurd voor 1 dag per week.  

 

Er is een flink aantal huisvestingsprojecten waarmee OPO bezig is. 

 

Nieuwe school in Markelo 

De bouw van de nieuwe school in Markelo is gestart in 2019. De verwachte oplevering is oktober 

2020. Er is onduidelijkheid of er een grotere eigen bijdrage van OPO wordt verwacht, naast de 

duurzaamheidsinvestering die is toegezegd. Dit heeft onder andere te maken met het niet verkregen 

hebben van een aantal begrote subsidies, ter hoogte van 300.000 euro. Ook is er nog onduidelijkheid 

over de hoogte van de afdracht ten behoeve van het onderhoud van de installaties in de nieuwe 

school. 

 

De directeur-bestuurder neemt deel aan de overlegmomenten van de stuurgroep en de 

locatiedirecteur en de huisvestingsspecialist aan de overlegmomenten van de projectgroep.  

 

IKC ontwikkelingen 

Binnen onze stichting lopen er twee projecten tot het komen van een IKC. Het eerste project is in 

Diepenheim. Kinderopvang Hof van Twente wil met alle groepen intrekken bij Obs Stedeke. Er zal een 

uitbreiding bij obs Stedeke gerealiseerd worden om dit mogelijk te maken. De start van de bouw is 

waarschijnlijk in augustus 2020. Tevens is er een inhoudelijk overleg met de partijen om tot een 

goede doorgaande lijn te komen voor de kinderen van 0 tot 12 jaar.  

 

Het tweede project is in Markelo. Hier hebben Ods Elserike en kinderopvang De Beestenboel 

besloten om tot samenwerking te komen. Hier zal de eerste Dalton IKC in de omgeving worden 

gerealiseerd. Komend jaar zal er gekeken worden naar de mogelijkheden van uitbreiden van de 

basisschool. 

 

Kleine scholen 

De aanhoudende krimp blijft een probleem. Zo hebben we in 2017 moeten besluiten dat  

Obs Markvelde en Obs Stedeke moeten fuseren i.v.m. de snelle leerlingendaling van  

Obs Markvelde. Helaas hebben we per 1 augustus 2018 Obs Markvelde moeten sluiten. Er was te 

weinig instroom om financieel, maar ook pedagogisch en didactisch, de school open te kunnen 

houden.  

 

Daarnaast hebben we ook in 2018 Obs Deldenerbroek moeten fuseren met Obs Azelo ivm het aantal 

leerlingen op Obs Deldenerbroek. In 2019 hebben we helaas het traject richting sluiting van deze 

locatie moeten starten. Financieel, maar vooral onderwijskundig (met name op pedagogisch en 

sociaal emotioneel vlak in relatie tot het dalende leerlingenaantal) is het ons inziens niet meer 

verantwoord deze locatie open te houden na 1 augustus 2020.  

 

Ook is in 2019 besloten dat schooljaar 2019-2020 het laatste schooljaar wordt van locatie de Puntdak 

van obs De Whee. Dit in verband met het dalende leerlingenaantal op de Puntdak. De 

kleutergroepen zijn in schooljaar 2019-2020 al gestart op de Wiekslag. De bedoeling is om door een 
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renovatie inpandig een negende lokaal te realiseren, zodat de overige leerlingen met ingang van 

schooljaar 2020-2021 ook de overstap kunnen maken.  

 

Campus de Whee 

Er zijn gesprekken gestart met de (nieuwe) bestuurders van De Waerdenborch en Stichting Keender 

ten aanzien van de vorming van nieuwe onderwijshuisvesting op de Whee.  

 

Duurzaamheid 

In het afgelopen jaar hebben we verschillende gesprekken gehad over duurzaamheid binnen onze 

stichting. Maatregelen tot optimaliseren van de verwarming, opwekken van stroom door middel van 

zonnepanelen en aanbrengen van energiezuinige TL-verlichting of LED verlichting zijn daarbij aan de 

orde gekomen. Er is met een energiecoach gekeken op welke scholen we kunnen besparen en hoe 

we dat gaan doen. Op elke school is een energiescan gemaakt. Hierin staan aanbevelingen voor 

maatregelen.  

 

Zo is er bij Obs Azelo LED verlichting en zijn er bij Obs Stedeke, samen met de naastliggende sporthal, 

zonnepanelen geplaatst.  

 

In 2019 is er een plan geschreven om de verduurzaming van de scholen van OPO Hof van Twente een 

vervolg te geven. Dit zou gaan om een verduurzamingsproject bij de Wiekslag, Obs Stedeke, 

Openbare Daltonschool Elserike, Obs de Zwaluw en de kleine scholen.  

De bedoeling is om dit te financieren middels een lening bij de BNG, met garantie van de gemeente. 

De besparing op de energielasten dekt ruim de kosten voor de rente en aflossing van een dergelijke 

lening, zeker gezien de huidige rentetarieven.  
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A7 Financiën 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de investeringen, de balanspositie, de exploitatie afgezet tegen 

de begroting en het vorige boekjaar. Tevens wordt een aantal kengetallen toegelicht welke ook in 

hoofdstuk A9 terugkomen.  

 

 
 

Kengetallen 

Kengetallen als solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit (en weerstandsvermogen) geven mede inzicht 

in de continuïteit van de organisatie en zijn ook van belang wanneer het schoolbestuur plannen heeft 

om forse investeringen te doen. Deze kengetallen zijn ‘slechts’ een momentopname, berekend naar 

de in de jaarrekening vastgelegde situatie per 31 december. 

Niet het statische beeld van een kengetal, maar vooral de trendmatige ontwikkeling van de 

gezamenlijke kengetallen over meerdere jaren is essentieel. Het Ministerie heeft naar aanleiding van 

de resultaten van de Commissie Don reeds enkele streefwaarden geformuleerd. Deze zijn bij het 

beoordelen van de waarden mede als leidraad genomen en derhalve heeft OPO Hof van Twente 

besloten om geen eigen streefwaarden te bepalen. 

 

Liquiditeit 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan 

voldoen. 

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

kortlopende schulden. 

 

Kengetal 2019 1,95 

Kengetal 2018 2,63 

Kengetal 2017 3,36 

Kengetal 2016 3,39 

Kengetal 2015 3,45 

Kengetal 2014 3,35 

 

De liquiditeit was van 2014 tot 2017 relatief stabiel en vanaf 2018 dalende als gevolg van de 

gerealiseerde exploitatieresultaten. De liquiditeitsratio geeft aan dat in 2019 1,95 keer kon worden 

voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden. Het Ministerie geeft als grenzen voor de liquiditeit 

0,75 aan, wat betekent dat de stichting zich daar ruim boven bevindt. 

 

Solvabiliteit 1 

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

de financieringsopbouw. Ze geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar 

verplichtingen kan voldoen. 

Definitie: Eigen vermogen (exclusief voorzieningen) gedeeld door het totale vermogen (balanstotaal). 
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Kengetal 2019 62% 

Kengetal 2018 71% 

Kengetal 2017 74% 

Kengetal 2016 73% 

Kengetal 2015 74% 

Kengetal 2014 74% 

 

De solvabiliteitsratio geeft aan dat 62% van het totale vermogen uit eigen vermogen (reserves) 

bestond. Dat houdt in dat 38% van het totale vermogen gefinancierd werd met vreemd vermogen.  

Aan de door het Ministerie vastgestelde ondergrens van 30% voor de solvabiliteit wordt hiermee 

ruimschoots voldaan.  

 

Rentabiliteit 

Door het resultaat over het boekjaar te delen door de totale baten, wordt de rentabiliteit van 

Stichting OPO Hof van Twente weergegeven. Over 2019 bedraagt de rentabiliteit -3,62% ten opzichte 

van -5,02% in boekjaar 2018.  

 

Kengetal 2019 -3,66% 

Kengetal 2018 -5,02% 

Kengetal 2017 -0,50% 

Kengetal 2016 0,49% 

Kengetal 2015 2,47% 

Kengetal 2014 -2,43% 

 

De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de omzet als resultaat wordt behaald. Op een omzet 

van € 7.722.500 heeft de stichting een negatief resultaat van € 282.500 behaald.  

Dit negatieve resultaat was 3,66% van de omzet. Anders geformuleerd betekent dit dat de stichting 

3,66% meer heeft besteed aan het onderwijs.  

De signaleringsgrens van het Ministerie ligt bij 3 jaar achtereen een negatieve rentabiliteit.  

Op dit moment neemt het bestuur een breed scala aan maatregelen om de rentabiliteit weer in 

proportie te brengen. Het doel is om de komende jaren een positieve rentabiliteit te realiseren. 

 

Weerstandsvermogen 

Stichting OPO Hof van Twente dient als onderwijsbestuur een bepaald vermogen aan te houden dat 

Stichting OPO Hof van Twente in staat moet stellen om eventuele incidenten financieel op te kunnen 

vangen. Het weerstandsvermogen komt in 2019 uit op 10,4% en ligt daarbij boven de 

signaleringswaarde van de Inspectie (5%). Ten opzichte van haar branchegenoten ligt het 

weerstandsvermogen lager. Het is naar onze mening daarbij wel van groot belang het risicoprofiel 

van de stichting in ogenschouw te nemen bij het beoordelen en vaststellen van het voor de stichting 

gewenste weerstandsvermogen. Een risicovollere exploitatie met een matige interne beheersing 

vraagt namelijk om een grotere buffer, dan een instelling met beperkte risico’s en een goede interne 

beheersing. De kwaliteit van het risicomanagement is daarmee in onze ogen een belangrijke 

graadmeter om het gewenst weerstandsvermogen voor de stichting te bepalen en niet de algemene 

signaleringsnorm die de Inspectie hanteert. De financiële buffer van de stichting is bepaald op  

€ 850.000. Deze buffer is bepaald aan de hand van de vastgestelde risicoanalyse die in 2019 door de 

Raad van Toezicht is vastgesteld. 
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Conclusie 

Wij concluderen dat de financiële kengetallen van Stichting OPO Hof van Twente voldoen aan de 

gestelde normen van het Ministerie van OCW. Zoals reeds gemeld heeft de stichting in 2019 een 

risicoanalyse opgesteld waaruit een minimaal benodigde buffer van € 850.000 is vastgesteld. Met 

een Algemene Reserve van € 1.119.600 kan de stichting de nodige risico’s opvangen. Hierbij dient 

wel opgemerkt te worden dat schoolbesturen in 2019 fors meer geld hebben ontvangen ten gevolge 

van de nieuwe cao-afspraken die een uitwerking hebben op kalenderjaar 2020. Gevolg is dat de 

reservepositie in 2019 hoger is uitgevallen en dat in 2020 fors wordt ingeteerd op de Algemene 

Reserve van de stichting.  

