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VOORWOORD 
 
Voor U ligt het jaarverslag 2018 van de Stichting Bijeen.  
 
De Stichting Bijeen is in 2011 voortgekomen uit de Stichting Openbaar Primair Onderwijs (STOPOH). In 2010 is 
de rechtsvorm van het openbaar primair onderwijs veranderd van een bestuurscommissie in een stichting.  
De naam Bijeen is ook terug te vinden in de huisstijl. Deze maakt duidelijk dat alle betrokkenen bij het 
openbaar onderwijs met elkaar zorgen voor goed onderwijs (Bijeen) en dit doen in de gemeente Hoogeveen, 
die als logo een bijenkorf met een zwerm bijen heeft.  
De Stichting Bijeen is zowel onderwijskundig als financieel een gezonde organisatie. We willen het geld 
besteden aan en voor het onderwijs aan onze leerlingen en laten dat zien door offensief te begroten (zie de 
meerjarenbegroting) en tegelijkertijd zorgvuldig met de beschikbare middelen om te gaan.  
 
Bijeen werkt voortdurend aan verdere kwaliteitsverbetering. Door middel van de inzet van project – en 
werkgroepen én nadrukkelijk te luisteren naar de ouders die zich aangetrokken voelen tot het openbaar 
onderwijs, werken alle medewerkers aan innovatie en kwaliteitsissues. De strategische agenda is vertaald in 
het strategisch beleidsplan 2015 – 2019, welke in 2015 is vastgesteld. Hiervoor is groot draagvlak in de 
organisatie. De strategische doelen worden tussentijds gemonitord, waaruit we kunnen afleiden dat Bijeen 
koersvast is en zich tegelijkertijd soepel beweegt in verbondenheid met de maatschappij en specifiek met 
het onderwijs in algemene zin.  
 
De tussenevaluatie laat zien dat de organisatie “in control’” is en dat tussendoelen zijn behaald, zoals:  
- Voor “Wetenschap en techniek” is een doorgaande leerlijn van 4 – 16 jaar ontwikkeld, in nauwe 

  samenwerking met VO Wolfsbos; alle scholen van Bijeen beschikken over de techniekkar en implementeren  

  deze in het onderwijs.  

- Alle Bijeen scholen beschikken over een deelcertificaat “sport en bewegen”, enkele scholen hebben   

  inmiddels meer certificaten verworven.  

- In de ZW hoek van Drenthe is een vruchtbare samenwerking m.b.t. ict. Deze samenwerking draagt bij aan  

  het ontwikkelen van een gevarieerd aanbod en het uitwisselen van kennis.  

- Alle Bijeen scholen beschikken over een doorgaande leerlijn voor de begaafde leerling. 

- In alle clusters van Bijeen (Buitendorpen, Centrum en de Weide) is een plusgroep voorziening gerealiseerd  

- Alle Bijeen scholen beschikken over een leerlingenraad.  

- Kienderwijs (afdeling van obs ’t Kienholt) ontwikkelt zich door tot expertisecentrum voor nieuwkomers van  

  4 – 12 jaar. 

- Alle scholen werken cyclisch met het kwaliteitszorgsysteem WMK.  

- Op alle scholen worden de opbrengsten van het onderwijs geanalyseerd.  

- De kwaliteit op alle scholen is in en op orde.  

- Er is sprake van een laag ziekteverzuim onder het personeel; vitaliteit staat hoog op de agenda. 

- Er is veel energie, tijd en financiële middelen gestoken in de duurzame professionalisering van alle   

  medewerkers (specifiek traject duurzame inzetbaarheid).  

- Er wordt veel met en van elkaar geleerd, in werk- projectgroepen en zelfstandige netwerken (vervolg van  

  programma: “School aan Zet”).  

- Er is onderzoek gedaan naar een mogelijke verregaande samenwerking en/of fusie tussen vier PO besturen  

  in de ZW hoek van de provincie. Besluitvorming heeft in de eerste maanden van 2018 plaatsgehad. Als    

  vervolg hierop zijn er in 2018 verdergaande besprekingen gevoerd tussen Wolderwijs en Bijeen.  

- Bijeen werkt nauw en intensief samen met andere kindpartijen.  

- Op huisvestingsgebied zijn er, in nauw overleg met de gemeente Hoogeveen en andere kindpartijen,  

  stappen gezet m.bt. de huisvestingssituatie van scholen. De plannen voor de nieuwe scholen in de wijk    

  Wolfsbos zijn in 2018 voortvarend opgepakt en samen met de gemeente is er gewerkt aan een  

  projectmatige aanpak van Villa Kakelbont, in directe relatie met de ontwikkeling van park Dwingeland.  

