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1. Voorwoord 
 
Wat een jaar! 
2020 heeft wereldwijd in het teken gestaan van de COVID-19 pandemie. Als samenleving, in bedrijven, instellingen, scholen 
en thuis hebben we ons leven, het werken en leren geheel nieuw vormgegeven binnen de maatregelen en richtlijnen van 
het RIVM. Een virus en de maatregelen daartegen beheerste het leven. Het was daarmee een historisch en bizar 
kalenderjaar, ook voor Willem van Oranje Scholengroep. 
 
In dit jaarverslag presenteren en verantwoorden we zoals in andere jaren onze financiële en onderwijskundige resultaten. 
 
Waardering 
Meerdere keren in het jaar moesten we dealen met meer of minder coronabesmettingen, met verrassende maatregelen en 
veranderende omstandigheden. Thuisonderwijs, dagelijks online werken via Teams, geen handen geven, mondkapjes, 
anderhalve meter, leerlingen op school èn thuis; onderwijs werd uitgeroepen tot cruciale sector. Heel veel dank en 
waardering voor alle medewerkers van de scholengroep en het facilitairbedrijf. Als ‘het kapitaal’ van onze scholen hebben 
jullie het verschil gemaakt voor heel veel leerlingen, waren jullie betrokken en hielden jullie vol. Een topprestatie in 2020. 
Dank jullie wel! 
 
Verdriet 
In 2020 konden medewerkers soms wegens ziekte of door bijzondere omstandigheden niet werken. Ook rouwden we om 
het verlies van een geliefde en gewaarde docente en collega die ons onverwacht is ontvallen. Met dankbaarheid en als een 
lieve ‘moeder’ voor de leerlingen blijven we haar herinneren. 
 
Bedrijfsvoering 
In 2020 zijn de financiële resultaten beïnvloed door nieuwe cao’s met salarisverhogingen en door de krimp van het aantal 
leerlingen. Het verlies van marktaandeel is aanleiding geweest voor een imago-onderzoek en meer gerichte werving van 
nieuwe leerlingen. Minder leerlingen maakte ook dat we voor het verlagen van de lerarenformatie een sociaal plan met de 
vakbonden hebben afgesloten. 
 
In ontwikkeling 
Onze scholen en het stafbureau werken vanuit hun plannen en de gerealiseerde resultaten permanent aan een verbetering 
van onderwijs om daarmee tot het beste onderwijs voor leerlingen te komen. Belangrijk vinden we dat kwaliteit een 
gewoonte is en geen toneel (een daad) zoals lang geleden Aristoteles dat al zei. In deze beoogde kwaliteitscultuur is 
bewuste en duurzame personeelsontwikkeling wezenlijk. Om goed onderwijs mogelijk te maken, faciliteert Willem van 
Oranje Scholengroep dat medewerkers met plezier in beweging zijn. 
 
Met dit jaarverslag leggen we in cijfers en in woorden verantwoording af over het onderwijsjaar 2020 van Willem van Oranje 
Scholengroep. Daarin kijken we ook vooruit en zoomen we in op ontwikkelingen. 
 
We geloven dat ons werk gezegend wordt. Zo belooft de Heer: ‘Ik zal jullie akkers op de juiste tijd regen geven, in het najaar 
en in het voorjaar. Je zult je oogst binnenhalen, koren, wijn en olie’1 
 
Door leerlingen een veilige en uitdagende leeromgeving te bieden geven wij ze ruimte en tegelijkertijd structuur om zelf te 
ontdekken wie ze zijn en wat ze willen, zonder dat we het ontwikkelproces loslaten, ook niet in coronatijd. We laten 
leerlingen tot bloei komen vanuit geloof, hoop en liefde. Geven ze ‘regen’ in de brede zin van onderwijs. Niet alleen cognitief, 
maar ook breder als een gids op het pad naar ontplooiing, geloof in eigen kunnen en het vinden van hun plek in de 
maatschappij. Door deze ontwikkeling ontstaan groeiringen binnen ons onderwijs, zoals bij een boom. De cirkels geven aan 
hoe de tijd haar werk doet. De druppel in het hart van ons logo staat symbool voor wat de vruchten voortbrengen: olijfolie. 
Olie als brandstof. Voedzaam en helend. Juist die oogst willen we binnenhalen. We oogsten hiermee mooie jonge mensen, 
klaar voor hun eigen plek in de maatschappij. 
 
 
Jan Maarten de Bruin 
Voorzitter College van Bestuur 
 

                                                             
1 Deuteronomium 11:14 
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A. Bestuursverslag 
 
 

2. Thema’s vanuit wet- en regelgeving 
 
Willem van Oranje Scholengroep legt verantwoording af over de politieke of maatschappelijke thema’s voor het PO en VO 
zoals benoemd in de brieven van de Minister van november 2019 en 2020. Strategisch personeelsbeleid wordt beschreven 
in paragraaf 6.5, passend onderwijs in paragraaf 3.6 en de hoofdstukken 7 en 8. Allocatie van middelen naar schoolniveau is 
opgenomen in de jaarrekening. De uitputting van de convenant gelden wordt toegelicht in paragraaf 2.2. De invloed van 
corona op het onderwijskundig beleid wordt beschreven in de hoofdstukken 4, 6 en 8, terwijl de invloed op het financieel 
resultaat van 2020 en de meerjarenbegroting vanaf 2021 wordt beschreven in respectievelijk de paragrafen 7.2 en 7.6.2. 
Werkdrukregulatie PO wordt toegelicht in onderstaande paragraaf 2.1. Onderwijsachterstanden in het po zijn nauwelijks van 
toepassing. Voor het VO worden de techniekgelden vmbo toegelicht in 2.3 en komen toetsing en examinering aan de orde 
bij 6.6 en hoofdstuk 8. De inzet van de prestatieboxmiddelen wordt toegelicht in de paragrafen 3.5, 6.5.4, 6.6 en in 
hoofdstuk 8. 
 
 
2.1 Werkdrukregulatie PO 
 
In februari 2018 sloot de PO-raad samen met de vakbonden en Minister Slob het Werkdrukakkoord. Elke school krijgt met 
ingang van het schooljaar 2018-2019 een bedrag per leerling, voor schooljaar 2019-2020 was dat € 225,- per leerling en 
voor schooljaar 2020-2021 was dat € 244,- per leerling. De hoogte van het budget per school (brin) wordt vastgesteld op 
basis van het aantal leerlingen op 1 oktober voorafgaand aan het betreffende schooljaar. Voor schooljaar 2020-2021 geldt 
dus het leerlingaantal per 1 oktober 2019. Deze extra middelen zijn structureel en worden verstrekt via het budget voor 
personeels- en arbeidsmarktbeleid. 
 
Op basis van uitkomsten van gesprekken over werkdrukregulatie tussen directies en teams, hebben de directies een 
bestedingsplan met bestedingsdoelen voor de verlaging van de werkdruk opgesteld. De GMR heeft ingestemd met het 
voorstel voor de besteding van de werkdrukmiddelen en het college van bestuur heeft de bestedingsplannen goedgekeurd. 
In dit jaarverslag worden de middelen 2019-2020 voor 7/12e  deel en de middelen 2020-2021 voor 5/12e deel financieel 
verantwoord. 

 
 
Binnen sector VO worden geen werkdrukgelden ontvangen vanuit DUO. Het college van bestuur heeft werkdrukgelden c.q. 
ambitiegelden onder voorwaarden beschikbaar gesteld voor deze sector. Om deze middelen te besteden, dienen 
onderbouwde plannen te worden ingediend. Alleen door het college van bestuur goedgekeurde plannen kunnen ten uitvoer 
worden gebracht. In de kadernota bij de begroting zijn de voorwaarden opgenomen. De inzet wordt gedaan vanuit de 
reserves van de stichting. 
 
Vanuit de PMR VO is een taskforce ingesteld die zich bezig heeft gehouden met werkdrukbeleving. In Wijk en Aalburg zijn de 
werkdrukgelden o.a. besteed aan klassenverkleining. In Waalwijk zijn de middelen met name ingezet op verbetering van de 
informatievoorziening door aanpassing van de portal en uitbreiding van de ondersteuning aan scholieren om hun 
betrokkenheid tot het onderwijs te vergroten. 
 
De middelen zijn zowel voor PO als VO ingezet conform opgestelde plannen. 
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2.2 Eenmalige middelen vanuit Convenant aanpak lerarentekort 
 
In 2019 heeft het kabinet ruim een miljard euro beschikbaar gesteld voor ‘urgente maatschappelijke problemen’. Dit is in 
november 2019 bekend gemaakt bij de presentatie van de najaarsnota. Het geld is onder andere bestemd voor het 
aanpakken van het lerarentekort en de werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs. 
Dit is vastgelegd in het convenant dat sociale partners op 1 november 2019 sloten met Minister Slob. Hiermee is een bedrag 
gemoeid van in totaal 460 miljoen euro. 
 
Het Ministerie van OCW heeft de ‘Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019’ in december 2019 
gepubliceerd. De regeling geeft aan dat vo-scholen eenmalig per leerling € 154,96 ontvangen. Scholen kunnen deze extra 
middelen uitgeven aan bijvoorbeeld meer ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende leraren, begeleiding 
van zij-instromers, onderwijsinnovatie of maatregelen arbeidsmarktvraagstukken. In 2020 is een bedrag van € 51.679 
besteed rondom werkdrukverlichting. 
 
De regeling geeft aan dat po-scholen eenmalig per leerling € 99,25 ontvangen. Aanvullend heeft het SBO in 2020 eenmalig 
per leerling € 92,30 ontvangen. Deze bedragen zijn ter (gedeeltelijke) dekking van de gestegen lasten uit de nieuwe CAO PO 
2019-2020 die op 10 januari 2020 is bekrachtigd door betrokken (onderhandelings)partijen. In 2020 is het volledige bedrag 
(€ 77.429) besteed ten behoeve van bovenstaande. 
 
Het geld is in december 2019 uitgekeerd. Op basis van berichtgeving vanuit het Ministerie van OCW, per januari 2020, is 
bekend gemaakt dat deze eenmalige middelen volledig in 2019 dienen te worden verantwoord, daarmee een verhoging van 
het resultaat 2019. Verantwoording over het uitgekeerde bedrag vindt op dezelfde wijze plaats in de jaarrekening als de 
verantwoording over de rest van de bekostiging. In de begroting is rekening gehouden met uitgaven in de komende jaren in 
het kader van deze middelen. Hiervoor is geen bestemmingsreserve gevormd. 
 
 
2.3 Subsidieverantwoording techniekgelden vmbo 
 
In 2019 is door het team Techniek een visiedocument opgesteld. Dit visiedocument was de basis voor het techniekplan voor 
de regio ‘Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem en Altena’. Dit techniekplan heeft subsidie gekregen en de gelden daarvan 
worden in de regio verdeeld. In de uitvoering in 2020 blijkt corona een stagnerende factor. Er zijn minder ontmoetingen met 
bijvoorbeeld het bedrijfsleven in de regio of vervolgonderwijs mogelijk en ook het aantal stages en de uitvoering daarvan is 
beperkt tot zelfs geheel onmogelijk. Dit zorgt voor vertraging van het leerproces. Het bedrijfsleven in de regio co-financiert 
het project STO. De middelen worden op de deelnemende scholen ingezet, dit betreft zowel personele als materiële inzet. 
Bij de inzet van deze aanvullende bekostiging is voldaan aan de verplichtingen die daaraan zijn verbonden. 
 
In 2018/2019 was er sprake van een voorbereidende fase. In 2020 heeft dit een vervolg gekregen met een transitiefase die 
doorloopt tot 2023. Onderdelen van de transitiefase zijn ‘de basis op orde’, hotspots (techniekcentra bemenst door 
docenten en bedrijfsleven), technologielessen op de basisscholen, etc. 
 
Voor Sterk Techniekonderwijs (STO) is een deel van de baten, op basis van de gerealiseerde lasten 2020 (die kunnen 
worden verantwoord) op de balans per 31-12-2020 gezet. Hierdoor zijn de gerealiseerde baten STO lager dan was begroot. 
De op de balans per 31-12-2020 ‘geparkeerde’ middelen worden in de kalenderjaren 2021 en verder ingezet voor dit 
onderwijs. 
 
Hieronder een overzicht ter verheldering: 
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3. Visie en besturing 
 
 
3.1 Missie en visie 
 
Het vertrekpunt voor de concrete invulling van de eigen, lokale identiteit van de scholen is de gezamenlijk geformuleerde 
identiteit van de Scholengroep; het identiteitsbewijs, het paspoort en het Vision Eye van de Scholengroep. 
 
 
3.1.1 Cultuur en identiteit 
 
Voor Willem van Oranje Scholengroep is de Protestants-Christelijke signatuur de basis. We geloven dat Jezus in woord en 
daad betekenis geeft aan ons leven. Tolerantie is daarbij een belangrijk begrip. Ieder mens is welkom, uniek en waardevol en 
heeft zijn of haar eigen talenten. In de gedachte van hoop geven we vorm aan de cultuur en identiteit van de scholen. 
 
We gaan respectvol met elkaar en onze omgeving om. We inspireren onze leerlingen om zich te ontwikkelen tot sterke 
individuen. Dat doen we met enthousiaste en bevlogen docenten met liefde voor hun vak en de school. Bovendien steunen 
en helpen alle medewerkers van de scholengroep elkaar met advies en opbouwende feedback. 
 
 
3.1.2 Missie 
 
Onze missie is leerlingen te begeleiden op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid in een omgeving waarin zij zich 
kunnen ontwikkelen tot sterke individuen met als doel een betekenisvolle plek in onze samenleving te vinden, met 
zelfvertrouwen en eigenwaarde. 
Dat doen we door onze leerlingen te stimuleren zelf hun talenten en ambities te ontdekken, ieder op zijn of haar eigen wijze. 
Daartoe bieden we een veilige en uitdagende leer- en leefomgeving, nauw in verbinding met de maatschappij om ons heen. 
 
 
3.1.3 Visie 
 
De samenleving waarin wij leven en leren is voortdurend in beweging. Onze visie is om innovatief met veranderingen om te 
gaan en daarbij de ontwikkeling van onze leerlingen als prioriteit te blijven zien. Hun uniekheid, evenals die van collega’s, 
zien we als zeer waardevol. Binnen onze gezamenlijke kernbelofte en identiteit is ruimte voor eigenheid en ambities. 
 
 
3.2 Besturing 
 
 
3.2.1 Onderwijsaanbod 
 
De Bron, de Juliana van Stolbergschool en de Koningsschool bieden regulier basisonderwijs. SBO Daltonschool De Leilinde 
is een school voor speciaal basisonderwijs. Op de Koningsschool wordt tevens Linus-onderwijs aangeboden, een 
onderwijsvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen die vanwege hun cognitief talent meer uitdaging nodig hebben. 
 
Het Willem van Oranje College Wijk en Aalburg kent de onderwijssoorten: vmbo bb, vmbo kb, vmbo g(t), havo en vwo. Het 
onderwijs op havo-niveau wordt alleen aangeboden voor klas 1, 2 en 3 en op vwo-niveau alleen aangeboden in klas 1 en 2. 
Daarna vervolgen de leerlingen hun schoolloopbaan op het Willem van Oranje College Waalwijk of een andere VO-school in 
de regio. Naast het reguliere vmbo worden onderwijsprogramma’s geboden die zijn gespecialiseerd in Vakcollege Techniek, 
Ondernemerschap en vmbo T-Business. 
 
Het Willem van Oranje College Waalwijk kent de onderwijssoorten: mavo, mavo/havo, havo, atheneum en gymnasium. Het 
mavo/havo-onderwijs wordt het H6-traject genoemd (in 6 jaar tijd een havodiploma behalen). Naast het onderwijsaanbod 
passend bij een onderwijssoort is er voor elke afdeling ook een extra aanbod en/of zijn er speciale programma’s. 
 
ISK (Internationale Schakelklas) is een andere vorm van onderwijs dan het reguliere VO. Bij ISK-onderwijs wordt gebruik 
gemaakt van de inzichten en leerroutes van LOWAN (ondersteuning onderwijs nieuwkomers). De doelstelling is om 
anderstalige leerlingen zo snel en zoveel mogelijk Nederlands te leren en voor te bereiden op enige vorm van voortgezet 
onderwijs, zodat zij aansluiting krijgen bij een leerjaar dat gezien hun leervermogen, vooropleiding en leeftijd het best bij 
hen past, ofwel bij een beroepsopleiding. 
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3.2.2 Bevoegd gezag 
 
De stichting draagt de naam “Stichting voor Protestants-Christelijk Onderwijs, Bommelerwaard, Land van Heusden en 
Altena en De Langstraat en omstreken” ook genaamd Willem van Oranje Scholengroep. Zij heeft haar statutaire zetel in de 
gemeente Waalwijk. 
 
Naam/Bevoegd gezag : Willem van Oranje Scholengroep 
   Willem van Oranje Facilitairbedrijf BV 
E-mail  : scholengroep@wvoranje.nl 
Website  : www.willemvanoranjescholengroep.nl 
Administratie/Bestuursnr. : 40681 
Kamer van Koophandel : 41100627 (Willem van Oranje Scholengroep) 
   57792534 (Willem van Oranje Facilitairbedrjf) 
Verplichtingsnummer : 61500 en 50500 
 
Voorzitter raad van toezicht : de heer drs. R. Opendorp RA 
 
Voorzitter college van bestuur : J.M. de Bruin 
 
Situering van de scholen : Locatie Waalwijk - 01GH00 
   De Gaard 4 
   5146 AW  Waalwijk 
   Telefoon 0416 – 33 30 69 
   Locatiedirecteur: C.W. Smit 
   Adjunct directeur: J.P.G.A. Straver 
 
   Locatie Wijk en Aalburg - 01GH01 
   Perzikstraat 7, 4261 KC  Wijk en Aalburg 
   Telefoon 0416 – 69 17 22 
   Locatiedirecteur: A. van Vuuren 
 
   Locatie ISK Wereldschool - 01GH04 
   Baardwijksestraat 44, 5142 WG  Waalwijk 
   Telefoon 0416 – 65 22 55 
   Locatiedirecteur: A. van Vuuren 
 
   Locatie De Bron - 05MY 
   Nieuwevaart 11, 5161 AN Sprang-Capelle 
   Telefoon 0416 – 34 53 90 
   Locatiedirecteur: A. Buijs 
 
   Locatie Juliana van Stolbergschool – 10RF 
   Woeringenlaan 20, 5144 CJ  Waalwijk 
   Telefoon 0416 – 33 22 87 
   Locatiedirecteur: G. de Ronde 
 
   Locatie Koningsschool – 06EJ 
   Burg. Van Casterenstraat 41, 5146 GA  Waalwijk 
   Telefoon 0416 – 27 41 45 
   Locatiedirecteur: A. Buijs 
 
   Locatie SBO Daltonschool De Leilinde – 23DC 
   Kasteellaan 41, 5156 CJ Oudheusden 
   Telefoon 0416 – 33 94 83 
   Locatiedirecteur: S.D. Barghoorn 
 
 
  

mailto:scholengroep@wvoranje.nl
http://www.willemvanoranjescholengroep.nl/
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3.2.3 Interne organisatiestructuur 
 
Wij hanteren het principe van verantwoordelijkheid diep in de organisatie leggen. We doen dit door op ieder niveau in de 
organisatie ruimte te geven voor eigen inrichting en uitvoering van beleid. Dat geldt voor scholen, voor teams, voor 
vaksecties en voor medewerkers. Er is sprake van een dienende organisatie. De scholen worden, vanuit hun lokale 
eigenheid, aangestuurd en ondersteund met als doel zo sterk mogelijke kwaliteit, voortkomend uit de eigen identiteit en de 
gemeenschappelijke kaders die er zijn. 
 
Willem van Oranje Scholengroep wordt geleid door een eenhoofdig college van bestuur. Daarnaast krijgen 
locatiedirecteuren taken gemandateerd van het bestuur. De stafmedewerkers ondersteunen het bestuur en de directies. 
 
In het primair onderwijs functioneren de MR-en onder de verantwoordelijkheid van de schooldirecteuren. De GMR heeft 
haar positie op stichtingsniveau en functioneert in relatie tot het college van bestuur. Het voortgezet onderwijs kent één 
gezamenlijke MR. 
 
Locatiedirectie 
De locatiedirecteur van een school is, onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur, integraal belast met het 
schoolbeleid, de schoolontwikkeling, de schoolorganisatie en de dagelijkse leiding van de school. Dit is vastgelegd in het 
managementstatuut. De directeur participeert in het directieoverleg dat een belangrijke rol speelt ten aanzien van de 
beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. 
 
Stafbureau 
Het stafbureau levert diensten aan het college van bestuur en de schooldirecteuren betreffende enerzijds 
beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en evaluatie en anderzijds beheer op de werkterreinen personeelszaken, financiën, 
huisvesting, marketing en communicatie, kwaliteitszorg en -beleid en ICT. 
Binnen het stafbureau zijn eigen “adviseurs” operationeel. Samen werken zij beleid uit in praktisch hanteerbare kaders en 
faciliteren zij de scholen van Willem van Oranje Scholengroep. Zij worden daarbij ondersteund door stafmedewerkers. Waar 
nodig wordt de samenwerking uitgebreid met externe adviseurs. 
 
Talent en Ontwikkeling 
In 2019 is als projectplan voor twee jaar de afdeling Talent & Ontwikkeling ingesteld. Deze afdeling werkt aan de bewijzen 4 
en 5 van het Vision Eye (open mentale instelling en duurzaam, vitaal en wendbaar personeel). Vanuit een onafhankelijke 
positie binnen de organisatie, beweegt de afdeling T&O zich op de niveaus van medewerkers, teams en de scholen. Op 
strategisch niveau houdt de afdeling zich bezig met kaders voor werving en selectie, begeleiden van (nieuwe) collega’s, het 
voeren van ontwikkelgesprekken en de Opleidingsschool. De afdeling T&O heeft als ambitie een waardevolle bijdrage te 
leveren aan werkplezier en ontwikkeling van de Scholengroep. 
 

 
 
  



 

 
 

Jaarverslag 2020 17/06/2021 10 

3.2.4 College van bestuur en raad van toezicht 
 
Willem van Oranje Scholengroep heeft een raad van toezicht met zes personen in 2020: 

• Mevrouw mr. W. van Grieken; 
• De heer drs. T. Groeneveld RA MBA (tot 1 augustus 2020); 
• Mevrouw mr. M.B. Leusink-van Santen; 
• De heer drs. R. Opendorp RA (voorzitter); 
• Mevrouw dr. T.M.M.L. van Schilt-Mol; 
• De heer ir. B.P. de Wit RTD (vice voorzitter). 

 
Het college van bestuur van de Willem van Oranje Scholengroep wordt gevormd door de heer J.M. de Bruin. 
 
De raad van toezicht heeft besloten de vacatures in 2021 in te vullen omdat dan ook de mevrouw Leusink en de heer De Wit 
zullen aftreden. 
 
 
Betaalde en onbetaalde (neven)functies van de bestuurders en toezichthouders 
 
Overzicht nevenfuncties college van bestuur: 
De heer J.M. de Bruin Voorzitter van Stichting d’Alburcht in Wijk en Aalburg (onbezoldigd), Lid deelnemersraad  
 Samenwerkingsverband Langstraat Heusden en Altena PO (onbezoldigd), Lid  
 toezichthoudend bestuur Samenwerkingsverband VO De Langstraat (onbezoldigd),  
 wijkouderling en voorzitter kerkenraad Hervormde Gemeente Aalburg (onbezoldigd) 
 
Overzicht nevenfuncties leden raad van toezicht: 
Mevrouw mr. W. van Grieken Advocaat/partner bij W&W Arbeidsrecht Advocaten ’s-Hertogenbosch (bezoldigd), Voorzitter  
 Klachtencommissie Helicon (bezoldigd), Bestuurder We Do (onbezoldigd), Reisadviseur  
 Holidayplanners (bezoldigd), lid raad van toezicht Stichting Willem van Oranje Scholengroep  
 Waalwijk (bezoldigd) 
De heer drs. T. Groeneveld RA MBA Lid commissie Governance, cultuur en organisatie Verus Woerden (onbezoldigd), Lid raad van  
 commissarissen Huisarts en Zorg Gorinchem (bezoldigd), Voorzitter raad van toezicht  
 Vereniging De Stroming Werkendam (bezoldigd), Voorzitter raad van toezicht Stichting De  
 Waarden Zevenbergen (bezoldigd), lid raad van toezicht Stichting Willem van Oranje  
 Scholengroep Waalwijk (bezoldigd), ouderling met bijzondere opdracht PKN Dongen-Rijen  
 (onbezoldigd), Lid Regionaal College voor het Opzicht van de PKN regio  
 Noord-Brabant/Limburg en Réunion Wallone (onbezoldigd) 
Mevrouw mr. M.B. Leusink-van Santen Secretaris raad van bestuur Stichting Revant Breda (bezoldigd), Voorzitter college van  
 kerkrentmeesters Protestantse gemeente Geertruidenberg (onbezoldigd), lid raad van  
 toezicht Stichting Willem van Oranje Scholengroep Waalwijk (bezoldigd) 
De heer drs. R. Opendorp RA (voorzitter) Partner Baker Tilly (Netherlands) N.V. (bezoldigd), Directeur/Eigenaar Opendorp Beheer  
 BV (bezoldigd), Voorzitter raad van toezicht Stichting Willem van Oranje Scholengroep  
 Waalwijk (bezoldigd), Voorzitter kerkenraad Hervormde gemeente Besoyen Waalwijk  
 (onbezoldigd), Administrateur Musicalgroep Besoyen Waalwijk (onbezoldigd),  
 Penningmeester Stichting Pastorale Arbeid in de Hervormde gemeente Besoyen  
 (onbezoldigd), Administrateur Hervormd gemeentecentrum De Rank (onbezoldigd) 
Mevrouw dr. T.M.M.L. van Schilt-Mol Lector Eigentijds beoordelen en beslissen – HAN (bezoldigd), Lid expertgroep eindtoetsen PO  
 (bezoldigd),  Voorzitter Stichting TheaterRijk (onbezoldigd), Vrijwilliger Voedselbank  
 Gilze-Rijen (onbezoldigd), Academic director master Toetsdeskundige Fontys (bezoldigd),  
 Voorzitter netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o (onbezoldigd), lid raad van toezicht Stichting  
 Willem van  Oranje Scholengroep Waalwijk (bezoldigd) 
De heer ir. B.P. de Wit RTD Directeur/eigenaar Blace BV Sprang-Capelle (bezoldigd), Voorzitter raad van bestuur  
 Stichting Waardeburgh, Stichting Waardeburgh Vastgoed en Stichting Peculium Sliedrecht  
 (bezoldigd), lid raad van commissarissen Lek en Waard Wonen Nieuw-Lekkerland (bezoldigd),  
 Lid bestuur Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer Dordrecht (onbezoldigd), Voorzitter  
 Stichting Elja Vlas Waalwijk (onbezoldigd), lid bestuur ‘Scholen van Oranje’ Dordrecht  
 (onbezoldigd), lid raad van toezicht Stichting Willem van Oranje Scholengroep Waalwijk  
 (bezoldigd) 
 
Bij zowel het college van bestuur als bij de raad van toezicht is geen sprake van conflicterende nevenfuncties. 
 
 
3.3 Naleving branchecode 
 
De raad van toezicht hanteert voor haar functioneren en toezichthoudende rol de in de codes voor goed bestuur (van 
primair en voortgezet onderwijs) opgenomen aanbevelingen van goed bestuur. Er is geen sprake van afwijkingen ten 
opzichte van de code goed bestuur. 
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3.4 Verslag toezichthoudend orgaan 
 
Willem van Oranje Scholengroep wordt door het college van bestuur bestuurd. De raad van toezicht houdt integraal 
toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De wijze van werken is 
vastgelegd in statuten en het reglement van toezicht. De raad van toezicht werkt volgens het model van Policy Governace 
van John Carver. Door de vastlegging van de beleidsuitspraken geeft de raad van toezicht aan het college van bestuur de 
verwachting op de diverse beleidsterreinen aan. De te behalen doelen worden door het bestuur als interpretatie van de 
beleidsuitspraken aan de raad van toezicht voorgelegd. Over het gevoerde beleid en de behaalde doelen wordt uiteindelijk 
door het bestuur verantwoording afgelegd. De beleidsuitspraken zijn geen statisch geheel. Ook in 2020 heeft de raad van 
toezicht de beleidsuitspraken bijgesteld naar aanleiding van de ontwikkelingen op school en de zelfevaluatie van de raad 
van toezicht. 
 
In 2020 heeft de raad van toezicht acht keer vergaderd. Dat was op de bijeenkomsten in januari na, altijd via Teams. De 
corona-richtlijnen zijn strikt opgevolgd om risico op besmetting voor betrokkenen zo klein mogelijk te maken. Ook is er een 
gezamenlijke bijeenkomst van GMR en MR gehouden in februari, waarin het onderwerp: ‘toekomst van ons onderwijs’ aan 
de hand van bewijzen 2 en 3 van het Vision Eye aan bod kwam. Op dezelfde dag is ook een bezoek gebracht door de raad 
van toezicht aan de school in Wijk en Aalburg, waar met directie en teamleiders is gesproken over het onderwijs op school 
en de specifieke uitdagingen in de ontwikkelingen van het techniekonderwijs. 
 
Belangrijkste onderwerp op de vergaderingen in 2020 was de meerjarenbegroting. In de vergadering in februari bleek dat 
de meerjarenbegroting de komende jaren niet sluitend was. Door bestuurder is een plan gemaakt, waardoor reeds in de 
zomer van 2020 voor het jaar 2021 een behoorlijke ombuiging gerealiseerd is. Door de terugloop in het aantal nieuwe 
leerlingen (een grotere krimp dan op grond van het cohort verwacht mocht worden) is met name in het VO in Waalwijk 
sprake van een te grote vaste formatie. Als raad van toezicht hebben wij met het college van bestuur gesproken hoe de 
ombuiging kan plaatsvinden naar een nieuw begrotingsevenwicht waarbij de kwaliteit van het onderwijs in de 
tussenliggende tijd op niveau blijft. De plannen zijn uiteindelijk goedgekeurd en in het schooljaar 2023/2024 zal de 
meerjarenbegroting weer positief moeten zijn. 
 
Naast de meerjarenbegroting werden uiteraard de standaard zaken als het jaarverslag 2019, na bespreking met de 
accountant, en de begroting 2021 goedgekeurd. Ook werden de schoolresultaten uitgebreid besproken. Het reglement van 
de raad van toezicht werd aangepast aan de nieuwe code goed bestuur in het primair onderwijs. 
In het kader van de ontwikkeling van de raad hebben alle leden een TMA (Talenten Motivatie Analyse) gemaakt en zijn de 
resultaten hiervan in de raad besproken met de adviseur van de school. Dit gaf inzicht in de groepsdynamiek als ook welke 
competenties een aanvulling in de raad kunnen zijn. 
Er was een gesprek met de functionaris gegevensbeheer in het kader van de AVG-ontwikkeling om kennis te nemen van de 
meldingen als ook de daarop volgende acties die zijn uitgezet. 
Vanwege de terugloop in leerlingen is een uitgebreid imago-onderzoek gehouden welke door bestuur en raad is besproken 
en waarmee het bestuur aan de slag is om samen met het directie team de uitkomsten te implementeren. 
 
Overige onderwerpen die aan de orde zijn geweest in 2020: 

• Huisvesting, met name t.a.v. Juliana van Stolbergschool 
• Voortgangsrapportages (financieel / personeel) 
• Bezoldigingsklasse 2020 
• Sociaal plan 
• Samenwerking in de regio (PO en VO) 

 
Iedere vergadering is er door de raad zowel zonder als in aanwezigheid van het college van bestuur vergaderd. In de zomer 
van 2020 stopte de heer T. Groeneveld als lid van raad (reglementair). In januari 2020 is de werving van nieuwe leden van 
de raad opgestart. Na twee rondes zonder een opvolger, is besloten om een werving- en selectiebureau in te schakelen wat 
uiteindelijk heeft geleid tot één benoeming in 2020 en één benoeming begin 2021 in de open vacatures. Onder de 
kandidaten is een inkomend voorzitter. 
 
De remuneratiecommissie heeft begin 2020 een beoordelingsgesprek gehouden met het college van bestuur over 2019. 
Voor dit gesprek is input gevraagd aan alle afzonderlijke leden van de raad van toezicht als ook aan de MR en GMR om 
hiermee een breder beeld van het functioneren van de bestuurder te verkrijgen. Bestuurder heeft zelf een reflectie op 
eigen functioneren opgezet waarna een open gesprek heeft plaatsgevonden. Aan het einde van het jaar is opnieuw de 
procedure voorbereid binnen de raad ten aanzien van de beoordeling over 2020. 
 
De raad van toezicht dankt de bestuurder en in hem alle personeelsleden en betrokkenen bij Willem van Oranje 
Scholengroep voor hun inzet in het afgelopen jaar, wat zich kenmerkte door moeilijke onderwijsomstandigheden vanwege 
alle perikelen met corona. We zijn dankbaar voor de behaalde resultaten en weten dat dit alles niet zonder hulp van de 
Allerhoogste tot stand was gekomen. 
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3.5 Omgeving (internationaal, nationaal, regionaal, lokaal) 
 
Scholen realiseren hun opdracht in hun directe omgeving. Educatieve regionale kracht wordt vergroot door samenwerken 
met de diverse partners uit de omliggende streek. Bij krimp van leerlingaantallen zetten we in op het behouden van 
diversiteit van onderwijsaanbod. Ook dit vraagt om samenwerking met anderen in de regio. Willem van Oranje Scholengroep 
is een maatschappelijk verbinder (regio, bedrijven, vervolgonderwijs, oud-leerlingen, ouders, basisonderwijs, kerk). De 
relaties worden onderhouden om voeling te hebben met wat de maatschappelijke context (nu en in de toekomst) vergt van 
leerlingen. 
 
We zijn nieuwsgierig naar de vraag en verwachtingen van de afnemers, ouders en toeleverende scholen. De verwachtingen 
die zij van onze leerlingen hebben, willen wij zo goed mogelijk beantwoorden vanuit de gedachte ‘wat kan wel’ in plaats van 
‘wat kan niet’. Onze respons moet leiden tot een afgewogen beweging op innovaties en veranderingen in ons onderwijs, 
zichtbaarheid daarvan en meer vertrouwen in en een positief imago van onze organisatie. 
 
Samenwerkingsverbanden 
Willem van Oranje Scholengroep is aangesloten bij de samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs in de 
regio: Samenwerkingsverband Langstraat, Heusden Altena (PO 30-10) en Samenwerkingsverband VO De Langstraat (VO 
30-09). De Scholengroep participeert in de samenwerkingsverbanden zowel op bestuurlijk als op schoolniveau. Vanuit het 
voor alle scholen opgestelde ondersteuningsplan en de voor elke school afzonderlijk geldende schoolondersteunings-
profielen wordt inhoud en vorm aan passend onderwijs gegeven. De samenwerkingsverbanden en schoolbesturen voeren 
jaarlijks monitoringsgesprekken waarin resultaten en inzet van middelen over en weer worden verantwoord. De uitkomsten 
worden besproken in het overleg met gemeenten en binnen het bestuur van de samenwerkingsverbanden en worden 
voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad waarin ouders en medewerkers van scholen zijn vertegenwoordigd. 
 
Gemeenten 
Willem van Oranje Scholengroep is door de locatie van haar scholen verbonden aan de gemeenten Altena, Heusden en 
Waalwijk. Binnen deze gemeenten participeert de Scholengroep actief in de (wettelijke) overleggen zoals het op 
overeenstemming gericht overleg (OOGO) over onderwijshuisvesting en de lokale educatieve agenda (LEA). De wijze van 
organisatie van het overleg verschilt per gemeente. 
 
Ouders/verzorgers 
Ouders/verzorgers zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraden van de scholen en in de gemeenschappelijk raad 
in de sector primair onderwijs. Daarnaast zijn er op scholen in verschillende vormen ‘klankbordgroepen’ waarin met ouders 
wordt gesproken over de visie en missie van de school en de wijze waarop onderwijs wordt vormgegeven en georganiseerd. 
 
Bedrijven/instellingen 
Scholen zijn middels samenwerkingsovereenkomsten gebonden aan instellingen of bedrijven in de nabijheid van de school. 
Voorbeelden hiervan zijn samenwerking met Bibliotheek Altena in Wijk en Aalburg, verbintenis met Avans Hogeschool en de 
Universiteit van Tilburg vanuit de IBC-opleiding in 4- en 5-havo en het Econasium in de bovenbouw van het vwo. In het 
vmbo vindt samenwerking plaats met Tibo-Veen, een installatiebedrijf dat meewerkt in het programma van de opleiding en 
werkervaringsplaatsen voor leerlingen biedt. 
 
Opleidingsschool Rivierenland 
Willem van Oranje Scholengroep neemt deel aan de Opleidingsschool Rivierenland (OSR) die zich richt op de regio 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en het aangrenzende gebied van West-Betuwe en het Land van Heusden & Altena. Ook in 
de toekomst is het van belang dat in deze regio goed en innovatief onderwijs wordt geboden. De OSR wil studenten uit de 
regio opleiden tot leraren voor de regio. 
Voor alle vakken bachelor en master, voltijd en deeltijd biedt OSR stageplaatsen aan. Studenten worden opgeleid binnen 
een sectie en hebben een werkplekbegeleider. In nauwe samenwerking tussen instituutopleiders en schoolopleider worden 
op de stageschool zelf intervisie, studie en stage verzorgd. Ook worden door OSR op de praktijk gerichte 
themabijeenkomsten georganiseerd. 
Vanuit Willem van Oranje Scholengroep wordt deelgenomen aan de werkgroep kwaliteitszorg. 
 