Door het negatieve resultaat in 2019 is de kans aanwezig dat de stichting op basis van de negatieve 

rentabiliteit een sein vanuit de Inspectie van Onderwijs ontvangt. Dit kengetal laat namelijk drie jaar 

achtereenvolgend een negatief getal zien.  

 

Investeringen 

Inventaris, apparatuur en hulpmiddelen van € 500 of meer worden vanaf 2006 geactiveerd, wat met 

zich meebrengt dat de jaarlijkse afschrijvingsbedragen in de exploitatie worden opgenomen. 

Aanschaffingen beneden dit bedrag worden rechtstreeks in de exploitatierekening verantwoord.  

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: 

- Gebouwen/gebouwdelen   5-30 

- Kantoormeubilair    30 

- Schoolmeubilair    20 

- Inventaris en apparatuur   10  

- ICT      5-7  

- Leer- hulpmiddelen    8 

- Groot onderhoud *    3-40 

 

De waarde van de materiële vaste activa is gedurende het kalenderjaar 2019 gedaald met  

€ 54.300 tot een totaalbedrag van € 907.900. Deze afname werd veroorzaakt doordat de 

investeringen in gebouwen en terreinen, meubilair en leer- en hulpmiddelen in 2019 lager waren dan 

de afschrijvingen over dezelfde periode. 

 

In het volgende overzicht worden per categorie de investeringen van 2019 vergeleken met de 

begroting 2019 en met de realisatie van 2018. 

 

 
 

In 2019 is er voor € 49.000 minder geïnvesteerd dan wat er was begroot. Hieronder worden per 

rubriek de belangrijkste verschillen aangehaald.  

Voor de Wiekslag was in de begroting van 2019 rekening gehouden met een interne verbouwing van 



Jaarverslag 2019  32  

€ 100.000 (in de begroting was ook rekening gehouden met een bate van € 100.000). Naar 

verwachting zal deze interne verbouwing in 2020 plaatsvinden. Naast deze investering was € 15.000 

begroot voor een inrichting bij Obs Stedeke.  

Daarentegen is aan ICT bijna € 60.000 meer uitgegeven dan begroot. Eind 2019 is er een investering 

gedaan van ruim € 41.000 voor aanschaf laptops. Daarnaast zijn er nieuwe laptops aangeschaft voor 

de directeuren, touchscreen Obs Stokkum en nieuwe werkstations bij Obs Zwaluw.  

 

*Door gewijzigde wet- en regelgeving worden kosten voor groot onderhoud geactiveerd en 

afgeschreven. De gekozen termijn is gebaseerd op het opgestelde meerjarenonderhoudsplan. De 

afschrijvingstermijnen variëren tussen de 3 en 40 jaar. 

 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen van Hof van Twente is van € 1.972.200 op 31 december 2018 gedaald naar          

€ 1.689.600 per 31 december 2019 als gevolg van een negatief exploitatieresultaat van € 282.500 in 

2019.  

 

Voorziening jubilea 

De stand van de voorziening jubilea is op 31 december 2019 aangepast aan het nieuwe aantal van 

99,09 FTE’s op balansdatum (ten opzichte van 98,05 per 31-12-2018). Het verplichte forfaitaire 

bedrag per FTE is in 2019 € 780 (2018; € 780), waardoor de hoogte van de voorziening licht is 

gestegen met € 1.800 en derhalve bedraagt de stand per 31 december 2019 € 75.500. 

 

Voorziening spaarverlof 

Dit betreft een voorziening ter dekking van de kosten die samenhangen met de mogelijkheid voor 

werknemers om verlof te sparen voor nader omschreven doelen. Gedurende kalenderjaar 2019 is € 

29.800 onttrokken aan deze voorziening. De stichting heeft een plan opgesteld om de voorziening de 

komende jaren af te bouwen. Het saldo per 31-12-2019 bedraagt € 23.800, hierbij is gerekend met 

een tarief van € 35 per uur oftewel 680 uren.  

 

Allocatie van middelen 

De toedeling van het Rijk vindt plaats aan het bestuur. De hoeveelheid geld is afhankelijk van een 

aantal variabelen zoals het leerlingaantal en de leeftijd van ons personeel. Alle toekenningen worden 

daarbij berekend op schoolniveau, maar beschikbaar gesteld op bestuursniveau. 

 

Kernvraag is: ”Hoe worden gelden beschikbaar gesteld aan, of verdeeld over de scholen en welke 

gelden worden ingezet voor gezamenlijk en/of bovenschoolse kosten?’’ 

 

De budgetten worden sinds enkele jaren verdeeld op basis van de vaste principes conform het 

financiële beleidsplan uit 2015. De stichting is voornemens om in het najaar van 2020 te komen met 

een nieuw financieel beleidsplan. 

 

Uitgangspunt voor de verdeling van gelden is: 

1. De solidariteitsgedachte; vanuit het principe er zijn meerdere scholen binnen het bestuur die 

wij trachten gelijk te behandelen, 

2. De continuïteitsgedachte; vanuit het principe dat beleid een proces is en dat ingezette 

onderwijskundige vernieuwingen langer tijd nodig hebben dan een schooljaar, 

3. De effectiviteitsgedachte; gezamenlijk maken wij afspraken welke gelden zo effectief en 

efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet, 

4. De kwaliteitsgedachte; onderwijs moet steeds verbeteren: een schoolteam kan maar met 

een heel beperkt aantal onderwerpen per jaar bezig zijn, meerdere teams kunnen meerdere 

onderwerpen tegelijkertijd uitvoeren en overdraagbaar maken aan elkaar. Samen staan we 

sterk in het belang van goed onderwijs voor de aan onze zorg toevertrouwde leerlingen. 
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Bovenschoolse lasten 

De kosten voor het bestuurskantoor voor het jaar 2019 bedroegen ruim € 600.000. Hierin zitten de 

kosten van de bestuurder(s), de staf (p&o, ICT, financiën, huisvesting, gedeeltelijk kwaliteitsteam) en 

het secretariaat. Dit is exclusief de kosten van de RvT, dit betrof in 2019 een bedrag van € 12.000.  

 

Onderwijsachterstanden 

Vier scholen ontvangen middelen gelabeld als onderwijsachterstandsmiddelen. Dit is gebaseerd op 

een berekening van het CBS en wordt op postcodegebied toegekend. De scholen krijgen deze 

middelen geheel toegevoegd aan hun formatiebudget. Deze middelen zijn in de begroting 

opgenomen. De begroting is goedgekeurd door de GMR en Raad van Toezicht.  

De onderwijsachterstandsmiddelen hebben de scholen in staat gesteld om meer geld uit te geven 

aan de begeleiding en ondersteuning van leerlingen. De middelen worden vooral aangewend om 

groepen te verkleinen, extra IB-ondersteuning te bieden en door het organiseren van arrangementen 

of andere (persoonlijke) begeleiding van deze groep kinderen. 

 

A7.1 Exploitatie en toelichting  

Voor 2019 had de stichting een negatief resultaat begroot van € 273.600. Het uiteindelijke resultaat 

over 2019 is uitgekomen op een negatief resultaat van € 282.400, dit is een verschil van € 8.800. 

Hierna wordt ingegaan op de verschillen t.o.v. de begroting en worden deze verklaard: 

 

 
 

Allereerst is het goed om te vermelden dat het exploitatieresultaat over 2019 aanzienlijk is verbeterd 

dan gedurende het jaar was geprognosticeerd. Het exploitatieresultaat over 2019 is aanzienlijk 

verbeterd als gevolg van de extra uitkeringen in december vanuit het ministerie OCW in het kader 
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van het Convenant Aanpak Lerarentekort, alsmede het uitblijven van een nieuwe CAO PO. Deze liep 

namelijk reeds op 1 maart af en gedurende geheel 2019 is er nog flink onderhandeld waarbij men is 

overeengekomen om de salarissen pas per 2020 te verhogen. Dit, terwijl er aan de inkomstenkant 

wel al vanaf 1 maart 2019 extra middelen zijn ontvangen. Boekhoudkundige regels schrijven 

vervolgens voor, dat deze ongelijkheid niet over de jaargrens heen rechtgetrokken mag worden. We 

zullen dit hieronder verder trachten te verduidelijken.  

 

 

 

2019 

Extra baten periode mrt-dec ’19 beschikbaar voor cao-verhoging   € 109.000 

Extra baten Convenant Aanpak Lerarentekort in december 2019   € 104.000 

Totaal extra ontvangst         € 213.000 

 

Het eerste bedrag betrof 2,22% van de personele bekostiging over 10 maanden. Over die periode 

ontvingen de schoolbesturen dus wel budget terwijl de uitgaven in de vorm van loonsverhoging 

uitbleven als gevolg van het uitblijven van een tijdig cao-akkoord. 

 

Na het uiteindelijk bereikte cao-akkoord is besloten om deze beschikbare middelen in te zetten voor 

een éénmalige uitkering van 33% van het maandsalaris (januari 2020), uit te keren in februari 2020. 

De extra baten in het kader van het Convenant Lerarentekort zijn ook nog in december 2019 

ontvangen. Dat betrof een bedrag van € 99,25 per leerling en resulteerde in een extra ontvangst van 

€ 104.000. Ook deze extra middelen worden pas in 2020 ingezet in de vorm van een éénmalige 

uitkering in februari van maximaal € 875 per persoon, afhankelijk van de werktijdfactor uiteraard. 

Achteraf bleek de uitkering van € 99,25 per leerling toch iets te hoog en kwam met name het speciaal 

onderwijs hieraan tekort. Om deze ongelijkheid teniet te doen heeft het ministerie besloten om pas 

in 2020 dit reeds toegekende bedrag voor het reguliere basisonderwijs met € 13,81 per leerling te 

korten. 