- Daarnaast is er op huisvestingsgebied een verdere toekomstvisie op onderwijshuisvesting ontwikkeld, waarin  

  Renn4, VO Wolfsbos, Roelof van Echtencollege, Pricoh en Bijeen het voortouw hebben genomen, in nauwe  

  verbinding met de gemeente Hoogeveen. Deze visie op huisvesting zal in 2019 verder worden uitgewerkt en  

  worden gedeeld met het College van B en W en de gemeenteraad.  
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VOORWOORD (vervolg)  

 
Verantwoording 
 
Dit jaarverslag is een verantwoordingsdocument. Het is tevens een informatiedocument voor allen die zich 
een beeld willen vormen van het beleid en de ontwikkelingen binnen het Openbaar Primair Onderwijs in de 
gemeente Hoogeveen. Door het beleid regelmatig te evalueren ontstaat inzicht of de geformuleerde 
doelstellingen en de te behalen resultaten ook daadwerkelijk worden bereikt. De gegevens in het jaarverslag 
kunnen discussie opleveren over factoren die hierbij hebben mee- of tegengewerkt.  
De gemeenteraad van Hoogeveen wordt jaarlijks pro actief uitgenodigd door Bijeen om in gezamenlijkheid de 
ontwikkelingen te bespreken en nader toe te lichten.  
 
De scholen van Bijeen werken continue aan kwaliteitsverbetering en betrekken de ouders van de leerlingen 
daar nadrukkelijk bij. Vriendelijke, competente medewerkers van Bijeen halen dagelijks het beste uit 
zichzelf om het beste uit het kind naar boven te halen.  
 
Bijeen scholen werken intensief samen middels professionele netwerken. Schoolteams en individuele 
medewerkers onderhouden hun kennis door veel samen te werken, het volgen van cursussen en/of het volgen 
van een masteropleiding. De directeuren werken jaarlijks aan de ontwikkelagenda en bespreken deze tijdens 
inspirerende studiedagen. Bijeen investeert jaarlijks fors in deskundigheidsbevordering.  
 
In 2017 heeft er een bestuurlijke transitie plaatsgehad naar een “raad van toezicht” model. Deze transitie is 
transparant en breed aangevlogen; alle actoren binnen Bijeen zijn hierbij betrokken geweest. De GMR heeft 
zich actief gepositioneerd en heeft vanuit een kritische én constructieve houding mede gezorgd voor een, 
vanuit good governance, prima opbrengst. Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad van Hoogeveen de 
leden voor de raad van toezicht formeel benoemd. Op haar beurt heeft de raad van toezicht de directeur 
bestuurder benoemd. Het kalenderjaar 2018 was het eerste jaar waarin de stichting volgens het nieuwe 
model heeft geopereerd.  
 
Bijeen is gehuisvest aan de Crerarstraat 6 in Hoogeveen. Het pand is een uitstekende werkplek voor het 
ondersteunend kantoorpersoneel, alsmede de (uitvals)basis voor de directeur bestuurder. Het pand beschikt 
over verschillende vergaderruimten, waar raad van toezicht, directieberaad, project- werkgroepen én 
netwerken elkaar weten te vinden.  
 
Bijeen is uitermate betrokken bij de leefwereld van haar leerlingen, Bijeen ís wijk- en dorpsgericht. Dit blijkt 
o.a. uit onze grote betrokkenheid en deelname aan het gemeentelijke project “Jong Hoogeveen”, dat zich op 
divers gebied inzet voor het welbevinden ván en de kansen vóór alle kinderen uit de gemeente Hoogeveen. 
Bijeen heeft actief deelgenomen aan de uitwisseling op gemeentelijk niveau met de Engelse stad Leeds en 
heeft trainers en coaches opgeleid en in opleiding. De verworven kennis wordt binnen en buiten de stichting 
gedeeld.  
 
Alle Bijeen-ers werken dagelijks gepassioneerd en trouw aan het realiseren van onze doelen, waarmee we de 
ontwikkelingskansen van de kinderen – ongeacht hun afkomst en/of achtergrond - in en om Hoogeveen verder 
vergroten. Bijeen scholen gáán voor elk kind.  
Wilt u meer weten over Bijeen, onze scholen? Aarzel niet om contact te zoeken. U bent welkom! 

 
Met vriendelijke groet, 
mede namens alle medewerkers, 
 
 
 
 
     
 
Zweers Wijnholds 
Directeur bestuurder 
Stichting Bijeen, 
Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen   
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VERSLAG VAN HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN 

 
1. INLEIDING  
 

Goed bestuur verlangt van de Raad van Toezicht (RvT) dat zij verantwoording aflegt middels een eigen 
jaarverslag. Doel van dit jaarverslag is dat de lezer een goed beeld van en inzicht krijgt in de 
verantwoordelijkheden van de RvT.  
 