De Stroming 
In 2020 is de samenwerking met De Stroming gestart. De Stroming is een vereniging met 11 basisscholen in het Land van 
Heusden en Altena. De verwachting is dat per 1 januari 2021 de personeels- en financiële administratie van De Stroming zal 
worden gevoerd door het stafbureau van Willem van Oranje Scholengroep. Het traject van voorbereiding in 2020 wordt 
uitgevoerd door medewerkers van het stafbureau en De Stroming en zij worden daarbij ondersteund door ONS 
Onderwijsbureau en Virtutem. 
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3.6 Toegankelijkheid en toelating 
 
PCBS De Bron, de Juliana van Stolbergschool en de Koningsschool zijn scholen die regulier basisonderwijs bieden aan 
leerlingen van 4 - 12 jaar. De scholen zijn algemeen toegankelijk waarbij de Protestants-Christelijke grondslag dient te 
worden gerespecteerd. 
 
SBO Daltonschool De Leilinde biedt leerlingen die zeer moeilijk lerend zijn, gedragsmatige problemen hebben of leerlingen 
met kenmerken van taal-spraakproblematieken een passende plaats. Voor een plaatsing op SBO Daltonschool De Leilinde 
is een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) nodig die wordt afgegeven door de TAC (Toelaatbaarheid en Advies Commissie). 
Daarbij speelt ook de DBG (deskundige bevoegd gezag) een belangrijke rol. Na plaatsing van de leerling wordt een OPP 
(ontwikkelingsperspectief) opgesteld waarin de ontwikkeling van het kind naar een vorm van voortgezet onderwijs in 
kaart wordt gebracht. 
 
Het Willem van Oranje College Waalwijk en het Willem van Oranje College Wijk en Aalburg zijn scholen voor vmbo, mavo, 
havo en vwo. De scholen zijn algemeen toegankelijk waarbij de Protestants-Christelijke grondslag dient te worden 
gerespecteerd. In principe kunnen alle leerlingen met een vmbo, havo- of vwo-advies vanuit de basisschool worden 
ingeschreven. Leerlingen uit groep 8 uit het gebied van SWV De Langstraat en aanpalende samenwerkingsverbanden 
worden rechtstreeks door hun ouders/verzorgers aangemeld bij het Willem van Oranje College. Op het Willem van Oranje 
College Wijk en Aalburg is een Verlengd Aanmeldingstraject (VAT) mogelijk waarbij alle betrokkenen meer tijd hebben om de 
ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen en de gewenste en mogelijke ondersteuning af te stemmen. 
 
Er zijn echter grenzen aan de mogelijkheden van de scholen. Aan niet alle kinderen kan, bijvoorbeeld bij bepaalde 
problematieken, een passende plek worden geboden. De mogelijkheden voor de scholen zijn vastgelegd in het 
schoolondersteuningsprofiel. Voor leerlingen die niet op de school van hun keuze terecht kunnen, wordt in overleg met de 
ouders een passende school binnen het samenwerkingsverband gezocht. 
 
De ISK Wereldschool biedt onderwijs aan leerlingen van 11-18 jaar die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen 
om succesvol te zijn op het regulier voortgezet onderwijs. Aangezien ISK-onderwijs geen afsluitend onderwijs is, gaat het in 
de visie op onderwijs niet alleen om taalonderwijs, maar ook om een pedagogisch klimaat gekenmerkt door geborgenheid 
en veiligheid als krachtige leeromgeving. Na enige tijd wordt door de mentoren een voorlopig uitstroomprofiel vastgesteld 
waarin wordt getracht zo goed mogelijk te voorspellen welke onderwijsrichting na de ISK het beste bij de leerling past en 
hoeveel tijd de leerling op de ISK daarvoor nodig heeft. 
 
 
3.7 Klachten 
 
De Willem van Oranje Scholengroep heeft op alle locaties interne vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen zijn 
voor zowel leerlingen, personeel als ouders beschikbaar. 
 
In 2020 zijn er bij Willem van Oranje Scholengroep geen klachten ontvangen. 
 
Willem van Oranje Scholengroep is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. De externe vertrouwenspersonen zijn 
niet benaderd met een officiële klacht. 
 
Willem van Oranje Scholengroep heeft een klokkenluidersregeling. In 2020 is er geen gebruik gemaakt van deze regeling. 
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4. Risicomanagement 
 
Deze paragraaf is opgenomen als onderdeel B Overige rapportages van de verplichte gegevensset die door het Ministerie is 
voorgeschreven (B1 en B2). 
 
 
4.1 Strategie en risico’s 
 
De Governance Code stelt dat er systemen nodig zijn voor risicobeheersing en -controle. Dat is de verantwoordelijkheid van 
het college van bestuur. De raad van toezicht heeft de verantwoordelijkheid erop toe te zien dat deze systemen er zijn en 
dat het bestuur zorgt voor het adequaat functioneren daarvan. 
 
Willem van Oranje Scholengroep hanteert risicomanagement. Bij risicomanagement gaat het om het identificeren en 
kwalificeren van risico’s en het periodiek en systematisch doorlopen van de organisatie op risico’s, met als doel de gevolgen 
ervan te elimineren, verminderen of verkleinen. 
 
Een risico is de kans dat het zich voordoet vermenigvuldigd met de impact. De prioritering geeft aan naar welke risico’s de 
eerste aandacht dient uit te gaan. Hiermee ontstaat een model voor integraal risicobeleid. Inzicht in de risico’s stelt de 
stichting in staat om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat toekomstige investeringen op de lange termijn in 
verhouding staan tot de vermogenspositie van de stichting. 
 
Tweemaal per jaar worden de risico’s besproken met het college van bestuur, de stafmedewerkers en de locatiedirecteuren. 
 
In het opstellen van het risicomanagement van Willem van Oranje Scholengroep zijn 24 risico’s geïdentificeerd, verdeeld 
over 6 risicogebieden. Het benodigde weerstandsvermogen om deze risico’s financieel op te vangen, mochten deze zich 
allen in de praktijk realiseren, bedraagt € 2.993.600. Dit is gelijk aan 13,3% van de lumpsum 2020 en daarmee in lijn met de 
algemeen geldende richtlijn om een weerstandsvermogen van zo’n 10 tot 15% van de lumpsum aan te houden. 
 
Dit weerstandsvermogen past binnen het eigen vermogen van de stichting. Het eigen vermogen bedroeg in 2020 
€ 5.546.511. Het verschil tussen het eigen vermogen en het weerstandsvermogen is beschikbaar voor onderwijsinhoudelijk 
beleid. In de meerjarenbegroting 2021-2025 wordt dit vermogen aangewend. Hierna resteert naar verwachting een eigen 
vermogen van € 3.643.822, wat nog steeds toereikend is in relatie tot het weerstandsvermogen. 
 
In onderstaande tabel zijn de verschillende risico’s ingeschaald in termen van kans en impact. 

 
* Noot: indien een risico zich bij verschillende scholen voordoet en dat risico op die scholen verschillend wordt ingeschat in termen van 
kans en impact, dan is het risico in de tabel hierboven geplaatst bij de vaakst gegeven inschatting van kans en impact.  
 
De risico’s die direct actie vragen (de rood gekleurde velden) zijn: 
• Leerlingendaling bij De Bron door demografische ontwikkelingen, waardoor de school in haar voortbestaan bedreigd 

wordt (risicogebied: extern risico) 
o Beheersingsmaatregelen: 

▪ Afstemmen (onderwijs)concept op aantal leerlingen. 
▪ Van belang om met college van bestuur afspraken te maken over toekomst met kader. Bij welke omvang blijven 

bestaan en bij welke omvang voornemen tot sluiting. 
▪ Vergroten zichtbaarheid om afname leerlingenaantallen tegen te gaan. 

• Aanpassingen in ventilatie van De Bron en ISK voortkomend uit corona (risicogebied: restrisico). 
o Beheersingsmaatregelen: 

▪ Evalueren van de verschillende oplossingsrichtingen, ook in het licht van de toekomst van de gebouwen van ISK en 
De Bron. 
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• Uitval van personeel bij alle scholen vanwege hoge werkdruk, corona en het lerarentekort in het algemeen. Daarnaast 
specifiek vanwege het sociaal plan in het VO (risicogebied: personeel en arbeidsmarkt). 
o Beheersingsmaatregelen: maatregelen om werkdruk te verlagen, zoals 

▪ Kritische blik op takenpakket medewerkers 
▪ Kritische blik op onderwijstijd leerlingen 
▪ Aanspreken reserves op basis van een plan om werkdruk te reguleren 
▪ Ouderenmaatregel 61+ verlengen 
▪ Uitslag RI&E geeft aanzet tot een plan van aanpak 
▪ Taskforces zijn in gesprek om te komen tot voorstellen om de werkdruk te verlagen 
▪ Zelfsturend team blijven stimuleren 
▪ Inzet onderwijsassistenten 
▪ Inzetten/opzetten extra eigen pool oproepkrachten 
▪ Inzet werkdrukmiddelen 
▪ Vitaliteitsprogramma’s 

• Tekort aan kwalitatief goed personeel bij verschillende scholen (risicogebied: personeel en arbeidsmarkt). 
o Beheersingsmaatregelen: 

▪ Partner in Opleidingsschool Rivierenland (OSR) om meer en meer zelf personeel op te leiden. 
▪ Participeren in RAP regio Midden Brabant voor Willem van Oranje College locatie Waalwijk 
▪ (Niet-vrijblijvende) samenwerking met andere PO besturen om gezamenlijk de werving & selectie te verzorgen. Een 

voorbeeld hiervan is de samenwerking met De Stroming. 
 
 
Zoals ook blijkt uit enkele van de beschreven risico’s hierboven, heeft corona enerzijds geleid tot een aantal risico’s en 
anderzijds meegewogen in meer generieke risico’s, zoals het risico op uitval van personeel. 
 
 
4.2 Verantwoording gevoerd risicomanagement 
 
Vanuit de Code Goed Onderwijsbestuur is het bestuur verplicht verantwoording af te leggen over de risicobeheersing van 
de organisatie. De wet verplicht de onderwijsinstellingen om in de jaarrekening in hun jaarverslag verantwoording af te 
leggen over het gevoerde risicomanagement. In 2020 zijn er geen risico’s geweest die de huidige strategie of continuïteit 
van de organisatie negatief hebben beïnvloed en/of ernstig hebben bedreigd. Wel hebben de coronapandemie en de 
dalende leerlingenaantallen impact gehad op de organisatie. 
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5. Bedrijfsvoering 
 
 
5.1 Bedrijfsvoering 
 
Binnen Willem van Oranje Scholengroep ondersteunt het stafbureau de directies en het college van bestuur op een aantal 
gebieden. De ontwikkeling van de staf die is ingezet onder externe begeleiding, heeft in 2020 geresulteerd in een andere 
vorm van organiseren van de staf. De samenwerking met deze externe partij is hierdoor dit jaar beëindigd. Er is een 
splitsing ontstaan tussen enerzijds ‘harde’ bedrijfsvoering en anderzijds personeelsontwikkeling door de afdeling Talent en 
Ontwikkeling. Het adviseursoverleg is gecontinueerd, maar ook hier is een verandering doorgevoerd. De adviseurs financiën 
en facilitair maken geen deel meer uit van het adviseursoverleg maar worden hierin vertegenwoordigd door de controller en 
de directeur bedrijfsvoering. 
 
In 2020 is ook gestart met de samenwerking met De Stroming, een vereniging van basisscholen in het Land van Heusden 
en Altena. Het stafbureau van Willem van Oranje Scholengroep zal vanaf 1 januari 2021 de financiële en 
personeelsadministratie voor De Stroming gaan verzorgen. Mede vanwege deze uitbreiding is er voor gekozen om de 
ondersteuning door Sterk-Onderwijs af te sluiten en gezamenlijk een controller aan te stellen. Ook zal Afas Insite worden 
aangepast aan de nieuwe organisatie. Het stafbureau wordt in dit proces ondersteund door ONS Onderwijsbureau en 
Virtutem. 
 
Door de afdeling Talent en Ontwikkeling is dit jaar gestart met een pilot gesprekkencyclus, gebaseerd op bewijs 4, open 
mentale instelling, en bewijs 5, duurzaam, vitaal en wendbaar personeel, van het Vision Eye. De invulling van de bestaande 
gesprekkencyclus was aan herziening toe. De bedoeling van de pilot was te onderzoeken hoe medewerkers en 
leidinggevenden samen kunnen komen tot een effectieve aanpak rondom ontwikkeling die bijdraagt aan beter functioneren 
en betere prestatie op langere termijn op zowel individueel als organisatieniveau. De pilot ‘het goede gesprek’ streeft een 
continue en open dialoog over functioneren én ontwikkelen na. Aan de pilot hebben stafmedewerkers en directeuren 
deelgenomen, verdere uitrol van de nieuwe gesprekkencyclus zal voor de gehele organisatie plaatsvinden vanaf 2021. 
 
Thuiswerken is vanaf het begin van de corona-epidemie een belangrijke maatregel geweest om het virus terug te dringen. 
De medewerkers van het stafbureau hebben daarom vaak thuis gewerkt en het advies van het kabinet daarover zo veel als 
mogelijk opgevolgd. Hoewel het beperkte collegiale contact als gemis werd ondervonden, zijn de ervaringen met 
thuiswerken positief ervaren. 
 
Focus in 2021 zal qua bedrijfsvoering liggen op: 

1. Samenwerking met De Stroming en mogelijk zelfs meerdere partijen; 
2. Optimaliseren van de inrichting van Afas (Insite); 
3. Opstellen procesbeschrijvingen; 
4. Klanttevredenheid onderzoeken; 
5. ‘Werken vanuit de bedoeling’: bedoelen, bewegen en bereiken. 

 
 
5.2 Duurzaamheid 
 
De Scholengroep werkt vanuit een houding van verantwoordelijkheid. Dat komt terug in de aandacht voor duurzaamheid in 
bedrijfsvoering en huisvesting. 
 
Zo zijn, mede vanwege corona, in de schoolgebouwen de CO2-gehaltes gemeten. Gebleken is dat de scholen gezonde 
gebouwen zijn en dat er sprake is van toekomstbestendige huisvesting. Ook is tijd- en plaatsonafhankelijk werken, 
waaronder thuiswerken, gestimuleerd om zo minder reisbewegingen te genereren. 

 
In 2020 is een onderzoek gedaan naar het gebruik van ledverlichting. Het streven is om in 2021 de VO-scholen in Waalwijk 
en Wijk en Aalburg hiervan te voorzien. Ledverlichting halveert het energieverbruik voor verlichting en verhoogt het 
weerstandsvermogen van medewerkers. Op de Juliana van Stolbergschool wordt al ledverlichting toegepast. 
 
Bewijs 5 uit het Vision Eye (duurzaam, vitaal en wendbaar personeel) zal het komende jaar nog meer de aandacht krijgen. 
De gesprekkencyclus, met daarin concrete aandacht voor duurzaamheid van personeel en organisatie, zal in 2021 voor de 
gehele scholengroep worden ingezet. 
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6. Ontwikkelingen 
 
 
6.1 Huisvesting 
 
Het schoolgebouw van de Bron is al in 2019 meer ingericht op de veranderde onderwijsbehoefte van leerlingen. Er is een 
ruimte gecreëerd die fungeert als leerplein waar leerlingen in groepjes kunnen werken, overstijgend kunnen leren en die 
tevens een ontmoetingsplek is. In 2020 zijn er geen veranderingen in huisvesting doorgevoerd. 
 
De Juliana van Stolbergschool kampte ook in 2020 met ruimtegebrek en kan daardoor zeer beperkt groeien in 
leerlingenaantal. De school mag niet uitbreiden met lokalen. 
 
In 2020 heeft de gemeente akkoord gegeven voor vervangende nieuwbouw voor de Koningsschool. Deze nieuwbouw zal 
waarschijnlijk plaatsvinden in 2023. In het huidige schoolgebouw aan de Van Casterenstraat is in 2020 een extra 
kleuterlokaal gerealiseerd. 
 
Voor de nieuwbouw van De Leilinde is in 2020 een vlekkenplan opgesteld. De werkgroep heeft een schets gemaakt van een 
projectplan voor de nieuwbouw. Dit plan zal in 2021 worden verfijnd. Diverse andere scholen zijn door de werkgroep 
bezocht om zich te oriënteren op de mogelijkheden en wensen. Ook de aanbesteding en de selectie voor architect en 
aannemer zijn in 2020 afgerond. De verwachting is dat de nieuwbouw 2021 zal worden gestart en in 2023 zal worden 
afgerond. In de tussenliggende periode zullen de leerlingen worden opgevangen in lokalen van het Willem van Oranje 
College Wijk en Aalburg. 
 
Tot juli 2020 heeft ISK Wereldschool bij BaLaDe drie extra lokalen gehuurd, het huidige gebouw is blijvend te klein. 
Gesprekken met de gemeente Waalwijk over andere huisvesting zijn gaande. Verwacht wordt in het voorjaar 2023 hier meer 
duidelijkheid over te verkrijgen. 
 
Op het Willem van Oranje College Wijk en Aalburg is er sprake van dalende leerlingenaantallen, hetgeen als zeer 
teleurstellend wordt ervaren. Een gevolg van de dalende leerlingenaantallen is dat het gebouw een overschot aan ruimte 
heeft. In 2021 zal worden gezocht naar nieuwe gebruikspartners. 
 
Bij het Willem van Oranje College Waalwijk is de mediatheek vergroot zodat een groter leerplein is ontstaan. Ook zijn nieuwe 
leer- en begeleidingsplekken ingericht. De digitaliseringsstap uit 2019 door docenten te voorzien van laptops, was 
ingegeven door de verlaging van werkdruk. Dit bleek echter voorwaardelijk voor het succes van online lesgeven tijdens de 
eerste corona-uitbraak in maart. Docenten konden tijd- en plaatsonafhankelijk werken, ook binnen het schoolgebouw dat 
hierop is ingericht. 
In 2021 worden vernieuwingen verwacht betreffende de inrichting van personeelskamer, aula, studieruimtes en 
personeelskantoren. 
 
 
6.2 ICT 
 
De activiteiten van de afdeling ICT zijn gericht op het bieden van een goede en bruikbare digitale infrastructuur in brede zin 
alsmede het ondersteunen van de gebruikers op de scholen in al hun diversiteit. De werkzaamheden die daarvoor worden 
verricht, zijn niet altijd even zichtbaar in de organisatie doch wel noodzakelijk voor het goed functioneren van het 
onderwijs. De investeringen die hiervoor worden ingezet door ICT zijn hoog en verdienen een korte toelichting. 
 
In 2020 is de uitrol van laptops voor docenten in Wijk en Aalburg gecontinueerd. Alle docenten op deze locatie beschikken 
over een laptop, in Waalwijk was dat al in 2019 gerealiseerd. Zeker vanwege de coronapandemie en het daarbij 
noodzakelijke online onderwijs, is dit een duidelijk voordeel gebleken. In combinatie met Office365 omgeving en de digitale 
lesmethoden is er een scala aan opties voor het geven van online lessen. SBO Daltonschool De Leilinde heeft als eerste 
basisschool gekozen voor laptops. Ook aan deze medewerkers zijn laptops verstrekt. 
Een aantal docenten van ISK Wereldschool zullen in 2021 voorzien worden van een eigen device. 
 
In het jaar 2020 is er naar aanleiding van het laptopproject en in het kader van security gekozen om MFA(Multifactor 
Authenticatie) in te schakelen. Dit is gerealiseerd op de twee VO locaties; Wijk en Aalburg en Waalwijk. Kijkend naar 2021 zal 
dit ook uitgerold worden voor de PO-scholen en ook ISK Wereldschool. 
 
Tevens groeide in 2020 het aantal leerlingen met een eigen device gestaag. Dit leidde ertoe dat er minder geïnvesteerd 
behoefde te worden in digitale werkplekken voor leerlingen. 
 
Op de locatie Waalwijk zijn de interactieve beamers binnenkort afgeschreven en zal een keus gemaakt moeten worden ter 
vervanging. In het najaar van 2020 is ervoor gekozen om een pilot te draaien met interactieve schermen. Helaas is dit 
uitgesteld vanwege corona. In een later stadium in 2021 zal gekeken worden of de pilot alsnog doorgang kan vinden, zodat 
de bruikbaarheid van schermen getest kan worden. 
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Op SBO de Leilinde werd er gewerkt met het geautomatiseerde systeem van Skool. Dit hield in het voorjaar 2020 op met 
bestaan. Hiervoor zijn al nieuwe plannen gemaakt. Er is gekozen voor laptops die via de eigen beheeromgeving Intune 
beheerd worden. Er zal nog een keus worden gemaakt voor een leerlingdevice. Hiervoor is er een proefdevice op de locatie 
achtergelaten om na te gaan of de laptop voldoet voor het gebruik van een device in de lessen in combinatie met 
basispoort en andere leermiddelen. 
 
Het WiFi netwerk is geüpgraded met nieuwe hardware (nieuw accespoint en vervanging switches). 
 
Tevens is in 2020 een nieuw personeelsportaal opgezet en is er een nieuwe website ontworpen en geïmplementeerd voor 
de VO-locaties. Vanwege de verouderde techniek is er eveneens voor gekozen een nieuw ouderportaal in te richten. 
 
In 2021 zal worden gekeken naar de huidige telefonie omgeving die dan ruim vier jaar oud is. Daarvoor zullen we bezien in 
hoeverre we tevreden zijn over de telefonie en welke ontwikkelingen er verder nog zijn bij de leverancier. Mogelijk heeft dit 
een impact op de Back-end en zou er hardware zoals switches vervangen moeten worden. 
 
In 2021 zullen de firewalls van de locatie Waalwijk en Wijk en Aalburg vervangen worden. Ook zal in het najaar van 2021 er 
een upgrade en optimalisatie van het serverpark plaats vinden. Deels betreft dit het upgraden van de bestaande servers. 
Daarnaast wordt er gekeken welke resources eventueel uit gefaseerd kunnen worden voorbeeld; van twee fileservers naar 
één.  
 
In het voorjaar 2021 zal het Hoofd ICT met pensioen gaan. Het Hoofd ICT is eindverantwoordelijk voor beheer en 
instandhouding van bedrijfskritische applicaties en heeft daarnaast ook zijn taken als Hoofd van de afdeling ICT. In het 
kader van de opvolging van zijn functie is de keuze gemaakt om dit op te splitsen qua taken in een taakomvang van 0,6 fte 
voor applicatiebeheer en 0,5 fte voor afdelingstaken. 
 
 
6.3 AVG 
 
In 2019 is de functie van Functionaris Gegevensbescherming (FG) extern belegd bij de CED-groep. Ook is een AVG-
werkgroep ingesteld. 
 
In 2020 is het Informatie beveiliging en Privacy beleid voor de gehele Willem van Oranje Scholengroep vastgesteld met 
instemming van MR en GMR. Hieronder valt o.a. een privacyreglement, gedragscode, protocollen en procedures. Naar 
aanleiding van diverse opmerkingen vanuit de documentencheck door CED-groep, zijn ook de aanmeldformulieren van de 
verschillende scholen herzien. 
 
Vanwege de coronapandemie kon een gepland bezoek op locatie Wijk en Aalburg niet doorgaan, dit zal worden verplaatst 
naar 2021. Wel heeft eind augustus de CED-groep een bezoek gebracht aan de Koningsschool. Naar aanleiding van het 
rapport dat daarover is opgesteld, is er door de AVG-werkgroep een actielijst samengesteld. De punten van deze actielijst 
zijn in samenwerking met de locatiedirecteur, facilitair bedrijf en de AVG-werkgroepleden opgepakt en aangepakt. 
 
Ook heeft de AVG-werkgroep het afgelopen jaar duidelijke aandacht besteed aan bewustwording rondom privacy bij 
leerlingen en personeelsleden. Vanwege corona is het onderwijs op de scholen veelal online gegeven. Dit vraagt om 
duidelijke gedragsregels betreffende het omgaan met beeldmateriaal. Er zijn diverse nieuwsberichten geplaatst op de 
portal, leerlingen en medewerkers zijn geïnstrueerd en in de nieuwsbrieven van de locaties is aandacht besteed aan AVG. 
Tevens is door de werkgroep een flyer AVG ontworpen met daarin een korte uitleg over AVG, achtergronden en regels. Deze 
flyer is op alle scholen verspreid onder de medewerkers. 
 
De FG heeft een toelichting verzorgd in MR, GMR en raad van toezicht en er is een gesprek met de voorzitter College van 
Bestuur geweest. Daarin werden de incidenten en meldingen besproken en zijn adviezen gegeven. In 2020 zijn twee 
meldingen van datalekken gedaan waarvan geen enkele gemeld behoefde te worden bij de AP. Eén van de adviezen is het 
op orde brengen van het register van verwerkingen hetgeen gepland staat voor 2021. 
 
In 2021 zal de werkgroep haar werkzaamheden continueren en hopen we dat het mogelijk is twee locaties fysiek te kunnen 
laten bezoeken door de CED-groep. 
 
Hoewel Willem van Oranje Scholengroep wil en moet voldoen aan de wettelijke bepalingen rondom AVG, legt dit nog steeds 
een grote administratieve druk op de organisatie van de scholengroep. 
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6.4 Leerlingen 
 
Leerlingen PO 

 
In deze tabel zijn alle, zowel gewogen als ongewogen, leerlingen opgenomen. De gewichtenregeling is een subsidieregeling 
in het basisonderwijs die zich richt op het voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden die het gevolg zijn van 
factoren gelegen in de thuissituatie van kinderen. Hoe meer leerlingen een school heeft met een gewicht groter dan 0,0, 
hoe groter het extra budget dat zij van het ministerie van OCW ontvangt. 
 
PCBS De Bron 
PCBS De Bron laat een dalend leerlingaantal zien en de toekomst van de school is onzeker. Vanwege het beperkte aantal 
leerlingen is het team klein en daardoor is het organiseren van activiteiten soms moeilijk te verdelen. In 2020 is onderzocht 
hoe het onderwijs aan deze kleine groep vormgegeven kan worden. In 2021 zal met de beschikbare middelen en 
medewerkers het onderwijs worden verzorgd in drie groepen. Er zal gewerkt worden met stamgroepen met meerdere 
leerjaren. Ook andere combinaties zijn mogelijk bij bepaalde vakken of activiteiten. 
 
Juliana van Stolbergschool 
Op teldatum 1 oktober 2020 had de Juliana van Stolbergschool 361 leerlingen. De school heeft 15 groepen van maximaal 28 
leerlingen. De prognoses geven aan dat er een hogere verwachte groei is dan de school kan huisvesten en er is 
doorlopende controle op leerlingenaantallen. Vanaf 2021 wordt een lichte groei in leerlingen verwacht. Dat leerlingenaantal 
zal waarschijnlijk stabiel blijven tot 2025. In januari 2022 zal de school met een 16e groep starten tot augustus 2022. 
 
Koningsschool 
Per 1 oktober 2020 telt de Koningsschool 189 leerlingen. De verwachting is dat de Koningsschool de komende jaren een 
groei in leerlingenaantallen zal doormaken. Dit op basis van verwachte instroom in de onderbouw en door te verwachten 
leerlingen in het voltijds hoogbegaafdenonderwijs Linus Driessen. 
 
SBO Daltonschool De Leilinde 
Een SBO-school mag niet werven. In 2020 zijn betrekkelijk veel leerlingen (25) uitgestroomd. De school heeft op teldatum 1 
oktober 91 leerlingen, voldoende voor het samenstellen van acht groepen. Het leerlingenaantal is dus stabiel gebleven. Wel 
zijn er voor de komende twee jaren qua instroom zorgen om de leerlingenaantallen vanwege de tijdelijke verhuizing naar 
Wijk en Aalburg. 
 
Leerlingen VO 

 
 
Ook in 2020 zette de dalende trend van het aantal leerlingen binnen de sector VO door. Op 1 oktober 2020 telt locatie Wijk 
en Aalburg 531 leerlingen (incl. 4 vavo-leerlingen) en locatie Waalwijk 1.073 leerlingen (incl. 8 vavo-leerlingen). 
 
De dalende trend in leerlingenaantallen in de sector VO is in 2020 onderzocht door Verus. Het onderzoek beschrijft dat het 
aantal leerlingen op de locatie Waalwijk de laatste jaren meer is afgenomen dan het aantal leerlingen op de vier omliggende 
scholen. Naast een krimp op basis van demografie, is er dus sprake van verlies van marktaandeel. 
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Voor de locatie Wijk en Aalburg toont het onderzoek van Verus aan dat er weliswaar sprake is van een lichte 
leerlingendaling in absolute zin, maar relatief gezien zeer stabiel ten opzichte van de ontwikkeling van andere relevante 
scholen. 
 
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van Verus, hebben de locaties diverse acties in gang gezet om te trachten 
de dalende trend te stabiliseren of te keren. Ook heeft de werving andere accenten gekregen. Het is noodzakelijk een 
duidelijk profiel te realiseren en het is zaak om de onderwijsresultaten goed op orde te hebben. Voor de locatie Waalwijk zal 
er specifieke aandacht worden besteed aan pr, duidelijkere profilering van de school en het intensiveren van contacten met 
basisscholen, met name in Loon op Zand en Kaatsheuvel. Ook voor de locatie Wijk en Aalburg zullen de contacten met 
basisscholen worden geïntensiveerd. Tevens is de naam van vmbo tl gewijzigd in mavo omdat deze locatie meer is dan een 
techniekschool en dit ook wil uitstralen. Ook zullen er nieuwe programma’s voor talentontwikkeling worden aangeboden op 
de gebieden Sport, Tech en Art. 
 
Het aantal leerlingen op ISK Wereldschool kan vanwege de niet te beïnvloeden instroom sterk variëren. Door de 
coronapandemie is de instroom marginaal en de doorstroom vanuit AZC’s zeer beperkt. Het aantal leerlingen is in 2020 dan 
ook teruggelopen. De in 2020 dalende leerlingenaantallen drukken ook op de bekostiging. De verwachting is echter dat, 
wanneer de coronapandemie ten einde is, dit weer op het gebruikelijke aantal zal komen. 
 
 
6.5 Personeel 
 
 
6.5.1 FTE’s 
 
Op 31 december 2020 waren er 323 medewerkers in dienst ten opzichte van 344 medewerkers op 31 december 2019. De 
cijfers betreffen alle medewerkers van scholengroep, inclusief facilitair bedrijf. Medewerkers met een 
vervangingsbenoeming zijn hier niet in meegenomen. In FTE uitgedrukt, ziet dit er als volgt uit in vergelijking met 
verslagjaar 2019: 

 
 
Hieronder de fte inzet van bovengenoemde functiegroepen op 31 december 2020 per locatie: 
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6.5.2 Personeelsopbouw 
 
Per 31 december 2020 is de personeelsopbouw binnen de Willem van Oranje Scholengroep als volgt, waarbij de gemiddelde 
leeftijd in 2020 lag op 47 jaar. Bij de mannen is deze gemiddelde leeftijd 50 jaar en bij de vrouwen 45 jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2020 valt het grootste percentage werknemers in de leeftijdscategorie van 50-60 jarigen, gevolgd door de 
leeftijdscategorie 30-40 jarigen. De groep 60+ volgt vlak na de groep 30-40 jarigen. Dit betekent dat binnen een aantal 
jaren een natuurlijk verloop gaat ontstaan omdat collega’s de pensioengerechtigde leeftijd gaan bereiken. 
 
Verhouding man/vrouw binnen de scholengroep 
Binnen de gehele scholengroep is het aantal vrouwen in verhouding groter dan het aantal mannen. Landelijk komen de 
cijfers van het VO overeen met de VO-scholen van de scholengroep. Het aandeel mannen in het VO landelijk ligt rond de 
50%. Binnen het PO hebben de PO-scholen van de scholengroep een lager aandeel mannen dan de landelijke cijfers 
aangeven. Zo was landelijk gezien het aandeel mannen in het PO 19%. Binnen de scholengroep is dat slechts 6%. 

      
 
 
6.5.3 Ziekteverzuim 
 
De landelijke ziekteverzuimcijfers zijn vergeleken met de sectoren binnen de scholengroep, Hierin is een uitsplitsing 
gemaakt in sectoren en onderwijzend personeel/directie en onderwijsondersteunend personeel. Hieronder een uitwerking 
per sector. 
 
Sector PO 
Binnen het PO heeft de dalende trend die in 2019 te zien was ten opzichte van 2018 verder doorgezet in 2020. Daar waar 
het verzuimpercentage in 2018 nog 12,22% bedroeg was deze 10,78% in 2019 en 10,08% in 2020. In maart is het 
verzuimpercentage het hoogste in vergelijking met de rest van het kalenderjaar. In maart 2020 was sprake van de eerste 
lockdown rondom COVID-19. 
 
Hieronder weergegeven de trendlijn van de verzuimcijfers PO in 2020 per maand. De paarse lijn geeft het gemiddelde weer 
van de gehele scholengroep. 
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Per categorie 
Hieronder een tabel met een vergelijking met de landelijke cijfers gesplitst naar de functiecategorieën en de verzuimcijfers 
van de afgelopen jaren: 
 

 
 
Binnen de categorie OP en directie is er een daling van het verzuimpercentage met bijna 4% in 2020 t.o.v. 2019. Een daling 
was ook al zichtbaar in 2019 t.o.v. 2018. Medewerkers meldden zich gemiddeld 1,1 keer ziek in 2020. Dit is vaker dan in 2019. 
Verder heeft 44% van de medewerkers in het PO zich in 2020 helemaal niet ziekgemeld. In 2019 lag dit met 53% hoger. 
 
Voor wat betreft de verzuimduur is het kort verzuim toegenomen en het middellang, lang en verzuim langer dan 1 jaar is 
afgenomen. Veelal gaat het om gaat het om kort verzuim (tot 7 dagen). Dit heeft waarschijnlijk te maken corona. Met name 
bij lang en langer dan 1 jaar is sprake van een afname. 
 
Binnen het OOP zien we een verdubbeling van het verzuimpercentage in 2020 t.o.v. 2019. Medewerkers meldden zich 
gemiddeld vrijwel net zo vaak ziek als in 2019. Het nulverzuim is lager dan in 2019. 
 
De verzuimduur is wel bij iedere duurklasse toegenomen. Het kort en middellang verzuim kent een lage toename. Met name 
het lang verzuim, verzuim langer dan 1 jaar, kent een fikse toename. 
 
Meer medewerkers hebben zich in 2020 ziekgemeld dan in 2019, maar niet vaker. De verdubbeling van de verzuimcijfers zit 
in het verzuim vanaf duurklassen langer dan 43 dagen. 
 
Sector VO 
Het verzuimpercentage van 2020 lag hoger dan het totale verzuimcijfer van 2019.Wel waren er binnen de duurklasse wat 
lichte verschuivingen. Het verzuim binnen het VO lag in 2019 duidelijk onder het gemiddelde van de scholengroep. In 2020 
zien we dat ook hier een verschuiving heeft plaatsgevonden (paarse lijn). 
 
Op maandniveau in 2020 kennen de maanden oktober, november en december het hoogste verzuimpercentage. Net als in 
het PO is ook in het VO het korte verzuim in maart (tot 7 dagen) hoog te noemen in vergelijking met de andere maanden. In 
deze maand was sprake van de eerste lockdown rondom COVID-19. Daar waar in het PO een daling te zien is gedurende het 
kalenderjaar zien we in het VO juist een toename. 

  
 
Per categorie 
Hieronder een tabel met een vergelijking met de landelijke cijfers gesplitst naar de functiecategorieën en de verzuimcijfers 
van de afgelopen jaren: 
 

 
 
  

Sector PO

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

OP + DIR

Eigen cijfers 13,5 11,5 7,9 1,1 0,84 1,1 51 53 44

Landelijke cijfers 5,9 5,8 n.n.b. 1,1 1,0 n.n.b. 47 49 n.n.b.

OOP

Eigen cijfers 10,4 8,2 17 0,7 1,0 1,0 58 48 39

Landelijke cijfers 6,3 6,2 n.n.b. 1,0 1,1 n.n.b. 54 54 n.n.b.

Verzuimpercentage Meldingsfrequentie Nulverzuim

Sector VO

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

OP + DIR

Eigen cijfers 4,3 5,5 4,9 2,0 1,4 1,3 52 37 36

Landelijke cijfers 5,6 5,6 n.n.b. 1,8 1,6 n.n.b. 34 36 n.n.b.

OOP

Eigen cijfers 8,7 3,4 7,7 1,6 1,1 1,2 64 45 37

Landelijke cijfers 6,0 5,9 n.n.b. 1,2 1,2 n.n.b. 43 46 n.n.b.

Verzuimpercentage Meldingsfrequentie Nulverzuim
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Binnen de categorieën OP en directie zien we een daling van het verzuimpercentage met 0,6% in 2020 t.o.v. 2019. 
Medewerkers meldden zich gemiddeld 1,3 keer ziek in 2020. Dit is vergelijkbaar met 2019. 36% van de medewerkers in het 
VO heeft zich in 2020 helemaal niet ziekgemeld. In 2019 lag dit 1% hoger. 
 
De verzuimduur is voor het kort en lang verzuim toegenomen. Het middellange verzuim is gelijk gebleven. Verzuim langer 
dan 1 jaar is afgenomen. Meer medewerkers zijn dus minder vaak ziek. Maar als ze ziek zijn, is dat vaker kort (tot 7 dagen) en 
vaker lang (43 dagen tot 1 jaar). Ze zijn minder vaak langer dan 1 jaar ziek. 
 
Binnen het OOP is een ruime verdubbeling van het verzuimpercentage in 2020 t.o.v. 2019 te zien. Medewerkers meldden 
zich gemiddeld vrijwel net zo vaak ziek als in 2019. Het nulverzuim is lager dan in 2019. Het verzuim is toegenomen bij de 
duurklassen middellang en lang. Het middellange verzuim (7 tot 43 dagen) is verdubbeld en het lange verzuim (43 dagen 
tot 1 jaar) is verdrievoudigd. 
 