 

Gewijzigde wetgeving omtrent kosten voor groot onderhoud 

Sinds 1 januari 2019 is de mogelijkheid om de verwerking van de kosten van het groot onderhoud 

aan onze gebouwen rechtstreeks via de exploitatie te laten lopen vervallen. Schoolbesturen hebben 

twee opties, namelijk een voorziening creëren en daarmee de lasten te egaliseren, echter wel per 

component en optie twee is kosten voor groot onderhoud te activeren en af te schrijven. Begin 2020 

hebben de adviseurs van het ObT met de accountant van OPO Hof van Twente (Mazars) gesproken 

en hebben zij ons geadviseerd om te kiezen voor de optie activeren en afschrijven. Dit advies is door 

OPO Hof van Twente opgevolgd. Het activeren en afschrijven i.p.v. het doteren aan een voorziening 

levert de stichting een positief exploitatie voordeel op van € 140.000. In de resultaatverdeling is een 

bestemmingsreserve onderhoud gevormd.  

 

Kort samengevat: 

1. Al ontvangen bekostiging in 2019 voor de loonstijging in 2020 (€ 109.000) 

2. Bijzondere en aanvullende bekostiging primair onderwijs (€ 104.000) 

3. Activeren en afschrijven groot onderhoud i.p.v. doteren aan een voorziening (€ 140.000) 

 

Genormaliseerd Exploitatieresultaat 

Kortom, zonder de extra toegekende middelen in 2019, welke vervolgens in februari 2020 zijn 

uitbetaald en gewijzigde wet- en regelgeving groot onderhoud was het reguliere exploitatieresultaat 

€ 635.500 negatief uitgekomen.  

 

Rijksbijdragen OC&W 
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De gerealiseerde Rijksbijdragen OCW waren € 164.400 hoger dan begroot. De verschillende oorzaken 

betreffen: 

1. Ophoging bekostiging (€ 179.000 - € 20.000)    -/- € 159.000 

2. Extra baten Rijksbekostiging tbv uitkering 2020    € 213.000 

3. Extra middelen werkdrukverlaging     € 20.000 

4. Extra middelen onderwijsachterstanden    € 40.000 

5. Extra personele groei       € 14.000 

6. Subsidie zij-instromer       € 8.000 

7. Hogere baten Samenwerkingsverband     € 19.000 

8. Diversen        € 9.400 

Totaal extra gerealiseerde Rijksbijdragen OCW    € 164.400 

 

Toelichting: 

Ad 1: 

In de begroting van 2019 is ten onrechte rekening gehouden met een indexatie van de bekostiging 

van € 179.000. In werkelijkheid is de bekostiging met 0,76% (€ 20.000) opwaarts bijgesteld i.v.m. de 

ophoging van de pensioenpremies.  

 

Ad 2:  

Deze extra baten zijn zojuist reeds toegelicht. De laatste geldstroom werd in december ontvangen, 

terwijl de andere in de indexering van de Rijksbekostiging verwerkt is. 

 

Ad 3: 

De toegekende middelen vanuit het ministerie om de werkdruk te verlagen zijn een aantal keren 

opwaarts bijgesteld. Dit heeft in totaliteit voor het kalenderjaar 2019 tot € 20.000 aan extra 

middelen geleid. Op dit moment (schooljaar 2019-2020) is de kabinetsbijdrage € 225 per leerling en 

deze is in het P&A-budget verwerkt.   

 

Ad 4: 

Voor kinderen met een taalachterstand, die is ontstaan door de omgeving waarin ze opgroeien, 

ontvangen enkele scholen een ‘bekostiging onderwijsachterstandenbeleid’. De achterstand wordt 

bepaald door het opleidingsniveau van beide ouders, herkomstland en verblijfsduur van de moeder, 

gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders en schuldsanering. Deze gegevens worden 

aangeleverd door het CBS. Als gevolg van deze nieuwe berekeningswijze heeft de stichting € 40.000 

meer ontvangen. 

 

Ad 5: 

Gedurende het schooljaar 2018-2019 is er vanwege de instroom van voldoende leerlingen recht 

ontstaan op extra groeisubsidie. Dit werd vanaf april gedurende 4 maanden ontvangen.  

 

Ad 6: 

Er is gedurende 2019 een subsidie aanvraag ‘zij-instromer’ ingediend en goedgekeurd. Deze € 20.000 

is verdeeld over het schooljaar 2019/2020, voor 2019 dus € 8.000. 

 

Ad 7: 

De inkomsten betreffende lichte en zware zorg bleken uiteindelijk toch € 19.000 hoger dan vooraf 

werd ingeschat.  

 

Ad 8: 

De post diversen bestaat uit onder andere de ophoging van de fusiemiddelen, prestatie box en de 

materiële bekostiging. 
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Overige overheidsbijdragen 

De overige overheidsbijdragen en subsidies waren ongeveer € 100.000 lager dan begroot. Dit wordt 

volledig veroorzaakt door een niet gerealiseerde gemeentelijke bijdrage (Puntdak/Wiekslag).  

 

Overige baten 

Aan overige baten is ruim € 82.000 meer ontvangen dan begroot. Een groot gedeelte  

(€ 43.000) wordt veroorzaakt door niet begrote detacheringsbaten. Dit betreffen de poolvervangers 

die bij andere schoolbesturen worden ingezet. Waar tevens in de begroting geen rekening mee is 

gehouden; bijdrage Statushouders € 8.000, VCO Oost-Nederland zij-instromer € 9.000, bijdrage 

conciërge en overige additionele baten. 

 

Personele lasten 

Wanneer we de begroting en de realisatie van de personele lasten vergelijken dient een onderscheid 

gemaakt te worden tussen de loonkosten en de overige personele lasten, waaronder nascholing, 

dotatie aan de voorziening jubilea, loonkosten derden en ARBO.  

 

In totaal zijn de personele lasten in 2019 € 56.000 hoger uitgevallen dan begroot. De reguliere 

personeelslasten (salarislasten personeel), inclusief vervangingsfondsgelden en UWV-gelden zijn 

ruim € 109.000 hoger uitgevallen. De overige personeelslasten zijn ruim € 53.000 lager uitgevallen. 

Aan reguliere inzet, exclusief ziektevervangers is 7,78 FTE meer ingezet.  

 

De overschrijding van 7,78 FTE kent de volgende oorzaken: 

- Er zijn twee zij-instromers aangenomen door de stichting, voor 1,2 FTE, waaronder de nieuwe 

orthopedagoog. 

- Er is extra inzet georganiseerd t.a.v. het ondersteunen van grote groepen (o.a. Stedeke groep 3) 

en het splitsen van groepen 1 en instroom. 

- De nieuwe locatiedirecteuren hebben 0,2 FTE extra gekregen om een goede start te maken. 

- Er is een jonge talentvolle leerkracht aangenomen voor 0,6 FTE. 

- De bovenschoolse ICT is versterkt met een MBO ICT-specialist voor 0,6 FTE. 

- De bovenschoolse ICT-ers hebben beiden 0,1 FTE tijdelijke uitbreiding gekregen. 

- Er is een coach aangesteld voor 0,2 FTE om de jonge leerkrachten te begeleiden. 

- Extra inzet t.a.v. groepsspecifieke problematiek op ods Elserike en ’t Gijmink. 

Naast de extra inzet zijn de pensioenpremies (ABP) per 1 januari 2019 verhoogd. Deze ophoging is 

volledig door het Rijk gecompenseerd. Tevens extra personele inzet in het kader van de 

werkdrukverlagende middelen en extra inzet door afbouw algemene reserve (ad € 150.000). 

 

Ondanks deze extra inzet liggen de reguliere lonen en salarissen (maar) € 109.000 hoger dan begroot. 

Meer inzet van personeel en toch een lichte overschrijding? Dit vraagt een nadere toelichting. In de 

begroting is een bedrag (last) meegenomen van € 143.000 (jaarbegroting) inzake VVF-gelden. De 

realisatie is bijna € 384.000. Een positief verschil van € 527.000.  

 

De overige personele lasten zijn zoals reeds gemeld € 53.000 lager uitgevallen dan begroot.  

De loonkosten derden vielen in totaal zo’n € 64.000 lager uit als gevolg niet gerealiseerde inhuur van 

derden. In voorgaande jaren werd expertise ingeschakeld van Expertis, inhuur van orthopedagogen 

en andere externe adviseurs, kortom; er is een verkeerde raming gemaakt voor 2019. Het budget 

voor scholing kent een overschrijding van € 25.000. Wel werd er minder uitgegeven aan Arbokosten, 

kosten personeels- en arbeidsmarktbeleid. 

  

Afschrijvingen 

De totale afschrijvingen zijn in 2019 € 1.900 hoger uitgevallen dan begroot. Ondanks dat er 

gedurende kalenderjaar 2019 minder is geïnvesteerd dan hetgeen is begroot, wordt deze afwijking 

veroorzaakt door het moment van investering. Enkele investeringen zijn eerder verricht dan waar in 
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de begroting rekening mee is gehouden en het moment van afschrijven vindt bij ingebruikname 

plaats. 

 

Huisvestingslasten 

De rubriek huisvestingslasten bestaat uit huurkosten, onderhoud, energiekosten, 

schoonmaakkosten, diverse publiekrechtelijke heffingen en overige huisvestingslasten. De materiële 

instandhouding is hiervoor al jaren niet toereikend. Met name de materiele vergoeding voor de 

kleine scholen is ontoereikend.  

 

De huisvestingslasten zijn ruim € 14.000 lager uitgevallen dan begroot. In de onderliggende posten 

noteren we de volgende verschillen; lagere onderhoudskosten (€ 40.000), lagere kosten voor gas, 

water en elektra (€ 8.700) en hogere schoonmaakkosten (€ 32.000). 

 

Op basis van de in 2019 gepubliceerde meerjarenonderhoudsplannen zou de jaarlijkse dotatie aan de 

voorziening groot onderhoud € 143.000 moeten bedragen. Begin 2020 is met de accountant 

overeengekomen vooralsnog geen voorziening groot onderhoud in te stellen maar te gaan activeren 

en afschrijven. Hierdoor komen de exploitatiekosten niet uit op € 143.000 maar op € 3.000. Wel gaan 

we ervan uit dat de kosten voor dagelijks onderhoud hoger zullen zijn dan begroot en we in de 

toekomst hogere afschrijvingslasten zullen hebben dan bepaald als dotatie aan de voorziening. 