Sinds 1 januari 2018 heeft Stichting Bijeen het bestuur en het intern toezicht organisatorisch officieel 
gescheiden. Volgens het principe van Good Governance is de RvT verantwoordelijk voor intern toezicht en 
ingericht als bedoeld in de wet “goed bestuur en goed onderwijs” (WPO. artikel 17a). 
 
De RvT ziet er op toe dat het College van Bestuur, stichting Bijeen op adequate wijze bestuurt en 
vertegenwoordigt in verbonden samenwerkingsverbanden. Er wordt toezicht uitgeoefend op het algemene 
functioneren van de organisatie en in het bijzonder op het college van bestuur. Verder heeft de RvT een 
adviesrol en vervult de werkgeverrol van het college van bestuur. De taken en bevoegdheden van de RvT zijn 
beschreven in de statuten van de Stichting Bijeen en in het Reglement RvT 2017. 
 
Voorzitter Raad van Toezicht 
Anneli Bouckaert 
 
 
 
 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7vJXphdThAhVCY1AKHXMYDxQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.leiderschap-met-impact.nl/artikelen/hoe-krijg-je-als-bestuurder-impact-de-samenwerking-met-de-raad-van-toezicht/&psig=AOvVaw3v_ZMVkbg8T3I9rE1MvUwz&ust=1555484595231009
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VERSLAG VAN HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN 
 

2. SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT  
 

De RvT bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. De leden hebben zitting voor een termijn van vier 

jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor opnieuw vier jaar, indien er sprake is van bijzondere 

omstandigheden. Zij treden af volgens een door de RvT vastgesteld rooster. De RvT is zodanig samengesteld, 

dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en andere mogelijke belanghebbenden en 

deelbelangen, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. 

Naam  Bezoldigde 
functies 

Overige 
maatschappelijke 
functies 

Aandachtsgebieden in de 
raad van toezicht 

Eerste 
benoemin
g 

aftredend 

Anneli Bouckaert Manager 
woningcorporatie  

Bestuurslid 
Bevrijdingsfestival 
Drenthe 
Bestuurslid Haya 
van 
Somerenstichting 

Voorzitter en algemene 
zaken 

2016 2020 

Berrie Vriezenga Beleidsadviseur 
Inkoop en 
Aanbesteding 

 Juridische zaken 2017 2021 

Carla Tulleken  Onderwijskundige
/ 
onderwijsadviseur 

 Onderwijskundige zaken 2017 2021 

Menno van Rij Verzekering 
specialist 
zakelijke relaties 

Voorzitter Dorpshuis 
Secretaris 
Gemeentebelangen 
Hoogeveen 

Financiële zaken 2012 2020 

Francisco Navarro Architect  
docent 
architectuur & 
bouwkunde 

 Huisvestingszaken 2018 2022 

 

In dit jaar werd de RvT versterkt door de aanstelling van een nieuw lid, Francisco Navarro. Hij zal het 

aandachtsgebied “huisvesting” voor zijn rekening nemen. Gezien zijn achtergrond als architect en docent is 

hij een uiterst deskundige aanwinst voor de stichting.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

              (dhr. Navarro was ten tijde van het maken van deze foto nog geen RvT lid)  
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VERSLAG VAN HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN 
 

3. WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT  
 

3.1. Vergaderingen en bijeenkomsten 
Voor reguliere vergaderingen kwam de RvT in 2018 vijf keer in aanwezigheid van het college van bestuur. De 

volgende onderwerpen zijn hierin besproken:  

- Het bestuursformatieplan     - Kwaliteitsbeleid   

- Het strategisch beleidsplan    - Traject duurzame inzetbaarheid    

- Vaststellen beoordelingskader van de directeur bestuurder - Thema avond 20 maart 2018: ouders als  

- Waarderingsgesprek directeur bestuurder     ambassadeurs   

- Passend onderwijs     - Nieuwe cao   

- Algemene verordening Gegevensbescherming  - Wet op de privacy: functionaris  

- Verzuimbeleid        gegevensbescherming     

- Onderzoek schooltijden     - Meubilair Bijeen-scholen   

- Kleine scholen beleid     - Jaarverslag 2017     

- Kwartaalcijfers Q1, Q2, Q3, Q4     - Kindcentrum Wolfsbos     

- Huisvesting Goudvink     - Huisvesting Villa Kakelbont    

- Samenwerkingsverband huisvesting   - Verkenning samenwerking in de regio   

- Personeelsbeleid      - Treasury statuut     

- Accountantscontrole       

De RvT was aanwezig met meerdere leden bij de studiedag, diverse afscheidsrecepties van vertrekkende 

collega’s, het nieuwjaarsontbijt, de kerstbijeenkomst en de jaarafsluiting. 