 
Maatregelen 
Vorig schooljaar is de samenwerking aangegeven met het Vervangingsfonds voor het project Plan V. Met de regio adviseurs 
zijn afspraken gemaakt met als doel om het verzuim terug te dringen. Zo is er dit schooljaar concreet gestart met: 
- Intervisiebijeenkomsten met de casemanagers van zowel PO als VO, waarbij ondersteuning is vanuit de adviseurs van 

het Vervangingsfonds. Doel is leren met en van elkaar over specifieke casuïstiek (anoniem). 
- Strategisch overleg met de Arbodienst gericht op verzuim en verzuimpreventie. Momenteel wordt dit uitgewerkt in een 

concreet plan waarin aandacht is voor onder andere: 
o het proces 
o de rollen van verschillende functionarissen hierin, zoals casemanager (leidinggevende), Arbo-arts, HR, TenO en 

medewerker 
o wijze van aanpak bij frequent verzuim, langdurig verzuim en kort verzuim 

- Vormgeven aan ‘het goede gesprek’ waarbij de ontwikkeling en het werkgeluk van medewerkers een centrale plaats 
heeft. Hierin worden concrete afspraken gemaakt tussen leidinggevende en medewerker. 

- Verdere uitrol van de ‘organisatie van preventiemedewerker’ waarbij ingezet wordt op een veilige en gezonde 
werkomgeving. Hierin hebben de preventiemedewerkers en de medezeggenschapsraad een rol in de samenwerking en 
het overleg. 
 

Vervolgens zal dit concreet gemaakt worden in een Arbo- en verzuimbeleid waarbij de medezeggenschapsraden betrokken 
zullen worden. 
 
 
6.5.4 Leiderschap 
 
Leiderschap is al jaren een belangrijk thema bij Willem van Oranje Scholengroep. 
Leiderschap in de zin van ‘zelf aan zet willen zijn en verantwoordelijkheid nemen’ of in andere bewoordingen ‘meer ruimte, 
zeggenschap en autonomie bij de medewerker’. 
Dit vraagt van de medewerker om ruimte te nemen en van de leidinggevende om ruimte te geven. 
 
Om ruimte te geven zijn de leidinggevenden in 2019 en 2020 getraind in de leiderschapsvisie van de ‘Multiplier’ die gericht 
is op het stimuleren van verantwoordelijkheid bij de ander. In 2021 worden zij individueel gecoacht om het geleerde 
werkelijk in de praktijk te brengen.  
 
Om ruimte te nemen worden voor de medewerkers diverse workshops aangeboden die hen helpen hier invulling aan te 
geven. Denk aan thema’s als assertiviteit en feedback geven. Maar ook het ontdekken wat jou beweegt en motiveert en dat 
dat de moeite van het nastreven waard is. Deze workshops zijn gestart in 2021 en krijgen een vervolg in 2022. 
 
Naast de trainingen en workshops voor de leidinggevenden en medewerkers zal ook ‘Het goede gesprek’ een belangrijke 
impuls geven aan het thema leiderschap. 
Deze nieuwe vorm van gespreksvoering over functioneren en ontwikkelen bevindt zich nu nog in de pilotfase maar zal in 
schooljaar 2021/2022 worden uitgerold in de hele scholengroep. Een van de belangrijke uitgangspunten hierin is de 
verantwoordelijkheid van de medewerker voor de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
 
Zo geven we in stapjes en samen vorm aan een cultuur waarin het nemen van eigen verantwoordelijkheid ofwel het tonen 
van leiderschap steeds zichtbaarder wordt. 
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6.5.5 Talent en Ontwikkeling 
 
Om daadwerkelijk invulling te geven aan persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze medewerkers faciliteert de 
scholengroep sinds schooljaar 2019-2020 een projectteam Talent en Ontwikkeling (TenO). Deze afdeling is onderdeel van 
het HR-team en zet zich ervoor in dat de mensen van Willem van Oranje Scholengroep met plezier in beweging zijn. 
Hiermee sluiten we aan op bewijs 4 van ons Vision Eye: 
“Medewerkers van WvO scholen willen zich continu blijven verbeteren en leerlingen maximaal voorbereiden op de complexe 
samenleving. De instelling die nodig is, is een open mind. Creativiteit en ongebaande paden betreden zijn goed en vragen 
voorbeeldgedrag van de medewerkers. De stijl van opereren is gericht op wat kan wel?, in plaats van wat kan niet? “ 
 
Dit streven wordt vertaald naar drie aandachtsgebieden waar TenO zich samen met de leidinggevenden en medewerkers 
op richt: 
 
1. Professionalisering leidinggevenden: alle leidinggevenden zijn bekwame en actieve Multipliers 

· Opleidingsprogramma Multipliers-leiderschap 
· Coaching directeuren en afdelingsleiders 
· MD-traject ‘Leiderschap vanuit eigen kracht’ 
· Faciliteren in het voeren van het goede gesprek 

 
2. Professionalisering medewerkers: alle medewerkers zijn in ontwikkeling met als basis hun talent. De ontwikkeling is 

gericht op Welbevinden, Kwaliteit en Resultaat 
· Feedbackprogramma’s 
· Gesprekkencyclus waarin het uitoefenen van de functie en de eigen ontwikkeling centraal staan (met jaarlijks 

doelstellingen-, voortgangs- en evaluatiegesprekken) 
· Ontwikkeling is vastgelegd in persoonlijk ontwikkelplan 
· Intervisie om te leren van en met elkaar 
· Teamontwikkeling 
· Talentontwikkeling 
· Jobcrafting 
· Workshops ter bevordering van de persoonlijke ontwikkeling 
· Vitaliteitstrajecten met jaarlijks meerdere leuke activiteiten 

 
3. Professionalisering organisatie: de organisatie biedt de randvoorwaarden die nodig zijn om de professionalisering van de 

medewerkers mogelijk te maken en te borgen 
· Een eigen academie om medewerkers blijvend te faciliteren in hun ontwikkeling d.m.v. workshops, trainingen, 

coaching, ontwikkeltools 
· Competentiemanagement 
· Een opgeleid bovenschools Coachteam 
· Performance Management Systeem 

 
In de zomer van 2022 is Willem van Oranje Scholengroep een lerende organisatie waarmee de voorwaarde is geschapen om 
vanuit de bewijzen 4 en 5 onze kernbelofte te realiseren: 
 
“Leerlingen van WvO worden gezien. Hun zelfstandigheid wordt vergroot en ze worden voorzien van een goed ontwikkeld 
besef van waarden. Zij zijn gereed voor hun verdere leven.” 
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6.6 Onderwijs en kwaliteit 
 
 
6.6.1 Kwaliteit 
 
Kwaliteitszorg is meer dan een optelsom van procedures, systemen en metingen. Kwaliteitszorg is de motor voor 
onderwijsontwikkeling en de basis voor professionele samenwerking. De kwaliteit van onderwijs is een breed begrip dat niet 
alleen meetbare, maar ook moeilijk of niet-meetbare elementen bevat. De Willem van Oranje Scholengroep zorgt ervoor de 
kwaliteit goed te bewaken én te verbeteren. 
 
De wettelijke basiskwaliteit moet op orde zijn waarbij in het nieuwe inspectiekader ruimte is voor invulling van de 
schooleigen ambities en de schooleigen aspecten van kwaliteit. Deze schooleigen ambities en aspecten worden nader 
uitgewerkt in de schoolplannen en de jaarlijkse locatieresultatenplannen (LRP’s). 
 
In 2020 is de cyclische benadering verder doorgevoerd door een goede afstemming te maken van thema’s en terugkerende 
onderwerpen op basis van de jaaragenda en stafkalender. De samenhang tussen diverse activiteiten en dus ook mogelijke 
gevolgen van keuzes zijn nadrukkelijk aan de orde geweest. Zo draagt kwaliteitszorg bij aan de organisatieontwikkeling. 
 
Het voorgaande jaar is deelgenomen aan het project ‘Kwaliteit next level’ van de PO-raad. In het Breed Directie Beraad is 
het thema ‘Kwaliteit’ regelmatig aan de orde geweest. De Scholengroep heeft een definitie van kwaliteit en goed onderwijs 
opgesteld. 
 
De afdeling Kwaliteit & Beleid heeft zich in 2020 bezig gehouden met de inrichting van RIO (Registratie Instellingen en 
Opleidingen), een programma van DUO. In dit programma worden gegevens van schoolorganisaties aangevuld met 
gegevens die scholen zelf kunnen aanpassen. Het betreft dan bijvoorbeeld data over organisatiestructuur en 
opleidingsaanbod. DUO en andere erkennende organisaties leggen in RIO erkenningen en licenties vast. Dit landelijke 
register is in eerste instantie gestart voor het voortgezet onderwijs. Na doorontwikkeling zal dit ook voor het primair 
onderwijs worden geïmplementeerd. 
 
Met ondersteuning van de afdeling Kwaliteit & Beleid zijn de directies begonnen om structureel ontwikkelingen en beleid te 
borgen in een schoolportfolio. Het schoolportfolio is een digitale omgeving en kan open gezet worden om derden (op 
bepaalde momenten) leesrechten te geven. Dit project zal in 2021 worden vervolgd. 
 
Tevens zullen de schoolondersteuningsprofielen voor het PO in 2021 opnieuw worden opgesteld. Een aanvang hiervoor is 
reeds in 2020 gestart in samenwerking met het samenwerkingsverband en de DBG’er. 
 
 
6.6.2 De Bron 
 
Vanwege de beperkte schoolomvang is het team van de school klein en daarmee kwetsbaar. Met betrekking tot 
onderwijskundige ontwikkelingen wordt nauw samengewerkt met de Koningsschool. In 2020 is aandacht in brede zin een 
speerpunt geweest. Aandacht voor leerlingen door de leerlingenraad, aandacht voor ouders door het houden van 
koffiedrinkmomenten. Er is een thema-avond gehouden om ouders mee te nemen in de schoolontwikkeling. Ouders zijn het 
gesprek aangegaan over het omgaan met elkaar, daarover zijn onderlinge afspraken gemaakt. 
 
Wel waren er zorgen over het vinden van nieuwe leerkrachten en het beperkte leerlingenaantal. Beide aspecten zijn in alle 
openheid met de ouders besproken hetgeen resulteerde in een werkgroep met ouders die nadenken over de toekomst van 
de school als dorpsschool met een passend karakter. 
 
De stappen die zijn genomen om verbetering van de onderwijskwaliteit in te zetten, zijn in 2020 gecontinueerd. De 
methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling Kwink wordt versterkt door het inzetten van PBS (Positive Behavior 
Support). Het leerlingvolgsysteem Zien!, is geïmplementeerd. Dit programma doorloopt het hele proces van 
handelingsgericht werken op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, van signaleren tot handelen. Om daarin meer 
diepgang te verkrijgen, staat, mogelijk in samenwerking met de Juliana van Stolbergschool en de Koningsschool, in 2021 
een cursus via Driestar-educatief gepland. 
 
Het afgelopen jaar is ook benut als onderzoeksjaar om kennis en vaardigheden te ontwikkelen met de werkwijze van 
VierKeerWijzer. VierKeerWijzer wordt in eerste toegepast als manier van werken bij de wereldoriënterende vakken. Met veel 
mogelijkheden tot het inzetten van talenten van kinderen, het stimuleren van eigenaarschap en ontdekkend en 
onderzoekend leren, worden de kerndoelen aangeboden vanuit een pallet van interessante onderwerpen. 
 
Door de maatregelen tegen het corona-virus zijn sommige ontwikkelpunten echter nog onvoldoende tot ontwikkeling 
gekomen. Deze ontwikkelpunten zullen in 2021 nader aan de orde komen. 
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In 2021 zal een nieuw schoolondersteuningsprofiel (SOP) worden opgesteld. In dit SOP wordt de zorgstructuur en de 
ondersteuning beschreven. Het SOP zal worden opgesteld in samenwerking met de afdeling Kwaliteit & Beleid, collega-
basisscholen en het samenwerkingsverband. 
 
Naar aanleiding van de resultaten van de eindtoets is voor 2021 een inspectiebezoek aangekondigd. Daarbij zal er aandacht 
zijn voor het continueren en garanderen van de onderwijskwaliteit. 
 
 
6.6.3 Juliana van Stolbergschool 
 
De professionele cultuur binnen de school is verder versterkt. Er is een goede basis om samen te werken. Medewerkers 
hebben zich verder bekwaamd in het geven en krijgen van feedback door met elkaar in gesprek te gaan, naar elkaar te 
luisteren en dingen gezamenlijk uit te voeren. Er wordt collectief naar oplossingen gezocht, de eigen verantwoordelijkheid 
is toegenomen en er is commitment. Er is een meetbare positieve cultuur. Er is een hoge teamtevredenheid uit de peilingen 
gekomen (8.4). 
 
De voor 2020 geplande intervisie en audit met betrekking tot kwaliteit is vanwege corona uitgesteld naar 2021. 
 
Ook zal in 2021 verder onderzocht worden of de rekenmethode WIG 5 verder geïmplementeerd kan worden of dat er 
omgezien wordt naar een andere rekenmethode. Er komt een voorstel voor een nieuwe methode Wereldoriëntatie en 
Wetenschap en Techniek. 
 
Geconstateerd is dat de resultaten op rekenen en lezen achteruit gaan. Hier is in 2020 veel aandacht voor geweest en 
verandering is al zichtbaar. De inhaalslag is ingezet in de groepen 3 en 4 zodat de achterstanden niet doorlopen in volgende 
jaren. Er wordt gebruik gemaakt van woordenschat aanbod en leerlingen worden geënthousiasmeerd voor lezen. 
 
De coronaperiode wordt door leerlingen, ouders en personeel als een zeer zware belasting ervaren. Tijdens de eerste 
lockdown werd met name de vormgeving door leerkrachten als lastig ervaren. Tijdens de tweede golf ervoeren met name 
ouders de belasting, zeker wanneer er meerdere kinderen thuiswerken. 
 
De digitalisering van personeel is door het onderwijs op afstand en het gebruik van digitale technieken en Teams sterk 
toegenomen. Wel zijn afnames van toetsen uitgesteld. Zo is er in 2020 geen Cito-toets afgenomen. 
 
Achterstanden, voornamelijk veroorzaakt door de coronapandemie, worden vooral bij de groepen 3 en 4 en bij de groepen 7 
en 8 gesignaleerd. Voor deze achterstanden is subsidie aangevraagd. Het is van belang te kijken naar de ontwikkeling van 
leerlingen en deze achterstanden in te halen. De zorgplicht voor leerlingen tijdens de coronaperiode is een belangrijke taak 
geweest van de IB’ers. 
 
Ook zijn in 2020 meerdere OPP’s (ontwikkelingsperspectieven) opgesteld. De samenwerking met het 
samenwerkingsverband is positief en de school krijgt ruimte voor arrangementen. 
 
Het teruglopen van niveaus van leerlingen zal ook in 2021 veel aandacht vragen. De ontwikkellijn van de leerlingen zal goed 
in de gaten moeten worden gehouden. Hoewel deze verantwoordelijkheid bij de leerkracht ligt, wordt dit als collectief door 
het team gedragen. Leerlingen uit groep 8 zullen met kansrijke advisering door hun leerkrachten, worden geplaatst op het 
passende vervolgonderwijs. 
 
 
6.6.4 Koningsschool 
 
Vanuit het schoolplan is er voor de Koningsschool een jaarplan geschreven. Belangrijke onderdelen in 2020 waren daarin: 
persoonlijk leren vanuit talenten, implementatie Kwink, aanstellen nieuwe vertrouwenspersonen, het implementeren van 
een nieuwe spellingsmethode, implementatie van VierKeerWijzer en het aanmaken van een schoolportfolio. Waar mogelijk 
wordt in de ontwikkeling samengewerkt met De Bron of andere scholen van Willem van Oranje Scholengroep. 
 
In 2019 is een ‘pool’ opgezet vanwege de vervangingsproblematiek op de basisscholen bij ziekte van een leerkracht. De 
ervaringen hiermee waren ook in 2020 goed, minder klassen werden opgesplitst. Indien de poolleerkracht niet wordt 
ingezet voor vervanging, dan is deze ondersteunend aan de scholen. 
 
Sinds afgelopen jaar wordt op de Koningsschool gewerkt met bordsessies in de school. Dit is in 2020 verder doorgevoerd in 
de organisatie. Teams verkrijgen hierdoor meer eigenaarschap over hun ‘bouw’ en gaan met elkaar het gesprek aan over 
onderwijs en de verbetering daarvan. In deze bordsessies wordt een impuls gegeven aan de kwaliteit van het onderwijs. 
 
In 2020 is ook Linus Driessen (voorheen Athena) onderdeel geworden van de Koningsschool. Linus Driessen biedt 
dagonderwijs aan hoogbegaafden in de groepen 4 tot en met 6. Linus-onderwijs is een onderwijsvoorziening voor kinderen 
die vanwege een cognitief talent anders leren en hiermee een afgestemd aanbod krijgen. Er is sprake van een groeiklas: 
gedurende het jaar kunnen leerlingen instromen. Linus-Driessen is onderdeel van de Koningsschool. 
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6.6.5 De Leilinde 
 
Op SBO Daltonschool De Leilinde staat de leerling centraal en wordt de leerling gezien. De school biedt de mogelijkheid dat de 
leerling zich ontwikkelt conform zijn/haar uitstroomprognose. Het Vision Eye van de Willem van Oranje Scholengroep krijgt 
vorm en praktische toepassing in de school. 
 
Het streven om in 2020 alle medewerkers Dalton-gecertificeerd te laten zijn, is gerealiseerd. De Daltoncoördinator zal 
naar verwachting in 2021 het daarvoor benodigde certificaat behalen. 
 
Op 13 januari 2020 heeft een visitatie plaatsgevonden door de Nederlandse Dalton Vereniging, gebaseerd op het 
Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen. De visitatie betrof de aanvraag tot licentieverlenging die naar aanleiding 
van het visitatierapport is toegekend. Het rapport bevatte de aanbeveling nog meer groepsdoorbrekend te werken en de 
visitatiecommissie was zeer positief over De Leilinde. De Daltonlicentie is weer voor vijf jaar afgegeven door de NDV. 
Wel was in 2020 SBO Daltonschool De Leilinde nog steeds de enige SBO-school in Nederland met het Dalton-certificaat. 
 
De aanbeveling om meer groepsdoorbrekend te werken is opgevolgd door leerlingen te laten integreren met andere 
groepen om les te kunnen krijgen met leeftijdgenoten, bijvoorbeeld bij taal, lezen en gymles, en met leerlingen van 
eenzelfde niveau. Zo krijgen de Valken en Adelaars gezamenlijk taal en rekenen evenals de Zwaluwen en Toekans. 
 
In 2020 is voor het gehele team een cursus georganiseerd over de methode Geef me de 5. Deze methode gaat in op de 
leerbeleving, de verwerking van leerstof en het inlevingsvermogen van leerlingen met een autisme spectrum stoornis. 
Het team heeft geleerd op een meer passende wijze om te gaan met leerlingen met ASS. 
 
Het proces ‘kwaliteit the next level’ dat in 2019 is gestart, is in 2020 gecontinueerd. Ook is in 2020 in het kader van 
professionalisering bij alle medewerkers een TMA afgenomen en zijn ontwikkelingsgesprekken met hen gevoerd gericht 
op hun talenten en de ontwikkeling van het team. 
 
In 2021 zal er een dyscalculieprotocol worden opgesteld. 
 
 
6.6.6 Willem van Oranje College Waalwijk 
 
In 2020 is het zicht op de voortgang van leerlingen, hun doorlopende leerlijn, versterkt en geborgd. Dit heeft vanuit de 
coronepandemie en het onderwijs op afstand een stimulans gekregen. Ook de verwachtingen voor wat betreft onderwijs 
zijn enigszins bijgesteld, met name voor mavo/havo. Nadruk ligt op het niet opnieuw beginnen, maar aanhaken op en 
doorontwikkelen van zaken die al eerder in gang zijn gezet. 
 
De maatregelen om de werkdrukbeleving te verminderen zijn in 2020 doorgezet. De ‘doe-dagen’ voor docenten waren 
succesvol, ook in de samenwerking tussen collega’s. Er zijn studenten ingezet op surveillance, op het leerplein en om het 
onderwijs doorgang te laten vinden ter vervanging van docenten met corona. Maatregelen die, ondanks de intensieve 
coronaperiode, werkdrukbeleving verlagend hebben gewerkt. Veel docenten werkten vanuit huis, terwijl op de school 
opvang geboden kon worden aan kwetsbare leerlingen. 
 
De ondersteuningsstructuur binnen het Willem van Oranje College Waalwijk is in 2020 enigszins aangepast. Zo is de opvang 
van (zorg)leerlingen gecentreerd en heeft de mentor een belangrijke plaats binnen de leerlingbegeleiding. In het kader van 
passend onderwijs is deelgenomen aan een bovenschools symposium over hoogbegaafdheid waarin de school met drie 
andere scholen van het samenwerkingsverband participeert. Wel blijft er zorg over de plaatsing van leerlingen voor speciaal 
onderwijs in regulier onderwijs. De problematieken worden steeds complexer hetgeen leidt tot een verhoging van de 
ondersteuningsvraag. 
 
Ook is de leerlingbegeleiding georganiseerd in een doorgaande lijn van klas 1 tot en met 6 en niet meer in onder-/boven-
bouw. De leerlingengroepen Cambridge en gymnasium zijn samengevoegd evenals mavo/havo en ibc. Dit is veroorzaakt 
door de wijziging van de structuur van de afdelingen. Er zijn minder afdelingsleiders en ook directie is afgenomen. 
 
Voor wat betreft het sociaal plan heeft de vrijwillige fase geleid tot beweging. Hoewel er gebruik is gemaakt van het sociaal 
plan, is de boventalligheid niet opgelost. In 2021 zal de boventalligheid opnieuw worden vastgesteld. Hoewel het voor 
personeel kansen biedt om elders zich te ontplooien, blijft het voor de school lastig omdat goede docenten vaak als eerste 
vertrekken. Het behouden van kwaliteit blijft dan ook een punt van aandacht. 
 
Het pisa-onderzoek heeft in 2020 vanwege corona geen doorgang gevonden. De planning is hieraan in 2022 weer deel te 
nemen. 
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6.6.7 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg 
 
In 2019 is besloten over te gaan naar een 45-minuten rooster. Dit is in 2020 geëvalueerd. Het bevalt zowel leerlingen als 
medewerkers goed en de effectiviteit van de lessen is toegenomen. 
 
Voor Sterk Techniek Onderwijs (STO) zijn 6 programmalijnen ingezet. Ook is voor STO een teamleider aangesteld. De 
organisatie van STO verloopt goed, echter corona blijkt stagnerende factor. Er zijn minder ontmoetingen met bijvoorbeeld 
het bedrijfsleven in de regio of vervolgonderwijs mogelijk en ook het aantal stages en de uitvoering daarvan is beperkt tot 
zelfs geheel onmogelijk. Dit zorgt voor vertraging van het leerproces. STO heeft dus duidelijk last van de coronapandemie 
en ook subsidies en verantwoording daarvan komen in gevaar. Wel zijn de ervaringen met STO bijzonder goed en zal dit in 
de toekomst worden voortgezet. 
 
Van de Gemeente Altena heeft het Willem in 2019 het certificaat Gezonde School ontvangen. Dit is in 2020 voortgezet en 
de school heeft van de gemeente een plaquette ontvangen die na de coronapandemie officieel door de wethouder 
overhandigd zal worden. 
 
 
6.6.8 ISK Wereldschool 
 
In 2019 en voorgaande jaren was er sprake van een niet evenwichtige verhouding man/vrouw in het team. In 2020 is dit 
meer in balans gekomen. 
 
Vanwege de coronapandemie is de instroom van leerlingen marginaal geweest, ook de doorstroom vanuit AZC’s was zeer 
beperkt. Er was in 2020 dus een terugloop van het aantal leerlingen. Dit beperkte aantal leerlingen resulteerde in 
verminderde inzet van gedetacheerde docenten. 
 
De doorstroom naar en samenwerking met ROC Tilburg verloopt goed. Is samenwerking met ROC Tilburg is een zorgroute 
opgesteld. Dit betreft een ‘tussenjaar’ voor leerlingen tussen ISK Wereldschool en Entree-onderwijs. Deze zorgroute richt 
zich meer op het theoretische onderwijs, maar besteedt ook aandacht aan werkervaring. De samenwerking en contacten 
met het Koning Willem I College zijn minimaal. 
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7. Financiële paragraaf 
 
 
7.1 Balans en toelichting 
 
De balans is een momentopname van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de organisatie. Hierna een 
overzicht van de financiële situatie op 31 december 2020 vergeleken met de stand van het jaar daarvoor. Dit is gedaan 
voor: 
- De geconsolideerde balans (Willem van Oranje Scholengroep incl. Facilitairbedrijf B.V.) 
- De enkelvoudige balans van (Willem van Oranje Scholengroep excl. Facilitairbedrijf B.V.) 
 
Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen de twee peildata. 
 
Willem van Oranje Scholengroep inclusief Willem van Oranje Facilitairbedrijf B.V.: 

 
 
Willem van Oranje Scholengroep exclusief Willem van Oranje Facilitairbedrijf B.V.: 

 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn per saldo nagenoeg onveranderd. In 2020 is er voor circa € 485.000 geïnvesteerd, 
voornamelijk in de categorie inventaris en apparatuur. De afschrijvingslast is nagenoeg gelijk aan het investeringsbedrag, 
waardoor de boekwaarde onveranderd is. Er zijn geen desinvesteringen in 2020 geweest. 
 
Financiële vaste activa 
In 2020 heeft er een vervroegde aflossing plaatsgevonden van een uitstaande geldleningsovereenkomst aan Altena 
Breedband Combinatie BV, met een waarde van € 43.857. Per 31-12-2020 bestaan de financiële vaste activa enkel uit een 
deposito met een looptijd van 15 jaar (vervaldatum: 21 mei 2027). 
 
Voorraden 
Dit betreft de voorraad examenbeeldjes op peildatum, welke afgenomen is vanwege verbruik. 
 
Vorderingen 
Deze bestaan uit onder andere debiteuren, de vordering op het Ministerie i.v.m. het betaalritme en vooruitbetaalde 
facturen. In de periode augustus-december wordt minder dan 5/12e van de jaarsubsidie ontvangen, waardoor er op 31 
december sprake is van een vordering. Deze vordering loopt in de periode januari-juli terug naar € 0. Vanaf augustus loopt 
de vordering normaliter weer op. De overlopende activa zijn op 31-12-2020 € 245.000 lager dan per 31-12-2019 met name 
doordat de vordering op het UWV gerelateerd aan de Regeling compensatie transitievergoeding bij een einde van de 
arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid volledig is ontvangen (€ 189.000). 
 
Liquide middelen 
De kortlopende vorderingen en kortlopende schulden betreffen een momentopname per 31-12 en worden onder andere 
beïnvloed door het moment van betalen en het moment van ontvangen van liquide middelen. Met name het resultaat uit 
gewone bedrijfsuitoefening beïnvloedt de liquide middelen in negatieve zin. In het kasstroomoverzicht, als onderdeel van 
de jaarrekening, staat nader aangegeven welke posten effect hebben gehad op de afgenomen liquiditeit. 
 
Eigen vermogen 
Het verschil in het eigen vermogen per 31-12-2020 ten opzichte van 31-12-2019 wordt veroorzaakt door het resultaat van 
2020. Zie hiervoor het onderdeel resultaatbestemming in de jaarrekening. 
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Voorzieningen 
Binnen de stichting zijn er per 31-12-2020 zowel personele als materiële voorzieningen. De stand van de voorzieningen 
wordt op peilmoment 31-12 opgemaakt. Er zijn een voorziening voor groot onderhoud en een viertal personele 
voorzieningen. 
 
De dotatie aan de voorziening groot onderhoud is bepaald aan de hand van de laatst bekende meerjaren 
onderhoudsplannen. Onttrekkingen zijn afgeleid van dit plan en vinden plaats in overleg met de coördinator facilitaire 
zaken. 
 
De voorziening voor spaarverlof betreft een reservering om de kosten vervangers te betalen wanneer personeelsleden het 
gespaarde verlof opnemen. Het wordt berekend als aantal klokuren maal het bedrag behorende bij de schaal en trede van 
de betreffende persoon. Het saldo betreft het niet opgenomen saldo op balansdatum. 
 
De jubileumvoorziening wordt gevormd voor 25-jarige en 40-jarige jubilea, waarbij rekening wordt gehouden met blijfkans 
en een disconteringsvoet. 
 
De personele voorzieningen duurzame inzetbaarheid (sector PO) en het individuele keuzebudget (sector VO) zijn gevormd 
per 31-12-2016 en zijn in de jaarrekening geactualiseerd per 31-12-2020. De werknemer krijgt jaarlijks de beschikking over 
een basisbudget: in het PO zijn dit 40 klokuren per jaar, in het VO zijn dit 50 klokuren per jaar. Het is aan de werknemer om 
hierop keuzes te maken die passen binnen de levensfase en die de duurzame inzetbaarheid vergroten. Het budget mag 
gespaard worden voor latere inzet. De regelingen van het persoonlijk basisbudget gelden vanaf 2014. Omdat meer 
werknemers voor een langere periode gaan sparen worden de spaaruren, die per 31-12-2020 een waarde 
vertegenwoordigen van € 419.000 in een voorziening ondergebracht. Bij opname van het spaarsaldo worden de middelen 
onttrokken aan de voorziening.  
 
De personele voorziening betreft een reservering in verband met afspraken met personeel. 
 
Langlopende schulden 
Het betreft een hypotheek voor locatie De Gaard in Waalwijk die in 2020 volledig is afgelost (€ 699.000). Resterend wordt 
onder de post langlopende schulden enkel de vooruit ontvangen huur van ROC Da Vinci getoond. 
 
Kortlopende schulden 
Dit betreft het crediteurensaldo, afdrachten belasting (loonheffing/BTW) en pensioenen, reservering 
vakantiegeld/bindingstoelage, afwikkeling van vooruit ontvangen middelen/nog te betalen posten en transitoria. Het 
betreft een momentopname, een ‘foto’ per 31-12. De kortlopende schulden zijn per jaareinde 2020 nagenoeg gelijk aan de 
schulden per jaareinde 2019. 
 
 
7.2 Staat van Baten en Lasten en toelichting 
 
In 2020 realiseert Willem van Oranje Scholengroep een negatief exploitatiesaldo van € 704.399,-. Het geconsolideerde 
netto resultaat bestaat uit: 
- resultaat uit reguliere bedrijfsvoering € -/- 626.879,- 
- resultaat t.g.v. ouderfonds € 7.289,- 
- inzet middelen herfstakkoord € -/- 84.809,- 
 € 704.399,- 
 
Dit gerealiseerde resultaat ligt € 613.174,- boven het begrote resultaat voor 2020 van -/- € 1.317.573,-. 
 

 
 
  



 

 
 

Jaarverslag 2020 17/06/2021 31 

In onderstaand overzicht wordt de realisatie 2020 geconsolideerd gepresenteerd van de Scholengroep (dus inclusief WvO 
Facilitairbedrijf B.V.) in relatie tot de begroting 2020 en realisatie 2019. In de continuïteitsparagraaf wordt de begroting voor 
de komende jaren gepresenteerd. 
 

 
 
Corona gerelateerde kosten 
De corona gerelateerde kosten bedroegen in 2020 € 111.158. Dit betreft voornamelijk beschermingsmiddelen (€ 78.966) en 
kosten voor onderzoek omtrent ventilatie en het uitvoeren van luchtmetingen (€ 19.896). Dit bedrag is exclusief de 
uitgaven in het kader van de ontvangen subsidie voor het inhaal- en ondersteuningsprogramma. 
 
Hierna zijn in het kort de exploitatieoverzichten weergegeven voor: 

• Sector PO; 
• Sector VO; 
• Centrale diensten. 

 
Daarbij worden de meest significante afwijkingen nader toegelicht. 
 
Sector PO 
 

 
 
Sector PO realiseert een resultaat van -/- € 331.173. Dit is € 159.173 lager dan de begroting van -/- € 172.000. De 
voornaamste reden hiervan betreft hogere personele lasten. Hieronder worden de voornaamste afwijkingen ten opzichte 
van de begroting toegelicht. 
 
Baten sector PO 
De verwachte totale baten 2020 liggen in lijn met het budget (+ € 15.000). 
Als onderdeel daarvan liggen de verwachte Rijksbaten licht hoger dan het budget (+ € 20.000). 
Er zijn verschillende onderliggende ontwikkelingen: 
• In de begroting 2020 was rekening gehouden met een tweetal posten die in 2020 in de baten vrij zou vallen voor in 

totaal circa € 121.000, te weten:  
o (1) de (eenmalige) vrijval van de eind 2019 ontvangen middelen uit hoofde van het convenant aanpak 

lerarentekort (de zogenaamde eenmalige bijzondere bekostiging PO en VO). Het gaat om een bedrag van circa 
€ 61.000 voor sector PO. Bij het opstellen van de begroting 2020 waren deze middelen geboekt op de balans 
per 31-12-2019 en in de begrote baten 2020 meegenomen. Deze middelen hebben namelijk een relatie met de 
eenmalige salarislast die in februari 2020 is gerealiseerd. 

o (2) daarnaast waren de indexeringen op personele bekostiging van schooljaar 2018-2019 en 2019-2020 (5/12e 
deel) ook op de balans per 31-12-2019 geboekt en ten gunste van 2020 begroot (totaal gaat het om € 60.000). 
Reden was dat de PO-raad destijds aangaf dat deze indexeringen een relatie hadden met (lees: dekking boden 
voor) de eenmalige salarislast in februari 2020. 
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Eind januari 2020 is bekend geworden dat zowel de eenmalige baten als de indexeringen, conform de 
verslaggevingsvereisten, moesten worden verantwoord in het resultaat 2019. Daarmee biedt het 'overschot' in 2019 
opgenomen in de reserves, dekking voor de eenmalige last van februari 2020. 
• Er zijn additionele inkomsten door indexatie van de Rijksbijdragen. 
• Er zijn additionele inkomsten van het SWV voor arrangementen.  
 
De ‘overige baten’ worden lager gerealiseerd dan begroot, met name doordat er geen baten zijn binnengekomen voor 
reizen, excursies en activiteiten en lagere baten voor overblijven. Dit vertaalt zich tevens door in lagere ‘overige materiële 
lasten’. 
 
Lasten sector PO 
De lasten vallen in de realisatie € 174.000 hoger uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere personele 
lasten. Hieronder staan van de rubrieken de grootste afwijkingen vermeld. 
 
• Personele lasten 

De personeelslasten vallen € 171.000 hoger uit dan begroot. Hierop zijn van invloed: 
• de eenmalige uitkering in februari 2020 (prijseffect). In de begroting is rekening gehouden met een zo reëel 

mogelijke inschatting van de eenmalige uitkeringen per februari 2020. In de realisatiecijfers 2020 zien we dat deze 
hoger zijn dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Deze post is te laag begroot. 

• de toekenning, als onderdeel van de Verlengde CAO PO 2019-2020, aan alle medewerkers in het primair onderwijs 
van een eenmalige toelage van 0,7% van het jaarsalaris in 2020. 

• additionele uitgaven aan medische begeleiding, ten opzichte van hetgeen begroot was. 
In termen van aantallen FTE’s zijn deze lager gerealiseerd dan de begrote FTE’s. 
 

• Afschrijvingen 
De afschrijvingen vallen € 39.000 lager uit dan begroot, vanwege lagere investeringen in ict/audio, overige inventaris 
en aanschaf lesmethodes. 

 
• Huisvesting 

De huisvestingslasten bedragen naar verwachting € 309.000, ten opzichte van een budget van € 250.000 (verschil van 
€ 59.000). Dit wordt verklaard door hogere overige huisvestingskosten, met name vanwege de herinrichting van de 
mediatheek als leslokaal voor een kleutergroep bij de Koningsschool. Daarnaast is er sprake van hogere uitgaven aan 
schoonmaakkosten vanwege additionele werkzaamheden/schoonmaakmiddelen door corona. Tevens vallen de 
inkomsten uit huren en medegebruik lager uit dan begroot bij de Koningsschool. Hier was rekening gehouden met 
huurinkomsten van de verhuur van 3 lokalen van de Burgemeester van Casterenstraat in Waalwijk gedurende het hele 
jaar. In de realisatie heeft deze verhuur slechts plaatsgevonden tot en met juli. 
 

• Overige instellingslasten 
De overige materiële lasten vallen € 9.000 lager uit dan begroot. De voornaamste redenen zijn lagere uitgaven aan 
verbruiksmaterialen/leermiddelen, reizen/excursies/activiteiten en overblijven. Dit wordt deels teniet gedaan door 
additionele uitgaven aan faciliteiten m.b.t. zorg, in lijn met de additionele inkomsten vanuit het SWV voor 
arrangementen. 

 
 
Sector VO 
 

 
 
Sector VO realiseert over kalenderjaar 2019 een resultaat van -/- € 198.000, wat € 713.000 positiever is dan begroot. Dit 
wordt verklaard door hogere Rijksbijdragen OCW enerzijds en lagere personele lasten en instellingslasten anderzijds. 
Hieronder worden de afwijkingen ten opzichte van de begroting nader toegelicht. 
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Baten sector VO 
De totale baten 2020 liggen hoger dan het budget (+ € 237.000). 
Als onderdeel daarvan liggen de verwachte Rijksbaten fors hoger dan het budget (+ € 479.000). 
Er zijn verschillende onderliggende ontwikkelingen: 
• Door de indexering van de personele lumpsum wordt aan Rijksbijdrage meer ontvangen dan begroot. 
• In de begroting 2020 was rekening gehouden met de (eenmalige) vrijval van de eind 2019 ontvangen middelen uit 

hoofde van het convenant aanpak lerarentekort (de zogenaamde eenmalige bijzondere bekostiging). Bij het opstellen 
van de begroting 2020 zijn deze middelen opgenomen op de balans per 31-12-2019 en in de begrote baten 2020 en 
2021 (€ 150.000 per kalenderjaar) meegenomen. Eind januari 2020 is bekend geworden dat deze eenmalige baten, 
conform de verslaggevingsvereisten en uit overleg met de accountants, volledig moesten worden verwerkt in het 
resultaat 2019. 