Daarom dienen we deze middelen (€ 140.000) in de bestemmingsreserve groot onderhoud te 

plaatsen.  

 

De kosten voor gas, water en elektra zijn afgenomen door onder andere de aanschaf van 

zonnepanelen. De kosten voor schoonmaak zijn structureel aan de hoge kant.  

 

Overige lasten 

Ten opzichte van de begroting is er € 106.000 meer uitgegeven dan was begroot, maar waren de 

kosten wel € 54.000 lager dan in 2018. Dit laatste wordt verklaard doordat er significant minder is 

uitgegeven aan verbruiksmaterialen (van € 163.000 in 2018 naar € 126.000 in 2019). De administratie 

en beheerslasten zijn ruim € 14.000 hoger uitgevallen als gevolg van een onjuiste inschatting van te 

verwachten accountants- en administratiekosten. De kosten voor ICT zijn ruim € 20.000 hoger 

uitgevallen en liggen in lijn met voorgaand jaar. De overige verschillen worden veroorzaakt door 

hogere representatiekosten en hogere kopieerkosten. 

 

Financiële baten en lasten 

De financiële baten zijn € 4.600 lager uitgevallen dan begroot en de niet begrote financiële lasten 

bedragen € 2.600. Gezien de huidige rentevergoeding is een begrote bate van € 5.000 niet realistisch.  

 

Treasury 

Onder ‘treasury’ verstaan we het beheren van onze (tijdelijke of langdurig) beschikbare financiële 

middelen zodat we te allen tijde aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen en tegelijkertijd 

de liquide middelen laten renderen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van rentedragende 

bankrekeningen, deposito’s of beleggingen. 

 

Sinds 19 december 2019 is Stichting OPO Hof van Twente overgegaan op ‘Schatkistbankieren’. Eén 

van de voorwaarden daarvan is dat er geen overige (spaar) rekeningen gebruikt worden. Zolang 

Stichting OPO Hof van Twente gebruik maakt van het ‘Schatkistbankieren’ is er geen sprake van 

‘beleggen en belenen’. 

 

Schatkistbankieren houdt in dat instellingen hun publieke middelen risico-arm aanhouden in de 

schatkist. Schatkistbankieren leidt tot risicoreductie omdat publieke middelen niet langer worden 

uitgezet in de markt.  
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Stichting OPO Hof van Twente heeft haar opgestelde treasurystatuut uit 2014 in 2017 aangepast in 

verband met de gewijzigde Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 

juni 2016 met kenmerk WJZ/800938, houdende regels over het uitzetten van gelden, het aangaan 

van leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële derivaten (Regeling beleggen, lenen 

en derivaten OCW 2016 RBLD 2016). Dit opgestelde treasurystatuut is van toepassing geweest op 

2019. 

 

Werkdrukmiddelen 

Voor het schooljaar 2019-2020 hebben de schoolbesturen extra budget ontvangen om de werkdruk 

op de scholen te verlagen. Het gaat om een bedrag van € 225 per leerling, de peildatum is 1 oktober 

2018. Iedere school kreeg op basis van deze gegevens zijn eigen budget. De schooldirecteur kon in 

overleg treden met zijn/haar schoolteam over de inzet van de werkdrukmiddelen. Dit heeft er 

volgens toe geleid dat er op iedere school een bestedingsplan is opgesteld welke ter goedkeuring is 

voorgelegd aan de personeelsgeleding van de MR. De werkdrukmiddelen zijn vervolgens voor het 

grootste gedeelte ingezet in de vorm van extra leerkrachten, vakleerkracht muziek en 

onderwijsassistenten.  

 

Bestedingscategorie Besteed bedrag (kalenderjaar) Eventuele toelichting 

Personeel € 235.800 n.v.t. 

Materieel/Overig € 0 n.v.t. 

 

Contractactiviteiten 

In 2019 zijn door Stichting OPO Hof van Twente geen nieuwe contractactiviteiten ontwikkeld of 

opgezet. Wel is er sprake van baten uit detachering van leerkrachten uit de A-Pool. De lopende 

contractactiviteiten betreffen in zeer geringe mate van verhuur van ruimtes en lokalen. In de 

toekomst is het de verwachting dat dit laatste zal toenemen (bijvoorbeeld bij IKC Stedeke). 
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A8 Continuïteitsparagraaf 
De continuïteitsparagraaf is een wettelijk verplicht onderdeel van het jaarverslag en geeft inzicht in 

de meerjarenbegroting en de risicobeheersing. Met de continuïteitsparagraaf wordt inzicht gegeven 

in de (financiële) consequenties van voorgenomen beleid en als afgeleide de exploitatieresultaten.   

 

In het jaarverslag dient gerapporteerd te worden over het financiële beleid en de verwachte effecten 

daarvan in de drie verslagjaren volgend op het verslagjaar. Bij majeure investeringen na het derde 

jaar dienen ook de jaren 4 en 5 meegenomen te worden. De stichting gaat niet uit van investeringen 

in die periode. 

Onder een majeure investering wordt verstaan elke investering die een aanzienlijke invloed heeft op 

de bedrijfsvoering dan wel de vermogenspositie van de betrokken instelling. Er is sprake van een 

majeure investering als het totaal van de investering gedeeld door de totale jaarlijkse baten van de 

instelling gelijk is of groter dan 15%. Op basis van de meerjarenbegroting is er geen sprake van 

majeure investeringen (baten € 7.400.000 en de investeringen bedragen € 1.007.000, 13%). Ondanks 

dat er geen sprake is van majeure investeringen hebben deze investeringen wel degelijk invloed op 

de bedrijfsvoering dan wel de vermogenspositie. In de meerjarenbegroting zijn daarom enkele 

scenario’s uitgewerkt. 

 

Onderdelen betreffen: 

a. Balansramingen 

b. Raming van staat van baten en lasten 

c. Kengetallen (financiële kengetallen, personeel per categorie en leerlingaantallen) 

 Toelichting op deze onderdelen 

 

Ad a. Balansramingen 

Vanaf 2019 zou de stichting over een voorziening groot onderhoud beschikken. Deze zou worden 

gevuld door middel van een jaarlijkse dotatie alsmede een stelselwijziging waarbij de reserve groot 

onderhoud zou worden toegevoegd aan deze voorziening. De in 2019 opgesteld 

meerjarenonderhoudsplannen zijn de basis voor de toekomstige benodigde hoogte van de 

voorziening en aanverwante dotaties. In de begroting is een jaarlijkse dotatie van € 143.000 

opgenomen. Na het vaststellen van de meerjarenbegroting 2020-2022 is echter de keuze gemaakt 

geen gebruik te maken van deze voorziening maar voor prospectief activeren en afschrijven 

(materiële vaste activa).  

 

 
 

* 2020 en verder betreffen prognoses op basis van de vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2022; 

afgerond op honderdtallen.  
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Materiele vaste activa 

De waarde van de materiele vaste activa (schoolmeubilair, ICT, onderwijsleer- en hulpmiddelen en 

gebouwen- en terreinen) zal de komende jaar fors toenemen. De stichting is voornemens een vijftal 

plannen te realiseren op het gebied van duurzaamheid bij haar scholen. In de vastgestelde begroting 

zijn enkele scenario’s uitgewerkt waarbij rekening is gehouden met een financiering uit eigen 

middelen en een scenario voor het aangaan van een lening. In deze meerjarenbalans is uitgegaan van 

het eerste scenario.  

 

Vorderingen 

De vorderingen zullen afnemen door de dalende Rijksbijdragen. De vorderingen op het Ministerie 

van OC&W zullen door de afname van het aantal leerlingen, en dientengevolge de bekostiging, lager 

worden.  

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zullen de komende jaren (bij scenario 1 ‘voor eigen rekening investeren’) fors 

afnemen. Dit is het gevolg van de duurzaamheidsinvesteringen en het in 2020 te verwachten 

negatieve exploitatieresultaat. De Stichting is zich er van bewust dat er liquiditeitsproblemen 

ontstaan wanneer men kiest om zelf te gaan investeren. Om deze projecten te kunnen uitvoeren is 

het van belang om hier een lening voor af te sluiten. 

 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen zal de in 2020 nog verder afnemen om vervolgens weer positieve 

exploitatieresultaten bij te schrijven. Zoals reeds beschreven is het de verwachting dat het jaar 2020 

negatiever zal uitvallen dan het gepresenteerde begrote resultaat.  

In hoofdstuk B8 van het jaarverslag is de bestemming van het exploitatieresultaat 2019 

gespecificeerd. 

 

Voorzieningen 

In de vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2022 is nog uitgegaan van een voorziening groot 

onderhoud. Op basis van de meerjarenonderhoudsplannen is het verloop van deze voorziening voor 

de komende jaren bepaald. In de resultaatverdeling is een bestemmingsreserve voor groot 

onderhoud gevormd. De geldelijke waarde van de voorziening ambtsjubilea zal afnemen ten gevolge 

van een verwachte daling van het aantal medewerkers.  

 

Kortlopende schulden 

De schulden die we binnen een jaar dienen te voldoen zullen ook afnemen. Als gevolg van de variant 

bij het Vervangingsfonds zal de schuld voor de poolvervangers lager zijn dan in 2019. Tevens zullen 

de schulden afnemen door een lager aantal medewerkers (bijv. pensioenen en overige premies). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag 2019  41  

Ad b. Raming van staat baten en lasten 

 
 

2019 betreft realisatie, 2020 en verder de goedgekeurde meerjarenbegroting 

 

Hieronder worden de voornaamste verschuivingen belicht. Ook hier geldt dat er rekening is 

gehouden met een dotatie van de voorziening groot onderhoud, maar dat de kosten in de 

exploitatierekening uiteindelijk via de afschrijvingslasten betaald zullen worden. Daarnaast is in de 

begroting de extra uitkering aan het personeel in februari 2020 niet meegenomen. Ook is in de 

meerjarenbegroting rekening gehouden met een loonstijging van 2%. Dit is na het afsluiten van de 

nieuwe cao po 4,5% geworden. Ook de bekostiging zal dientengevolge hoger worden. 

 

Baten 

De Rijksbijdragen zullen, voornamelijk ten gevolge van de daling van het aantal leerlingen afnemen. 

De bekostiging vanuit het Samenwerkingsverband (middelen Passend Onderwijs) zal, ten gevolge van 

de negatieve verevening (in 2020/2021 0% toevoeging), ook gaan dalen.  