De ‘overige baten’ worden fors lager gerealiseerd dan begroot (-/- € 228.000), met name doordat er lagere baten zijn 
binnengekomen voor reizen, excursies en activiteiten en voor leerlingbijdragen verbruiken/materialen. Dit vertaalt zich 
tevens door in lagere ‘overige materiële lasten’. Als onderdeel van de ‘overige baten’ zijn er incidentele vergoedingen 
geboekt ter grootte van € 52.000 omtrent rentederivaten. Het betreft de definitieve afwikkeling van dit dossier met de 
bank. 
 
Lasten sector VO 
De lasten voor sector VO realiseren € 471.000 lager dan begroot. Dit wordt met name beïnvloed door lagere personele 
lasten en overige instellingslasten. Hieronder de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
 
Personele lasten 
De personeelslasten vallen € 275.000 lager uit dan begroot. Hierop zijn van invloed: 

• De verwachte realisatie van de loonkosten ligt vrijwel in lijn met de begroting. Hierbij speelt een rol de hogere 
personeelslasten dan begroot, door de CAO-afspraken vanaf 1 maart en een eenmalige uitkering in juni 2020. Dit 
wordt vrijwel teniet gedaan door een lager gerealiseerd aantal FTE’s dan begroot als herinrichtingsopdracht, 
voornamelijk in het OP. Dit speelt zowel in de periode januari-juli als in de periode augustus-december. 

• Lagere uitgaven aan loonkosten derden, ten opzichte van hetgeen begroot was. 
• Lagere uitgaven aan scholing, ten opzichte van hetgeen begroot was. 

 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen vallen € 24.000 lager uit dan begroot, voornamelijk vanwege lagere investeringen in inventaris. 
 
Huisvesting 
De huisvestingslasten komen € 86.000 hoger uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven aan 
schoonmaakkosten vanwege additionele werkzaamheden/schoonmaakmiddelen door corona. Daarnaast is er sprake van 
hogere overige huisvestingskosten in Wijk en Aalburg vanwege aanpassingen in het gebouw, zoals het opknappen van de 
personeelskamer en mediatheek/openleercentrum. 
 
Overige materiële lasten 
De overige materiële lasten vallen € 258.000 lager uit dan begroot. De voornaamste redenen zijn lagere uitgaven aan 
reizen/excursies/activiteiten, specifieke/eenmalige activiteiten, boekenfonds/werkboeken en detachering van leerlingen. 
Daarentegen zijn er incidentele uitgaven geboekt voor het imago-onderzoek door DUO en corona-gerelateerde 
preventiemiddelen. 
 
Centrale Diensten 
 

 
 
Voor Centraal was voor kalenderjaar 2020 een negatief resultaat begroot van € 235.000,-. Er is een negatief resultaat 
gerealiseerd van € 176.000. Hiermee wordt € 59.000,- afgeweken in positieve zin. 
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Baten centrale organisatie 
Allocatie 
De centrale organisatie bestaat uit een centraal stafbureau, het bestuur en toezicht van de scholengroep en de afdeling 
TenO. In de voorbije jaren zijn eerder lokaal belegde werkzaamheden centraal georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: ICT, 
schoonmaak en onderhoud, kwaliteit. Om de kosten die door de centrale staforganisatie ten dienste van de scholen worden 
gemaakt te dekken, dragen de scholen een percentage van de totale baten per school af. De hoogte van de allocatie is bij 
elke schoolbegroting zichtbaar. De allocatie wordt zo laag mogelijk gehouden, zodat het onderwijsgeld zoveel mogelijk 
wordt besteed aan het onderwijsproces. Over 2020 bedroeg de allocatie € 1.617.450. Dit is 7% van de totale baten van de 
scholen (exclusief afdracht). Over 2019 bedroeg de allocatie € 1.540.500 (afgerond 6% van de totale baten van de scholen). 
 
Onder de rijksbijdragen is een bate geboekt voor incidentele ontvangen middelen voor de leerlingendaling in het VO. 
Daarnaast is hier een vergoeding opgenomen voor de DBG-er, de Deskundige Bevoegd Gezag. Deze wordt door het 
samenwerkingsverband deels vergoed. De DBG-er werkt op bestuursniveau en voert namens het schoolbestuur de dialoog 
met de school en de ouders in het kader van passend onderwijs. 
 
In 2020 had de centrale organisatie overige baten. Deze vallen lager uit dan begroot omdat de detachering van 
medewerkers aan het SWV slechts tot en met juli heeft plaatsgevonden, in plaats van een volledig jaar. Dit vertaalt zich 
tevens in lagere lasten van deze medewerkers. 
 
Lasten centrale organisatie 
De lasten van de centrale organisatie vallen € 43.000 lager uit dan begroot. De grootste afwijkingen zitten in de 
categorieën personele lasten en overige (instellings)lasten. 
 
De personeelslasten komen € 60.000 lager uit dan begroot. Dit betreft het uit dienst gaan van de medewerkers die in de 
eerste helft van het jaar gedetacheerd werden aan het SWV en lagere uitgaven aan de inhuur van derden. 
 
De overige (instellings)lasten komen € 19.000 hoger uit dan begroot, vanwege de inzet van verschillende partijen voor 
specifieke opdrachten, zoals:  
• Virtutem in het kader van de inrichting van de financiële functie en samenwerking met De Stroming 
• Verus in het kader van werkzaamheden rondom leerlingenprognoses en -stromen 
• BMC in het kader van onderzoek naar een toekomstbestendig VO in Altena. 
 
 
7.3 Kengetallen 
 
Ter indicatie van de financiële weerbaarheid en de continuïteit op de korte en langere termijn worden de jaarcijfers in 
diverse kengetallen uitgedrukt. Willem van Oranje Scholengroep heeft een eigen set aan kengetallen die grotendeels 
gebaseerd is op de signaleringswaarden vanuit de Onderwijsinspectie die zij hanteert bij de beoordeling van de financiële 
positie van een onderwijsinstelling. Op grond van een analyse van de financiële gegevens uit de jaarrekening, de 
continuïteitsparagraaf uit het jaarverslag of eventueel signalen, bepaalt de inspectie of de positie van de instelling nader 
moet worden onderzocht. Bij de analyse gebruikt de inspectie ter detectie van de risico’s een set kengetallen. Deze 
kengetallen zijn nadrukkelijk geen normen waaraan schoolbesturen moeten voldoen. Het onderschrijden van een norm leidt 
niet automatisch tot aangepast financieel toezicht en het behalen van de norm leidt omgekeerd niet automatisch tot het 
opheffen van aangepast financieel toezicht als daar sprake van is. De bepaling van aangepast financieel toezicht vindt 
plaats in de vorm van een uitvoeriger onderzoek waarbij veel meer aspecten in ogenschouw worden genomen. 
 
In onderstaand overzicht staan de financiële kengetallen voor de stichting weergegeven (dus exclusief Willem van Oranje 
Facilitairbedrijf B.V.) voor de kalenderjaren 2019 en 2020. Tevens is de meest recente benchmark hierbij vermeld. Deze is 
afkomstig uit het “VO gegevensboek 2015-2019” uitgegeven door DUO in februari 2021. De kengetallen van de stichting 
worden hierbij vergeleken met de gemiddelde kengetallen van schoolsoortgroep 4 (SSG4) en tevens met het gemiddelde 
van sector VO. SSG4 wordt gehanteerd binnen sector VO. Dit zijn scholengemeenschappen bestaande uit scholen voor 
hoger algemeen voortgezet onderwijs, scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en scholen voor 
voorbereidend beroepsonderwijs, al dan niet in combinatie met scholen voor praktijkonderwijs of scholen voor 
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs. 
 

 
Bronnen: https://duo.nl/open_onderwijsdata/images/vo-gegevensboek-2015-2019.pdf, 
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/richtlijnen/2016/09/23/kengetallen-en-signaalwaarden-continuiteitstoezicht 
  

https://duo.nl/open_onderwijsdata/images/vo-gegevensboek-2015-2019.pdf
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/richtlijnen/2016/09/23/kengetallen-en-signaalwaarden-continuiteitstoezicht
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Zoals is te zien, zijn, op basis van de balans en de exploitatie, alle kengetallen op orde en voldoen ze aan de door de 
Inspectie van het onderwijs gestelde signaleringswaarden en de intern door het Willem van Oranje gestelde normen, met 
uitzondering van de rentabiliteit. Door een op termijn sluitende begroting te presenteren, ontwikkelt de rentabiliteit zich in 
2025 weer naar het gewenste niveau. 
 
Signaleringswaarde mogelijk bovenmatig publiek vermogen 
In afgelopen jaren heeft de Inspectie van het Onderwijs een signaleringswaarde ontwikkeld voor bovenmatige reserves bij 
onderwijsinstellingen. Aanleiding was dat de inspectie in 2018 in De Financiële Staat van het Onderwijs 2017 concludeerde 
dat de reserves van onderwijsinstellingen geleidelijk toenemen. Er blijft structureel geld over aan het einde van het jaar in 
nagenoeg alle onderwijssectoren. Indien er sprake is van een bovenmatige reserve, dient het bestuur in samenspraak met 
de raad van toezicht en de medezeggenschapsraad een bestedingsplan op te stellen om dit deel van het vermogen af te 
bouwen. In dit plan staat hoe en welk deel van de reserves doelmatig aangewend gaan worden voor het onderwijs. Op basis 
van de jaarrekening 2017-2018-2019-2020 van Stichting Willem van Oranje is er geen sprake van bovenmatig publiek 
vermogen. 
 

 
 
 
7.4 Toelichting op investeringsbeleid 
 
Het beleid van de stichting is gericht op het zoveel mogelijk met eigen middelen financieren van de investeringen waarvoor 
geen investeringssubsidie wordt ontvangen. Het uitgangspunt is dat geen vreemd vermogen wordt aangetrokken voor het 
doen van investeringen. De investeringen van 2020 zijn met eigen middelen gefinancierd. De toekomstige omvang van de 
liquide middelen is te zien in de toekomstbalans in de continuïteitsparagraaf. Hierbij is rekening gehouden met de geplande 
investeringen en de onttrekkingen uit de onderhoudsvoorziening. Uit de meerjaren balans blijkt dat de omvang van de 
liquide middelen de komende jaren voldoende zal zijn om de lasten, de investeringen en de onttrekkingen uit de 
voorzieningen te betalen. 
 
 
7.5 Treasury 
 
Het bestuur hanteert een treasurystatuut dat is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de Regeling beleggen, 
lenen en derivaten OCW, zoals uitgevaardigd door de Minister van OCW van 6 juni 2016, nr. WJZ/800938 (6670). Deze is in 
2019 aangepast naar de gewijzigde regeling van de Minister van OCW van 5 april 2018, nr. 1325371 en de gewijzigde regeling 
van 19 december 2018, nr. FEZ/1402273. De gewijzigde regeling treedt met terugwerkende kracht per 1 juli 2016 in werking. 
 
De primaire doelstelling van Willem van Oranje Scholengroep is het verzorgen van onderwijs. Financieren en beleggen zijn 
ondergeschikt en dienend aan de primaire doelstelling. 
 
De algehele doelstelling van de treasury-functie is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie waarborgt. 
Treasury heeft bij Willem van Oranje Scholengroep primair als doel het beheersen van financiële risico’s en secundair het 
optimaliseren van het rendement van de (tijdelijk) overtollige liquide middelen en het reduceren van financieringskosten. 
 
Hiermee is de stichting in staat om: 
• te kunnen besturen en te beheersen, 
• te kunnen verantwoorden over 
• en toezicht te houden op vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan 

verbonden risico’s. 
 
Periodiek zal door de controller aan het college van bestuur worden gerapporteerd over de financiële baten en lasten (in 
relatie tot de vastgestelde begroting en investeringsafspraken). Het college van bestuur rapporteert conform “overzicht 
vergaderdata en onderwerpen” aan de raad van toezicht. Dit overzicht wordt jaarlijks op schooljaarbasis opgemaakt en 
vastgesteld door het college van bestuur. 
 
Er is in 2020 een behoudend beleid gevoerd ten aanzien van de in te zetten instrumenten. Dit heeft zich vooral gericht op 
het onderzoeken van de mogelijkheden om de huidige negatieve markt rentes zo veel mogelijk te vermijden. In dit kader is 
er contact gezocht met een derde bankinstelling in Nederland om hier een deel van de liquide middelen onder te brengen. 
 
Er is geen sprake van derivaten en/of speculatieve financiële instrumenten. 
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7.6 Continuïteitsparagraaf 
 
Corona 
In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het corona-virus. Voor Willem van Oranje Scholengroep 
betekende dit dat de scholen deels gesloten waren. Het onderwijs werd ‘op afstand’ gegeven. Dit had impact op het proces 
van onderwijsgeven. Een toelichting hierop is o.a. opgenomen in de hoofdstukken 4, 6 en 8. 
 
De in deze paragraaf opgenomen bedragen zijn afkomstig uit de door de raad van toezicht goedgekeurde begroting 2021 
welke door het college van bestuur is vastgesteld. 
 
 
7.6.1 Gegevensset 
 
In deze paragraaf worden mededelingen gedaan van toekomstige ontwikkelingen. Ontwikkelingen van buitenaf (exogene 
ontwikkelingen) en ontwikkelingen van binnenuit (endogene ontwikkelingen). Het gaat hierbij om toekomstige 
ontwikkelingen en maatregelen die de continuïteit van de organisatie borgen en verbeteren en zich richten op de 
beheersing van risico’s. De leerlingenaantallen en -prognoses per sector zijn al in hoofdstuk 6 visueel weergegeven. 
 
Personele bezetting 
De fte’s hieronder zijn gemiddelden per kalenderjaar (conform de gegevensset van het Ministerie is dit onderdeel van A1). 

 
 
Om meerjarig te komen tot een sluitende begroting, hebben de VO-locaties Waalwijk en Wijk en Aalburg de opdracht om de 
formatie in lijn te brengen met het geprognosticeerde aantal leerlingen. Daarnaast heeft de centrale organisatie ook de 
opdracht om vanaf 2022 jaarlijks de (personele) lasten te reduceren. Beiden worden zichtbaar in het gebudgetteerde 
verloop van de FTE’s zoals hierboven getoond. 
 
Leerlingen 
Voor leerlingenaantallen verwijzen we naar paragraaf 6.4 (conform de gegevensset van het Ministerie is dit onderdeel van 
A1). 
 
 
7.6.2 Financieel meerjaren perspectief 
 
Hierna wordt aandacht besteed aan diverse meerjaren overzichten. Deze zijn ontleend aan de meest recente definitieve 
meerjaren begroting 2021-2025 en de realisatiecijfers 2020. Deze zijn opgenomen conform de gegevensset A2 die door het 
Ministerie is voorgeschreven. 
 
Het gaat hier dan om 

• meerjaren exploitatie (op stichtingsniveau en voor de sectoren PO en VO) 
• meerjaren balans op stichtingsniveau 
• meerjaren kasstroom overzicht op stichtingsniveau 
• meerjaren kengetallen op stichtingsniveau 
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Meerjaren exploitatie op stichtingsniveau 
Hieronder de meerjaren exploitatie van de stichting, zonder Willem van Oranje Facilitair bedrijf. 

 
 
De scholengroep toont op termijn, vanaf 2025, een sluitende begroting met een exploitatieresultaat rond nul. Om dit te 
kunnen realiseren hebben de VO-locaties Waalwijk en Wijk en Aalburg de opdracht om de formatie in lijn te brengen met het 
geprognosticeerde aantal leerlingen. Daarnaast heeft de centrale organisatie ook de opdracht om vanaf 2022 jaarlijks de 
lasten te reduceren. 
 
Corona gerelateerde kosten 
De financiële impact van corona op de meerjaren begroting is naar verwachting beperkt, omdat de baten (bekostiging door 
OCW) gecontinueerd worden en ook het personeel gewoon wordt doorbetaald. Op basis van de verwachte realisatie 2020 is 
ten tijde van het opstellen van de begroting rekening gehouden met het voortduren van uitgaven voor 
beschermingsmiddelen. De additionele middelen die ter beschikking zijn gesteld om de impact op de onderwijsprestaties 
van leerlingen op te vangen, zijn budgetneutraal meegenomen: tegenover de baten staan naar verwachting lasten van 
dezelfde omvang. 
 
Inzet op reserves en/of overige bestemmingen 
Niet structurele tekorten en/of investeringen in school-/organisatieontwikkeling mogen ten laste van de reserves worden 
gebracht. Vanuit de huidige ontwikkelingen zullen de reserves aangesproken worden voor: 
• Incidentele inzet op herfstakkoordmiddelen. Dit wordt gedaan bij Willem van Oranje College, locatie Waalwijk. Met deze 

begrote inzet zijn de herfstakkoordmiddelen eind 2021 uitgeput. 
• Incidentele inzet op werkdruk-/ambitiemiddelen, zoals is aangegeven in de kadernota. Dit geldt voor alle VO-locaties. 
• Incidentele inzet op sociaal plan/61+-maatregelen en BAPO. 

 
De meerjaren exploitaties van sectoren PO en VO worden separaat toegelicht. 
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Meerjaren exploitatie sector PO 

 
 
Voor sector PO zijn voor 2021, 2022 en 2023 negatieve resultaten begroot. Vanaf 2024 worden positieve resultaten 
verwacht, overeenkomend met het uitgangspunt uit het voorgaande hoofdstuk. In bovenstaand overzicht zijn de 
resultaten verwerkt van de vier scholen binnen het primair onderwijs: SBO Daltonschool De Leilinde, Juliana van 
Stolbergschool, Koningsschool en PCBS De Bron. Hieronder is kort een nadere toelichting weergegeven. Voor een 
uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de meerjaren begroting 2021-2025. 
 
Baten 
Er is uitgegaan van de meest recente bekostigingsparameters. Dit betekent dat is uitgegaan van de bekostigingsbedragen 
zoals bekend zijn gemaakt in de Staatscourant 4-9-2020 voor wat betreft personeel en de Staatscourant 8-10-2020 voor 
wat betreft materieel. 
 
De rijksbijdragen nemen voor de sector PO in de periode 2021-2025 per saldo met circa 3% toe door met name groei in 
leerlingenaantal. Vanwege de stijging van het aantal leerlingen bij de Koningsschool en de Juliana van Stolbergschool in 
schooljaar 2020-2021 wordt er in 2021 rekening gehouden met een groeibekostiging van circa € 90.000. In de 
daaropvolgende jaren wordt er voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een groeibekostiging van € 18.000 voor de 
Koningsschool. De verwachte stijging in het leerlingenaantal van de Koningsschool, betreffende regulier onderwijs en het 
Linus Driessen-onderwijs, leidt ertoe dat de leerlingen dienen te worden voorgefinancierd vanwege de T-1 
bekostigingssystematiek. 
 
Tevens wordt vanaf 2023 rekening gehouden met de gefaseerde invoering van de vereenvoudiging bekostiging, die naar 
verwachting een positief effect heeft op de baten van jaarlijks € 29.000. De cijfers zoals nu bekend zijn gebaseerd op de 
werkelijke telling per 1-10-2018. Er is een algemene overgangsregeling van 3 jaar van toepassing op sector PO van de 
scholengroep. De regeling bouwt de afname van de bekostiging ieder jaar met 25% op. Vanaf 2026, buiten deze 
meerjarenbegroting, zal het volledige effect voor de eerste maal zichtbaar zijn. 
 
Binnen de Rijksbaten is rekening gehouden met de meest recente bedragen voor werkdrukverlichting. Inzet hierop wordt 
gedaan op de scholen. Verantwoording vindt plaats in het jaarverslag. 
 
De baten van gemeente bestaan met name uit de klokurenvergoeding voor de gymzaal. Bij De Leilinde is er in 2021 en 2023 
rekening gehouden met een bate van € 12.500 ter vergoeding van de verhuiskosten voor de tijdelijke huisvesting van De 
Leilinde in Wijk en Aalburg. De overige baten, waaronder huurbaten, zijn grotendeels gelijk gehouden. 
 
Lasten 
 
Personeelslasten: De personele lasten bestaan uit salarislasten eigen personeel en overige personeelgerelateerde lasten, 
zoals lasten van extern personeel, Arbo en scholing. De salarislasten zijn in de begroting gebaseerd op de daadwerkelijke 
bezetting voor het schooljaar 2020-2021. Voor de daaropvolgende schooljaren is de formatie gebaseerd op de salarislasten 
als % van de beschikbare baten. Voor alle scholen in het primair onderwijs is de berekende formatie hoger dan of minimaal 
gelijk aan de minimale formatie die nodig is om goed onderwijs te bieden. Het prijspeil is gebaseerd op de daadwerkelijke 
salarislasten van het in dienst zijnde personeel, waarbij aannames gedaan worden voor eventuele toekomstige stijging in 
trede. Daarnaast is in de salarislasten rekening gehouden met de reeds vermelde toelage van 0,7% die de medewerkers van 
het primair onderwijs in 2020 toegekend hebben gekregen. 
Onderdeel van de loonkosten zijn daarnaast de doorbelaste loonkosten van centraal (gealloceerde kosten). Door een 
wijziging in het allocatiemodel, waarbij alle PO en VO scholen op termijn hetzelfde percentage van de totale baten zullen 
bijdragen, stijgen deze kosten over de jaren heen voor het primair onderwijs. 
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Lerarentekort en ziektevervanging: Voor de sector PO is per 1 augustus 2019 een vervangingspool ingericht. Er is een 
vervangingspool ingericht om (kort) ziekteverzuim van leerkrachten snel te kunnen vervangen. Door het lerarentekort zijn 
er onvoldoende vervangers beschikbaar. De kosten van deze vervangingspool zijn meegenomen in de begroting. De 
poolleerkrachten zijn opgenomen in de formatie van de scholen, maar vervullen een PO-brede rol. De scholen dragen 
daarmee financieel bij aan de loonkosten van de poolleerkrachten. Het is de bedoeling dat de poolleraar allround wordt 
ingezet, waarbij ook rekening zal worden gehouden met de specifieke vaardigheden voor het SBO. De totale opgenomen 
inzet voor de vervangingspool is ca 1,83 fte, waarbij de inschatting is dat 40% van de inzet declarabel is bij het 
Vervangingsfonds en 60% wordt betaald uit eigen middelen. Hiermee kunnen scholen beter garanderen dat bij ziekte 
onderwijs kan doorgaan. Ervaring/realisatiecijfers uit 2019 tonen aan dat dit percentage een reële tot ambitieuze 
inschatting is. 
 
Afschrijvingen: De totale afschrijvingen nemen toe per 2022. Voor de Koningsschool wordt rekening gehouden met een 
toename van de afschrijvingen op inventaris en ICT, in lijn met de verwachte groei van het leerlingenaantal. Voor SBO De 
Leilinde is rekening gehouden met een verhoogde last vanaf 2023 in het kader van de verwachte nieuwbouw. Voor PCBS 
De Bron is de afschrijvingslast voor 2021 en verder met € 5.000 naar beneden bijgesteld, op basis van de gerealiseerde 
afschrijvingen in de afgelopen jaren. Noot: het begrote niveau van afschrijvingen ligt nog steeds hoger dan de 
gerealiseerde afschrijvingen, om eventuele toekomstige investeringen in het ICT-park op te kunnen vangen. Voor de 
Juliana van Stolbergschool is de afschrijvingsruimte constant verondersteld. 
 
Huisvesting: De huisvestingslasten in 2021 en verder fluctueren over de jaren heen. In 2021 en 2022 bevatten de 
huisvestingslasten de huur van een aantal lokalen in Wijk en Aalburg voor tijdelijke huisvesting van SBO De Leilinde. 
Daarnaast is in 2021 en 2023 rekening gehouden met € 12.500 verhuiskosten. Dezelfde bedragen zijn in die jaren tevens 
opgenomen als baten van de gemeente. In 2021 en 2022 is daarnaast begroot dat de Koningsschool de verzekeringskosten 
en heffingskosten (totaal € 11.700) draagt. In voorgaande jaren landden deze kosten bij de VO-vestiging in Waalwijk. Vanaf 
2023 stijgen de huisvestingslasten voor de Koningsschool, uitgaande van nieuwe huisvesting en in lijn met de stijging van 
de leerlingenaantallen. De dotatie voor groot onderhoud is per saldo naar beneden bijgesteld o.b.v. geactualiseerde 
meerjaren onderhoudsplannen. 
 
Administratie- en beheerslasten: De toename van de administratie- en beheerslasten heeft zijn oorzaak in de stijging van 
de gealloceerde kosten van centraal, zoals reeds eerder beschreven. 
 
Leer- en hulpmiddelen: Voor de Koningsschool is rekening gehouden met additionele lasten voor verbruiksmaterialen en 
ict-software/licenties, in lijn met de stijgende leerlingenaantallen. 
 
Overige materiële lasten: Onder deze lasten vallen onder andere de lasten van reproductie, buitenschoolse activiteiten, 
abonnementen, externe ondersteuning, faciliteiten m.b.t. zorg, culturele vorming en overblijfkosten. In de begroting is 
rekening gehouden met de meest recente bedragen voor lichte en zware zorg per leerling. Daarnaast is er voor 2021 
rekening gehouden met de nu bekende inzet op de zorgarrangementen. Deze zijn ook in de baten 2021 opgenomen. Vanaf 
2022 zijn de baten en lasten van specifieke/individuele zorgarrangementen niet begroot aangezien deze voor die periode 
niet bekend zijn. Wel wordt er vanuit gegaan dat de kosten voor faciliteiten m.b.t. zorg en onderwijsvernieuwing en –
ontwikkeling vanaf 2022 geleidelijk toenemen op basis van het stijgende leerlingenaantal. Vanaf 2022 houden we 
daarnaast rekening met lasten voor buitenschoolse activiteiten/reizen/excursies/kamp. In 2021 houden we hier geen 
rekening mee in verband met corona. Dezelfde bedragen zijn ook in de baten 2022 en verder opgenomen. 
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Meerjaren exploitatie sector VO 

 
 
De begroting van de sector VO laat meerjarig negatieve resultaten zien die rond nul uitkomen in 2025. 
 
Baten 
Er is uitgegaan van de meest recente bekostigingsparameters. Dit betekent dat is uitgegaan van de bekostigingsbedragen 
zoals bekend zijn gemaakt op wetten.overheid.nl, namelijk de regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde 
personeelslast VO geldend vanaf 23-07-2020 en de Regeling bekostiging exploitatiekosten VO geldend vanaf 13-10-2020. 
 
De rijksbijdragen dalen voor de sector VO in de periode 2021-2025 met € 1.585.000, grotendeels ingegeven door de 
verwachte daling in de leerlingenaantallen. Deze daling stabiliseert vanaf 1-10-2023, waardoor de hoogte van de 
rijksbijdragen ook stabiliseren vanaf 2024. 
 
Tevens wordt vanaf 2022 rekening gehouden met de gefaseerde invoering van de vereenvoudiging bekostiging, die naar 
verwachting een negatief effect heeft op de baten van jaarlijks € 145.000. Dit bedrag komt tot stand op basis van de 
nieuwe basisbekostiging (minus € 350.000), waar deels een aanvullende bekostiging voor geïsoleerde scholen tegenover 
staat (plus € 205.000). De cijfers zoals nu bekend zijn gebaseerd op de werkelijke telling per 1-10-2018. Er is een algemene 
overgangsregeling van 4 jaar van toepassing op sector VO van de scholengroep. De regeling bouwt de afname van de 
bekostiging ieder jaar met 20% op. Vanaf 2026, buiten deze meerjarenbegroting, zal het volledige effect voor de eerste 
maal zichtbaar zijn. 
 
De gemeentelijke bijdragen zijn in 2021 en 2022 hoger dan normaliter, vanwege een bijdrage door gemeente Heusden van 
respectievelijk € 55.000 in 2021 en € 70.000 in 2022 aan Wijk en Aalburg voor de huur van m2 en gebruik van de gymzaal 
d’Alburcht (€ 100.000) en eenmalige kosten om inwoning, toegang en buitenspelen veilig mogelijk te maken (€ 25.000) 
gerelateerd aan de tijdelijke huisvesting van De Leilinde per schooljaar 2021-2022. 
 
De overige baten dalen licht in de jaren 2021, 2022 en 2023 vanwege een verwachte afname in uitgaven aan reizen, 
excursies en activiteiten, in lijn met de afname van de leerlingenaantallen. 
 
Lasten 
Personeelslasten:. De salarislasten zijn in de begroting gebaseerd op de daadwerkelijke bezetting in schooljaar 2020-2021. 
Vanaf augustus 2021 zijn de gebudgetteerde lasten berekend als % van de baten. Vanaf schooljaar 2023-2024 ontstaat de 
situatie in Waalwijk dat de berekende formatie als % van de beschikbare baten lager uitvalt dan de minimale formatie 
benodigd voor goed onderwijs. Vanaf dat moment wordt voor Waalwijk de minimale formatie op basis van goed onderwijs 
gehanteerd. Dit leidt tot een negatieve begroting. Het uitgangspunt van solidariteit binnen de sector wordt hierdoor 
relevant en veronderstelt dat Wijk en Aalburg en ISK positieve bedragen budgetteren om in totaal als sector op nul uit te 
komen. Het prijspeil is gebaseerd op de daadwerkelijke salarislasten van het in dienst zijnde personeel, waarbij aannames 
gedaan worden voor eventuele toekomstige stijging in trede. 
De leerlingendaling impliceert een daling in de FTE-formatie om op termijn te komen tot een sluitende begroting. Dit vraagt 
van directies een exercitie over de inzet van de formatie, inzet van personeel, lessen en taken. Wanneer er minder 
leerlingen onderwijs volgen, vraagt dit keuzes in organisatie en begeleiding van de school. In de komende periode wordt op 
basis van het werkelijke aantal inschrijvingen door leerlingen voor schooljaar 2021-2022 de boventalligheid bepaald. Op 
basis hiervan worden gesprekken gevoerd met de vakbonden om te komen tot een sociaal plan 2 met in eerste instantie 
een vrijwillige fase. Dit sociaal plan zal ingaan per augustus 2021. Aandachtspunt hierbij is het Nationaal Programma 
Onderwijs, waar eenmalig geld beschikbaar komt, waarvoor projectmatig FTE’s benodigd zijn om de plannen te realiseren. 
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Onderdeel van de loonkosten zijn daarnaast de doorbelaste loonkosten van centraal (gealloceerde kosten). Door een 
wijziging in het allocatiemodel, waarbij alle PO en VO scholen op termijn hetzelfde percentage van de totale baten zullen 
bijdragen, dalen deze kosten over de jaren heen voor het voortgezet onderwijs. 
 
Afschrijvingen: Binnen de afschrijvingen is rekening gehouden met de bestaande investeringen en de vorming van een 
ideaalcomplex om de afschrijvingslasten over de jaren heen stabiel te houden. 
 
Huisvesting: Als onderdeel van de huisvestingslasten ontvangt Wijk en Aalburg in 2021 en 2022 baten (die een verlagend 
effect hebben op de lasten) van € 3.000 per maand voor de tijdelijke huisvesting van De Leilinde. In dit kader bevatten de 
lasten in 2021 daarnaast de eenmalige kosten om inwoning, toegang en buitenspelen veilig te maken in Wijk en Aalburg. Dit 
bedrag van € 25.000 is tevens begroot als gemeentelijke baten. Vooruitlopend op de mogelijke toekomstige huisvesting 
van ISK in het gebouw aan de Burgemeester van Casterenstraat is rekening gehouden met de verzekeringskosten en 
heffingskosten (totaal € 11.700) vanaf 2023. 
 
Administratie- en beheerslasten: De afname van de administratie- en beheerslasten heeft zijn oorzaak in de daling van de 
gealloceerde kosten van centraal, zoals reeds eerder beschreven. 
 
Leer- en hulpmiddelen: Door de daling van het aantal leerlingen in de sector VO nemen ook de kosten voor de leer- en 
hulpmiddelen gedurende de jaren af. Onder deze rubriek zijn met name de schoolgebonden licenties opgenomen. 
 
Overige materiële lasten: Onder deze lasten vallen onder andere lasten m.b.t. open dagen, testen en toetsen, 
buitenschoolse activiteiten, boekenfondsgelden en detacheringslasten leerlingen. Naar verwachting loopt het aantal 
gedetacheerde leerlingen bij ISK terug naar nul in 2022. Een aantal posten is leerlingenafhankelijk en daalt met de 
verwachte leerlingendaling. 
 
 
Meerjaren balans 
De meerjaren balans is hieronder weergegeven. Dit betreft de enkelvoudige meerjaren balans, waarin Willem van Oranje 
Facilitairbedrijf niet is meegenomen. De bouwstenen voor deze meerjaren balans betreft de realisatie 2020 en de meerjaren 
begroting 2021-2025. De meerjaren balans is weergegeven in duizendtallen. 

 
 
In de meerjaren balans is de doorwerking van de geraamde resultaten, investeringen, afschrijvingen, dotaties en 
onttrekkingen aan voorzieningen doorgerekend. De omvang van de vaste activa is bepaald door toevoeging van geplande 
investeringen en de afname van de geraamde afschrijvingen. De investeringen zijn onderdeel geweest van de 
afstemmingsgesprekken. 
 
De liquide middelen worden beïnvloed door de geprognosticeerde resultaten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en dotaties, 
de geplande investeringsuitgaven en de uitgaven vanuit het meerjaren onderhoudsplan. Het eigen vermogen fluctueert 
met de geprognosticeerde resultaten. De voorzieningen zijn bepaald aan de hand van de begrote dotaties en de meerjaren 
onderhoudsplannen. 
 
Meerjaren kasstroomprognose 
Op basis van de enkelvoudige meerjaren balans en de enkelvoudige meerjaren exploitatie kan een specificatie worden 
gemaakt van de doorwerking van de primaire stromen (resultaat, investeringen in activa en onttrekkingen uit 
voorzieningen) op de beschikbare liquide middelen. Onderstaand is de meerjaren kasstroom weergegeven op de indirecte 
methode. Dit is dezelfde methode als in de meerjaren begroting is gehanteerd. Deze is weergegeven op duizendtallen. 
De liquide middelen zien we de komende jaren afnemen als gevolg van de negatieve exploitatieresultaten met name in 
2021/2022. Vanaf 2023 stabiliseert het saldo. 
  



 

 
 

Jaarverslag 2020 17/06/2021 42 

 
 
Meerjaren kengetallen 
Op basis van de realisatiecijfers 2020 en de prognosecijfers 2021-2025 is de meerjaren balans opgesteld. Onderstaande 
meerjaren kengetallen zijn gebaseerd op deze meerjaren balans en de meerjaren exploitatie 2021-2025. 
Ter vergelijking is kalenderjaar 2020 toegevoegd. 
De gehele periode blijft Willem van Oranje Scholengroep boven de signaleringswaarden van de inspectie van het Onderwijs, 
met uitzondering van de rentabiliteit. Door een op termijn sluitende begroting te presenteren, ontwikkelt de rentabiliteit 
zich in 2025 weer naar het gewenste niveau. 
 

 
* SSG4 zijn scholengemeenschappen bestaande uit scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, scholen voor middelbaar algemeen voortgezet 
onderwijs en scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs, al dan niet in combinatie met scholen voor praktijkonderwijs of scholen voor voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs. 
 
Signaleringswaarde mogelijk bovenmatig publiek vermogen 
De berekening van de signaleringswaarde bovenmatig publiek vermogen is gebaseerd op de realisatie 2020 en de begroting 
2021-2025. Evenals in de realisatie ontstaat er ook voor de begrotingsjaren 2021-2025 naar verwachting geen bovenmatig 
publiek vermogen, aangezien het publiek eigen vermogen lager is dan het normatief eigen vermogen. 
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8. Onderwijs(prestaties) op de scholen 
 
 
8.1 De Bron 
 
PCBS De Bron laat een dalend leerlingaantal zien en de toekomst van de school is onzeker. In 2020 telde de school 60 
leerlingen. Van deze leerlingen is een relatief hoog percentage leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Er zijn in 2020 
meer OPP’s (onderwijsontwikkelperspectieven) opgesteld in goed partnerschap met het samenwerkingsverband. 
 
Ook in 2020 is gewerkt met ‘Grej of the day’, een Zweeds onderwijsconcept. Letterlijk betekent het ‘ding van de dag’. 
Leerlingen krijgen een cryptische omschrijving, een soort raadsel. Dit onderwijsconcept wordt aanvullend op VierKeerWijzer 
ingezet. 
 
 
8.1.1 Onderwijsprestaties 
 
Voedingsgebied 

 
 
Resultaten eindtoets  Schooladvies vervolgonderwijs 

  
 
 
 
 

Vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019/2020 geen centrale eindtoets afgenomen. 
 
 
8.1.2 Onderwijskundige en onderwijs-programmatische zaken 
 
Het team van De Bron heeft zich tijdens een studiedag verdiept in de verschillende stromingen ten aanzien van 
wereldoriënterend onderwijs en heeft bouwstenen gekozen waaraan dit zou moeten voldoen. Het ‘uitproberen’ van een 
passende methode is helaas gestagneerd vanwege het corona-virus. De presentatie van VierKeerWijzer, waarin een 
combinatie gemaakt wordt tussen wereldoriëntatie en talentonderwijs, heeft er toe geleid dat het team er voor gekozen 
heeft om dit onderwijsconcept in te zetten. In 2020-2021 zal dit een schoolontwikkelonderwerp zijn. 
 
Door de maatregelen tegen het corona-virus is de zichtbaarheid van de vertrouwenspersonen bij de leerlingen 
onvoldoende tot ontwikkeling gekomen. De vertrouwenspersonen volgen scholing, informeren het team tijdens 
teamvergaderingen en bordsessies en bezoeken alle groepen om ook de leerlingen te informeren. Samen met de commissie 
van begeleiding wordt het beleid/werkwijze van onze school vastgelegd. De vertrouwenspersonen van de Koningsschool 
en basisschool De Bron trekken hierin samen op. 
 
Voor wat betreft de theorie en ontwikkelingen van passend onderwijs, wordt het team van De Bron ondersteund door Wilma 
Willems van Onderwijsmens. Zij begeleidt tijdens studiedagen en klassenbezoeken het team bij het invoeren van nieuwe 
routines om te gaan werken met een afgestemd onderwijsaanbod vanuit het handelingsgericht werken. Ook collegiale 
consultatie kan deel uitmaken van deze ontwikkelingen. 
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8.1.3 Internationalisering 
 
Op De Bron wordt in alle groepen Engels gegeven met de methode Take it Easy. 
De acties voor goede doelen zijn gericht op de naaste omgeving en hebben ook een internationaal karakter zoals de 
Dorcas-actie. 
 
 
8.2 Juliana van Stolbergschool 
 
De bovenschoolse plusklas voldeed niet aan de verwachtingen. Er bleek nauwelijks afstemming te zijn met het onderwijs in 
de groepen. Er was geen doorlopende leerlijn en het onderwijs in de plusklas werd te geïsoleerd aangeboden. Onderzoek 
heeft aangetoond dat juist dit van belang is: elke leerling zo thuisnabij onderwijs bieden waarin aan de specifieke 
onderwijsbehoefte tegemoet gekomen kan worden. Het realiseren van een doorgaande lijn werd bemoeilijkt doordat de 
plusklas op grote afstand van de reguliere groep stond, zowel fysiek als in de beeldvorming van de leerkracht. Daarnaast 
voldeed de afstemming over en weer, naar leerkracht en ouders, niet aan de wensen. 
 
Om zo optimaal mogelijk tegemoet te komen aan een doorgaande ontwikkelingslijn dient de dagelijkse praktijk van het 
onderwijs op de Juliana van Stolbergschool een aanbod te zijn dat is ingebed in een betekenisvolle, thematische context 
passend bij de specifieke ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling. Daarom is in 2020 gestart met 
Plusonderwijs in nauwe samenwerking met en dichtbij de groep. Leerlingen blijven dan binnen de kaders van de reguliere 
school en behouden hun eigen omgeving. Er is sprake van doorgaande leerontwikkeling van hoogbegaafden tot 18 jaar in 
samenwerking met het Willem van Oranje College. Het samenwerkingsverband volgt deze ontwikkelingen. Ook wordt Engels 
en Spaans aangeboden door native speakers. 
 
Ook in 2020 is door leerkrachten sterk ingezet op verbetering van de resultaten van de leerlingen op basis van schoolbrede 
analyses en zicht op cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Met name rekenen en begrijpend lezen in de groepen 3 en 4 
hebben de aandacht. De verwachting is dat de komende jaren stabiele resultaten gepresenteerd zullen worden. 
 
 
8.2.1 Onderwijsprestaties 
 
Voedingsgebied 

 
 
Resultaten eindtoets Schooladvies vervolgonderwijs 

 

  
 
 
 

Vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019/2020 geen centrale eindtoets afgenomen. 
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8.2.2 Onderwijskundige en onderwijs-programmatische zaken 
 
Het handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken is in 2020 gecontinueerd. De Juliana van Stolbergschool wordt 
hierbij begeleid door Wilma Willems. De unit-coördinatoren hebben voor hun units een opzet gemaakt, echter door corona is 
de implementatie vertraagd. Het komende jaar zal er aandacht zijn om het handelingsgericht en opbrengstgericht werken 
beter te borgen in de schoolorganisatie. Daarnaast zullen intervisiemomenten worden ingepland. 
 
De intentie was om 2020 voor de groepen 5 en 6 een project te organiseren rondom wetenschap en techniek. Leerlingen 
gaan dan aan de slag met technisch Lego, pneumatiek, tandwielen, zonnepanelen, etc. ‘Van pet naar pret met Led’ en Mad 
Science zijn in voorbereiding genomen maar konden vanwege de coronapandemie slechts beperkt worden uitgevoerd. Voor 
wetenschap en techniek zal in 2021-2022 door de projectgroep een beleidskader worden geschreven. 
 
De Juliana van Stolbergschool beschikt over een natuurleertuin. Hier kunnen de leerlingen spelenderwijs de natuur 
ontdekken. De leerlingentuinraad is enthousiast en de samenwerking met leerlingen en de tuinman verloopt goed. In 2020 
zijn in de natuurleertuin ook groenten als komkommers, tomaten, wortel en radijs geplant. Met de appels uit de 
natuurleertuin zijn door de leerlingen cupcakes gebakken. Ook worden er nieuwe fruitbomen aangplant. 
 
De voorbereidingscommissie voor een nieuwe methode voor wereldoriëntatie heeft een nieuwe opdracht gekregen op basis 
van een duidelijk kader. Uitgaande van verplichte inhoud, het Vision Eye (programma’s gericht op eigentijdse vaardigheden) 
en gedegen onderzoek naar wat ontbreekt in de huidige methode zal dit leiden tot een weloverwogen keuze. 
 
In 2020 is beweegmeubilair aangeschaft waarvoor een cheque van € 1.000,- is ontvangen vanuit het predikaat ‘Gezonde 
School’. Daarvan is een atelierwagen aangeschaft De gouden ster en voorbeeldschool voor TSO is in 2020 verlengd. 
 
 
8.2.3 Internationalisering 
 
Op de Juliana van Stolbergschool wordt Engels en Spaans gegeven. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van een European 
Volunteer. Inmiddels is de Juliana van Stolbergschool één van de zeven scholen in Nederland die geaccrediteerd zijn voor 
de plaatsing van een International Volunteer. 
 
De Juliana van Stolbergschool is een Early Bird-school. In alle groepen wordt Engels onderwezen door de groepsleerkracht 
en een native speaker. Engels is goed voor de totale taalontwikkeling van een kind en de school vindt het belangrijk de 
leerlingen goed voor te bereiden op hun Europees burgerschap. De Juliana van Stolbergschool is aangesloten bij het 
European Solidarity Corps en is daarvoor geaccrediteerd. 
 
In 2020 heeft de school het E-twinning project voortgezet. Daarbij communiceren de leerlingen, vanaf groep 1 / 2, in het 
Engels met leerlingen uit Frankrijk, Roemenië, Griekenland, Spanje en Noorwegen 
 
In samenwerking met het Willem van Oranje College is er een doorlopende leerlijn ontwikkeld voor leerlingen tot en met 18 
jaar. Internationalisering maakt daar ook onderdeel van uit. 
 
 
8.3 Koningsschool 
 
Vanwege de coronapandemie is er in 2020 een overstap gemaakt naar thuisonderwijs. Het team van de Koningsschool 
heeft dit krachtig opgepakt, al is het een andere manier van lesgeven. Ook zijn daarvoor veel filmpjes en vlogs geplaatst. 
Het accent van de lessen lag voornamelijk op de basis en de kernvakken. 
 
Omdat de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen belangrijk is, hebben de leraren wekelijks contact gehad met de 
leerlingen en gesprekken met hen gevoerd. Naast het contact met de groepen, was er veel aandacht voor de individuele 
leerlingen. 
 
Voor de aanmelding van nieuwe leerlingen zijn de informatiegesprekken telefonisch gevoerd. 
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8.3.1 Onderwijsprestaties 
 
Voedingsgebied 

 
 
Resultaten eindtoets Schooladvies vervolgonderwijs 

  
Vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019/2020 geen centrale eindtoets afgenomen. 
 
 
8.3.2 Onderwijskundige en onderwijs-programmatische zaken 
 
In 2020 heeft de Koningsschool zich geprofileerd als hedendaagse Protestants-Christelijke school. De identiteit van de 
school wordt op een moderne en open manier vormgegeven. Ook wordt voor het vak Godsdienst gezocht naar andere 
werkvormen, daarbij worden mede de ouders betrokken. 
 
Vorig jaar al werd zichtbaar dat spelling de aandacht nodig heeft. Dit is in 2020 onderzocht en gebleken is dat de 
verouderde methode onvoldoende aanbod bood met betrekking tot de referentiedoelen 2F die de school nastreeft. In 2020 
is derhalve een upgrade van de methode toegepast tot referentie 2F. De spellingsmethode is verrijkt. 
Vanwege de groei van het leerlingenaantal zal er per januari 2021 een nieuwe instroomgroep worden geformeerd. 
 
De visie ten aanzien van het geven van wereldoriënterende vakken is in 2020 onderzocht. Via het SLO (school leerplan 
ontwikkeling) is kennis genomen van VierKeerWijzer. Een onderwijsconcept waarin het thematische werken en 
talentontwikkeling gecombineerd wordt. Na een presentatie heeft het team besloten het schooljaar 2020-2021 te 
gebruiken als een onderzoeksjaar om te onderzoeken of dit passend is bij de ambitie van de school. 
 
Vanwege de coronapandemie is het vergroten van de zichtbaarheid van de vertrouwenspersonen onvoldoende aan de orde 
gekomen. Wel volgen de vertrouwenspersonen scholing, informeren zij het team en bezoeken ze alle groepen om ook de 
leerlingen te informeren. Samen met de commissie van begeleiding wordt het beleid/werkwijze (veiligheidsplan) van onze 
school vastgelegd. De vertrouwenspersonen van de Koningsschool en basisschool De Bron trekken hierin samen op. 
 
In 2020 is sterker ingezet op het handelingsgericht werken met betrekking tot het leesonderwijs. Niet alleen de methode 
volgen, maar kijkend wat passend is voor bepaalde groepen leerlingen. Dit vergt van de leraren een goed overzicht van de 
gehele leerlijn en de referentiedoelen van de groep. 
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8.3.3 Internationalisering 
 
In de bovenbouw van de Koningsschool is er een samenwerking met de sectie Engels van het Willem van Oranje College. 
Daarnaast is de school zich aan het oriënteren op een nieuwe methode voor het vak Engels gekozen. In 2021 zal worden 
onderzocht of de methode ‘Groove me’ passend kan zijn voor de school. 
 
De leerlingen maken kennis met andere meningen, denkbeelden, religies en culturen. Dit gebeurt tijdens de lessen sociaal-
emotionele vaardigheden en burgerschap en vanuit actuele onderwerpen die aangeboden worden in de lessen begrijpend 
lezen. 
 
De ‘goede doelen’ acties van de school zijn normaliter ondersteunend aan internationalisering. Echter vanwege de 
coronapandemie zijn die acties in 2020 niet georganiseerd. 
 
 
8.4 SBO Daltonschool De Leilinde 
 
Nog steeds is SBO Daltonschool De Leilinde de enige SBO-school in Nederland 
met Daltononderwijs. In 2020 is voor de school een coördinator aangesteld met 
sturende taken ten behoeve van Dalton-onderwijs en om het team van SBO Daltonschool De Leilinde te begeleiden. 
 
De ambitie van SBO Daltonschool De Leilinde is een omgeving te creëren waarin leerlingen hun talenten naar boven kunnen 
halen. Daarbij horen een aantal kerndoelen: reflectie, zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, doelmatigheid 
en effectiviteit. Dit zijn o.a. ook doelen van de Nederlandse Dalton Vereniging. De doelen worden ingekleurd door het 
strategisch beleidsplan van de Willem van Oranje Scholengroep en het Vision Eye, waarin o.a. wordt gesteld dat ‘leerlingen 
worden gezien’. 
 
Binnen het samenwerkingsverband is De Leilinde een brede speciale onderwijsvoorziening. De regiofunctie die SBO 
Daltonschool De Leilinde heeft, is van blijvende aard. De school staat zeer goed bekend hetgeen wordt bevestigd door de 
hoge leerling- en oudertevredenheid en steeds meer leerlingen van buiten het samenwerkingsverband (grensverkeer) 
worden aangemeld. Het gaat daarbij vooral om leerlingen vanuit bijvoorbeeld regio Zaltbommel of Andel. 
 
In september is een activiteitendag georganiseerd. Iedere klas had een land als thema en activiteiten werden daarop 
aangepast, er waren ook workshops met instrumenten. Later in de middag is door de leerlingen een presentatie aan elkaar 
gegeven. 
 
In maart werd de school tijdens de eerste lockdown gesloten en was slechts geopend voor leerlingen van ouders met 
cruciale beroepen en zeer kwetsbare leerlingen. Naarmate de tijd vorderde kwamen er steeds meer leerlingen toch naar 
school, mede omdat de structuur op school vaak beter is dan de structuur in de thuissituatie en het voor veel vaak ook 
sociaal zwakkere ouders een enorme belasting was. De schoolmaatschappelijk werkster heeft hier een grote rol in 
gespeeld. Vanaf mei zijn de leerlingen weer naar school gekomen tot half december. Slechts enkele leerlingen zijn besmet 
geraakt. De verwachting is wel dat vanwege de coronapandemie er een leerachterstand is ontstaan. Om deze achterstand 
te herstellen is subsidie aangevraagd en wordt extra begeleiding aangeboden. 
 
Tijdens de coronaperiode is er wel een open podium voor en door leerlingen gehouden, dit jaar echter zonder ouders en 
belangstellenden. Van de afscheidsavond en speciale activiteiten zoals de Sinterklaasviering, zijn filmpjes gemaakt die met 
de ouders zijn gedeeld. 
 
 
8.4.1 Onderwijsprestaties 
 
Voedingsgebied 
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Schooladvies vervolgonderwijs 
 
In het schooljaar 2019-2020 hebben 25 leerlingen de school verlaten. Daarvan gingen 3 leerlingen naar het vso zml, 2 
leerlingen naar vso vmbo basis, 6 leerlingen naar praktijkonderwijs en 14 leerlingen naar regulier vmbo. 
 

 
 
 
8.4.2 Onderwijskundige en onderwijs-programmatische zaken 
 
Elke leerling wordt via de Commissie van Begeleiding in een voor hem of haar geschikte groep geplaatst. In deze 
stamgroep werken de kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau, op basis van handelingsdelen 
ontwikkelingsperspectief. Leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één groep. 
 
Tweemaal per jaar worden toetsen afgenomen om de leerlingen te kunnen volgen in hun ontwikkeling en het onderwijs 
zo goed mogelijk op hun hulpvraag af te stemmen. In 2021 zal aandacht uitgaan naar het herstellen van de leer- en 
sociaal emotionele achterstanden die zijn ontstaan vanwege de coronapandemie. 
 
De specialistische zorg die SBO Daltonschool De Leilinde kan bieden, wordt beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. 
In het plan wordt beschreven hoe zeer moeilijk lerende kinderen met gedragsmatige problemen kunnen worden 
ondersteund.  
 
Vanuit het schoolondersteuningsplan is vanwege de diverse problematieken van de leerlingen ook contact gelegd met 
Hub Rosmalen, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De intentie was om in 2020 de mogelijkheid tot 
het starten van een observatiegroep voor nieuwe leerlingen te onderzoeken, waarna in overleg met  een medewerker van 
Hub Rosmalen zou worden bezien in welke groep de leerling uiteindelijk kan worden geplaatst. Echter vanwege de 
coronapandemie heeft dit niet in 2020 kunnen plaatsvinden. De verwachting is dit project in 2021 te laten starten. 
 
In 2020 is het programma ‘skool’ vervangen door ‘werken in teams’. Teams kunnen in een veilige digitale omgeving hun 
eigen documenten op de portal plaatsen. Alle medewerkers beschikken over een laptop. Helaas is de wifiverbinding niet 
altijd optimaal, al zal dat in 2021 verbeteren door de verhuizing naar Wijk en Aalburg en uiteindelijk in het nieuwe 
schoolgebouw. Ook voor leerlingen worden steeds meer lessen digitaal gegeven in klassenverband met laptops voor 
leerlingen. 
 
 
8.4.3 Internationalisering 
 
Middels de methode “Take it Easy” wordt in de bovenbouw Engels gegeven. Ook bij het vak godsdienst is er aandacht voor 
andere geloofsovertuigingen en culturen. De komende jaren zal dit uiteraard worden gecontinueerd. 
 
 
8.5 Willem van Oranje College Waalwijk 
 
De onderwijscommissie heeft in 2020 een betere verbinding met de afdelingen gerealiseerd en zichzelf beter in positie 
gebracht, passend binnen de hernieuwde organisatie. De onderwijscommissie is zelforganiserend geworden, bevraagd 
zowel medewerkers als directie en levert input op eindresultaat. Ze speelt een duidelijke rol in de beleidscyclus. 
Eigenaarschap en verantwoordelijkheden liggen bij docenten, afdelingsleider en sectievoorzitters, de onderwijscommissie 
is daarin verbindend en sturend. De ambities vanuit het strategisch beleidsplan zijn grotendeels gerealiseerd. 
 
Uitdaging is de collectieve aanpak voor aansluiting van leerlingen uit groep 8 van de basisschool. Centraal thema zal zijn 
hoe de basisscholen voorbereiden op vervolgonderwijs en hoe vervolgonderwijs aansluiten op basisonderwijs. De behoefte 
dit nader te onderzoeken is explicieter geworden vanwege de coronapandemie. Nieuwe brugklasleerlingen hebben een zeer 
diverse beginsituatie door de verschillen in basisonderwijs. Ook heeft hun sociale omgeving onder druk gestaan en is de 
continuïteit in het leerproces doorbroken. 
 
De onderbouwresultaten blijven een punt van aandacht. Hoewel de snelheid op orde is, blijft de onderbouwpositie 
kwetsbaar. Dit is op eenjaarsniveau op orde, echter het driejaarsgemiddelde is onbestendig. 
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8.5.1 Onderwijsprestaties 
 
Voedingsgebied 

 
 
Opbrengsten van onderwijs 

 
 

    
 

 
 
 
Doorstroom en vervolgonderwijs 
Mavo-leerlingen   havo-leerlingen   vwo-leerlingen 
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Tevredenheid leerlingen   Tevredenheid ouders 

     
 
 
8.5.2 Onderwijskundige en onderwijs-programmatische zaken 
 
De onderwijsontwikkelingen vanuit Willemleren 2020 zijn gecontinueerd. Het leeraanbod is gebaseerd op 20-80 Learning. 
Leerlingen krijgen de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode de reguliere opleiding te doen in 80% van de tijd. In 
de overige 20% volgt de leerling een ander programma dat gericht is op verbreding, verdieping, motivatie en ondersteuning. 
 
In de lessentabellen zal het onderwijsconcept beter zichtbaar moeten worden. Ook zal de schoolorganisatie verder moeten 
worden verkleind vanwege de afname van de leerlingenaantallen zodat het onderwijs en de ontwikkeling daarvan financieel 
haalbaar en gewaarborgd kan blijven. 
 
Tijdens de coronaperiode is het onderwijs gecontinueerd. Leervorderingen worden in stappen gezet en formatieve 
momenten worden gestimuleerd hetgeen aansluit bij het advies van de onderwijsraad. Daardoor maken leerlingen de goede 
keuzes in hun leerproces. Op de momenten dat leerlingen op school waren, is het leerplein doorgezet en wordt de school 
breed benut om te leren middels lessen, coaching van leerlingen of samenwerking door leerlingen. 
 
Door corona opgelopen achterstanden zijn nog niet geheel in beeld. De school zelf heeft bepaald of leerlingen overgingen 
naar een volgend leerjaar. Daarbij is met een kansrijk perspectief, passend bij het vision eye, gekeken naar de leerlingen. De 
verwachting is dat dit heeft geresulteerd in een reële overgang. De verwachting is tevens dat cognitief gezien de 
achterstanden beperkt zullen zijn, maar dat executieve vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling aandacht 
nodig zullen hebben. 
 
 
8.5.3 Internationalisering 
 
Op het Willem van Oranje College wordt internationalisering actief vormgegeven. In 2020 is internationalisering vooral aan 
de orde geweest bij de verschillende vakken. De excursies die normaliter worden georganiseerd, zijn grotendeels vanwege 
corona niet doorgegaan. Wel hebben de IBC-leerlingen een internationaliseringsreis naar Denemarken en Zweden gemaakt. 
 
Hoewel corona de fysieke uitwisseling heeft beperkt, is er wel doorgewerkt aan diverse projecten zoals Willem goes Brasil. 
Internationalisering heeft ook een duidelijke connectie met burgerschap. Er is aandacht geweest voor diversiteit. Zo is een 
paarse vrijdag georganiseerd met een open dialoog over diversiteit bezien vanuit de leerlingen en vanuit de identiteit van 
het Willem; een school die vanuit protestants-christelijke traditie gelooft en respecteert dat ieder mens uniek is. 
 
In 2020 werd het jaar van ‘75 jaar vrijheid’ gevierd. De intentie was om naast diverse andere activiteiten, een reis naar 
Krakow, Polen, te organiseren om het concentratiekamp Auschwitz te bezoeken. Helaas heeft ook dit vanwege de 
coronapandemie geen doorgang kunnen vinden. Wel is een speciale editie van ‘Ontmoet’ als inspiratiemagazine van Willem 
van Oranje Scholengroep huis-aan-huis verspreid in Waalwijk. Deze speciale editie bevatte interviews met leerlingen en 
medewerkers rondom het thema ‘vrijheid. 
 
 
8.6 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg 
 
Vorig jaar is gestart met een bovenschoolse techniekklas. Van basisscholen uit de omgeving, komen zo’n 15 b/k-leerlingen 
die affiniteit hebben met techniek, een aantal middagen per jaar naar het Willem voor techniekonderwijs. Dit heeft 
geresulteerd in de aanmelding van 11 brugklasleerlingen in 2020. Tevens worden alle toeleverende basisscholen 
uitgenodigd om een aantal maal per jaar met een klas om techniek- en zorg&welzijn en theorielessen te volgen. 
 
De aangenomen instructeurs voor STO zijn in 2019 voorgefinancierd door het Willem van Oranje College, maar werden in 
2020 volledig onderdeel van de bekostiging STO. 
 
Het Willem in Wijk en Aalburg werkt aan de eigentijdse vaardigheden door inzet van digitale leermiddelen, zelfstandigheid 
en eigenaarschap. Het Willem is ook maatschappelijke verbinder in de regio en er wordt gewerkt aan professionalisering, 
actueel onderwijsaanbod en voorbereiding op de toekomst, zowel voor leerlingen als medewerkers. 
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8.6.1 Onderwijsprestaties 
 
Voedingsgebied 

 
 
 
Opbrengsten van het onderwijs 

 
 

   
 

 
 
 
Doorstroom en vervolgonderwijs 
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Tevredenheid leerlingen Tevredenheid ouders 

   
 
 
8.6.2 Onderwijskundige en onderwijs-programmatische zaken 
 
Leerlingen beschikken over chromebooks en docenten zijn voorzien van laptops. Mede vanwege corona was dit van groot 
belang. Hierdoor was er sprake van verdergaande digitalisering bij zowel personeel als leerlingen. Roostertechnisch is de 
coronapandemie zeer lastig; er moet rekening gehouden worden met thuisonderwijs en examenklassen en er is een mix 
van online lessen en praktijklessen. 
 
Digitaal onderwijs wordt bewust ingezet, al is dit soms afhankelijk van licenties. Digitaal lesgeven is niet altijd gemakkelijk, 
al hebben docenten en leerlingen zich daarvoor goed ingezet. Ook toetsing blijft een punt van aandacht. Opgemerkt wordt 
dat er een groep burgklassers is gekomen met achterstanden. Deze achterstanden zijn waarschijnlijk ontstaan door de 
coronapandemie. Ook andere leerlingen hebben hier hinder van ondervonden. Dit vraagt van docenten en mentoren om 
zicht te houden op leerlingen, leerlingen echt in beeld te hebben. Er is een goed contact met leerlingen en ouders. In 2020 
zijn de examenleerlingen op school geweest en ook de praktijkvakken hebben doorgang gevonden. 
 
In 2020 is een pilot gestart waarbij GL en TL zijn samengevoegd tot één leerweg: ‘de nieuwe leerweg’. De nieuwe leerweg is 
minder vakgericht en meer gericht op doorstroom naar MBO4. Onderdeel daarvan is ook een praktijkcomponent. De pilot 
wordt uitgevoerd in het profiel Zorg & Welzijn. Het traject van de ‘nieuwe leerweg’ start officieel in 2024, waarbij het Willem 
in deze voorbereidende jaren de pilot voert. Voor deze pilot wordt een aanzienlijke subsidie ontvangen. In deze pilot wordt 
het Willem begeleid door SLO en is er overleg met andere scholen. 
 
Voor 2021 is het de bedoeling om in de brugklassen extra lessen aan te bieden op het gebied van Art, Tech en Sport. 
 
 
8.6.3 Internationalisering 
 
De intentie was om in maart 2020 een uitwisseling tussen Duitse en Nederlandse leerlingen te organiseren. Dit kon 
vanwege de coronapandemie niet doorgaan. Wel hebben de leerlingen via mail contact met elkaar gehad. 
 
Tevens zijn de buitenlandse reizen naar bijvoorbeeld de Ardennen en de excursie naar Oberhausen vanwege corona 
afgelast. 
 
 
8.7 ISK Wereldschool Willem van Oranje 
 
ISK is een andere onderwijsvorm, het onderwijsprogramma staat voor een groot deel in het teken van taal. Met een goede 
beheersing van de Nederlandse taal maken de leerlingen een betere kans op doorstroom naar vervolgonderwijs of een 
beroep. 
 
In het onderwijs wordt ook veel aandacht besteed aan het integreren in de Nederlandse samenleving. Vanuit onze 
kernbelofte worden de leerlingen vol voorbereid op hun toekomst. Ze worden gezien, hun zelfstandigheid wordt vergroot en 
ze worden voorzien van een goed ontwikkeld besef van waarden. 
 
Met het SWV wordt uitvoering gegeven aan de zorgplicht door het opbouwen van een goed netwerk, met name van belang 
voor de doorstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs. Van de scholen waar de leerlingen naar toe doorstromen, 
komt een terugkoppeling over hoe het met de leerlingen gaat. 
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8.7.1 Onderwijsprestaties 
 
Voedingsgebied 

 
 
 
Herkomst leerlingen per 1 oktober 2019 Per 1 oktober 2020 

 
Ook in 2020 is de groep Eritrese leerlingen groot vanwege gezinshereniging. 
 
 
Uitstroom/doorstroom leerlingen 

Voor ISK Wereldschool in Waalwijk is de uitstroom van 
leerlingen op hoog niveau, tekenend voor de kwaliteit 
van het geboden onderwijs. 
 
Door LOWAN (ondersteuning onderwijs nieuwkomers) 
zijn er profielen en leerroutes aangereikt waarop de ISK 
ingericht is. De instroom- en uitstroomgroepen zijn op 
niveau. 
 
De streefdoelen van de uitstroomprofielen voor 
Nederlands en rekenen zijn door LOWAN eveneens 
omschreven en afgestemd op het landelijk 
referentiekader. 
 
Met deze profielen en leerroutes komen leerlingen 
beter in beeld en ook maatwerk, met name gericht op 
uitstroom, wordt zo beter mogelijk. 
 
 

De dossiervorming van ISK-leerlingen is echter summier. Dit betekent dat op het ISK middels genormeerde toetsen de 
referentieniveaus van taal en rekenen worden onderzocht en vastgelegd. 
 
De uitstroom vindt in principe plaats op het einde van het schooljaar. 
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In 2020 hebben 68 leerlingen de ISK verlaten en zijn ze 
doorgestroomd naar regulier voortgezet onderwijs of MBO. 
 
Een aantal leerlingen zijn bij binnenkomst niet tot nauwelijks 
gealfabetiseerd. Zij halen vaak de drempel niet om te worden 
toegelaten tot de Entree-opleiding, echter zijn nog wel 
leerplichtig. Hierdoor ontstaat een vacuüm en de verwachting is 
dat deze groep steeds groter zal worden. 
 
Met ROC Tilburg is voor deze leerlingen een zorgroute 
opgesteld. 
 

 
Met De Overlaat is in 2020 een experiment instroom gestart. Een aantal leerlingen zijn in het 3e leerjaar ingestroomd. Dit 
experiment is helaas niet geheel goed verlopen. Vanwege corona is de keuze van leerlingen voor een profiel gebaseerd 
geweest op wat ze er ‘op papier’ van meekregen, niet op basis van daadwerkelijke ervaring met de inhoud van de profielen. 
Na de coronapandemie zal dit experiment zeker worden doorgezet waarbij LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) een 
belangrijk item zal zijn. 
 
Tevredenheid leerlingen 
In 2020 is geen onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen gedaan. Opvallend is wel dat op ISK Wereldschool er geen 
corona-besmettingen zijn geconstateerd. 
 
 
8.7.2 Onderwijskundige en onderwijs-programmatische zaken 
 
De ISK Wereldschool is een leerplek, maar ook een ervaringsplek. Dat wil zeggen dat naast werken aan een goede 
aansluiting met vervolgonderwijs er ook een goede aansluiting moet zijn met de nieuwe samenleving waarin ervaring wordt 
opgedaan. Dat betekent dat er aandacht is voor normen en waarden, gewoonten en gebruiken, persoonlijke verzorging en 
voeding, omgangsvormen, maatschappelijke structuren en culturele ontmoeting. Zwemmen en het kunstencentrum blijven 
eveneens vaste onderdelen van het onderwijs. Tevens is er een verkeersproject dat ieder jaar wordt aangeboden aan de 
nieuwe instroomgroepen. Leerlingen moeten hun plek in het verkeer echt leren kennen, ook dat is een onderdeel van 
integreren. 
 
Er is een Alpha-groep voor leerlingen die niet of nauwelijks gealfabetiseerd zijn. Door een aantal collega’s is een scholing 
alfabetisering gevolgd. 
 
In de uitstroomklassen krijgen de leerlingen het vak Mens en Maatschappij waarin thema’s aan de orde komen vanuit de 
Nederlandse samenleving en die van belang zijn voor iedereen die nieuw in Nederland komt. 
 
Digitalisering is op ISK is tijdens de coronapandemie nog belangrijker geworden. Het lesmateriaal was reeds voor een groot 
deel gedigitaliseerd. Rekenen wordt online gegeven en Nederlands gaat gedeeltelijk digitaal. Door digitalisering is maatwerk 
in de klassen mogelijk. 
Tijdens de coronaperiode waren de meeste ISK’s gesloten. ISK Wereldschool is open gebleven. In groepen zijn de leerlingen 
twee dagen per week naar school gekomen. Want ook voor leerlingen is digitalisering een punt van aandacht. Hoewel er 
voldoende laptops voor alle leerlingen beschikbaar zijn op school, is online lesgeven lastig omdat leerlingen vaak thuis niet 
beschikken over internet of devices. Daarom is besloten ISK Wereldschool open te houden. 
 
 
8.7.3 Internationalisering 
 
Op de ISK zitten leerlingen die afkomstig zijn uit allerlei verschillende landen. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan 
culturele achtergronden. Daarnaast wil ISK de leerlingen kennis laten maken met cultuur in brede zin. Bovendien wordt er in 
de lessen ingegaan op de verschillen en de overeenkomsten tussen de verschillende landen waaruit de leerlingen 
afkomstig zijn. 
 
De leerlingen van ISK zitten in een positie dat ze moeten schakelen om de eigen ontwikkeling vaart te blijven geven en om 
in Nederland of elders als volwaardig lid van de samenleving mee te draaien. Om die reden zijn taal, taalvaardigheid maar 
ook (internationaal) burgerschap, belangrijke onderdelen van het programma. 
 
ISK is het scharnier in het ontwikkelproces van leerlingen, scharnier tussen leerling, ouders, vervolgonderwijs en 
maatschappij. 
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B. – Jaarrekening 
 
 

9. Jaarrekening Willem van Oranje Scholengroep / Facilitairbedrijf BV 
 
 
9.1 Jaarrekening 
 
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
ALGEMEEN 
 
Dit betreft de jaarrekening van Stichting voor Protestants-Christelijk onderwijs Bommelerwaard, Land van Heusden en 
Altena en de Langstraat en omstreken, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 41100627. De jaarrekening is opgemaakt 
per februari/maart 2021. Zie hiervoor Bijlage C4 ("gegevens over de rechtspersoon"). 
 
De jaarrekening over 2020 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en 
overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek. Tevens is de richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector 
presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd. 
 
In dit jaarverslag is de branchecode van de sector PO en VO toegepast. De branchecode regelt afspraken over o.a. 
bedrijfsvoering, toezicht en control, governancestructuur en hierop controleert de accountant de jaarrekening. 
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij 
bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 
gewaardeerd volgens kostprijsmodel. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor 
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van 
het verslagjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's. 
 
Deze jaarrekening kent twee onderdelen: 
Geconsolideerde jaarrekening  (A.1.1 tm A.1.4) 
Enkelvoudige jaarrekening  (A.2.1 tm A.2.4) 
 
De grondslagen zijn zowel op de geconsolideerde als op de enkelvoudige jaarrekening van toepassing. 
 
De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. 
 
Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het college van bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en passiva en van 
baten en lasten. De belangrijkste schattingen hebben betrekking op:  
- de waardering van materiële vaste activa, waaronder de gehanteerde afschrijvingstermijnen; 
- de verwachte onderhoudsuitgaven bij bepaling van de voorziening voor groot onderhoud; 
- de bapaling van personele voorzieningen. 
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijkingen van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode 
waarin de schatting wordt herzien en in de toekomstige periodes waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
 
Bepaling reële waarde 
Een aantal grondslagen en toelichtingen in de jaarrekening vereist de bepaling van de reële waarde van zowel financiële als 
niet-financiële activa en verplichtingen. Voor waarderings- en informatieverschaffingsdoeleinden is de reële waarde op 
basis van de volgende methodes bepaald. Indien van toepassing wordt nadere informatie over de uitgangspunten voor de 
bepaling van de reële waarde vermeld bij het onderdeel van deze toelichting dat specifiek op het betreffende actief of de 
betreffende verplichting van toepassing is. De reële waarde van financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte 
kasstromen contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de 
resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen. 
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VERGELIJKENDE CIJFERS 
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede de cijfers 
van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar. In de geconsolideerde balans en 
in de staat van baten en lasten zijn de gerealiseerde cijfers van 2020 en die van 2019 opgebouwd uit de cijfers van de 
Stichting Willem van Oranje scholengroep en Willem van Oranje Facilitairbedrijf. 
 
Consolidatie 
In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van de stichting en haar 
groepsmaatschappijen per 31 december van het boekjaar. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en stichtingen 
waarin beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend. Hierbij worden mede in aanmerking genomen de financiële 
instrumenten die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend. 
 
De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop beslissende zeggenschap op de 
groepsmaatschappij is verkregen. De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie opgenomen vanaf de 
datum waarop geen sprake meer is van beslissende zeggenschap. De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden 
volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling vastgesteld. Resultaten uit transacties met en tussen 
groepsmaatschappijen worden volledig geëlimineerd. 
 
Geconsolideerde maatschappijen 

• Willem van Oranje Facilitairbedrijf B.V.: 100%-deelneming (opgericht in 2013). 
 
Geamortiseerde kostprijs 
De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een financieel actief of financiële verplichting bij de eerste verwerking 
in de balans wordt opgenomen verminderd met aflossingen op de hoofdsom, vermeerderd of verminderd met de via de 
effectieve-rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie van het verschil tussen dat eerste bedrag en het 
aflossingsbedrag en verminderd met eventuele afboekingen (direct, dan wel door het vormen van een voorziening) wegens 
bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid. 
 
Verbonden partijen  
Wij verwijzen u naar A.1.7. Verbonden partijen. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele investeringssubsidies, 
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. 
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 
a. Afschrijving op gebouwen vindt plaats vanaf de dag van oplevering. Er wordt uitgegaan van een economische 

levensduur van 40 jaar. Dit geldt voor de schoollocaties aan de Perzikstraat en aan de Gaard. Voor de locatie Burg. van 
Casterenstraat geldt een economische levensduur van 25 jaar. 

b. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
c. Afschrijving op inventaris, apparatuur, etc. vindt voor het eerst plaats in de maand na aanschaf. De factuurdatum is 

hiervoor bepalend. Deze methode wordt vanaf 2002 gehanteerd. De activeringsgrens is € 500. Investeringen onder de 
€ 500 worden rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht. 

d. Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van de voorziening op het moment dat deze zich 
voordoet. 

 
Van onderstaande drie gebouwen zijn wij zowel economisch als juridisch eigenaar. 
- School, Perzikstraat 7, 4261 KC Wijk en Aalburg 
- School, de Gaard 4, 5146 AW  Waalwijk 
- School, Burg. van Casterenstraat 41, 5146 GA Waalwijk 
 

  

Voor "Inventaris & apparatuur" gelden de volgende rubrieken met de daarbij behorende afschrijvingspercentage.

afschrijvings- afschrijvings-
termijn percentage

Categorie in jaren per jaar
1. Meubilair  Zit meubilair (o.a. stoelen, krukken, etc) 15 6,67%

Overige (o.a. tafels, leerlingensets, kasten, 20 5,00%
bureau,kluisjes, etc)

2. Audio/visueel apparatuur(o.a. beamer, ktv, leerlinginfoschermen,etc) 6 16,67%
(o.a. projectieschermen) 10 10,00%
(o.a. white-/krijt-/digi-/prikborden) 15 6,67%

3. ICT Door alle vernieuwende ict 3 33,30%
(o.a. laptop) 4 25,00%
(o.a. computer, server, scherm, printer, etc) 6 16,67%
(o.a. telefooncentrale) 10 10,00%

4. Huishoudelijk-/kantoor apparatuur/machines 10 10,00%
(o.a. witgoed, papiersnijmachine, koffieautomaat)

5. Onderwijskundige apparatuur/machines/leermiddelen 10 10,00%
(o.a. microscoop, muziekinstrumenten,
sport en spelmateriaal, mountainbike,
machines voor de technische/praktijkafdelingen)

6. Overige activa (o.a. tenten, beveiligingscamera, kar) 10 10,00%
(o.a. postvakken, fietsenrek, container) 20 5,00%

7. Boeken/methodes Alleen voor sector PO
leer-/lesmethodes - leerboeken 8 12,50%
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Financiële vaste activa 
 
Deposito: Rabobank 
  hoofdsom:  200.000 
  vaste rente:  4,50%  per 21 mei 
  looptijd:   15 jaar  vanaf mei 2012 tm mei 2027 
 
Deelnemingen: Er wordt in dit kader een onderscheid gemaakt in deelnemingen met een meerderheids- en 

minderheidsbelang. Voor de eerste variant geldt dat deze worden gewaardeerd volgens de 
vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Voor de bepaling van de netto-
vermogenswaarde worden waarderingsgrondslagen gehanteerd in overeenstemming met de 
geconsolideerde jaarrekening. Op de minderheidsdeelnemingen wordt slechts in geringe mate invloed van 
betekenis uitgeoefend. Hieruit volgt een waardering tegen verkrijgingsprijs of lagere reële waarde. 