De overige overheidsbijdragen (buurtsportcoach en gemeentevervoer) zullen de komende jaren 

gelijk blijven. Dit geldt ook voor de overige baten. 

 

Lasten  

De personele lasten zullen dalen ten gevolge van het dalend aantal medewerkers. Als gevolg van 

efficiëntiemaatregelen (sluiting twee locaties) en natuurlijk verloop kan de stichting deze daling 

realiseren. De afschrijvingslasten zullen stijgen door de duurzaamheidsinvesteringen. De 

huisvestingslasten zullen dalen als gevolg van deze duurzaamheidsinvesteringen, de dotatie voor de 

onderhoudsvoorziening wordt niet gerealiseerd en door sluiting van twee locaties. De overige lasten 

(bv. verbruiksmaterialen onderwijs) zullen, mede door de daling van het aantal leerlingen, afnemen. 

Hiervoor dienen we vooral scherp te blijven op de kosten voor ICT. Dit kan enigszins worden 
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geëffectueerd doordat het btw-tarief per 1 januari 2020 op digitaal leermateriaal is verlaagd van 21% 

naar 9%.  

 

Ad c. Kengetallen 

Onderstaand worden de kengetallen gepresenteerd zoals die zouden volgen uit de hierboven 

opgenomen meerjarenbegroting en meerjarenbalans. Belangrijkste conclusie is dat de kengetallen, 

voortkomend uit het Rapport van de Commissie-Don, de komende jaren extra aandacht verdienen. 

De duurzaamheidsinvesteringen, een totale investering van ruim € 1.000.000 hebben een behoorlijke 

impact op de financiële kengetallen. De liquiditeit zal afnemen, het weerstandsvermogen zal in 2020 

onder de grens van 5% komen. 

Als gevolg van de negatieve exploitatieresultaten van de afgelopen jaren dient de stichting de 

rentabiliteit te blijven monitoren.  

 

Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden 

Geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen. 

 
 

Solvabiliteit 1: eigen vermogen / totaal passiva 

Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd. 

Solvabiliteit 2: (eigen vermogen + voorzieningen) / totaal passiva 

Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd. 
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Weerstandsvermogen: (eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / Rijksbijdragen OCW 

Is de verhouding tussen het eigen vermogen minus de materiële vaste activa en de omvang van de 

Rijksbijdragen. 

 
 

 

Kengetallen personeel en leerlingen 

 
 

* 2019 betreft realisatie, 2020 en verder de goedgekeurde meerjarenbegroting 

 

In 2020 verwachten we een lichte stijging van het aantal leerlingen en de jaren daaropvolgend zullen 

we te maken hebben met een daling van het aantal leerlingen. Een voorzichtige conclusie is dat we 

de grootste krimp inmiddels achter de rug hebben en we weer stabiele tijden tegemoet gaan. Het 

negatieve resultaat over 2020 zal met name over de eerste zeven maanden plaatsvinden. Per 1 

augustus 2020 valt een groot deel van de formatie uit de begroting als gevolg van verwachte 

pensionering en tijdelijke contracten worden niet verlengd. Deze beëindiging, samenhangend met de 

sluiting van twee locaties, heeft voor schooljaar 2020/2021 een positief effect op de 

meerjarenbegroting en is een verklaring van de daling van de personele bezetting. 

 

Risicoparagraaf 

In 2019 is de risicoanalyse vastgesteld die naast een compleet overzicht van alle risico’s ook dient om 

te bepalen welke reserve de stichting dient te beschikken om toekomstbestendig haar organisatie te 

kunnen continueren. Bij het opstellen van de risicoanalyse zijn de volgende vijf aandachtsgebieden 

meegenomen: (1) strategie; (2) operationele activiteiten; (3) financiële positie; (4) financiële 

verslaggeving; (5) wet- en regelgeving. Een risico wordt gedefinieerd als een kans op optreden van 

een ongewenste gebeurtenis met een gevolg (is dus negatief) voor betrokkende (relatie doelstelling). 

Risico is dus kans op een gebeurtenis met een negatief gevolg. 

 

Uit de risicoanalyse blijkt dat Stichting OPO Hof van Twente een totaal buffervermogen nodig heeft 

van € 850.000 oftewel 11% van de totale baten. De meest relevante risico’s waarvoor een buffer 

dient te worden opgenomen zijn: 

• Actuele terugloop in leerlingaantallen vooral ten gevolge demografische ontwikkelingen in 

ons werkgebied, het risico m.b.t. de instandhouding van kleine scholen. Hiervoor is € 150.000 

als benodigde buffer bepaald. 
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• Het risico m.b.t. de feitelijke onderwijsresultaten- en scores blijven achter bij de doelstelling. 

Een van de beheersmaatregelen is het instellen van een kwaliteitsteam binnen de stichting.  

 

Met het opstellen van de risicoanalyse is de eerste stap gezet. Vervolgens is het zaak om deze 

analyse jaarlijks te bespreken en te evalueren. Hierbij dient te worden vastgesteld in hoeverre de 

genoemde beheersmaatregelen hebben geleid tot een afname van het risico of moet geconcludeerd 

worden dat het risico in zijn omvang blijft bestaan en hebben verdere investeringen geen effect. 

Na enkele jaren zal uiteindelijk weer een nieuwe risicoanalyse dienen te worden uitgevoerd, waarbij 

de risico’s met bijbehorende kans en impact opnieuw moeten worden vastgesteld. Als de 

beheersmaatregelen echt effect hebben gehad, zou dat tot uitdrukking moeten komen in het 

benodigde buffervermogen, dat dan lager zou moeten uitkomen.  



Kengetallen

Signalerings-

grens PO 2015 2016 2017 2018 2019

Financiële kengetallen

Liquiditeit (current ratio) <  0,75 3,45 3,39 3,36 2,63 1,95

Solvabiliteit 1 <  30% 74% 73% 74% 71% 62%

Solvabiliteit 2 <  30% 79% 78% 79% 75% 66%

Rentabiliteit 3 jaar negatief 2% 0% -1% -5% -4%

Weerstandsvermogen <  5% 22% 23% 19% 14% 10%

Toelichting

Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden

Geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen.

Solvabiliteit 1: eigen vermogen / totaal passiva

Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd.

Solvabiliteit 2: (eigen vermogen + voorzieningen) / totaal passiva

Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd.

Rentabiliteit: resultaat / totale baten

Geeft aan welk deel van de totale baten over blijft na aftrek van de lasten.

Weerstandsvermogen: (eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / Rijksbijdragen OCW

Is de verhouding tussen het eigen vermogen minus de materiële vaste activa en de omvang van de 

Rijksbijdragen.

A8  Kengetallen en grafieken
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Kengetallen

Signalerings-

grens PO 2015 2016 2017 2018 2019

Ratio's

Personele lasten / Rijksbijdrage >=  95% 84% 84% 85% 89% 89%

Personele lasten / Totale baten >=  90% 81% 82% 83% 87% 87%

Eigen vermogen / Totale baten - 32% 33% 32% 26% 22%

Personele lasten / Totale lasten - 83% 82% 83% 83% 84%

Toelichting

Personele lasten / Rijksbijdrage

Geeft aan in hoeverre een instelling de gelden van het Rijk aanwendt voor personele lasten.

Personele lasten / Totale baten

Geeft aan in hoeverre een instelling de totale inkomsten aanwendt voor personele lasten.

Eigen vermogen / Totale baten

Deze ratio geeft een indicatie van het risicomanagement bij de instelling.

Personele lasten / Totale lasten

Geeft aan hoeveel de instelling uitgeeft aan personele lasten. Dit is met name trendmatig een 

belangrijk signaal.

Kengetallen en grafieken vervolg

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2015 2016 2017 2018 2019

Personele lasten / 

Rijksbijdrage

75%

80%

85%

90%

95%

2015 2016 2017 2018 2019

Personele lasten / Totale 

baten

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2015 2016 2017 2018 2019

Eigen vermogen / Totale 
baten

81%

81%

82%

82%

83%

83%

84%

84%

85%

2015 2016 2017 2018 2019

Personele lasten / Totale 
lasten

46



Algemene gegevens

Bestuursnummer : 41785

Naam instelling : Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente

Adres : Kievitstraat 67A

Postadres : Postbus 220

Postcode : 7470 AE

Plaats : Goor

Telefoon : 0547-276638

E-mailadres : info@opohvt.nl

Website : www.opohvt.nl

Contactpersoon : de heer J. Kok

Telefoon : 0547-276638

E-mailadres : j.kok@opohvt.nl

BRIN-nummer

03AN : Openbare Basisschool Azelo

08DH : Openbare Basisschool Stedeke

08EA : Openbare Basisschool Wiene

09FH : Openbare Basischool Elserike Daltonschool

10BF : Openbare Basischool Stokkum

10CT : Openbare Basischool 't Gijmink Daltonschool

10TE : Openbare Basischool Brookschole

10UJ : Openbare Basischool de Whee

11HK : Openbare Basischool de Zwaluw

A9  Instellingsgegevens
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Jaarrekening 2019

Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Hof van Twente
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B  Jaarrekening 2019 

 

B1 Grondslagen 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming 

met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 

BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen 

voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door 

de Raad voor de Jaarverslaggeving waaronder 

Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. Deze 

bepalingen zijn van toepassing op grond van de 

Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. 

 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen  

gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien 

geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld 

vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar  

waarop deze betrekking hebben. Winsten worden  

slechts opgenomen voor zover deze op 

balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 

mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor 

het einde van het verslagjaar, worden in acht 

genomen indien deze voor het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden. De cijfers in de 

jaarrekening zijn afgerond op honderdtallen. 

 

Continuïteit 

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde  

grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

zijn gebaseerd op de veronderstelling van 

continuïteit van de stichting. 

 

Stelselwijziging 

Tot en met het boekjaar 2018 werden de kosten 

voor groot onderhoud aan materiële vaste activa 

direct in de winst- en verliesrekening verwerkt. Het 

is voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 

2019 niet langer toegestaan om de kosten voor 

groot onderhoud aan materiële vaste activa direct 

in de winst- en verliesrekening te verwerken.  