 
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
Voor vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan 
bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief 
geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarden en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de 
realiseerbare waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom 
genererende eenheid waartoe het actief behoort. 
Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroom genererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, 
wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare 
waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van een kasstroom genererende eenheid, wordt het 
verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de kasstroom genererende eenheid. Een eventueel 
restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden. 
Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder 
waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het 
betreffende actief (of kasstroom genererende eenheid) geschat. 
Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als er sprake is van een 
wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het 
laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroom genererende 
eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na 
afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroom 
genererende eenheid) zou zijn verantwoord. 
 
Voorraden 
Voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Het betreft eindexamenbeeldjes. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
Vorderingen en overlopende activa worden bij eerste waardering tegen de reële waarde gewaardeerd daarna tegen 
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere 
waardeverminderingsverliezen. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van het bestuur 
en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Algemene reserve 
De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag (zijnde de stichting, 
haar scholen en de BV) en wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil 
tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In het geval van een tekort wordt het resultaat ten laste van 
de algemene reserve gebracht. Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is 
vermeld in de toelichting op de balans. 
 
Bestemmingsreserves 
Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een specifiek doel. Deze 
reserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten 
grondslag waarin opgenomen welke uitgaven ten laste van de reserve komen, een inschatting van het totaal van de 
uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan. Er is een bestemmingsreserve m.b.t. BAPA 
rechten, die in het verleden zijn opgebouwd. 
 
Bestemmingsfondsen 
Bestemmingsfondsen zijn gevormd voor de nog niet bestede middelen waaraan een beperkte bestedingsmogelijkheid is 
toegekend en waarbij die beperking is opgelegd door derden. Deze fondsen betreffen het ouderfonds van de sector PO. 
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Voorzieningen 
Alle voorzieningen zijn nominaal, behalve de jubileumvoorziening. De jubileumvoorziening is contant gemaakt 
(disconteringsvoet van 1%). Ondanks de richtlijn om personele voorzieningen in eerste aanleg te waarderen tegen contante 
waarde, zijn de personele voorzieningen nominaal gewaardeerd gelet op de lage rentestand en de omvang van de 
voorziening is de contante waarde mutatie verwaarloosbaar. 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte of verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarbij het waarschijnlijk 
is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze 
verplichtingen en risico's niet op activa in mindering zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen 
die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum 
aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te 
verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum. 
 

Onderhoud 
De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan onroerende 
zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de voorziening zijn gebaseerd op de 
meerjarenonderhoudsbegroting (MJOP) over een periode van 20 jaar. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van 
deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit 
te voeren onderhoud in de periode waarvoor de meerjarenonderhoudsbegroting strekt. 
 
Willem van Oranje Scholengroep hanteert voor de voorziening groot onderhoud een methodiek waarbij de uitgaven over 
het gehele onderhoudsplan van de onderwijspanden worden bepaald en deze vervolgens wordt gedeeld door de looptijd 
van het onderhoudsplan. Deze systematiek leidt ertoe dat er jaarlijks weliswaar een min of meer gelijkblijvende dotatie 
aan de voorziening groot onderhoud wordt gedaan, maar dat deze te laag of te hoog van omvang kan zijn in vergelijking 
met de RJ methodiek. Er wordt namelijk beperkt rekening gehouden met individuele onderhoudscomponenten met 
onderhoudscycli die doorlopen tot na de periode van de huidige onderhoudsplanning. 
 
Willem van Oranje Scholengroep maakt gebruik van de overgangsregeling. De tijdelijke regeling in de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs is van toepassing op besturen die voor verslagjaar 2017 een methode van kostenegalisatie 
voor groot onderhoud hanteerden zoals hierboven beschreven.  
 
Spaarverlof 
De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer personeelsleden het 
gespaarde verlof opnemen. De voorziening is berekend op basis van de werkelijk gespaarde uren tegen de actuele 
waarde. De in de CAO opgenomen bindende genormeerde bedragen zijn hier op van toepassing. 
 
Jubileum 
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de CAO dienen te 
worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum indiensttreding, blijfkanspercentage en een uitkering 
bij 25 en 40-jarig jubileum conform de CAO. De voorziening is gewaardeerd tegen salarisstijging van 1,5%, de 
discontovoet bedraagt 1%. In 2013 is de pensioenleeftijd van 65 naar 68 jaar gegaan. 
 
Duurzame inzetbaarheid / persoonsgebonden budget 
Het individuele keuzebudget (basisbudget/persoonlijk budget (50 klokuren per jaar in het VO en 40 klokuren in het PO) 
kan worden ingezet als verlof ten behoeve van duurzame inzetbaarheid. 
Conform de laatste CAO-onderhandelingen kan er onbeperkt gespaard worden met dit persoonlijk budget. 
 
Personeel 
Er is een personeelsvoorziening getroffen voor een werknemer die 70% arbeidsgeschikt is verklaard. Bij voortzetting van 
het dienstverband regelt de cao-VO dat tussen werkgever en werknemer afspraken worden gemaakt over de inhoud 
van de functie en de daarbij behorende beloning. De afspraken in het kader van een voortzetting van het dienstverband 
zijn in een vaststellingsovereenkomst beschreven. Het verschil tussen de oude (1 fte) en de nieuwe bezoldiging (0,7 fte) 
wordt conform cao VO 20k gedurende een periode van vijf jaar door de werkgever voor 65% gecompenseerd.  
 
In deze personeelsvoorziening zijn voor de periode vanaf 2019 mogelijke uitkeringskosten gereserveerd in verband met 
personeel die uit dienst zijn en die bij UWV een uitkering kunnen aanvragen. De verrekening van de hiermee gepaard 
gaande uitkeringslasten vindt met een tijdsvertraging (van ongeveer 3 jaar) plaats door het DUO. Het VO werkt voor het 
verrekenen van wachtgelduitkeringen met het model ‘normatief verevenen’. Dit houdt in dat 75% van de 
uitkeringskosten collectief wordt verevend en 25% voor rekening van het individuele schoolbestuur komt. De gevormde 
voorziening is gebaseerd op de overzichten Participatiefonds. 
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WAB 
Op 1 januari 2020 is de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden ter vervanging van de Wet werk en 
zekerheid (WWZ). Dit houdt in dat bij tijdelijke contracten waarbij het bij het aangaan van het contract zeer waarschijnlijk 
is dat het contract niet zal worden verlengd, er een transitievergoeding dient te worden uitbetaald aan de medewerker. 
Omdat de opbouw plaatsvindt sinds de indiensttreding en de WAB definitief is geworden dient er een voorziening te 
worden gevormd. Deze voorziening wordt gevormd middels de nieuwe berekening van de transitievergoeding op 
medewerkersniveau maqal het kans percentage dat een medewerker geen verlenging krijgt. De voorziening kan worden 
gewaardeerd tegen de nominale waarde gezien de korte looptijd van deze voorziening per medewerker. Vooralsnog 
wordt deze voorziening niet gebruikt. 
 
Zwangerschap 
Op 6 november 2020 heeft de Hoge Raad (zaaknummer: 20/01531) een uitspraak gedaan over de opgenomen bepaling 
uit artikel 14.1 lid 7 uit de CAO VO. Aanleiding voor deze uitspraak was een docent die een bodemprocedure heeft 
aangespannen en een vordering eiste op grond van ongeoorloofd onderscheid op geslacht tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers. De Hoge Raad oordeelt dat art. 15.1 lid 7 CAO-VO 2016-2017 en art. 14.1 lid 7 CAO-VO 2018-2019 
in strijd zijn met art. 7:646 lid 1 BW en met art. 5 lid 1, aanhef en onder e, Algemene wet gelijke behandeling (Awgb), en 
daarom nietig zijn. (Voor de volledige uitspraak van de Hoge Raad verwijzen wij naar: 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NLPHR:2020:889). 
 
Gevolgen voor WvO: Als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad is WvO verplicht om met terugwerkende kracht (tot 5 
jaar terug) medewerkers te compenseren voor zwangerschapsverlof indien sprake is geweest van samenloop met 
vakantieperiodes (anders dan de zomervakantie). Gezien de omvang is er besloten dat er geen voorziening hiervoor 
gecreeërd wordt. 
 
Langdurig zieken 
De analyse van de zieken per 31 december 2020 geeft geen aanleiding tot het vormen van een "voorziening langdurig 
zieken". 

 
Langlopende schulden 
Onder deze post valt onder meer de vooruitontvangen huren en/of rentedragende leningen. 
Langlopende schulden worden bij eerste waardering tegen de reële waarde gewaardeerd daarna tegen geamortiseerde 
kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden bij eerste waardering tegen de reële waarde 
gewaardeerd daarna tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode, verminderd met bijzondere 
waardeverminderingsverliezen. 
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 
 
Kortlopende schulden 
Overlopende passiva: Vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden (tijdevenredig of naar evenredigheid van 

de te leveren prestaties) worden toegerekend. 
 Nog te betalen bedragen, voor zover deze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te 

plaatsen. 
 
Investeringssubsidies (voorheen egalisatierekening) 
Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd onder de overlopende passiva. 
Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de 
winst- en verliesrekening gebracht. Conform RJ 660 is deze rubriek ondergebracht in overlopende passiva. 
 
Financiële instrumenten 
 
 Derivaten en hedge accounting 
 De Stichting maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten (renteswaps) ter afdekking van de gelopen risico’s 

betreffende de renteschommelingen. Op het moment van de eerste verantwoording, rubriceert de Stichting de 
derivaten onder de reikwijdte van RJ 290 onder toepassing van kostprijshedgeaccounting. De Stichting heeft hiertoe 
specifieke hedge documentatie opgesteld. De waardering van renteswaps geschiedt tegen kostprijs. Op elke 
balansdatum wordt bepaald of sprake is of is geweest van ineffectiviteit. Indien de kritische kenmerken van het 
hedge-instrument en van de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn of zijn geweest, is dit een indicatie dat de 
kostprijshedge een ineffectief deel bevat. Het eventuele ineffectieve deel wordt bepaald door middel van de dollar 
offset methode. Indien en voor zover de ineffectiviteit per balans- datum op cumulatieve basis in een verlies 
resulteert, wordt de ineffectiviteit verwerkt in de winst- en verliesrekening. 

 
 Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen, wordt de informatie over de reële waarde gegeven in 

de toelichting op de "Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen". (zie paragraaf A.1.10) 
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Overige activa en passiva 
Voorzover niet anders vermeld, worden activa, vorderingen, passiva en schulden opgenomen tegen nominale waarde en/of 
verkrijgingswaarde. 
 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen 
lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Met inachtneming 
van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Met uitzondering van obligatierente. Deze wordt volgens kasstelsel 
verantwoord in het jaar van uitbetaling. 
 
We hanteren drie doorbelastingen: 

1. personeel bestaande uit o.a. college van bestuur (cvb) - centrale diensten 
2. overige personeelskosten zoals: kosten die centraal gemaakt worden bv. scholing, werving. 
3. diversen: alle overige kosten zoals bv raad van toezicht (rvt), Ons Onderwijsbureau, accountants, huisvesting (ook 

wel materiële kosten.) 
 
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder 
verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als baten in de 
staat van baten en lasten. 
 
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen 
verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang 
van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidie waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum 
worden verantwoord onder de overlopende passiva. 
 
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten 
verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord 
onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden 
verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële vaste activa. 
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van levensduur conform schema. 
Dit gebeurt volgens de methode: in het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang lineair afgeschreven. 
 
Pensioenverplichtingen 
De instelling heeft een toegezegd pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling zijn 
de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte en contractuele basis premies 
betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de 
pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de 
dekkingsgraad lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als personeelskosten 
zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een 
terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting 
op de balans opgenomen. 
De dekkingsgraad van het ABP ultimo 2020 is 93,2 % 
Per ultimo 2019 was deze 97.8%. 
 
Voor de BV zijn deze ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds schoonmaak- en glazenwassersbedrijf. (pensioenfonds 
SGB en financiële brancheorganisatie RAS) 
De dekkingsgraad van het SGB ultimo 2020 is 90,3 % 
Per ultimo 2019 was deze 92,1 %. 
 
Per school worden de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die hun 
oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn verwerkt als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden. 
 
Het resultaat van de exploitatie wordt toegevoegd of onttrokken aan de (bestemde) reserve(s), zoals door het college van 
bestuur besloten. 
 
De staat van baten en lasten (zie A.1.2 en A.2.2) geeft de cijfers weer op bedrijfsniveau. Dat wil zeggen dat de weergegeven 
bedragen een samenvoeging zijn van reguliere exploitatie en projecten (financieringsbronnen) van alle kostenplaatsen 
samen. 
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Continuiteit 
In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het corona-virus. Voor Willem van Oranje Scholengroep 
betekende dit dat de scholen deels gesloten waren. Het onderwijs werd ‘op afstand’ gegeven. Dit had impact op het proces 
van onderwijsgeven. 
 
De financiële impact van corona is beperkt, omdat de baten (bekostiging door OCW) gecontinueerd worden en ook het 
personeel gewoon wordt doorbetaald. Er zijn derhalve geen zorgen rondom de continuïteit van de Scholengroep. 
 
Segmentatie 
In de jaarrekening wordt een segmentatie van de staat van baten en lasten gemaakt voor de volgende segmenten: PO / VO 
/ Overig (Centraal-staf-facilitairbedrijf) (bijlage D4). 
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A.1.1    BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na verwerking resultaatbestemming)

Geconsolideerd

1 Activa

VASTE ACTIVA

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 3.337.877 3.350.237

1.2.2 Inventaris en apparatuur 2.503.020 2.481.112

1.2.3.1 Leermiddelen (PO) 61.839 70.340

5.902.736 5.901.689

1.3 Financiële vaste activa

1.3.6 Overige deelnemingen 200.000 243.857

200.000 243.857

TOTAAL VASTE ACTIVA 6.102.736 6.145.547

VLOTTENDE ACTIVA

1.4 Voorraden

1.4.1 Gebruiksgoederen 59.319 68.333

1.5 Vorderingen 

1.5.1 Debiteuren 259.471 306.288

1.5.2 Ministerie van OC&W 215.445 210.968

1.5.8 Overlopende activa 226.794 471.824

701.710 989.079

1.6 Effecten - -

1.7 Liquide middelen 5.495.072 6.471.382

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 6.256.101 7.528.795

TOTAAL ACTIVA 12.358.837 13.674.341

2020 2019
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Geconsolideerd

2 Passiva

VERMOGEN

2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene reserve 5.490.199 6.202.384
2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 24.134 24.134
2.1.5 Bestemmingsfondsen (privaat) 32.181 24.395

(na resultaatbestemming C1 en D3) 5.546.514 6.250.913

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 1.037.203 963.577
2.2.3 Overige voorzieningen 1.636.801 1.610.776

2.674.004 2.574.353

2.3 Langlopende schulden
2.3.5.1 Overige - 698.600
2.3.5.2 Vooruitontvangen huurgelden 373.811 402.575

373.811 1.101.175

2.4 Kortlopende schulden

2.4.2

Kortlopend deel vooruitontvangen 
huurgelden 28.764 28.764

2.4.3 Crediteuren 223.556 241.520
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 792.268 786.126
2.4.8 Schulden terzake pensioenen 248.737 258.803
2.4.9 Overige kortlopende schulden 698.600 614.400
2.4.10 Overlopende passiva 1.772.585 1.818.288

3.764.509 3.747.901

TOTAAL PASSIVA 12.358.837 13.674.341

2020 2019



 

 
 

Jaarverslag 2020 17/06/2021 64 

 
 
 
  

A.1.2   STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Geconsolideerd

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW 22.566.068 22.017.600 22.870.839
3.2 Overige overheids-

bijdragen en -subsidies 220.735 232.800 279.430
3.5 Overige baten 725.107 992.500 1.082.686

Totaal baten 23.511.910 23.242.900 24.232.955

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 19.760.373 19.653.423 19.217.049

(i.v.m. Facilitair bedrijf BV) 284.000
4.2 Afschrijvingen op 

immateriële en materiële 483.715 542.110 417.238
4.3 Huisvestingslasten 1.189.064 1.329.600 1.056.621

(i.v.m. Facilitair bedrijf BV) -284.000
4.4 Overige lasten 2.763.431 3.011.240 3.204.182

Totaal lasten 24.196.584 24.536.373 23.895.090

Saldo baten en lasten * -684.673 -1.293.473 337.865

5 Financiële baten en lasten -19.726 -24.100 -54.745

Resultaat * -704.399 -1.317.573 283.120

Nettoresultaat * -704.399 -1.317.573 283.120

* (-/- is negatief)

2020 Begroting 2020 2019
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A.1.3    KASSTROOMOVERZICHT 2020

Geconsolideerd

Kasstromen uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -684.673 337.865

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:

- Afschrijvingen 483.715 417.238
- Aanpassingen voor 
waardeveranderingen -                -

- Mutaties voorzieningen 99.651 -153.911
Totaal van aanpassingen voor 
aansluiting met het bedrijfsresultaat 583.367 263.327

Veranderingen in werkkapitaal:

- Voorraden 9.014 9.836

- Kortlopende vorderingen 287.369 -259.575

- Effecten 0 -

- Kortlopende schulden 16.608 628.988

Totaal van veranderingen in werkkapitaal: 312.991 379.248

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 211.684 980.440

Ontvangen interest 9.781 13.800

Betaalde interest (-/-) -29.506 -68.545

Mutaties overige fin.vaste activa

Buitengewoon resultaat -19.726 -54.745

Kasstroom uit operationele activiteiten 191.959 925.695

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 484.763 975.579

Desinvesteringen in materiële vaste activa

Deelneming/kapitaal Facilitairbedrijf BV -                -

Overige investeringen in financiële vaste activa 43.857-      -131.781

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -440.905 -843.797

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

Vooruitontvangen huurgelden -28.764 -28.764

Aflossing langlopende schulden -698.600 -614.400

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -727.364 -643.164

Mutatie van liquide middelen -976.311 -561.267

Beginstand liquide middelen 6.471.382 7.032.649

Mutatie liquide middelen -976.310 -561.267

Eindstand liquide middelen 5.495.072 6.471.382

2020 2019
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A.1.4  TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS 

Geconsolideerd
1 Activa

1.2 Materiële vaste activa

Schoolgebouwen

Drie schoolgebouwen zijn zowel economisch als juridisch eigendom van de stichting.

Deze gebouwen zijn volledig gesubsidieerd en dienen, wanneer ze niet meer conform de bestemming worden gebruikt, of 

om niet te worden overgedragen aan de Gemeente of de Gemeente is de eerste partij voor overname.

Voor een overzicht van de onder ons bestuur vallende scholen zie bijlage C4.

Er is momenteel een hypotheek. (zie Langlopende schulden 2.3.)

Aanschaf- Afschrij- Boek- Investe- Desinves- Afschrij- Aanschaf- Afschrij- Boek-

waarde vingen waarde ringen teringen vingen waarde vingen waarde

t/m t/m per in in in t/m t/m per

1.2.1 Gebouwen & terreinen 31.12.19 31.12.19 31.12.19 2020 2020 2020 31.12.20 31.12.20 31.12.20

1.2.1.1 Perzikstraat, Wijk en Aalburg 2.042.590 663.845 1.378.745 - - - 2.042.590 663.845 1.378.745

1.2.1.2 Burg. van Casterenstr, Waalwijk 2.212.186 826.786 1.385.400 - - 12.360 2.212.186 839.146 1.373.040

1.2.1.3 Terrein Burg.van Casterenstraat 586.092 - 586.092 - - - 586.092 - 586.092

Totaal gebouwen & terreinen 4.840.868 1.490.631 3.350.237 - - 12.360 4.840.868 1.502.991 3.337.877

Aanschaf- Afschrij- Boek- Investe- Desinves- Afschrij- Aanschaf- Afschrij- Boek-

waarde vingen waarde ringen teringen vingen waarde vingen waarde

Inventaris en t/m t/m per in in in t/m t/m per

1.2.2 apparatuur 31.12.19 31.12.19 31.12.19 2020 2020 2020 31.12.20 31.12.20 31.12.20

1.2.2.1 Inventaris en apparatuur PO 1.009.890 488.145 521.745 56.138 - 80.111 1.066.028 568.256 497.772

1.2.2.2 Inventaris en apparatuur VO 4.329.628 2.403.286 1.926.342 422.509 - 373.028 4.752.137 2.776.314 1.975.823

1.2.2.3 Inv. en app. Facilitair bedrijf BV 40.525 7.500 33.025 - - 3.600 40.525 11.100 29.425

Totaal inventaris & 
apparatuur 5.380.043 2.898.931 2.481.112 478.647 - 456.739 5.858.690 3.355.670 2.503.020

Aanschaf- Afschrij- Boek- Investe- Desinves- Afschrij- Aanschaf- Afschrij- Boek-

waarde vingen waarde ringen teringen vingen waarde vingen waarde

t/m t/m per in in in t/m t/m per

1.2.3.1 Leermiddelen 31.12.19 31.12.19 31.12.19 2020 2020 2020 31.12.20 31.12.20 31.12.20

1.2.3.1 Leermiddelen 156.643 86.303 70.340 6.116 - 14.617 162.759 100.920 61.839
        

Totaal leermiddelen 156.643 86.303 70.340 6.116 - 14.617 162.759 100.920 61.839

Materiële vaste activa 10.377.554 4.475.865 5.901.689 484.763 - 483.715 10.862.317 4.959.580 5.902.736

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

ad. bedrag peildatum bedrag peildatum
1.2.1.1 WOZ-waarde gebouwen en terreinen Verzekerde waarde gebouwen 

Perzikstraat 7-7a-7b, Wijk en Aalburg 9.456.000 01.01.2019 Perzikstraat 7-7a-7b, Wijk en Aalburg 12.726.400 01.04.2019
9.330.000 01.01.2020 Verzekerde waarde inventaris 3.650.000 01.04.2019

1.2.1.2 WOZ-waarde gebouwen en terreinen Verzekerde waarde gebouwen 
de Gaard 4, Waalwijk 9.630.000 01.01.2019 de Gaard 4, Waalwijk 13.231.000 01.04.2019

9.180.000 01.01.2020 Verzekerde waarde inventaris 3.400.000 01.04.2019

1.2.1.3 WOZ-waarde gebouwen en terreinen Verzekerde waarde gebouwen 
Burg. Van Casterenstraat 41, Waalwijk 2.160.000 01.01.2019 Burg. Van Casterenstraat 41, Waalwijk 2.080.000 01.04.2019

2.050.000 01.01.2020 Verzekerde waarde inventaris 515.000 01.04.2019

De overige schoolgebouwen zijn juridisch wel, doch economisch geen eigendom van de stichting.
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1.3 Financiële vaste activa

Boek- Investe- Desinves Boek-

waarde ringen teringen waarde

1.3.6 Overige effecten 31.12.19 2020 2020 31.12.20

1.3.6.1 Deposito 200.000 - - 200.000

1.3.6.2 Overige deelnemingen 43.857 - 43.857 0

1.3.6.3 Compensatie transitievergoedingen - - - 0

Totaal overige effecten 243.857 - 43.857 200.000

(zie hieronder) 200.000

ad. 1.3.6.1 deposito 200.000

ad. 1.3.6.2 Overige deelnemingen -

ad. 1.3.6.3 Compensatie transitievergoedingen -

zie ad. 1.5.8.1 kortlopend deel naar 1.5.8 overlopende activa -

ad. 1.3.6.1 Deposito: Bij de Rabobank is voor een looptijd van 15 jaar € 200.000 ingelegd 

tegen een jaarlijks rendement van 4,5 %. (vervaldatum is 21 mei 2027)

ad. 1.3.6.2 Overige deelnemingen: Er is een geldleningsovereenkomst  met 

Altena Breedband Combinatie BV afgesloten. 

Deze is in 2020 vervroegd afgelost.

ad. 1.3.6.3 Compensatie transitievergoeding: Is geheel afgewerkt in 2020
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Vlottende activa

1.4 Voorraden

1.4.1 Gebruiksgoederen

1.4.1 Examenbeeldjes 59.319 68.333

Totaal gebruiksgoederen 59.319 68.333

1.5 Vorderingen 2020 2019

1.5.1.1 Debiteuren-ouderbijdrage/reizen (wis-collect) 68.790 38.934

1.5.1.2 Debiteuren-overigen 190.682 267.354

Totaal debiteuren 259.471 306.288

Ouderbijdrage 2020/2021 is via WisCollect verzonden in nov.20

Per 2.03.2021 is er totaal ± € 12.000 hiervan nog te innen.

Van debiteuren-overigen is dit saldo € 82.000.

1.5.2 OCW 

(zie specificatie D1 ocw-bijlage)

beschikkingsnummer 1060926 dd. 20.10.2020

betaalritme pers. 20/21 05MY De Bron 24.888 24.382

beschikkingsnummer 1061333 dd. 20.10.2020 

betaalritme pers. 20/21 06EJ  Koningsschool 41.383 36.342

beschikkingsnummer 1062748 dd. 20.10.2020

betaalritme pers. 20/21 10RF Juliana van Stolberg 99.421 99.154

beschikkingsnummer 1053010 dd. 20.10.2020 

betaalritme pers. 20/21 23DC de leilinde 49.752 51.090

1.5.2.1 Personeel 215.445 210.968

Totaal OCW 215.445 210.968

1.5.8 Overlopende activa

1.5.8.1 188.531

1.5.8.2 Vooruitbetaalde facturen/posten 74.496 77.802

1.5.8.3 Fietsplan / bedrijfsfitness 8.955 13.495

1.5.8.4 Creditnota's / vooruitbetaalde crediteuren 45.252 69.499

1.5.8.5 Borg hardware Snappet 44.250 48.150

1.5.8.6 Rente 1.602

1.5.8.7 Vervangingsfonds / ABP 36.214 11.006

1.5.8.8 de Wal ict WaaS tm 052020 / div. licenties 3.814 30.745

1.5.8.9 Overige vorderingen 13.813 30.994

Totaal overlopende activa 226.794 471.824

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 3.169 4.815

1.7.2 Tegoeden ING-postbank 1.138.325 1.742.964

1.7.3 Tegoeden Rabobank 4.353.578 4.723.603

Deposito (zie 1.3.6.2 (langlopend)) - -

Totaal liquide middelen 5.495.072 6.471.382

Kortlopend deel overige deelnemeningen 
(1.3.6.2 + 1.3.6.3)(zie uitleg 1.3.6)

2020 2019

2020 2019

2020 2019

2020 2019



 

 
 

Jaarverslag 2020 17/06/2021 69 

 
  

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

De volgende resultaatbestemming  € 704.398,94 (negatief)  is verwerkt in deze jaarrekening: (zie C1 Statutaire resultaatbestemming)

Ten laste van de Algemene reserve: -712.185
Ten laste van Bestemmingsreserve personeel: 0
Ten gunste van de Bestemmingsfondsen: 7.786

Daarnaast is in bijlage  D3  "Reserves en voorzieningen per kostenplaats" de verwerking en uitsplitsing terug te vinden.

Stand per Resultaat Overige Stand per

2.1.1 Algemene reserves 31.12.2019 2020 mutaties 31.12.2020

2.1.1 Algemene reserve 6.202.381 -711.688 -497 5.490.196

Algemene reserve Faciltairbedrijf 3 - - 3

Totaal algemene reserve 6.202.384 -711.688 -497 5.490.199

* Algemene reserve (AR)

Via resultaatbestemming toevoegen of onttrekken van middelen. Aangezien het niet gespecificeerd wordt, wordt het restant 

(Exploitatiesaldo -/- Bestemmingsresultaat -/- Fondsen) naar de AR geboekt. Deze reserves zijn bedoeld ter waarborging van 

de continuïteit van de stichting en voor het afdekken van toekomstige risico's in de (financiële) bedrijfsvoering en als 

financieringsbron voor investeringen, vervangingen en nieuwe activiteiten.

Stand per Resultaat Overige Stand per

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 31.12.2019 2020 mutaties 31.12.2020

2.1.2.1 Reserve personeel / BAPO 24.134 - - 24.134

Totaal bestemmingsreserves publiek 24.134 - - 24.134

ad. Bestemmingsreserve BAPO. 

In verband met definitieve regeling BAPO en SOP (Ministerie van Ocen W kenmerk WJZ-237131 Staatscourant

(04.10.2010)) is het saldo van BAPO per 31 december 2009 middels stelselwijziging opgenomen in Bestemmingsrevere

personeel. Het saldo per 31 december 2019 bedraagt  € 24.134. In 2021 zal deze BR geheel ingezet worden.

In het verleden kon men BAPO  uren opsparen. Bij een volledige wtf 170 klokuren per jaar (52-55jr) of 340 klokuren per jaar

(vanaf 56 jr). Dit is niet meer mogelijk. Het saldo is gebaseerd op in het verleden gespaarde bapo-rechten. 

Middels jaarlijkse resultaatbestemming zal bij opname van het gespaarde Bapo deze reserve dalen totdat alle gespaarde  

Bapo-rechten zijn opgenomen. De BR Bapo heeft dan een waarde van   € 0. 

Stand per Resultaat Overige Stand per

2.1.5 Bestemmingsfondsen (privaat) 31.12.2019 2020 mutaties 31.12.2020

2.1.5 Fondsen (privaat) 24.395 7.289 497 32.181

Totaal bestemmingsfondsen privaat 24.395 7.289 497 32.181

Voor een specificatie per kostenplaats verwijzen wij u naar bijlage D4.

De vrijwillige bijdrage van/door ouders worden in een apart fonds gestort. Zij bepalen zelf waaraan het besteed wordt. De 

verantwoording geschied middels de begroting die de ouders jaarlijks opstellen in samenspraak met de betreffende 

locatiedirecteur. Dit fonds geldt alleen voor de sector PO. 

2.2 Voorzieningen

Stand per Dotatie Onttrekking Vrijval rente Stand per Kortlopende Langlopende

31.12.2019 2020 mutatie 31.12.2020 deel deel

2.2.1 Personeelsvoorzieningen < 1 jaar > 1 jaar

2.2.1.1 Voorziening spaarverlof 267.847 40.573 18.000 - - 290.420 254.805 35.615

2.2.1.2 Jubileum 263.809 46.590 30.640 - - 279.759 27.976 251.783

2.2.1.3

Duurzame inzetbaarheid / 
persoonsgebonden budget 329.071 118.533 19.231 9.374 - 418.999 41.900 377.099

2.2.1.4 Personeel 102.850 - 34.025 20.800 - 48.025 30.225 17.800

Subtotaal personeelsvoorzieningen 963.577 205.696 101.896 30.174 - 1.037.203 354.906 682.297

ad.2.2.1.1 De opbouw van de reservering spaarverlof komt tot stand door jaarlijks 60 klokuren te vermenigvuldigen met het 

resulterende bedrag behorende bij de schaal en trede van de betreffende persoon. (conform bijlage A1 van de CAO VO 07-08.) 

Het eindsaldo betreft niet opgenomen uren per balansdatum.

ad.2.2.1.2 Hierbij worden aannames gehanteerd omtrent bijvoorbeeld: kostenstijging per jaar, de blijfkans van werknemer, de kans dat het jubileum

gehaald wordt, pensioenleeftijd.

Dit wordt alleen voor het personeel in vaste dienst berekend. De pensioenleeftijd is verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar.
ad.2.2.1.3

Conform de laatste CAO-onderhandelingen kan er onbeperkt gespaard worden met dit persoonlijk budget.

Voor de duurzame inzetbaarheid is 10% als kortlopend beschouwd. Dit betreft een inschatting gezien inzake daadwerkelijke opname van het

saldo op individueel niveau afspraken gemaakt worden.

ad.2.2.1.4 Reservering i.v.m. afspraken personeel

Zie toelichting paragraaf "Grondslagen" - voorzieningen - personeel.

Het individuele keuzebudget (basisbudget/persoonlijk budget (50 klokuren per jaar in het VO en 40 klokuren in het PO) kan worden ingezet als 
verlof ten behoeve van duurzame inzetbaarheid.
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Stand per Dotatie Onttrekking Vrijval rente Stand per Kortlopende Langlopende

31.12.2019 2020 mutatie 31.12.2020 deel deel

2.2.3 Overige voorzieningen < 1 jaar > 1 jaar

2.2.3.1 Onderhoud 1.610.776 144.300 118.275 - - 1.636.801 204.000 1.432.801

Subtotaal overige voorzieningen 1.610.776 144.300 118.275 - - 1.636.801 204.000 1.432.801

De onderhoudsvoorziening gebouwen geschiedt aan de hand van het MJOP (=MeerJarig OnderhoudsPlan).

De MJOP's (5x) zijn in de loop van 2020 opnieuw geactualiseerd.

Totaal voorzieningen 2.574.353 349.996 220.171 30.174 - 2.674.004 558.906 2.115.098

Voor een specificatie per kostenplaats verwijzen wij u naar bijlage D3.

2.3 Langlopende schulden

Stand Aangegane Aflossingen Stand Looptijd Looptijd Rente

per lening in in per > 1 jaar > 5 jaar %

2.3.5.1 Overige 31.12.2019 2020 2020 31.12.2020

2.3.5.1.1 Rabobank  hypotheek 1 - - - - - - 5,13%

2.3.5.1.2 Rabobank  hypotheek 2 698.600 - 698.600 - - - 4,98%

Subtotaal rabobank 698.600 - 698.600 - - -

(zie ook 2.4.9 kortlopend deel van de langlopende lening)

(Let op hypotheek 2 wordt in de loop van 2021 geheel afgelost en is daardoor geheel verplaatst naar kortlopend deel (2.4.9))

Hypotheek I (leningnummer: NL75RABO3725907900) In januari 2020 geheel afgelost.

Hypotheek II (leningnummer: NL03RABO3015904892) Wordt in juli 2021 geheel afgelost.
Rabobank ivm financiering aankoop schoolgebouw de Gaard te Waalwijk.

hoofdsom:
rente: 3-maands Euribor met een opslag van 1,10% punt. (tm 30.06.21)

vaste rente: tot en met 30 juni 2021
looptijd: 31 jaarvanaf juli 2006

aflossing: 3.700 per maand

Zakelijke zekerheid:  a. Een hypotheek van EUR 2.500.000
als eerste op de schoolgebouwen met bibliotheek en ondergrond aan de 
Perzikstraat 7 te Wijk en Aalburg en de Gaard 4 te Waalwijk

b. De verpanding van huurpenningen door het Willem van Oranje College heeft
betrekking op de afgesloten huurovereenkomsten en de eventueel aan deze
vordering verbonden rechten en zekerheden. (Met Bibliotheek Altena en ROC
Da Vinci College)

2.3.5.2  Vooruitontvangen termijnen

vooruitontvangen huur ROC da Vinci 402.575 28.764 373.811 115.056 258.755

Subtotaal vooruitontvangen termijnen 402.575 28.764 373.811 115.056 258.755

(zie ook 2.4.2 kortlopend deel van de vooruitontvangen huur)

Langlopende schulden 1.101.175 - 727.364 373.811 115.056 258.755

2.4 Kortlopende schulden

2.4.2 Kortlopend deel vooruitontvangen termijnen

2.4.2.6 kortlopend deel vooruitontvangen huur ROC da Vinci 28.764 28.764

Totaal kortlopend deel vooruitontvangen termijnen 28.764 28.764

kortlopend deel van 2.3.5.2

2020 2019

Conform onderliggende huurovereenkomst heeft het ROC da Vinci een huurvergoeding vooraf betaald 
(in 2004). Deze vergoeding wordt in 30 jaar in gelijke delen afgeboekt, als zijnde huurbetaling. Deze 
overeenkomst loopt tot 31 december 2034. Het ROC heeft het recht tussentijds deze overeenkomst te 
beëindigen per 01.01.2020, per 01.01.2025 en dan per 01.01.2030.
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2.4.3 Crediteuren

2.4.3 Crediteuren 223.556 241.520

Totaal Crediteuren 223.556 241.520

Per 12.02.21 is van dit crediteurensaldo het saldo  ± € nihil

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.7.1 Loonheffing december en 13e maand 767.123 759.947

2.4.7.2 af te dragen btw -1.101 2.353

2.4.7.3 afdrachten premie VF - PF - RF 26.246 23.826

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 792.268 786.126

2.4.8 Schulden terzake pensioenen

2.4.8.1 Schulden terzake van pensioenen dec. en 13e maand 248.737 258.803

Totaal schulden terzake van pensioenen 248.737 258.803

2.4.9 Overige kortlopende schulden

2.4.9.1 kortlopend deel van 2.3.5.1.1 698.600 570.000

2.4.9.2 kortlopend deel van 2.3.5.1.2 44.400

Totaal overige kortlopende schulden 698.600 614.400

2.4.10 Overlopende passiva

2.4.10.1 Vooruitontv. subs. OCW niet-geoormerkt (zie bijlage D1 2.4.10.2) 444.536 423.152

2.4.10.2 Vooruitontvangen investeringssubsidies 8.232 13.621

2.4.10.3 rubriek 5 tussenrekening ontvangsten 128.857 191.343

2.4.10.4 Vakantiegeld en -dagen 607.454 621.941

2.4.10.5 Bindingstoelage 50.945 52.797

2.4.10.6 Vooruitontvangen ouderbijdragen 66.535 71.610

2.4.10.7 personeel verlof uren oop + kst.op 121.308 124.478

2.4.10.8 Gedetacheerde leerlingen 76.890 110.500

2.4.10.9 Diversen mbt huisvesting 50.500 55.365

2.4.10.10 Overige overlopende passiva 217.328 153.482

Totaal overlopende passiva 1.772.585 1.818.288

model g Verantwoording subsidies

(onderdeel van 2.4.10.1) 

G1

Omschrijving Toewijzing Toewijzing

kenmerk datum

Zomerscholen VO 2015 702147-1 20-05-15 (noot a)

Zomerscholen VO 2016 127746 11-04-16 (noot a)

Zij-instroom 19/20 1027692 19-12-19 (noot b)
Aanvullende bekostiging 
technisch VMBO 963998 20-11-19

Lerarenbeurs/studieverlof 20/21 1094152 20-10-20

Lerarenbeurs/studieverlof 20/21 1091376 22-09-20

Inhaal-&Ondersteuningsprogramma IOP-40681-PO 2-07-20

Inhaal-&Ondersteuningsprogramma IOP-40681-VO 10-07-20

Inhaal- en ondersteuningsprogramma IOP2-40681-VO 16-10-20

Incidentele middelen leerlingendaling LVO20021 10-07-20

noot a: Verantwoording van subsidies die volledig aan het doel/activiteit moeten worden besteed met verrekening van het eventuele overschot

Het betreft de middelen ontvangen tbv activiteit Zomerschool 2015 en 2016. Er is dd.01.07.2018 een brief naar DUO-OI-BKP-Productie met als

kenmerk STR-zomerschool 9406 (verantwoording `eventuele te verrekenen overschot` MUO/2015/9406) verzonden. Tot op heden is er nog

geen reactie hierop ontvangen.

noot b: email dd 06.01.20 (zij-instroom@duo.nl). Deelnemer is gestopt per 01.01.2020.

n

n

n

n

n

n

j

j

j

j

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

verslagjaar conform de 
subsidiebeschikking geheel 

uitgevoerd en afgerond

2020 2019
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G1

Omschrijving Toewijzing Toewijzing

bedrag van 
de toewijzing

ontvangen t/m 
verslagjaar

totale kosten tm 
31.12.20

eventueel te 
verrekenen 
overschot 
31.12.2020

(naar balanspost 
2.4.10.1)

kenmerk datum € € € € €

Zomerscholen VO 2015 702147 20.05.2015 48.750 48.750 17.500 31.250 31.250 (noot a)

Zomerscholen VO 2016 127746 11.04.2016 48.750 48.750 16.250 32.500 32.500 (noot a)

Zij-instroom 19/20 1027692 19-12-19 20.000 20.000 2.500 17.500 17.500 (noot b)
Aanvullende bekostiging 
technisch VMBO 963998 20-11-19 331.314 331.314 126.547 204.767

Lerarenbeurs/studieverlof 20/21 1094152 20-10-20 -10.286 -10.286

Lerarenbeurs/studieverlof 20/21 1091376 22-09-20 59.918 59.918 20.680 28.952

Inhaal-&OndersteuningsprogrammaIOP-40681-PO 2-07-20 22.500 22.500 22.500 0

Inhaal-&OndersteuningsprogrammaIOP-40681-VO 10-07-20 13.500 13.500 13.500 0

Inhaal- en 
ondersteuningsprogramma IOP2-40681-VO 16-10-20 135.000 135.000 36.818 98.182

incidentele middelen leerlingdalingen LVO20021 10-07-20 50.000 50.000 50.000 0

Totaal 719.445 719.445 306.295 81.250 413.151

G2a Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar nvt

G2b Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in eeb volgend verslagjaar 

Omschrijving

bedrag van 
de toewijzing

ontvangen t/m 
vorig 

verslagjaar

totaal 
subsidiabele 

kosten tm vorig 
verslagjaar

Saldo per 1 
januari 

verslagjaar
Ontvangen in 

verslagjaar

subsidiabele 
kosten in 

verslagjaar

Saldo per 31 
december 
verslagjaar

kenmerk datum € € € € € € €

prakijkgericht programma gt-tl 
pilot Zorg en Welzijn GLTL20319 9-12-20 160.000 0 0 0 64.000 0 64.000

prakijkgericht programma gt-tl 
pilot Economie en Ondernemen GLTL20010 30-11-20 158.600 0 0 0 63.440 0 63.440

Totaal 318.600 - - - 127.440 - 127.440

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

Toewijzing
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A.1.4  TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Geconsolideerd

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

Rijksbijdrage (normatief) OCW personeel 15.851.916 15.438.000 16.317.521

Inhouding Collectief deel + afrek. Uitkeringskst. -162.560 -170.000 -165.980

Rijksbijdrage (normatief) OCW materieel 2.340.580 2.305.000 2.389.559

Totaal Rijksbijdrage OCW 18.029.936 17.573.000 18.541.100

Niet-geoormerkte subsidies 2.846.000

Gratis lesmateriaal/schoolboeken 592.581 566.000 619.394

Bijz.bekostiging correctie achterstandsscores 46 31

Personeel & Arbeidsmarktbeleid 500.403 501.138

Personeel & Arbeidsmarktbeleid (Werkdruk) 169.270 158.987

Lerarenbeurs 80.995 99.294

Prestatiebox 764.709 771.733

Technisch VMBO 380.817 81.314

Technisch VMBO  (afkomstig aanloopfase) 45.233 88.170

Samenvoeging 22.686 21.767

Uitkeringskosten individueel EB 25% -15.569 -23.034

1e opvang vreemdelingen / maatwerk 710.593 760.022

VsV vast / variabel 41.461 32.144

verrekening uitkeringskosten PO -10.111 -38.149

Zijinstroom middelen 2.500

Aanvullende bekostiging VO 302.559

Bijzondere en aanvullende bekostiging PO 17.207 60.222

incidentele middelen leerlingendaling vo 50.000

inhaal- en ondersteuningsprogramma 62.418

Zomer-/lenteschool    LENZO19129 6.300

Curriculumontwikkeling CURPOVO170103 13.291

Doorstroomprogramma vmbo-havo DHAVO19152 21.000 21.000

RVO Duurzame stroom SDE1721489+1813282+1681343 26.649 17.236

Groei bekostiging 26.261

rente vergoedingen ivm later ontvangen subs. -

Totaal overige subsidies OCW 3.486.649 3.412.000 3.495.918

Passend Onderwijs sector VO 562.000

lichte ondersteuning 56.250 58.530

zware ondersteuning 74.960 61.477

opting-out middelen 373.070 172.579

inkoop plus inzet AB 27.733

Passend Onderwijs sector PO 461.000

Passend Onderwijs (lichte ondersteuning) 57.666 59.339

Passend Onderwijs (zware ondersteuning) 83.763 87.205

Passend Onderwijs (tbv leergemeenschappen) 34.242 35.763

Passend Onderwijs (overdracht verbrede toelating) 164.429 167.779

Passend Onderwijs (/sbao ondersteuning) 132.677 118.482

Passend Onderwijs (rugzak/arrangementen) 18.537 31.763

Passend Onderwijs diversen 9.600

eenmalig overdracht zware ondersteuning 18.350

hoogbegaafdheid 16.555 12.955

Vergoeding DBG-er 9.600 9.600

Samenwerkingsverbanden/Passend Onderwijs 1.049.483 1.032.600 833.822

Totaal (Rijks)bijdragen OCW 22.566.068 22.017.600 22.870.839

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Doordecentralisatiemiddelen 113.890 169.000 153.030

Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies 101.456 58.400 120.827

Toerekening investeringssubsidies 5.389 5.400 5.573

Totaal gemeentelijke bijdragen 220.735 232.800 279.430

Totaal overige overheidsbijdragen en -
subsidies 220.735 232.800 279.430

2020 Begroting 2020 2019

2020 Begroting 2020 2019
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3.5 Overige baten

Verhuur 89.410 96.500 95.226

Detachering personeel 136.718 173.700 150.782

Ouderbijdragen 81.219 69.200 75.493

Opbrengst kantine 36.473 42.600 49.589

Excursies, reizen en activiteiten 57.093 311.000 335.107

Overige 324.193 299.500 376.489
vooruitbetaalde vergoeding rentederivaten 51.847 99.800
bijdrage bibliotheek Altena en Roc da Vinci 110.437 107.784

OC&W vergoeding ivm CvTE

Totaal overige baten 725.107 992.500 1.082.686

Totaal baten 23.511.910 23.242.900 24.232.955

4 Lasten

4.1 Personeelslasten

Brutolonen en salarissen 14.536.073 18.811.073 13.895.599

Sociale lasten 2.530.321 - 2.405.945

Pensioenpremies 2.219.108 - 2.201.258

Totaal lonen en salarissen 19.285.502 18.811.073 18.502.802

Dotatie personele voorzieningen *) 205.696 - 116.702

Onttrekking personele voorzieningen: -101.896 -165.881

Vrijval personele voorzieningen: -30.174 - -21.850

73.626 -71.029

Personeel niet in loondienst 493.366 615.000 643.096

Arbo - medische begeleiding 106.960 92.000 116.103

interventies/reintergratie/2e spoor etc

Werving personeel 18.520 16.500 31.610

(Na)scholing 231.525 372.850 283.349
incl. persoonlijk budget conform cao

Overig 49.191 50.500 52.175

Totaal overige personele lasten 973.189 1.146.850 1.055.305

Af: Uitkeringen (-/-) -498.317 - -341.057

Totaal personele lasten 19.760.373 19.957.923 19.217.049

Aantal FTE's 235,42 254,86

*) Zie 2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Personele lasten naar kostendragers: 2020 begroot 2019

Directie 1.013.560 992.700 1.001.533

Leerkracht / docent 14.193.025 14.126.973 13.600.959

Personeel Facilitairbedrijf 278.515 304.500 279.558

Onderwijsondersteunend personeel 3.375.711 3.386.900 3.208.665

18.860.810 18.811.073 18.090.715

(opgebouwd uit totaal lonen en salarissen - dotaties personele voorzieningen en af: uitkeringen)
(19.285.502 -/- 498.317 + 73.626)                    '(18.502.802 -/-341.057-/-71.029)

Doorbelaste loonkosten  (zie toelichting "Grondslagen van waardering en resultaatbepaling")
2020 begroot 2019

De Bron 16.000 16.000 20.700
Koningsschool 42.400 42.400 30.000
Juliana van Stolberg 95.600 95.600 76.500
SBO de Leilinde 42.400 42.400 59.500
subtotaal sector PO 196.400 196.400 186.700
Willem van Oranje College (VO) 890.000 890.000 911.700
Centrale diensten -1.086.400 -1.086.400 -1.098.400

- - -

Doorbelaste ov.pers.kosten  (zie toelichting "Grondslagen van waardering en resultaatbepaling")
2020 begroot 2019

De Bron - - -
Koningsschool - - -
Juliana van Stolberg - - -
SBO de Leilinde - - -
subtotaal sector PO - - -
Willem van Oranje College (VO) 60.850 60.850 54.100
Centrale diensten -60.850 -60.850 -54.100

- - -

2020 Begroting 2020 2019

2020 Begroting 2020 2019
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4.2 Afschrijvingen

Gebouwen en terreinen 12.360 12.360 12.410

(zie toelichting bij 1.2 materiële vaste activa)

Meubilair 110.887 114.690

Kantoor-/machines/apparatuur 7.458 7.309

Onderwijs leermiddelen/apparatuur 42.398 27.957

Overige materiële vaste activa 59.828 47.194

subtotaal 220.570 249.000 197.150

Audiovisuele middelen 62.141 59.010

Ict 174.028 130.884

subtotaal 236.169 256.750 189.895

Leermiddelen/lesmethodes sector PO 14.617 24.000 17.783

Totaal afschrijvingen 483.715 542.110 417.238

4.3 Huisvestingslasten

Huur 228.641 231.000 242.201

Verzekeringen 36.776 34.800 33.293

Dotatie onderhoudsvoorziening 144.300 144.300 170.297

Vrijval onderhoudsvoorziening -132.793

Klein onderhoud en exploitatie 75.492 56.500 76.240

Energie en water 271.802 254.000 262.599

Schoonmaakbedrijven 41.775 33.500 43.081

Overige schoonmaakkosten 98.370 42.500 49.039

Heffingen 94.941 88.700 100.310

Vuilafvoer / containers 38.924 41.300 39.906

Bewaking/beveiliging 4.638 8.700 7.212

Tuinonderhoud 16.000 17.100 18.199

Abonnementen/contracten 42.851 38.600 49.676

Overige huisvestingslasten 94.555 34.100 97.360
externe bliksembeveiligingsinstallatie aalburg 14.823

aanpassing fietsenstalling/werkzaamheden mbt 
zonnepanelen waalwijk 21.735

interne verbouwing/herinrichting speelplein/hekwerk 
Koningsschool 42.288

verbouwing koningsschool 32.340
onderzoek ventilatie/uitvoeing luchtafmetingen 19.896

renovatie bibliotheek/pers.kamer  Aalburg 15.041

Totaal huisvestingslasten 1.189.064 1.025.100 1.056.621

4.4 Overige lasten

Administratie en beheer 96.740 92.000 96.654

Reis- en verblijfkosten 3.868 4.800 4.766

Telefoon, internet en porto 71.310 69.800 70.596

Kantoorartikelen/bureaubenodigdheden 12.719 18.200 16.409

Overige administratie- en beheerslasten 173.725 143.200 193.807
aanbesteding lesmateriaal 3.754 10.380

leerlingstromen/toekomstbestendig VO 29.477 17.807
verrichtingen rondom zonnepanelen 26.578 36.946

ondersteuning virtutem 29.411 6.684
19.006

Totaal administratie- en beheerslasten 358.363 328.000 382.232

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 241.127 247.000 278.398

ICT software & licenties 320.543 305.000 292.817

Gratis schoolboeken 547.656 570.000 560.759

Overige 94.227 84.200 90.570

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 1.203.552 1.206.200 1.222.545

Werving - open/info dagen 62.196 78.000 90.581

Representatiekosten 65.139 53.400 43.893

Kantinekosten 51.795 67.300 75.848

Drukwerk en repro 112.724 112.600 147.052

Buitenschoolse activiteit reizen excursies 68.872 311.000 288.525

Contributies 46.978 44.900 48.844

Abonnementen 44.856 48.600 49.679

Medezeggenschapsraad 4.154 8.500 4.670

Verzekeringen 7.725 7.450 6.837

Overige 737.077 745.290 843.476

externe ondersteuning / faciliteiten mbt zorg 170.138 182.583

detachering (vavo)leerlingen 162.829 228.467

Totaal overige 1.201.516 1.477.040 1.599.405

2020 Begroting 2020 2019

2020 Begroting 2020 2019

2020 Begroting 2020 2019
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Doorbelaste kosten   (zie toelichting "Grondslagen van waardering en resultaatbepaling")
2020 begroot 2019

De Bron 5.000 5.000 5.400
Koningsschool 13.400 13.400 11.600
Juliana van Stolberg 30.100 30.100 29.800
SBO de Leilinde 11.500 11.500 11.700
subtotaal sector PO 60.000 60.000 58.500
Willem van Oranje College (VO) 410.200 410.200 329.500
Centrale diensten -470.200 -470.200 -388.000
(over de rubrieken huisvestingslasten - overige lasten) - - -

Totaal overige lasten 2.763.431 3.011.240 3.204.182

Controle van de jaarrekening 32.100 32.000 32.508

Andere niet-controlediensten 5.530 - 6.478

37.630 32.000 38.986

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door accountants-

organisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1 lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).

Totaal Lasten 24.196.584 24.536.373 23.895.090

Saldo baten en lasten * -684.673 -1.293.473 337.865

5 Financiële baten en lasten

Rentebaten 9.781 10.900 13.800

negatieve rente 1.342 -

Rentelasten (inzake 2 leningen) -29.506 -35.000 -68.545

Totaal financiële baten en lasten * -19.726 -24.100 -54.745

Resultaat * -704.399 -1.317.573 283.120

Netto resultaat * -704.399 -1.317.573 283.120

* (-/- is negatief)

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die, in het kader van de totstandkoming van de jaarrekening 2020, relevant  zijn voor vermelding.

2020 Begroting 2020 2019

2020 Begroting 2020 2019
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A.1.7  VERBONDEN PARTIJEN 
 
 
Samenwerkingsverbanden 
 
Stichting Willem van Oranje Scholengroep is voor haar scholen in het primair- en voortgezet onderwijs vanaf 1 augustus 
2014 verbonden aan respectievelijk Samenwerkingsverband De Langstraat (VO 30-09) en Samenwerkingsverband PO 30-
10 
 
Stichting Samenwerkingsverband PO 30-10 
Statutaire zetel: Waalwijk 
Belangrijkste activiteiten: Passend onderwijs 
 
Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Langstraat 30-09 
Statutaire zetel: Waalwijk 
Belangrijkste activiteiten: Passend onderwijs 
 
Stichting Willem van Oranje Scholengroep heeft geen beslissende zeggenschap in de beide samenwerkingsverbanden. 
 
Deze samenwerkingsverbanden zijn in het najaar van 2014 opgericht en hebben een brin  (bekostigingsnummer) van het 
Ministerie van OC&W gekregen. De samenwerkingsverbanden hebben de wettelijke taak om in de regio zorg te dragen voor 
Passend Onderwijs, met een dekkend aanbod voor alle leerlingen in de regio. 
 
Indien het samenwerkingsverband er niet in slaagt de deelname aan het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en het 
aantal verzoeken om ondersteuning te verminderen, dan kan er in een van de scenario’s sprake zijn van een situatie, waarin 
de lumpsum de lumpsum van de middelen van de scholen aangesproken  gaat worden door DUO. 
 
De Stroming 
In 2020 is de samenwerking met De Stroming gestart. De Stroming is een vereniging met 11 basisscholen in het Land van 
Heusden en Altena. De verwachting is dat per 1 januari 2021 de personeels- en financiële administratie van De Stroming zal 
worden gevoerd door het stafbureau van Willem van Oranje Scholengroep. Het traject van voorbereiding in 2020 wordt 
uitgevoerd door medewerkers van het stafbureau en De Stroming en zij worden daarbij ondersteund door ONS 
Onderwijsbureau en Virtutem. 
 
Willem van Oranje Facilitairbedrijf B.V. 
 
Op 23 april 2013 is als 100% dochter van Stichting Willem van Oranje Scholengroep een facilitairbedrijf opgericht. Willem van 
Oranje Facilitairbedrijf is als rechtsvorm een besloten vennootschap, de stichting is de enige aandeelhouder en het bestuur 
van de stichting vormt het bestuur èn de directie van de B.V..   De B.V. heeft geen winstoogmerk. 
 
Fiscale eenheid 
Stichting Willem van Oranje Scholengroep en Willem van Oranje Facilitairbedrijf BV worden aangemerkt als een fiscale 
eenheid voor de omzetbelasting.  
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A.1.8.  Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (semi)publieke sector (WNT)  

WNT Algemeen:

Complexiteitspunten

4

3

5

Totaal aantal complexiteitspunten 12

Bezoldigingsklasse D

Bezoldigingsmaximum 157.000

Afwijkende bezoldigingsklasse Niet van toepassing

Afwijkend bezoldigingsmaximum

Toelichting op de WNT

4.1 WNT Vermelding bezoldiging topfunctionarissen:

Dit is goedgekeurd en vastgesteld via de besluitenlijst door de RvT dd. 30.01.2020

bedragen x € 1 J.M. de Bruin

Functiegegevens CvB

01-01 tm 31-12

1

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

126.850

Beloningen betaalbaar op termijn 20.681

Bezoldiging 147.531

157.000

N.v.t.

Totaal van bezoldiging 147.531

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2019

bedragen x € 1 J.M. de Bruin

Functiegegevens CvB

01-01 tm 31-12

1

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

126.850

Beloningen betaalbaar op termijn 19.963

Subtotaal 146.813

152.000

Totale bezoldiging 146.813

n.v.t.

Bezoldiging van leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en zonder 
dienstbetrekking vanaf 13e maand, voorgaande periode:

Bezoldiging van leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in 
periode tot en met de 12e maand:

Complexiteitspunten gemiddelde totale baten

complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen

Complexiteitspunten gewogen aantal 
onderwijssoorten of sectoren

Wij constateren dat de bezoldiging van de voorzitter College van Bestuur binnen de bezoldigingsklasse valt. 

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Motivatie van overschrijding

Toelichting vordering onverschuldigde betaling

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Bezoldiging van leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en zonder 
dienstbetrekking vanaf 13e maand:
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bedragen x € 1 R. Opendorp
M.B. Leusink-

van Santen
T. Groenveld B.P. de Wit W. van Grieken

T.M.M.L. van 
Schilt-Mol

Functiegegevens Voorzitter lid lid lid lid lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 tm 31-12 01-01 tm 31-12 01-01 tm 31-07 01-01 tm 31-12 01-01 tm 31-12 01-01 tm 31-12

Bezoldiging

Totale bezoldiging 9.375 6.250 3.646 6.250 6.250 6.250

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

22.800 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag

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

Reden waarom de overschrijding al dan niet 
is toegestaan

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

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

Gegevens 2019

Functiegegevens R. Opendorp
M.B. Leusink-

van Santen
T. Groenveld B.P. de Wit W. van Grieken

T.M.M.L. van 
Schilt-Mol

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01-01 tm 31-12 01-01 tm 31-12 01-01 tm 31-12 01-01 tm 31-12 01-01 tm 31-12 01-01 tm 31-12

Bezoldiging

Totale bezoldiging 9.375 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

22.800 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200

De overige tabellen zijn niet opgenomen daar deze niet van toepassing zijn.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging

boven het inividueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen

Bezoldiging van toezichthoudende topfunctionarissen:

Bezoldiging van toezichthouders voorgaande periode:

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling
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A.1.10 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
 
Per 1 januari 2006 is het bekostigingsstelsel voor het voortgezet onderwijs vereenvoudigd. Deze vereenvoudiging houdt in 
dat vanaf 1 januari 2006 de bekostiging niet meer op schooljaarbasis, maar op kalenderjaarbasis plaatsvindt.  
Op basis van artikel 5 van de regeling "Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging bekostiging 
voortgezet onderwijs" (kenmerk: WJZ-2005/54063802) is het toegestaan een vordering op te nemen op het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW). Deze vordering betreft maximaal 7,5 % van de personele lumpsum van het 
boekjaar. Deze vordering kan pas worden geïnd bij discountinuïteit c.q. opheffing van de onderwijsinstelling. Er is derhalve 
sprake van een  voorwaardelijke vordering. Aangezien Stichting Willem van Oranje scholengroep uitgaat van "going 
concern" is deze vordering niet opgenomen op de balans van de stichting, maar opgenomen onder de niet uit de balans 
blijkende rechten en verplichtingen. 
De voorwaardelijke vordering op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW) heeft: 
Per ultimo 2009 een waarde van € 880.000. 
Per ultimo 2019 zou deze waarde €  994.800 zijn. (7,5% van € 13.263.446) 
Per ultimo 2020 zou deze waarde €  958.852 zijn. (7,5% van €  12.784.694) 
 
Via de besturenraad is de levering van aardgas en electriciteit vanaf 1 januari 2021 aanbesteed. Hieruit is het volgende 
gegund: 
Zowel de levering van aardgas als elektriciteit geschied door de Firma De Vrije Energie Producent (DVEP). Voor de periode 1 
januari 2021 tm 31 december 2025. 
 
Er zijn twee kopieercontracten: 
Het contract met de firma Canon (voorheen Océ) Nederland. Deze loopt nog tm 31 december 2020. 
Het betreft twee grote bulk repromachines en twee kleine machines. 
Kosten voor 2020 is ± € 33.000. 
Vanaf augustus 2019 is er via het aanbestedingstraject het overige repro gegund aan PCI NL. 
Deze overeenkomst loopt van 01 september 2019 tot 31 augustus 2024. Het betreft totaal 22 kopieerapparaten. 
Kosten voor 2020 is ± 38.000. Over de periode 2021-2024 zijn de kosten ± € 150.000. 
 
In 2018 is tussen de gemeente Heusden en de Willem van Oranje Scholengroep een intentieovereenkomst gesloten voor 
vervangende nieuwbouw voor De Leilinde. In 2019 is hiervoor een visie geschreven en is er een werkgroep nieuwbouw 
ingesteld. Deze werkgroep heeft andere scholen bezocht om mogelijkheden te onderzoeken en bedrijven om bijvoorbeeld 
een keuze voor schoolmeubilair te maken. Het opstellen van een projectplan, de aanbesteding en de selectie voor architect 
en aannemer zal in 2020 plaatsvinden. Het is de bedoeling de nieuwbouw in 2021 te starten en in 2022 af te ronden. Omdat 
nieuwbouw op dezelfde locatie als het huidige schoolgebouw zal plaatsvinden, zal de school tijdens de bouwperiode 
mogelijk in units worden gehuisvest. 
 
Om de variabele rente op de langlopende leningen te fixeren, maakt Stichting Willem van Oranje scholengroep gebruik van 
een renteswap. Hiermee is de lange rente vastgelegd. 
 
Stichting Willem van Oranje scholengroep heeft een swaps met een totale nominale waarde van € 2.513.375. 
De huidige hoofdsom per 31 december 2020 is €  698.600 
 a.  nominale waarde € 1.323.875 met een looptijd tot 01-07-2021. Huidige hoofdsom:  € 698.600 
De reële waarde van de swap bedraagt per 30 december 2020  -/- € 17.544. 
 
ad.a wordt in juli 2021 geheel afgelost. De opdracht hiervoor is reeds gegeven. 
 
Stichting Willem van Oranje scholengroep heeft met de Rabobank, waarbij de swap is afgesloten, een threshold 
afgesproken van € 553.000.  
 
Aangezien de kritische kenmerken van lening en swap gelijk zijn, past Stichting Willem van Oranje scholengroep 
kostprijshedge accounting toe. 
 
Hieronder worden de financiële derivaten en de hiermee verbonden risico's toegelicht. 
 
* Renterisico's (RJ 290.918) 
 Rente-instrumenten worden toegepast ter verkrijging van een gewenst risicoprofiel in vaste en variabele 

renteposities.(Voor elke categorie financiële activa en financiële verplichtingen zowel in de balans opgenomen als niet 
in de balans opgenomen, dient de rechtspersoon informatie te geven over de mate waarin hij blootstaat aan rente- en 
kasstroomrisico, door middel van informatie die ten minste omvat: 

 a. de contractuele renteherzienings- of aflossingsdata, voor zover laatstgenoemde eerder liggen; 
 b. de effectieve rentevoeten, voor zover van toepassing.) 
 Er zijn geen tussentijdse herzieningen mogelijk. Binnen de afgesloten swap-overeenkomsten zijn afspraken gemaakt, 

waaronder extra aflossingen volgens schema. 
 Bij beëindiging van de bovengenoemde looptijd zal de lening geheel afgelost in juli 2021 worden. 
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* Kredietrisico's (RJ 290.928) 
 Kredietrisico's worden gereduceerd door alleen zaken te doen met derden met een hoge kredietwaardigheid, waarbij 

voor elke entiteit vastgestelde limieten van kracht zijn. (Voor elke categorie financiële activa, zowel in de balans 
opgenomen als niet in de balans opgenomen, dient de rechtspersoon gegevens te verstrekken over de mate waarin hij 
kredietrisico loopt, door middel van informatie die ten minste omvat: 

 a.  het bedrag dat het best het maximale kredietsaldo weergeeft dat op de balansdatum wordt gelopen, ingeval 
tegenpartijen hun verplichtingen uit hoofde van financiële instrumenten niet nakomen, zonder rekening te houden met 
de reële waarde van verkregen zakelijke onderpanden; 

 b.  belangrijke concentraties van kredietrisico) 
 
 De Rabobank heeft een rating van AA (double A) en derhalve is het kredietrisico beperkt. 
 
* Liquiditeitsrisico's (RJ 290.918 / 908) 
 Liquiditeitsrisico's kunnen worden verhoogd door de margin call afspraken. Deze is bepaald tot een marktwaarde van  

€ 553.000.  
 Door de Rabobank is ons per schrijven van d.d. 21 november 2012 medegedeeld dat indien de marktwaarde boven de  

€ 553.000 is beland er geen bijstortverplichting voor onze stichting geldt. 
 
 
Verder zijn er geen niet uit balans blijkende verplichtingen die hier moeten worden toegelicht. 
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A.2.1    BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na verwerking resultaatbestemming)

Enkelvoudige balans  Stichting Willem van Oranje

1 Activa

VASTE ACTIVA

1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen 3.337.877 3.350.237
1.2.2 Inventaris en apparatuur 2.473.595 2.448.087
1.2.3.1 Leermiddelen (PO) 61.839 70.340

5.873.312 5.868.664
1.3 Financiële vaste activa
1.3.2 Willem van Oranje Facilitairbedrijf BV 1 1
1.3.6 Overige effecten 200.000 243.857

200.001 243.858

TOTAAL VASTE ACTIVA 6.073.313 6.112.523

VLOTTENDE ACTIVA

1.4 Voorraden
1.4.1 Gebruiksgoederen 59.319 68.333

1.5 Vorderingen 
1.5.1 Debiteuren 259.471 306.288
1.5.2 Ministerie van OC&W 215.445 210.968
1.5.8 Overlopende activa 226.794 471.824

701.710 989.079

1.6 Effecten - -

1.7 Liquide middelen 5.492.764 6.469.084

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 6.253.793 7.526.497

TOTAAL ACTIVA 12.327.106 13.639.019

2020 2019
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Enkelvoudige balans  Stichting Willem van Oranje

2 Passiva

VERMOGEN

2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene reserve 5.490.196 6.202.381
2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 24.134 24.134
2.1.5 Bestemmingsfondsen (privaat) 32.181 24.395

(na resultaatbestemming C1 en D3) 5.546.511 6.250.910

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 1.037.203 963.577
2.2.3 Overige voorzieningen 1.636.801 1.610.776

2.674.004 2.574.353

2.3 Langlopende schulden
2.3.5.1 Overige - 698.600
2.3.5.2 Vooruitontvangen huurgelden 373.811 402.575

373.811 1.101.175

2.4 Kortlopende schulden

2.4.2

Kortlopend deel vooruitgefactureerde en 
ontvangen termijnen OHW 28.764 28.764

2.4.3 Crediteuren 223.187 243.262
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 787.235 779.926
2.4.8 Schulden terzake pensioenen 242.718 252.855
2.4.9 Overige kortlopende schulden 698.600 614.400
2.4.10 Overlopende passiva 1.752.276 1.793.374

3.732.780 3.712.582

TOTAAL PASSIVA 12.327.106 13.639.019

2020 2019



 

 
 

Jaarverslag 2020 17/06/2021 84 

 
 
 
  

A.2.2   STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Enkelvoudige staat van baten en lasten Stichting Willem van Oranje

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW 22.566.068 22.017.600 22.870.839
3.2 Overige overheids-

bijdragen en -subsidies 220.735 232.800 279.430
3.5 Overige baten 725.107 992.500 1.082.686

Totaal baten 23.511.910 23.242.900 24.232.955

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 19.481.858 19.653.423 18.937.491
4.2 Afschrijvingen op 

immateriële en materiële 483.715 542.110 417.238
4.3 Huisvestingslasten 1.467.580 1.329.600 1.336.179
4.4 Overige lasten 2.763.431 3.011.240 3.204.182

Totaal lasten 24.196.584 24.536.373 23.895.090

Saldo baten en lasten * -684.673 -1.293.473 337.865

5 Financiële baten en lasten -19.726 -24.100 -54.745

Resultaat * -704.399 -1.317.573 283.120

Nettoresultaat * -704.399 -1.317.573 283.120

* (-/- is negatief)

Het nettoresultaat bestaat uit:
Reguliere bedrijfsvoering -531.551 367.929
I.v.m. het herfstakkoord (inzet) -172.848 -84.809

(zie C.1 bestemming van het resultaat) -704.399 283.120

2020 Begroting 2020 2019
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A.2.3     KASSTROOMOVERZICHT 2020

Enkelvoudige kasstroomoverzicht Stichting Willem van Oranje

Kasstromen uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -684.673 337.865

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:

- Afschrijvingen 483.715 417.238
afschrijving (fac.bedr.bv) in exploitatie 
terwijl activa niet in enkelvoudig balans is 
verwerkt -3.600 -3.600

- Aanpassingen voor waardeveranderingen -

- Mutaties voorzieningen 99.651 -153.911
Totaal van aanpassingen voor aansluiting 
met het bedrijfsresultaat 579.767 259.727

Veranderingen in werkkapitaal:

- Voorraden 9.014 9.836

- Kortlopende vorderingen 287.369 -260.173

- Effecten 0 -

- Kortlopende schulden 20.198 636.207

Totaal van veranderingen in werkkapitaal: 316.581 385.869

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 211.675 983.461

Ontvangen interest 9.781 13.800

Betaalde interest (-/-) -29.506 -68.545

Mutaties overige fin.vaste activa

Buitengewoon resultaat -19.726 -54.745

Kasstroom uit operationele activiteiten 191.949 928.716

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

Verwerving van materiële vaste activa 484.763 975.579

Desinvesteringen in materiële vaste activa

Deelneming/kapitaal Facilitairbedrijf BV - -

Overige investeringen in financiële vaste activa -43.857 -131.781

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -440.905 -843.797

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

Vooruitontvangen huurgelden -28.764 -28.764

Aflossing langlopende schulden -698.600 -614.400

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -727.364 -643.164

Mutatie van liquide middelen -976.320 -558.245

Beginstand liquide middelen 6.469.084 7.027.330

Mutatie liquide middelen -976.320 -558.245

Eindstand liquide middelen 5.492.764 6.469.084

2020 2019
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A.2.4  TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS Stichting Willem van Oranje

1 Activa

1.2 Materiële vaste activa

Schoolgebouwen

Drie schoolgebouwen zijn zowel economisch als juridisch eigendom van de stichting.

Deze gebouwen zijn volledig gesubsidieerd en dienen, wanneer ze niet meer conform de bestemming worden gebruikt, of 

om niet te worden overgedragen aan de Gemeente of de Gemeente is de eerste partij voor overname.

Voor een overzicht van de onder ons bestuur vallende scholen zie bijlage C4.

Er is momenteel een hypotheek. (zie Langlopende schulden 2.3.)

Aanschaf- Afschrij- Boek- Investe- Desinves- Afschrij- Aanschaf- Afschrij- Boek-

waarde vingen waarde ringen teringen vingen waarde vingen waarde

t/m t/m per in in in t/m t/m per

1.2.1 Gebouwen & terreinen 31.12.19 31.12.19 31.12.19 2020 2020 2020 31.12.20 31.12.20 31.12.20

1.2.1.1 Perzikstraat, Wijk en Aalburg 2.042.590 663.845 1.378.745 - - - 2.042.590 663.845 1.378.745

1.2.1.3 Burg. van Casterenstr,, Waalwijk 2.212.186 826.786 1.385.400 - - 12.360 2.212.186 839.146 1.373.040

1.2.1.4 Terrein Burg.van Casterenstraat 586.092 - 586.092 - - - 586.092 - 586.092

Totaal gebouwen & terreinen 4.840.868 1.490.631 3.350.237 - - 12.360 4.840.868 1.502.991 3.337.877

Aanschaf- Afschrij- Boek- Investe- Desinves- Afschrij- Aanschaf- Afschrij- Boek-

waarde vingen waarde ringen teringen vingen waarde vingen waarde

Inventaris en t/m t/m per in in in t/m t/m per

1.2.2 apparatuur 31.12.19 31.12.19 31.12.19 2020 2020 2020 31.12.20 31.12.20 31.12.20

1.2.2.1 Inventaris en apparatuur PO 1.009.890 488.145 521.745 56.138 - 80.111 1.066.028 568.256 497.772

1.2.2.2 Inventaris en apparatuur VO 4.329.628 2.403.286 1.926.342 422.509 - 373.028 4.752.137 2.776.314 1.975.823

Totaal inventaris & 
apparatuur 5.339.518 2.891.431 2.448.087 478.647 - 453.139 5.818.165 3.344.570 2.473.595

Aanschaf- Afschrij- Boek- Investe- Desinves- Afschrij- Aanschaf- Afschrij- Boek-

waarde vingen waarde ringen teringen vingen waarde vingen waarde

t/m t/m per in in in t/m t/m per

1.2.3.1 Leermiddelen 31.12.19 31.12.19 31.12.19 2020 2020 2020 31.12.20 31.12.20 31.12.20

1.2.3.1 Leermiddelen 156.643 86.303 70.340 6.116 - 14.617 162.759 100.920 61.839
        

Totaal leermiddelen 156.643 86.303 70.340 6.116 - 14.617 162.759 100.920 61.839

Materiële vaste activa 10.337.029 4.468.365 5.868.664 484.763 - 480.115 10.821.792 4.948.480 5.873.312

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

ad. bedrag peildatum bedrag peildatum
1.2.1.1 WOZ-waarde gebouwen en terreinen Verzekerde waarde gebouwen 

Perzikstraat 7-7a-7b, Wijk en Aalburg 9.456.000 01.01.2019 Perzikstraat 7-7a-7b, Wijk en Aalburg 12.726.400 01.04.2019
9.330.000 01.01.2020 Verzekerde waarde inventaris 3.650.000 01.04.2019

1.2.1.2 WOZ-waarde gebouwen en terreinen Verzekerde waarde gebouwen 
de Gaard 4, Waalwijk 9.630.000 01.01.2019 de Gaard 4, Waalwijk 13.231.000 01.04.2019

9.180.000 01.01.2020 Verzekerde waarde inventaris 3.400.000 01.04.2019

1.2.1.3 WOZ-waarde gebouwen en terreinen Verzekerde waarde gebouwen 
Burg. Van Casterenstraat 41, Waalwijk 2.160.000 01.01.2019 Burg. Van Casterenstraat 41, Waalwijk 2.080.000 01.04.2019

2.050.000 01.01.2020 Verzekerde waarde inventaris 515.000 01.04.2019

De overige schoolgebouwen zijn juridisch wel, doch economisch geen eigendom van de stichting.
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1.3 Financiële vaste activa

1.3.2 WvO Facilitairbedrijf BV

kapitaal in de BV 1 1

1 1

Boek- Investe- Desinves Boek-

waarde ringen teringen waarde

1.3.6 Overige effecten 31.12.19 2020 2020 31.12.20

1.3.6.1 Deposito 200.000 - - 200.000

1.3.6.2 Overige deelnemingen 43.857 - 43.857 0

1.3.6.3 Compensatie transitievergoedingen - - - 0

Totaal overige effecten 243.857 - 43.857 200.000

(zie hieronder) 200.000

ad. 1.3.6.1 deposito 200.000

ad. 1.3.6.2 Overige deelnemingen -

ad. 1.3.6.3 Compensatie transitievergoedingen -

zie ad. 1.5.8.1 kortlopend deel naar 1.5.8  overlopende activa -

ad. 1.3.6.1 Deposito: Bij de Rabobank is voor een looptijd van 15 jaar € 200.000 ingelegd 

tegen een jaarlijks rendement van 4,5 %. (vervaldatum is 21 mei 2027)

ad. 1.3.6.2 Overige deelnemingen: Er is een geldleningsovereenkomst  met 

Altena Breedband Combinatie BV afgesloten. 