 

Met ingang van 1 januari 2019 kiest de directie van 

Stichting Primair Onderwijs Hof van Twente ervoor 

om de kosten van groot onderhoud te verwerken 

in de boekwaarde van het actief. De doorgevoerde 

stelselwijziging is prospectief verwerkt. 

 

Verbonden partijen 

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen  

aangemerkt waarover overheersende 

zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed 

van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook 

rechtspersonen die overwegende zeggenschap 

kunnen uitoefenen, worden aangemerkt als 

verbonden partij. Ook de statutaire bestuursleden, 

andere sleutelfunctionarissen in het management 

van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van 

Twente en nauwe verwanten zijn verbonden 

partijen. 

 

Transacties van betekenis met verbonden partijen  

worden toegelicht voor zover deze niet onder  

normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. 

Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang 

van de transactie en andere informatie die nodig is 

voor het verschaffen van het inzicht. 

 

Vergelijkende cijfers 

De cijfers van 2018 zijn waar nodig, 

geherrubriceerd teneinde vergelijking met de 

cijfers van 2019 mogelijk te maken. 

 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en 

van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 

van het voorgaande jaar, met uitzondering van de 

toegepaste stelselwijziging zoals opgenomen in de 

desbetreffende paragraaf. 

 

Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen 

van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 

nodig dat de leiding van de instelling zich over  

verschillende zaken een oordeel vormt en dat de  

leiding schattingen maakt die essentieel kunnen 

zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 

bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 

2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de 

aard van deze oordelen en schattingen inclusief de  

bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij 

de toelichting op de betreffende 

jaarrekeningposten. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa 

en passiva 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd 

tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen en indien van 

toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de 

verwachte economische levensduur en worden 

berekend op basis van een vast percentage van de 

verkrijgingsprijs, rekening houdend met een 

eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven 

vanaf het moment van ingebruikname van het 

materieel vast actief. Over terreinen en wordt niet 

afgeschreven. De gehanteerde activeringsgrens 

bedraagt € 500. 
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De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: 

Categorie Termijn 

Gebouwdelen/verbouwingen 30 jaar 

Gebouwdelen/verbouwingen 20 jaar 

Gebouwdelen/verbouwingen 10 jaar 

Kantoormeubilair 30 jaar 

Schoolmeubilair 20 jaar 

Inventaris en apparatuur 10 jaar 

ICT 7 jaar 

ICT 5 jaar 

Leer- en hulpmiddelen 8 jaar 

 

Schattingswijziging 

Met ingang van 1 januari 2019 heeft een 

schattingswijziging plaatsgevonden inzake de 

levensduur van de touchscreens. De 

afschrijvingstermijn is aangepast van 5 jaar naar 7 

jaar. Om deze reden is een nieuwe activagroep ICT 

7 jaar aangemaakt. 

 

Investeringssubsidies 

Subsidies op investeringen worden in mindering 

gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa 

waarop de subsidies betrekking hebben. 

 

Bijzondere waardevermindering van vaste activa 

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of 

er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 

bijzondere waardevermindering onderhevig kan 

zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, 

wordt de realiseerbare waarde van het actief 

vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 

realiseerbare waarde voor het individuele actief te 

bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald 

van de kasstroomgenererende eenheid waartoe 

het actief behoort. Van een bijzondere 

waardevermindering is sprake als de boekwaarde 

van een actief hoger is dan de realiseerbare 

waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van 

de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.  

 

Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt 

direct als een last verwerkt in het 

exploitatieoverzicht. Indien wordt vastgesteld dat 

een bijzondere waardevermindering die in het 

verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is 

afgenomen, dan wordt de toegenomen 

boekwaarde van de desbetreffende activa niet 

hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou 

zijn indien geen bijzondere waardevermindering 

voor het actief zou zijn verantwoord. 

 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking  

opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens  

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  

De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn  

gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk  

geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als  

gevolg van oninbaarheid worden in mindering  

gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op  

basis van individuele beoordeling van de 

vorderingen. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de 

nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 

beschikking staan, dan wordt hiermee bij de 

waardering rekening gehouden. Eventuele 

rekening-courantschulden bij banken zijn 

opgenomen onder de schulden aan 

kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. 

 

Algemene Reserve 

Deze post betreft de niet-gebonden reserve die 

voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 

gefinancierde activiteiten. 

De algemene reserve vormt een buffer ter 

waarborging van de continuïteit van de stichting. 

Deze wordt opgebouwd uit de 

resultaatbestemming van overschotten welke 

ontstaan uit het verschil tussen de gerealiseerde 

baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval 

van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de 

algemene reserve gebracht.  

 

Bestemmingsreserves 

Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld 

zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de 

huidige beschikbare middelen gedekt moeten 

worden, waarbij om die reden door het bestuur 

een beperktere bestedingsmogelijkheid is 

aangebracht.  

 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 

afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is 

dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te 

schatten. 

 

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 

beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 

zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 

wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 

tegen de nominale waarde van de uitgaven die 

naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders 

vermeld. 
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Voorziening ambtsjubileum 

Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de 

Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen 

voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige 

uitkeringen bij ambtsjubilea voor personeelsleden. 

 

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit 

hoofde van ambtsjubilea is een voorziening 

gevormd. De voorziening is opgenomen tegen de 

contante waarde van de verwachte uitkeringen 

gedurende het dienstverband en is afhankelijk van 

de ingeschatte blijfkans en gemiddelde 

salarisstijging. Betaalde bedragen inzake jubileum 

worden ten laste van deze voorziening gebracht. 

Bij het contant maken is een rente van 1% als 

disconteringsvoet gehanteerd. 

 

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit 

hoofde van ambtsjubilea is een voorziening 

gevormd. De voorziening is bepaald op basis van  

€ 780 per FTE per jaareinde. Betaalde bedragen 

inzake jubileum worden ten laste van deze 

voorziening gebracht. 

 

Voorziening Sparen ADV 

Deze voorziening is gevormd ter dekking van 

(mogelijke) aanwending van de door het personeel 

opgebouwde spaarverlof rechten. In de 

berekeningen is rekening gehouden met een 

verwachte opnamekans. 

 

Schulden 

Opgenomen leningen en schulden worden bij 

eerste verwerking opgenomen tegen de reële 

waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. 

 

 

Grondslagen voor de bepaling van het 

exploitatieoverzicht 

 

Baten 

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege 

ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige 

OCW subsidies en overige overheidsbijdragen, 

alsmede de van derden ontvangen overige 

bijdragen. De baten worden toegerekend aan het 

boekjaar waarop deze betrekking hebben. 

 

Opbrengsten van diensten worden opgenomen 

naar rato van de mate waarin de diensten zijn 

verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het 

kader van de dienstverlening gemaakte kosten in 

verhouding tot de geschatte kosten van de totaal 

te verrichten dienstverlening. 

 

 

Personele lasten 

Onder de personele lasten worden de lasten 

opgenomen van de personeelsleden die in dienst 

zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige 

personele lasten die betrekking hebben op onder 

andere het inhuren van extra personeel, 

scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg. 

 

Pensioenen 

De onderwijsinstelling heeft haar pensioenregeling 

ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP. 

De pensioenverplichtingen uit de regeling worden 

gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 

pensioenuitvoerder benadering’. In deze 

benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te 

betalen premie als last in het exploitatieoverzicht 

verantwoord. 

 

Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te 

betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder 

en/of werknemers wordt een voorziening 

opgenomen (indien relevant). 

 

Ultimo 2019 en 2018 waren er voor de stichting 

geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen 

naast de betaling van de jaarlijkse aan de 

pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo 

2018 was de beleidsdekkingsgraad van het ABP 

103,8%. De beleidsdekkingsgraad eind 2019 is 

95,8%. De overheid eist een beleidsdekkingsgraad 

van 104,2% of hoger. Hiermee voldoet de 

beleidsdekkingsgraad niet aan de minimale 

vereisten van de toezichthouder. 

 

Afschrijvingen 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment 

van ingebruikneming afgeschreven over de 

verwachte toekomstige gebruiksduur van het 

actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt 

van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 

toekomstige afschrijvingen aangepast. 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele 

verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 

onder de afschrijvingen. 

 

Lasten 

De lasten worden bepaald met inachtneming van 

de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 

waardering en toegerekend aan het verslagjaar 

waarop deze betrekking hebben. 

 

Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten betreffen de op de 

verslagperiode betrekking hebbende ontvangen 
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en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van 

uitgegeven en ontvangen leningen en overige 

kredietfaciliteiten. 

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 

 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 

indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 

middelen en vlottende effecten, met uitzondering 

van deposito’s met een looptijd langer dan drie 

maanden. 

 

Ontvangen en betaalde interest zijn opgenomen 

onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

 

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen 

plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden 

niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De 

betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het 

financiële leasecontract wordt voor het gedeelte 

dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave 

uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor 

het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als 

een uitgave uit operationele activiteiten 

 



B2 Balans per 31 december 2019
(na bestemming van het resultaat over 2019)

1 Activa 31-12-2019 31-12-2018

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 210.000           198.600           

1.2.2 Inventaris en apparatuur 568.300           595.500           

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 129.600           168.100           

1.2 Materiële vaste activa 907.900           962.200           

Totaal vaste activa 907.900           962.200           

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 8.900                3.300               

1.5.2 Ministerie OCW 303.100           312.700           

1.5.7 Overige vorderingen 57.500             47.700             

1.5.8 Overlopende activa 137.000           179.300           

1.5 Vorderingen 506.500           543.000           

1.7 Liquide middelen

1.7.2 Banken 1.299.800        1.291.900       

1.7 Liquide middelen 1.299.800        1.291.900       

Totaal vlottende activa 1.806.300        1.834.900       

Totaal activa 2.714.200        2.797.100       

2 Passiva 31-12-2019 31-12-2018

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene Reserve 1.119.600        1.624.100       

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 570.100           348.100           

2.1 Eigen vermogen 1.689.700        1.972.200       

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 99.300             127.300           

2.2 Voorzieningen 99.300             127.300           

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 153.300           71.600             

2.4.4 Ministerie van OCW 8.400                8.400               

2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 296.400           278.300           

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 90.700             74.100             

2.4.9 Overige kortlopende schulden 28.800             13.100             

2.4.10 Overlopende passiva 347.600           252.100           

2.4 Kortlopende schulden 925.200           697.600           

Totaal passiva 2.714.200        2.797.100       

53



B3 Exploitatieoverzicht 2019

3 Baten Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

3.1 Rijksbijdragen OCW 7.530.900      7.366.500      7.344.100      

3.2 Overige overheidsbijdragen en  -subsidies 87.200           186.400         92.400           

3.5 Overige baten 104.400         21.600           78.000           

Totaal baten 7.722.500      7.574.500      7.514.500      

4 Lasten Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

4.1 Personeelslasten 6.726.700      6.667.500      6.524.300      

4.2 Afschrijvingen 161.300         159.400         182.500         

4.3 Huisvestingslasten 437.700         452.200         449.300         

4.4 Overige lasten 677.100         574.000         734.200         

Totaal lasten 8.002.800      7.853.100      7.890.300      

Saldo baten en lasten 280.300-         278.600-         375.800-         

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 400                 5.000             500                 

5.5 Financiële lasten 2.600             -                      2.500             

Saldo financiële baten en lasten 2.200-             5.000             2.000-             

Totaal resultaat 282.500-         273.600-         377.800-         
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B4  Kasstroomoverzicht over 2019

Kasstroomoverzicht over 2019 Referentie 2019 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 280.300-          375.800-          

Aanpassingen voor:

    - Afschrijvingen 4.2 161.300          182.500          

    - Mutaties voorzieningen 2.2 28.000-            24.800-            

Veranderingen in vlottende middelen:

    - Vorderingen (-/-) 1.5 36.500            109.500-          

    - Kortlopende schulden 2.4 227.600          36.900            

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 117.100          290.700-          

    - Ontvangen interest 5.1 400                  500                  

    - Betaalde interest (-/-) 5.5 2.600              2.500              

2.200-              2.000-              

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 114.900          292.700-          

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-) 1.2 107.000-          200.900-          

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 107.000-          200.900-          

Mutatie liquide middelen 7.900              493.600-          

Beginstand liquide middelen 1.7 1.291.900       1.785.500       

Mutatie liquide middelen 1.7 7.900              493.600-          

Eindstand liquide middelen 1.299.800       1.291.900       
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B5 Toelichting op de balans per 31 december 2019

1.2 Activa 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Totaal

1.2 Materiële vaste activa Gebouwen en 

terreinen

Inventaris en 

apparatuur

Andere vaste 

bedr.middelen

Aanschafprijs 501.900          1.797.400      719.800            3.019.100       

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

303.300          1.201.900      551.700            2.056.900       

Stand per 1 januari 2019 198.600          595.500         168.100            962.200          

Mutaties 2019

Investeringen 25.000             76.200            5.800                107.000          

Desinvesteringen (257.900)         (896.600)        (369.200)          (1.523.700)     

Afschrijvingen 13.600             103.400         44.300              161.300          

Terugboeking cumulatieve 

afschrijvingen
257.900          896.600         369.200            1.523.700       

Saldo 11.400             27.200-            38.500-              54.300-            

Aanschafprijs 269.000          977.000         356.400            1.602.400       

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

59.000             408.700         226.800            694.500          

Stand per 31 december 2019 210.000          568.300         129.600            907.900          

De afschrijvingen zijn per 31 december 2019 als volgt te splitsen:

Afschrijvingen schouw* 13.500                

Afschrijvingen nieuw 147.800              

Totaal 161.300              

* De afschrijvingen schouw zijn de afschrijvingslasten van de aanwezige

materiële vaste activa voor invoering van de lumpsum per 1 augustus 2006.
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1.5 Vlottende activa 31-12-2019 31-12-2018

1.5 Vorderingen

1.5.1 8.900                3.300               

(11.700)            5.200               

312.200           315.200           

(7.700)              (7.700)              

10.300              -                        

1.5.2 303.100           312.700           

57.500              47.700             

1.5.7 57.500              47.700             

96.700              131.400           

24.100              47.900             

16.200              -                        

1.5.8 137.000           179.300           

Totaal vorderingen 506.500           543.000           

1.7 Liquide middelen 31-12-2019 31-12-2018

1.7 Liquide middelen

1.7.2 1.299.800        1.291.900        

1.299.800        1.291.900        

2.1 Passiva

Saldo Stand per

1-1-2019 31-12-2019

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 1.624.100        504.500-           -                        1.119.600        

2.1.2 348.100           222.000           -                        570.100           

1.972.200        282.500-           -                        1.689.700        

2.1.2

5.000               5.000-                -                        -                        

54.600             13.500-              -                        41.100             

85.900             85.900-              -                        -                        

176.100           140.000           -                        316.100           

-                        213.000           -                        213.000           

26.600             26.600-              -                        -                        

348.200           222.000           -                        570.200           

348.200           222.000           -                        570.200           

Ministerie van OCW

Debiteuren

Te vorderen personele bekostiging

De vorderingen hebben per einde 2019 en 2018 een looptijd korter dan een jaar.

Totaal bestemmingsreserves

Te vorderen prestatiebox

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Reserve Impuls Lezen

Bestemmingsreserve (publiek)

Reserve Profilering

Reserve Eerste Waardering

Materiële Reserve (scholen)

Algemene Reserve

Totaal eigen vermogen

Reserve Onderhoud

Bestemmingsreserve (publiek)

Reserve CAO PO 2019-2020

Ministerie van OCW

Te vorderen onderwijsachterstandenbeleid

Totaal liquide middelen

Overlopende activa

Overige vorderingen

Overige vorderingen

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderwijsinstelling.

Mutaties 2019

Vooruitbetaalde huisvestingskosten

Banken
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2.2 Voorzieningen

Stand per Stand per

1-1-2019 31-12-2019

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Voorziening jubilea 73.700          12.100             10.300              -                        75.500             

Voorziening spaarverlof 53.600          -                        29.800              -                        23.800             

Vrije tekst -                     -                        -                        -                        -                        

Totaal voorzieningen 127.300        12.100             40.100             -                        99.300             

Stand per

31-12-2019

< 1 jaar > 1 jaar

2.2.1

6.900                68.600              75.500             

23.800              -                        23.800             

Totaal 30.700             68.600             99.300             

2.4 Kortlopende schulden 31-12-2019 31-12-2018

2.4.3 153.300           71.600             

2.4.4 8.400                8.400               

258.900           238.500           

14.700              19.200             

22.800              20.600             

2.4.7 296.400           278.300           

90.700              74.100             

2.4.8 90.700              74.100             

24.200              8.000               

4.600                5.100               

2.4.9 28.800              13.100             

134.100           45.300             

213.500           206.800           

2.4.10 347.600           252.100           

925.200           697.600           

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vrijval

Mutaties 2019

Personeelsvoorzieningen

Dotaties Onttrekkingen

Afdr. / inh. ABP

Overige kortlopende schulden

Afdr. / inh. loonheffing

Afdr. / inh. Vervangingsfonds

Ministerie van OCW *

Netto salarissen

Schulden terzake pensioenen

Overlopende passiva

31-12-2019

Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva

Te betalen vakantie-uitkering

Afdr. / inh. Participatiefonds

Crediteuren

Voorziening jubilea

Totaal kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben per einde 2019 en 2018 een looptijd korter dan een jaar.

Voorziening spaarverlof

Onderverdeling saldo per
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Model G

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving toewijzing Bedrag Ontvangen

Kenmerk Datum toewijzing t/m 2019

€ €

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2009-2017 DL/B/110284 15-9-2017 33.200      33.200       X

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2009-2017 DL/B/110284 17-10-2018 7.300         7.300         X

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2009-2017 DL/B/110284 13-8-2019 7.300         7.300         X

47.800         47.800          

Niet geheel afgerond

De prestatie ultimo 2019 conform subsidiebeschikkingToewijzing

Geheel afgerond
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Huurverplichtingen

Duurzame inzetbaarheid

B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de balans 

blijkende rechten (actief)

In de CAO PO 2014-2015 zijn afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A) en is de BAPO-

regeling vervallen. De CAO-regelingen betreffende de duurzame inzetbaarheid, geven medewerkers recht op een 

basisbudget van 40 uur. Daarnaast is vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk en is er sprake van een 

overgangsregeling BAPO voor medewerkers vanaf 56 jaar. Uit inventarisatie blijkt dat er geen medewerkers gebruik 

gaan maken van sparen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid.

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente heeft met Viverion een overeenkomst inzake de bijbehorende 

leveringen en diensten (servicekosten) van het gebouw gelegen aan de Lindelaan 70b te Goor, lopende tot en met 

2061, tegen een bedrag van circa € 18.800 (inclusief btw) per jaar.

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente heeft met PCI Nederland (voorheen Lefering Document 

Works B.V.) een huurovereenkomst voor kopieerapparatuur tot 1 januari 2022 tegen een huurprijs van € 37.000 

(incl. btw) per jaar. In 2019 bedroegen de totale contractkosten € 50.500 n.a.v. indexatie.
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B7

3 Baten Realisatie 

2019

Begroting 

2019

Realisatie 

2018

3.1 Rijksbijdragen OCW

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 6.842.800       6.642.700       6.797.300       

3.1.2 Overige subsidies OCW 430.700           483.700           216.400           
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 257.400           240.100           330.400           

Totaal 7.530.900       7.366.500       7.344.100       

Specificatie -                        -                        -                        

3.1.1 Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen personeel OCW 5.884.300       5.683.400       5.794.100       

Rijksbijdragen materieel OCW 958.500           959.300           1.003.200       

Totaal 6.842.800       6.642.700       6.797.300       

-                        -                        -                        

3.1.2 Overige subsidies OCW

Niet-geoormerkte subsidies 430.700           483.700           216.400           

Totaal 430.700           483.700           216.400           

-                        -                        -                        
3.1.4 Af: Inkomensoverdrachten

Doorbetalingen rijksbijdragen SWV 257.400           240.100           330.400           

Totaal 257.400           240.100           330.400           

-                        -                        -                        

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 87.200             186.400           92.400             

Totaal 87.200             186.400           92.400             

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 900                  -                        1.000               

3.5.2 Detachering personeel 43.600             -                        7.200               

3.5.6 Overige 59.900             21.600             69.800             

Totaal 104.400           21.600             78.000             

Toelichting op de exploitatierekening over 2019
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4 Lasten Realisatie 

2019

Begroting 

2019

Realisatie 

2018

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen 6.792.000       6.155.400       6.613.300       