Deze is in 2020 vervroegd afgelost.

ad. 1.3.6.3

Vlottende activa

1.4 Voorraden

1.4.1 Gebruiksgoederen

1.4.1 Examenbeeldjes 59.319 68.333

Totaal gebruiksgoederen 59.319 68.333

2020 2019

2020 2019

Compensatie transitievergoeding: Is geheel afgewerkt in 2020
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1.5 Vorderingen 2020 2019

1.5.1.1 Debiteuren-ouderbijdrage/reizen (wis-collect) 68.790 38.934

1.5.1.2 Debiteuren-overigen 190.682 267.354

Totaal debiteuren 259.471 306.288
Ouderbijdrage 2020/2021 is via WisCollect verzonden in nov.20

Per 2.03.2021 is er totaal ± € 12.000 hiervan nog te innen.

Van debiteuren-overigen is dit saldo € 82.000.

1.5.2 OCW 

(zie specificatie D2 ocw-bijlage)

beschikkingsnummer 1060926 dd. 20.10.2020

betaalritme pers. 20/21 05MY De Bron 24.888 24.382

beschikkingsnummer 1061333 dd. 20.10.2020 

betaalritme pers. 20/21 06EJ  Koningsschool 41.383 36.342

beschikkingsnummer 1062748 dd. 20.10.2020

betaalritme pers. 20/21 10RF Juliana van Stolberg 99.421 99.154

beschikkingsnummer 1053010 dd. 20.10.2020 

betaalritme pers. 20/21 23DC de leilinde 49.752 51.090

1.5.2.1 Personeel 215.445 210.968

Totaal OCW 215.445 210.968

1.5.8 Overlopende activa

1.5.8.1 188.531

1.5.8.2 Vooruitbetaalde facturen/posten 74.496 77.802

1.5.8.3 Fietsplan / bedrijfsfitness 8.955 13.495

1.5.8.4 Creditnota's / vooruitbetaalde crediteuren 45.252 69.499

1.5.8.5 Borg hardware Snappet 44.250 48.150

1.5.8.6 Rente 1.602

1.5.8.7 Vervangingsfonds / ABP 36.214 11.006

1.5.8.8 de Wal ict WaaS tm 052020 / div. licenties 3.814 30.745

1.5.8.9 Overige vorderingen 13.813 30.994

Totaal overlopende activa 226.794 471.824

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 3.169 4.815

1.7.2 Tegoeden ING-postbank 1.138.325 1.742.964

1.7.3 Tegoeden Rabobank 4.351.270 4.721.305

Totaal liquide middelen 5.492.764 6.469.084

2020 2019

Kortlopend deel overige deelnemeningen 
(1.3.6.2 + 1.3.6.3)(zie uitleg 1.3.6)

2020 2019

2020 2019
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

De volgende resultaatbestemming  € 704.398,94 (negatief)  is verwerkt in deze jaarrekening: (zie C1 Statutaire resultaatbestemming)

Ten laste van de Algemene reserve: -712.185
Ten laste van Bestemmingsreserve personeel: 0
Ten gunste van de Bestemmingsfondsen: 7.786

Daarnaast is in bijlage  D3  "Reserves en voorzieningen per kostenplaats" de verwerking en uitsplitsing terug te vinden.

Stand per Resultaat Overige Stand per

2.1.1 Algemene reserves 31.12.2019 2020 mutaties 31.12.2020

2.1.1 Algemene reserve 6.202.381 -711.688 -497 5.490.196

Totaal algemene reserve 6.202.381 -711.688 -497 5.490.196

* Algemene reserve (AR)

Via resultaatbestemming toevoegen of onttrekken van middelen. Aangezien het niet gespecificeerd wordt, wordt het restant 

(Exploitatiesaldo -/- Bestemmingsresultaat -/- Fondsen) naar de AR geboekt. Deze reserves zijn bedoeld ter waarborging van 

de continuïteit van de stichting en voor het afdekken van toekomstige risico's in de (financiële) bedrijfsvoering en als 

financieringsbron voor investeringen, vervangingen en nieuwe activiteiten.

Stand per Resultaat Overige Stand per

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 31.12.2019 2020 mutaties 31.12.2020

2.1.2.1 Reserve personeel / BAPO 24.134 - - 24.134

Totaal bestemmingsreserves publiek 24.134 - - 24.134

* Bestemmingsreserve BAPO. 

In verband met definitieve regeling BAPO en SOP (Ministerie van Ocen W kenmerk WJZ-237131 Staatscourant

(04.10.2010)) is het saldo van BAPO per 31 december 2009 middels stelselwijziging opgenomen in Bestemmingsrevere

personeel. Het saldo per 31 december 2020 bedraagt  € 24.134. In 2021 zal deze BR geheel ingezet worden.

In het verleden kon men BAPO  uren opsparen. Bij een volledige wtf 170 klokuren per jaar (52-55jr) of 340 klokuren per jaar

(vanaf 56 jr). Dit is niet meer mogelijk. Het saldo is gebaseerd op in het verleden gespaarde bapo-rechten. 

Middels jaarlijkse resultaatbestemming zal bij opname van het gespaarde Bapo deze reserve dalen totdat alle gespaarde  

Bapo-rechten zijn opgenomen. De BR Bapo heeft dan een waarde van   € 0. 

Stand per Resultaat Overige Stand per

2.1.5 Bestemmingsfondsen (privaat) 31.12.2019 2020 mutaties 31.12.2020

2.1.5 Fondsen (privaat) 24.395 7.289 497 32.181

Totaal bestemmingsfondsen privaat 24.395 7.289 497 32.181

Voor een specificatie per kostenplaats verwijzen wij u naar bijlage D4.

De vrijwillige bijdrage van/door ouders worden in een apart fonds gestort. Zij bepalen zelf waaraan het besteed wordt. De 

verantwoording geschied middels de begroting die de ouders jaarlijks opstellen in samenspraak met de betreffende 

locatiedirecteur. Dit fonds geldt alleen voor de sector PO. 

2.2 Voorzieningen

Stand per Dotatie Onttrekking Vrijval rente Stand per Kortlopende Langlopende

31.12.2019 2020 mutatie 31.12.2020 deel deel

2.2.1 Personeelsvoorzieningen < 1 jaar > 1 jaar

2.2.1.1 Voorziening spaarverlof 267.847 40.573 18.000 - - 290.420 254.805 35.615

2.2.1.2 Jubileum 263.809 46.590 30.640 - - 279.759 27.976 251.783

2.2.1.3

Duurzame inzetbaarheid / 
persoonsgebonden 
budget 329.071 118.533 19.231 9.374 - 418.999 41.900 377.099

2.2.1.4 Personeel 102.850 - 34.025 20.800 - 48.025 30.225 17.800

Subtotaal personeelsvoorzieningen 963.577 205.696 101.896 30.174 - 1.037.203 354.906 682.297

ad.2.2.1.1 De opbouw van de reservering spaarverlof komt tot stand door jaarlijks 60 klokuren te vermenigvuldigen met het 

resulterende bedrag behorende bij de schaal en trede van de betreffende persoon. (conform bijlage A1 van de CAO VO 07-08.) 

Het eindsaldo betreft niet opgenomen uren per balansdatum.

ad.2.2.1.2 Hierbij worden aannames gehanteerd omtrent bijvoorbeeld: kostenstijging per jaar, de blijfkans van werknemer, de kans dat het jubileum

wordt, pensioenleeftijd.

Dit wordt alleen voor het personeel in vaste dienst berekend. De pensioenleeftijd is verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar.
ad.2.2.1.3

Conform de laatste CAO-onderhandelingen kan er onbeperkt gespaard worden met dit persoonlijk budget.

Voor de duurzame inzetbaarheid is 10% als kortlopend beschouwd. Dit betreft een inschatting gezien inzake daadwerkelijke opname van het

saldo op individueel niveau afspraken gemaakt worden.

ad.2.2.1.4 Reservering i.v.m. afspraken personeel

Zie toelichting paragraaf  "Grondslagen" - voorzieningen - personeel.

Het individuele keuzebudget (basisbudget/persoonlijk budget (50 klokuren per jaar in het VO en 40 klokuren in het PO) kan worden ingezet als 
verlof ten behoeve van duurzame inzetbaarheid.
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Stand per Dotatie Onttrekking Vrijval rente Stand per Kortlopende Langlopende

31.12.2019 2020 mutatie 31.12.2020 deel deel

2.2.3 Overige voorzieningen < 1 jaar > 1 jaar

2.2.3.1 Onderhoud 1.610.776 144.300 118.275 - - 1.636.801 163.702 1.473.099

Subtotaal overige voorzieningen 1.610.776 144.300 118.275 - - 1.636.801 163.702 1.473.099

De onderhoudsvoorziening gebouwen geschiedt aan de hand van het MJOP (=MeerJarig OnderhoudsPlan).

De MJOP's (5x) zijn in de loop van 2020 opnieuw geactualiseerd.

Totaal voorzieningen 2.574.353 349.996 220.171 30.174 - 2.674.004 518.608 2.155.396

Voor een specificatie per kostenplaats verwijzen wij u naar bijlage D3.

2.3 Langlopende schulden

Stand Aangegane Aflossingen Stand Looptijd Looptijd Rente

per lening in in per > 1 jaar > 5 jaar %

2.3.5.1 Overige 31.12.2019 2020 2020 31.12.2020

2.3.5.1.1 Rabobank  hypotheek 1 - - - - 0 0 5,13%

2.3.5.1.2 Rabobank  hypotheek 2 698.600 - 698.600 - 0 0 4,98%

Subtotaal rabobank 698.600 - 698.600 - - -

(zie ook 2.4.9 kortlopend deel van de langlopende lening)

(Let op hypotheek 2 wordt in de loop van 2021 geheel afgelost en is daardoor geheel verplaatst naar kortlopend deel (2.4.9))

Hypotheek I (leningnummer: NL75RABO3725907900) In januari 2020 geheel afgelost.

Hypotheek II (leningnummer: NL03RABO3015904892) Wordt in juli 2021 geheel afgelost.
Rabobank ivm financiering aankoop schoolgebouw de Gaard te Waalwijk.

hoofdsom:
rente: 3-maands Euribor met een opslag van 1,10% punt. (tm 30.06.21)

vaste rente: tot en met 30 juni 2021
looptijd: 31 jaarvanaf juli 2006

aflossing: 3.700 per maand

Zakelijke zekerheid:  a. Een hypotheek van EUR 2.500.000
als eerste op de schoolgebouwen met bibliotheek en ondergrond aan de 
Perzikstraat 7 te Wijk en Aalburg en de Gaard 4 te Waalwijk

b. De verpanding van huurpenningen door het Willem van Oranje College heeft
betrekking op de afgesloten huurovereenkomsten en de eventueel aan deze
vordering verbonden rechten en zekerheden. (Met Bibliotheek Altena en ROC
Da Vinci College)

2.3.5.2 Vooruitontvangen termijnen 31.12.2019 2020 31.12.2020

Vooruitontvangen huur ROC da Vinci 402.575 28.764 373.811 115.056 258.755

Subtotaal vooruitontvangen termijnen 402.575 28.764 373.811 115.056 258.755

(zie ook 2.4.2 kortlopend deel van de vooruitontvangen huur)

Langlopende schulden 1.101.175 - 727.364 373.811 115.056 258.755

2.4 Kortlopende schulden

2.4.2 Kortlopend deel Vooruitontvangen termijnen

kortlopend deel vooruitontvangen huur ROC da Vinci 28.764 28.764

Totaal kortlopend deel vooruitontvangen termijnen 28.764 28.764

kortlopend deel van 2.3.5.2

2.4.3 Crediteuren

2.4.3 Crediteuren 223.187 243.262

Totaal Crediteuren 223.187 243.262
Per 12.02.21 is van dit crediteurensaldo het saldo  ± € nihil

2020 2019

Conform onderliggende huurovereenkomst heeft het ROC da Vinci een huurvergoeding vooraf betaald 
(in 2004). Deze vergoeding wordt in 30 jaar in gelijke delen afgeboekt, als zijnde huurbetaling. Deze 
overeenkomst loopt tot 31 december 2034. Het ROC heeft het recht tussentijds deze overeenkomst te 
beëindigen per 01.01.2020, per 01.01.2025 en dan per 01.01.2030.
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2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.7.1 Loonheffing december en 13e maand 762.090 753.747

2.4.7.2 af te dragen btw -1.101 2.353

2.4.7.3 afdrachten premie VF - PF - RF 26.246 23.826

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 787.235 779.926

2.4.8 Schulden terzake pensioenen

2.4.8.1 Schulden terzake van pensioenen dec. en 13e maand 242.718 252.855

Totaal schulden terzake van pensioenen 242.718 252.855

2.4.9 Overige kortlopende schulden

2.4.9.1 kortlopend deel van 2.3.5.1.2 698.600 570.000

2.4.9.2 kortlopend deel van 2.3.5.1.3 44.400

Totaal overige kortlopende schulden 698.600 614.400

2.4.10 Overlopende passiva

2.4.10.1 Vooruitontv. subs. OCW niet-geoormerkt (zie bijlage D1 2.4.10.2) 444.536 423.152

2.4.10.2 Vooruitontvangen investeringssubsidies 8.232 13.621

2.4.10.3 rubriek 5 tussenrekening ontvangsten 128.857 191.343

2.4.10.4 Vakantiegeld en -dagen 599.506 613.203

2.4.10.5 Bindingstoelage 50.945 52.797

2.4.10.6 Vooruitontvangen ouderbijdragen 66.535 71.610

2.4.10.7 personeel verlof uren oop + kst.op 121.308 124.478

2.4.10.8 Gedetacheerde leerlingen 76.890 110.500

2.4.10.9 Diversen mbt huisvesting 50.500 55.365

2.4.10.10 Overige overlopende passiva 204.968 137.306

Totaal overlopende passiva 1.752.276 1.793.374

model g Verantwoording subsidies

(onderdeel van 2.4.10.1) 

G1

Omschrijving Toewijzing Toewijzing

kenmerk datum

Zomerscholen VO 2015 702147-1 20-05-15 (noot a)

Zomerscholen VO 2016 127746 11-04-16 (noot a)

Zij-instroom 19/20 1027692 19-12-19 (noot b)

Aanvullende bekostiging 
technisch VMBO 963998 20-11-19

Lerarenbeurs/studieverlof 20/21 1094152 20-10-20

Lerarenbeurs/studieverlof 20/21 1091376 22-09-20

Inhaal-&Ondersteuningsprogramma IOP-40681-PO 2-07-20

Inhaal-&Ondersteuningsprogramma IOP-40681-VO 10-07-20

Inhaal- en ondersteuningsprogramma IOP2-40681-VO 16-10-20

Incidentele middelen leerlingendaling LVO20021 10-07-20

noot a: Verantwoording van subsidies die volledig aan het doel/activiteit moeten worden besteed met verrekening van het eventuele overschot

Het betreft de middelen ontvangen tbv activiteit Zomerschool 2015 en 2016. Er is dd.01.07.2018 een brief naar DUO-OI-BKP-Productie met als

kenmerk STR-zomerschool 9406 (verantwoording `eventuele te verrekenen overschot` MUO/2015/9406) verzonden. Tot op heden is er nog

geen reactie hierop ontvangen.

noot b: email dd 06.01.20 (zij-instroom@duo.nl). Deelnemer is gestopt per 01.01.2020.

n

j

n

j

j

j

n

n

n

n

2019

De activiteiten zijn ultimo 
verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking geheel 
uitgevoerd en afgerond

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

2020
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G1

Omschrijving Toewijzing Toewijzing

bedrag van 
de 

toewijzing

ontvangen 
t/m 

verslagjaar
totale kosten 
tm 31.12.20

eventueel 
te 

verrekenen 
overschot 
31.12.2020

(naar 
balanspost 
2.4.10.1)

kenmerk datum € € € € €

Zomerscholen VO 2015 702147 20.05.2015 48.750 48.750 17.500 31.250 31.250 (noot a)

Zomerscholen VO 2016 127746 11.04.2016 48.750 48.750 16.250 32.500 32.500 (noot a)

Zij-instroom 19/20 1027692 19-12-19 20.000 20.000 2.500 17.500 17.500 (noot b)
Aanvullende bekostiging 
technisch VMBO 963998 20-11-19 331.314 331.314 126.547 204.767

Lerarenbeurs/studieverlo f 20/21 1094152 20-10-20 -10.286 -10.286

Lerarenbeurs/studieverlo f 20/21 1091376 22-09-20 59.918 59.918 20.680 28.952

Inhaal-&Ondersteuningsprogramma IOP-40681-PO 2-07-20 22.500 22.500 22.500 0

Inhaal-&Ondersteuningsprogramma IOP-40681-VO 10-07-20 13.500 13.500 13.500 0

Inhaal- en 

ondersteuningsprogramma IOP2-40681-VO 16-10-20 135.000 135.000 36.818 98.182

incidentele middelen leerlingdalingen LVO20021 10-07-20 50.000 50.000 50.000 0

Totaal 719.445 719.445 306.295 81.250 413.151

G2a Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar nvt

G2b Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in eeb volgend verslagjaar 

Omschrijving

bedrag van 
de 

toewijzing

ontvangen 
t/m vorig 

verslagjaar

totaal 
subsidiabele 

kosten tm 
vorig 

verslagjaar

Saldo per 1 
januari 

verslagjaar
Ontvangen in 

verslagjaar

subsidiabele 
kosten in 

verslagjaar

Saldo per 31 
december 
verslagjaar

kenmerk datum € € € € € € €

prakijkgericht programma 
gt-tl pilot Zorg en Welzijn GLTL20319 9-12-20 160.000 0 0 0 64.000 0 64.000
prakijkgericht programma 
gt-tl pilot Economie en 
Ondernemen GLTL20010 30-11-20 158.600 0 0 0 63.440 0 63.440

Totaal 318.600 - - - 127.440 - 127.440

Toewijzing

Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan 
worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt. Uitgebreid.
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A.2.4  TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Stichting Willem van Oranje

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

Rijksbijdrage (normatief) OCW personeel 15.851.916 15.438.000 16.317.521

Inhouding Collectief deel + afrek. Uitkeringskst. -162.560 -170.000 -165.980

Rijksbijdrage (normatief) OCW materieel 2.340.580 2.305.000 2.389.559

Totaal Rijksbijdrage OCW 18.029.936 17.573.000 18.541.100

Niet-geoormerkte subsidies 2.846.000

Gratis lesmateriaal/schoolboeken 592.581 566.000 619.394

Bijz.bekostiging correctie achterstandsscores 46 31

Personeel & Arbeidsmarktbeleid 500.403 501.138

Personeel & Arbeidsmarktbeleid (Werkdruk) 169.270 158.987

Lerarenbeurs 80.995 99.294

Prestatiebox 764.709 771.733

Technisch VMBO 380.817 81.314

Technisch VMBO  (afkomstig aanloopfase) 45.233 88.170

Samenvoeging 22.686 21.767

Uitkeringskosten individueel EB 25% -15.569 -23.034

1e opvang vreemdelingen / maatwerk 710.593 760.022

VsV vast / variabel 41.461 32.144

verrekening uitkeringskosten PO -10.111 -38.149

Zijinstroom middelen 2.500

Aanvullende bekostiging VO 302.559

Bijzondere en aanvullende bekostiging PO 17.207 60.222

incidentele middelen leerlingendaling vo 50.000

inhaal- en ondersteuningsprogramma 62.418

Zomer-/lenteschool    LENZO19129 6.300

Curriculumontwikkeling CURPOVO170103 13.291

Doorstroomprogramma vmbo-havo DHAVO19152 21.000 21.000

RVO Duurzame stroom SDE1721489+1813282+1681343 26.649 17.236

Groei bekostiging 26.261

Totaal overige subsidies OCW 3.486.649 3.412.000 3.495.918

Passend Onderwijs sector VO 562.000

lichte ondersteuning 56.250 58.530

zware ondersteuning 74.960 61.477

opting-out middelen 373.070 172.579

inkoop plus inzet AB 27.733

Passend Onderwijs sector PO 461.000

Passend Onderwijs (lichte ondersteuning) 57.666 59.339

Passend Onderwijs (zware ondersteuning) 83.763 87.205

Passend Onderwijs (tbv leergemeenschappen) 34.242 35.763

Passend Onderwijs (overdracht verbrede toelating) 164.429 167.779

Passend Onderwijs (/sbao ondersteuning) 132.677 118.482

Passend Onderwijs (rugzak/arrangementen) 18.537 31.763

Passend Onderwijs diversen 9.600

eenmalig overdracht zware ondersteuning 18.350

hoogbegaafdheid 16.555 12.955

Vergoeding DBG-er 9.600 9.600

Samenwerkingsverbanden/Passend Onderwijs 1.049.483 1.032.600 833.822

Totaal (Rijks)bijdragen OCW 22.566.068 22.017.600 22.870.839

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Doordecentralisatiemiddelen 113.890 169.000 153.030

Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies 101.456 58.400 120.827

Toerekening investeringssubsidies 5.389 5.400 5.573

Totaal gemeentelijke bijdragen 220.735 232.800 279.430

Totaal overige overheidsbijdragen en -
subsidies 220.735 232.800 279.430

2019Begroting 2020

Begroting 2020

2020

2020 2019
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3.5 Overige baten

Verhuur 89.410 96.500 95.226

Detachering personeel 136.718 173.700 150.782

Ouderbijdragen 81.219 69.200 75.493

Opbrengst kantine 36.473 42.600 49.589

Excursies, reizen en activiteiten 57.093 311.000 335.107

Overige 324.193 299.500 376.489
vooruitbetaalde vergoeding rentederivaten 51.847 99.800
bijdrage bibliotheek Altena en Roc da Vinci 110.437 107.784

Totaal overige baten 725.107 992.500 1.082.686

Totaal baten 23.511.910 23.242.900 24.232.955

4 Lasten

4.1 Personeelslasten

Brutolonen en salarissen 14.324.475 18.506.573 13.666.966

Sociale lasten 2.478.841 - 2.363.474

Pensioenpremies 2.203.670 - 2.185.213

Totaal lonen en salarissen 19.006.986 18.506.573 18.215.653

Dotatie personele voorzieningen *) 205.696 - 116.702

Onttrekking personele voorzieningen: -101.896 -165.881

Vrijval personele voorzieningen: -30.174 - -21.850

73.626 -71.029

Personeel niet in loondienst 493.366 615.000 643.096

Arbo - medische begeleiding 106.960 92.000 116.103
interventies/reintergratie/2e spoor etc

Werving personeel 18.520 16.500 31.610

(Na)scholing 231.525 372.850 283.349
incl. persoonlijk budget conform cao

Overig 49.191 50.500 52.175

Totaal overige personele lasten 973.189 1.146.850 1.055.305

Af: Uitkeringen (-/-) -498.317 - -333.467

Totaal personele lasten 19.481.858 19.653.423 18.937.491

Aantal FTE's 229,14 247,37

*) Zie 2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Personele lasten naar kostendragers: 2020 begroot 2019

Directie 1.013.560 992.700 1.001.533

Leerkracht / docent 14.193.025 14.126.973 13.600.959

Onderwijsondersteunend personeel 3.375.711 3.386.900 3.208.665

18.582.295 18.506.573 17.811.157

(opgebouwd uit totaal lonen en salarissen - dotaties personele voorzieningen en af: uitkeringen)
(19.006.986-/-498.317+73.626)                  '(18.215.653-/-333.467-/-71.029)

Doorbelaste loonkosten  (zie toelichting "Grondslagen van waardering en resultaatbepaling")
2020 begroot 2019

De Bron 16.000 16.000 20.700
Koningsschool 42.400 42.400 30.000
Juliana van Stolberg 95.600 95.600 76.500
SBO de Leilinde 42.400 42.400 59.500
subtotaal sector PO 196.400 196.400 186.700
Willem van Oranje College (VO) 890.000 890.000 911.700
Centrale diensten -1.086.400 -1.086.400 -1.098.400

- - -

Doorbelaste ov.pers.kosten  (zie toelichting "Grondslagen van waardering en resultaatbepaling")
2020 begroot 2019

De Bron - - -
Koningsschool - - -
Juliana van Stolberg - - -
SBO de Leilinde - - -
subtotaal sector PO - - -
Willem van Oranje College (VO) 60.850 60.850 54.100
Centrale diensten -60.850 -60.850 -54.100

- - -

Begroting 20202020 2019

20192020 Begroting 2020



 

 
 

Jaarverslag 2020 17/06/2021 95 

 
  

4.2 Afschrijvingen

Gebouwen en terreinen 12.360 12.360 12.410

(zie toelichting bij 1.2 materiële vaste activa)

Meubilair 110.887 114.690

Kantoor-/machines/apparatuur 7.458 7.309

Onderwijs leermiddelen/apparatuur 42.398 27.957

Overige materiële vaste activa 59.828 47.194

subtotaal 220.570 249.000 197.150

Audiovisuele middelen 62.141 59.010

Ict 174.028 130.884

subtotaal 236.169 256.750 189.895

Leermiddelen/lesmethodes sector PO 14.617 24.000 17.783

Totaal afschrijvingen 483.715 542.110 417.238

4.3 Huisvestingslasten

Huur 228.641 231.000 242.201

Verzekeringen 36.776 34.800 33.293

Dotatie onderhoudsvoorziening 144.300 144.300 170.297

Vrijval onderhoudsvoorziening -132.793

Klein onderhoud en exploitatie 75.492 56.500 76.240

Energie en water 271.802 254.000 262.599

Schoonmaakbedrijven / facilitairbedrijf 320.290 338.000 322.640

Overige schoonmaakkosten 98.370 42.500 49.039

Heffingen 94.941 88.700 100.310

Vuilafvoer / containers 38.924 41.300 39.906

Bewaking/beveiliging 4.638 8.700 7.212

Tuinonderhoud 16.000 17.100 18.199

Abonnementen/contracten 42.851 38.600 49.676

Overige huisvestingslasten 94.555 34.100 97.360
externe bliksembeveiligingsinstallatie aalburg 14.823

aanpassing fietsenstalling/werkzaamheden mbt 
zonnepanelen waalwijk 21.735

interne verbouwing/herinrichting speelplein/hekwerk 
Koningsschool 42.288

verbouwing koningsschool 32.340
onderzoek ventilatie/uitvoeing luchtafmetingen 19.896

renovatie bibliotheek/pers.kamer  Aalburg 15.041

Totaal huisvestingslasten 1.467.580 1.329.600 1.336.179

4.4 Overige lasten

Administratie en beheer 96.740 92.000 96.654

Reis- en verblijfkosten 3.868 4.800 4.766

Telefoon, internet en porto 71.310 69.800 70.596

Kantoorartikelen/bureaubenodigdheden 12.719 18.200 16.409

Overige administratie- en beheerslasten 173.725 143.200 193.807
aanbesteding lesmateriaal 3.754 10.380

leerlingstromen/toekomstbestendig VO 29.477 17.807
verrichtingen rondom zonnepanelen 26.578 36.946

ondersteuning virtutem 29.411 6.684
19.006

Totaal administratie- en beheerslasten 358.363 328.000 382.232

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 241.127 247.000 278.398

ICT software & licenties 320.543 305.000 292.817

"Gratis" schoolboeken 547.656 570.000 560.759

Overige 94.227 84.200 90.570

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 1.203.552 1.206.200 1.222.545

Werving - open/info dagen 62.196 78.000 90.581

Representatiekosten 65.139 53.400 43.893

Kantinekosten 51.795 67.300 75.848

Drukwerk en repro 112.724 112.600 147.052

Buitenschoolse activiteit reizen excursies 68.872 311.000 288.525

Contributies 46.978 44.900 48.844

Abonnementen 44.856 48.600 49.679

Medezeggenschapsraad 4.154 8.500 4.670

Verzekeringen 7.725 7.450 6.837

Overige 737.077 745.290 843.476

externe ondersteuning / faciliteiten mbt zorg 170.138 182.583

detachering (vavo)leerlingen 162.829 228.467

Totaal overige 1.201.516 1.477.040 1.599.405

2020 2019

2020 2019Begroting 2020

2020 2019

Begroting 2020

Begroting 2020
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Doorbelaste kosten   (zie toelichting "Grondslagen van waardering en resultaatbepaling")
2020 begroot 2019

De Bron 5.000 5.000 5.400
Koningsschool 13.400 13.400 11.600
Juliana van Stolberg 30.100 30.100 29.800
SBO de Leilinde 11.500 11.500 11.700

subtotaal sector PO 60.000 60.000 58.500
Willem van Oranje College (VO) 410.200 410.200 329.500
Centrale diensten -470.200 -470.200 -388.000
(over de rubrieken huisvestingslasten - overige lasten) - - -

Totaal overige lasten 2.763.431 3.011.240 3.204.182

Controle van de jaarrekening 32.100 32.000 32.508

Andere niet-controlediensten 5.530 - 6.478

37.630 32.000 38.986

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door accountants-

organisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1 lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).

Totaal Lasten 24.196.584 24.536.373 23.895.090

Saldo baten en lasten * -684.673 -1.293.473 337.865

5 Financiële baten en lasten

Rentebaten 9.781 10.900 13.800

negatieve rente 1.342 -

Rentelasten (inzake 2 leningen) -29.506 -35.000 -68.545

Totaal financiële baten en lasten * -19.726 -24.100 -54.745

Netto Resultaat * -704.399 -1.317.573 283.120

* (-/- is negatief)

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die, in het kader van de totstandkoming van de jaarrekening 2020, relevant  zijn voor vermelding.

2020 Begroting 2020

Begroting 20202020

2019

2019
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C. – Overige gegevens 
 

 
 
 
  

C1  STATUTAIRE RESULTAATBESTEMMING

Het volgende resultaatbestemming is verwerkt in deze jaarrekening:

Algemene reserve (publiek)             Stichting -712.185

Willem van Oranje Facilitairbedrijf BV -

Algemene reserve geconsolideerd -712.185

Op basis van reguliere bedrijfsvoering -539.337
N.a.v. het herfstakkoord (opname in 2020) -172.848

-712.185
Bestemmingsreserves (publiek)
Reserve personeel -
Reserve personeel i.v.m. BAPO -
Totaal bestemmingsreserves personeel (publiek) -

Totaal bestemmingsreserves -

Bestemmingsfonds (privaat)

Fondsen 7.786
Totaal bestemmingsfondsen (privaat) 7.786

Totaal bestemmingsfondsen 7.786

Totaal resultaat   Stichting -704.399

Resultaat Willem van Oranje Facilitairbedrijf BV -

Totaal resultaat geconsolideerd -704.399

Voor een specificatie per kostenplaats verwijzen wij u naar bijlage D3.

Resultaat 2020

Op grond van artikel 9 van de statuten van Stichting Willem van Oranje scholengroep 
wordt de jaarrekening inclusief resultaat bestemming vastgesteld door het bestuur van 
de stichting.
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9.2 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 
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9.3 Ondertekening college van bestuur en raad van toezicht 
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10. Bijlagen 
 
 
10.1 Segmentatie 
 

 
  

D4 Segmentatie geconsolideerd

VO PO Overig Totaal

(centraal/staf/ 
facilitairbedrijf

1 Activa

Vaste Activa

Immateriële vaste activa 0
Materiële vaste activa 5.217.131 559.612 125.994 5.902.736
Financiële vaste activa 200.000 200.000

2 Totaal van vaste activa 5.217.131 559.612 325.994 6.102.736
Vlottende activa

Voorraden 59.319 59.319
Vorderingen 19.676 260.079 421.955 701.710
Effecten (kortlopend) 0
Liquide middelen 5.495.072 5.495.072
Totaal van vlottende activa 78.995 260.079 5.917.027 6.256.101
Totaal van activa 5.296.126 819.690 6.243.021 12.358.837

Passiva

Eigen vermogen 4.523.045 957.496 65.973 5.546.514
Voorzieningen 1.940.289 615.662 118.053 2.674.004
Langlopende schulden 383.811 383.811
Kortlopende schulden 1.119.158 151.232 2.494.119 3.764.509
Totaal van passiva 7.582.492 1.724.390 3.061.956 12.368.837

3 Baten

Rijksbijdragen (incl. SWV) 17.449.652 5.057.110 59.306 22.566.068
Overige overheidsbijdragen en subsidies 191.290 29.445 220.735
Overige baten 446.510 193.747 84.851 725.107
Totaal baten 18.087.451 5.280.302 144.157 23.511.910

4 Lasten

Personeelslasten stichting 13.599.791 4.434.367 1.447.700 19.481.858
Personeelslasten fac.bedrijf 227.808 36.922 13.786 278.515

Personeelslasten 13.827.599 4.471.289 1.461.485 19.760.373
Afschrijvingen 359.154 94.728 29.834 483.715
Huisvestingslasten stichting 1.124.234 308.585 34.761 1.467.580
Huisvestingslasten fac.bedrijf -227.808 -36.922 -13.786 -278.515

Huisvestingslasten 896.426 271.663 20.975 1.189.064
Overige lasten 1.811.331 517.395 434.706 2.763.431
Totaal lasten 16.894.509 5.355.075 1.947.000 24.196.584

Saldo Baten en Lasten 1.192.942 -74.773 -1.802.843 -684.673

5 Financiële baten en lasten -29.506 9.781 -19.726

Resultaat 1.163.436 -74.773 -1.793.062 -704.399

6 Belastingen

7 Resultaat deelnemingen -1.361.050 -256.400 1.617.450 0
8 Aandeel derden in resultaat

Netto resultaat * -197.614 -331.173 -175.612 -704.399
* ( -   is negatief)

Totaal Stichting -704.399
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10.2 Balans en exploitatie Willem van Oranje Facilitairbedrijf BV 
 

 
 
  

D6  Balans en exploitatie                                                                  Willem van Oranje Facilitairbedrijf B.V.

Willem van Oranje Facilitairbedrijf B.V.

(na verwerking resultaatbestemming)

Activa

VASTE ACTIVA

MATERIELE VASTE ACTIVA
Inventaris en apparatuur 29.425 33.025

TOTAAL VASTE ACTIVA 29.425 33.025

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 
Debiteuren 2.701
Overige vorderingen 1.783 -
Overlopende activa -

1.783 2.701

Liquide middelen 2.308 2.298

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 4.090 4.999

TOTAAL ACTIVA 33.515 38.024

Passiva

VERMOGEN

Ondernemings (Eigen) vermogen
Algemene (winst) reserve  (*) 3 3
Gestort en opgevraagd kapitaal 1 1

* De BV heeft geen winstoogmerk. 4 4

Kortlopende schulden
Crediteuren 369 959
Belastingen omzet - -
Belastingen loonheffing 5.033 6.200
Schulden terzake pensioenen 6.019 5.948
Overige kortlopende schulden - -
Overlopende passiva 22.091 24.914

33.512 38.020

TOTAAL PASSIVA 33.515 38.024

2020 2019
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BATEN EN LASTEN

Baten
Omzet Stichting Willem van Oranje 289.840 304.637
Omzet derden - -

Totaal baten 289.840 304.637

Lasten
Personeelslasten Eigen personeel 278.515 279.558

Aantal FTE's 6,28 7,49

Medische kosten 1.960 13.160
Overige personeelskosten 1.060 1.403
Inhuur personeel - -
Personele lasten 281.535 294.121

Afschrijving inventaris 3.600 3.600
Afschrijvingskosten 3.600 3.600

Overige huisvestingskosten - -
Materiaal schoonmaak - -
Huisvestingslasten - 0

Advies-/notariskosten - -
Licenties - -
Representatiekosten 35 -
Dienstreizen/Autokosten&verzekering 3.491 3.586
Overige lasten 1.186 3.330
Verkoop/afwikkeling vaste activa - -
Overige instellingslasten 4.711 6.916

Totaal lasten 289.846 304.637

Saldo baten en lasten * -6 0

Financiële baten en lasten 6 0

Nettoresultaat * 0 0

* (-/- is negatief)

2020 2019