4.1.2 Overige personele lasten 318.800           369.000           232.100           

4.1.3 Af: uitkeringen 384.000-           143.100           321.100-           

Totaal 6.726.800       6.667.500       6.524.300       

Uitsplitsing -                        -                        -                        

4.1.1 Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 4.861.800       4.370.300       4.794.800       

Sociale lasten 1.131.900       1.099.900       1.155.900       

Pensioenpremies 798.300           685.200           662.600           

Totaal 6.792.000       6.155.400       6.613.300       

4.1.2 Overige personele lasten

Reiskosten (woon- werkverkeer) 29.700             20.600             27.100             

Dienstreizen 13.000             2.900               15.900             

Gratificaties -                        10.500             -                        

Personeel niet in loondienst 131.300           195.000           12.400             

Vrijwilligersvergoeding -                        -                        1.500               

Dotatie personele voorzieningen 12.100             -                        16.100             

Scholing 109.000           80.000             102.000           

Personeels- en arbeidsmarktbeleid 5.600               30.000             35.900             

Arbo-dienstverlening 25.000             30.000             27.800             

Overige 6.900-               -                        6.600-               

Totaal 318.800           369.000           232.100           

Gemiddeld aantal FTE's 2019 2018 2017
- Directie 10,81 9,35
- Onderwijzend Personeel 77,53 80,79

- Onderwijs Ondersteunend Personeel 10,73 7,91

99,07               98,05               

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Gebouwen 13.600             8.400               7.800               

4.2.3 Inventaris en apparatuur 103.400           106.700           121.800           

4.2.5 Leermiddelen 44.300             44.300             52.900             

Totaal 161.300           159.400           182.500           

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 5.000               5.500               4.100               

4.3.3 Onderhoud 73.600             113.600           92.600             

4.3.4 Energie en water 134.300           143.000           119.400           

4.3.5 Schoonmaakkosten 203.100           171.100           212.000           

4.3.6 Heffingen 12.700             17.800             20.500             

4.3.8 Overige huisvestingslasten 9.000               1.200               700                  

Totaal 437.700           452.200           449.300           

-                        -                        -                        

Er heeft bezoldiging plaatsgevonden conform artikel 383 lid 1 BW. Voor een specificatie van het bedrag 

zie bijlage B11.

Realisatie 

2019

Begroting 

2019

Realisatie 

2018
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4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie en beheerslasten 183.800           172.800           197.100           

4.4.2 Inventaris en apparatuur 112.800           91.300             108.200           

4.4.4 Overige 380.500           309.900           428.900           

Totaal 677.100           574.000           734.200           

Uitsplitsing

4.4.1 Administratie en beheerslasten

Administratie- en advieskosten 133.100           143.000           157.400           

Accountantskosten * 14.100             10.000             8.000               

Kantoorbenodigdheden 3.200               2.500               2.900               

Reis- en verblijfkosten 5.500               1.000               500                  

Telefoonkosten 14.500             10.600             17.200             

Portokosten 300                  800                  300                  

Overige beheerslasten 13.100             4.900               10.800             

Totaal 183.800           172.800           197.100           

* Specificatie honorarium accountant

- onderzoek jaarrekening 14.100             10.000             8.000               

  Accountantskosten 14.100             10.000             8.000               

4.4.2 Inventaris en apparatuur

Inventaris en apparatuur 7.500               8.400               9.100               

ICT-verbruikskosten 55.900             42.900             59.100             

ICT-licenties 49.400             40.000             40.000             

Totaal 112.800           91.300             108.200           

4.4.4 Overige

Wervingskosten 9.900               6.000               14.500             

Representatiekosten 52.600             24.400             36.300             

Schoolse activiteiten 103.100           85.000             126.700           

Kosten TSO/BSO 5.400               7.400               6.700               

Verzekeringen 8.000               3.000               3.800               

Abonnementen 17.700             16.000             13.800             
GMR 3.300               1.800               900                  

Verbruiksmateriaal onderwijs 126.300           123.000           163.000           

Kopieerkosten 54.200             43.300             63.200             

Totaal 380.500           309.900           428.900           

5.1 Financiële baten

Rentebaten 400                  5.000               500                  

Totaal 400                  5.000               500                  

5.5 Financiële lasten

Rente- en bankkosten 2.600               -                        2.500               

Totaal 2.600               -                        2.500               

Begroting 

2019

Realisatie 

2018

Realisatie 

2019
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B8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo

Het exploitatieresultaat over het jaar 2019 bedraagt € 282.500 negatief.

Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken 

danwel toe te voegen aan de volgende reserves:

Stand Bestemming Overige Stand

1-1-2019 resultaat mutaties 31-12-2019

Algemene Reserve 1.624.100      504.500-          -                       1.119.600      

Bestemmingsreserve (publiek) 348.100          222.000          -                       570.100          

1.972.200      282.500-          -                       1.689.700      

Stand Bestemming Overige Stand

1-1-2019 resultaat mutaties 31-12-2019

Bestemmingsreserve (publiek)

Reserve Impuls Lezen 5.000              5.000-              -                       -                       

Reserve Eerste Waardering 54.600            13.500-            -                       41.100            

Reserve Profilering 85.900            85.900-            -                       -                       

Reserve Onderhoud 176.100          140.000          -                       316.100          

Reserve CAO PO 2019-2020 -                       213.000          -                       213.000          

Materiële Reserve (scholen) 26.600            26.600-            -                       -                       

348.200          222.000          -                       570.200          

Totaal bestemmingsreserves 348.200          222.000          -                       570.200          

64



De belangrijkste risico's voor de organisatie betreffen de gezondheid van de leerlingen en het personeelsbestand 

en de kwaliteit van het onderwijs. Wij verwachten dat de coronacrisis invloed heeft op het ziekteverzuim en

 de benodigde investeringen in het digitaliseren van de lesmethodes. Deze risico's zijn vooralsnog echter 

niet te kwantificeren in financiële zin.

Er is géén sprake van verbonden partijen.

Hoewel de coronacrisis diepgaande impact heeft op het onderwijs, verwachten wij geen verhoogde risico's

B9 Gebeurtenissen na balansdatum

B10 Overzicht verbonden partijen

ten aanzien van de continuïteit van de stichting. Op korte termijn verwachten wij geen directe impact op de continuïteit 

van onze organisatie.
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Met een totaal aan complexiteitspunten van 6, nader gespecificeerde als volgt:

- Baten 4

- Leerlingen 1

- Onderwijssoorten 1

Totaal 6

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

bedragen x € 1 A.E. van de Berg J.C. Kok    

Functiegegevens Directeur Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01-01 31-12 01-01 31-12  

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00 1,00

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €                      73.440,72  €                      78.643,99 

Beloningen betaalbaar op termijn  €                      14.132,64  €                      13.779,12 

Subtotaal  €                      87.573,36  €                      92.423,11 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €                    127.000,00  €                    127.000,00 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  €                                 -    €                                 -   

Totale bezoldiging  €                      87.573,36  €                      92.423,11 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling nvt nvt

Gegevens 2018

bedragen x € 1 A.E. van de Berg J.C. Kok    

Functiegegevens Directeur Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01 31-12 01-12 31-12  

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00 1,00

Dienstbetrekking? Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €                      73.979,70  €                       6.142,73 

Beloningen betaalbaar op termijn  €                      12.795,00  €                       1.077,44 

Subtotaal  €                      86.774,70  €                       7.220,17 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €                    122.000,00  €                      10.361,64 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  €                                 -    €                                 -   

Totale bezoldiging  €                      86.774,70  €                       7.220,17 

WNT-verantwoording 2019 Stg OPO Hof van Twente

De WNT is van toepassing op Stg OPO Hof van Twente. 

Het voor Stg OPO Hof van Twente toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019  € 127.000 

(bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse B).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 R. van Lambalgen     

Functiegegevens Voorzitter RvT

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01-01 31-12   

Bezoldiging

Totale bezoldiging  €                       5.208,00 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €                     19.050,00 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  €                                 -   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  nvt 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  nvt 

Gegevens 2018

bedragen x € 1 M. Verbeek R. van Lambalgen   

Functiegegevens Voorzitter RvT Voorzitter RvT

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01 30-09 01-10 31-12  

Bezoldiging

Totale bezoldiging  €                       3.506,25  €                       1.302,00 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €                     13.275,00  €                       4.425,00 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  -  - 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  nvt  nvt 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  nvt  nvt 

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris 

worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

W. Dijkman Lid RvT

H.J. Muller Lid RvT

Y. Draisma Lid RvT

M. Hevink Lid RvT
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C   Overige gegevens

C1 Controleverklaring
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Accountants - Belastingadviseurs - Management Consultants
Zuiderval 60 - Postbus 2323 - 7500 CH Enschede
Tel: 088 277 11 00 - enschede@mazars.nl

MAZARS N.V.
Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296)

CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2019

ONS OORDEEL
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente
te gemeente Hof van Twente gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
n geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte

en de samenstelling van het vermogen van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof
van Twente op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming
met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de bepalingen van en krachtens
de Wet normering topinkomens (hierna WNT);

n zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties
over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen
in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijs-
accountantsprotocol OCW 2019.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. het exploitatieoverzicht over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en het
Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente, zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).



Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

GEEN CONTROLEWERKZAAMHEDEN VERRICHT TEN AANZIEN VAN DE
ANTICUMULATIEBEPALING VAN ARTIKEL 1.6A WNT EN ARTIKEL 5 LID 1(J)
UITVOERINGSREGELING WNT
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij geen
controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het ontbreken
daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1
onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel
of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris
vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT
plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
n het bestuursverslag;
n de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
n met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
n alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en

paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 is
vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijs-
accountantsprotocol OCW 2019 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.



BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT
VOOR DE JAARREKENING
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de
bepalingen van en krachtens de WNT. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het
rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede
de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen. In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in
staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit
kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht,
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af
te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.



Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, het Controleprotocol
WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
n het identificeren en inschatten van de risico’s:

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of
fraude;

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de
balansmutaties, die van materieel belang zijn;

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

n het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;

n het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;

n het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet
langer kan handhaven;

n het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

n het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en
lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand zijn gekomen.



Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Enschede, 24 juni 2020

MAZARS N.V.

WAS GETEKEND

G.J.H. Oude Voshaar RA