 

3.2. Bestuurlijke samenwerking 
In het afgelopen jaar is uitvoerig aandacht besteed aan de uitslag van een onderzoek waarin de mogelijkheid 

van samenwerking tussen meerdere onderwijs besturen in de regio is onderzocht. Dit resulteerde in een 

vervolgtraject waarin de RvT en de directeur bestuurder van Bijeen besloten nader onderzoek te doen naar 

de mogelijkheden voor (intensieve) samenwerking met één partij. Hierbij waren de uitgangspunten 

zorgvuldigheid en toegevoegde waarde. Onder begeleiding van een onafhankelijk bureau werd een 

verkennende kennismaking belegd waarop nog enkele ontmoetingen volgden. Een besluit over een mogelijk 

vervolg wordt genomen in 2019. 

 

3.3. De gesprekken met organisatiegeledingen 
De raad van toezicht laat zich periodiek door diverse geledingen informeren over de ontwikkelingen in de 

organisatie. Zo was een afvaardiging van de RvT aanwezig bij een vergadering van de Regiegroep 

(directieberaad) was er een gesprek met het dagelijks bestuur van de GMR en werd er een vergadering 

bijgewoond met de medewerkers van het stafbureau. Verder nam de RvT deel aan een gezamenlijke 

studiedag van Bijeen en werd er samen met de directeur-bestuurder een vergadering belegd met de 

Gemeenteraadsleden om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en de gerealiseerde 

opbrengsten.  
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VERSLAG VAN HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN 

 
 

3.4. De werkbezoeken aan scholen 
Vanuit onze wens om een goed beeld te krijgen van de scholen hebben we in het afgelopen jaar twee 

werkbezoeken aan de scholen afgelegd. Steeds werd een school bezocht door een afvaardiging van de RvT. 

Door in de scholen te zijn hebben we de sfeer geproefd en tijdens gesprekken met directie, leraren een 

beeld gekregen van de ervaringen, ontwikkelingen en uitdagingen van de school. De bezoeken hebben ons 

waardevolle informatie gegeven om op beleid en ontwikkelingen te kunnen toezien. De RvT gaat deze 

bezoeken zeker voortzetten. 

3.5. Professionaliseren 
De RvT heeft twee ‘studiedagen’ besteedt aan het up-to-date houden van haar kennis en het verder 

professionaliseren van het toezichthouden.  

3.6. Zelfevaluatie 
Hierbij wordt ingezoomd op het eigen functioneren en de mogelijkheden voor ontwikkeling en verbetering 

gezamenlijk en individueel. Er is een planning gemaakt voor jaarlijkse evaluatie van alle leden van de Rvt.  

De Voorzitter heeft met elk lid van de RVT jaarlijks een gesprek over het functioneren. Elk jaar zullen enkele 

leden een vergelijkbaar gesprek hebben met de voorzitter om het functioneren van de voorzitter te 

bespreken. 

3.7. De commissies 
Dit jaar is er besloten voor het instellen van enkele commissies. Dit naar aanleiding van de 

professionaliseringsslag die de RvT wil maken. Deze zijn samengesteld en zullen in 2019 voor het eerst 

invulling krijgen.  

3.7.1 De Auditcommissie 
Er is een Auditcommissie ingesteld voor financiën en risicomanagement. Hierin zitten Menno van Rij en Berrie 

Vriezenga.   

3.7.2 De remuneratiecommissie  
Deze commissie geeft invulling aan de werkgeversrol en de beloning structuur voor RVT leden. Anneli 
Bouckaert en Carla Tulleken zitten in deze commissie met als doel om te komen tot een heldere opzet van 
onderwerpen voor de functioneringsgesprekken. Daarnaast voert de commissie jaarlijks een 
waarderingsgesprek met de directeur bestuurder. 

 
3.8. Werkgeverschap   
In goed overleg is samen met de directeur bestuurder een beoordelingskader geformuleerd voor het 

functioneren van de directeur-bestuurder. Hiervoor wordt jaarlijks een gesprek gevoerd waarbij de thema’s 

uit het strategisch beleidsplan aan de orde komen. Dit gesprek wordt vastgelegd door beide partijen 

ondertekend. In het overleg van de RvT worden voorstellen van beloning besproken en goedgekeurd. Dit jaar 

werd voor het eerst een waarderingsgesprek met de directeur bestuurder gevoerd. 
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VERSLAG VAN HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN 

 
 
4. HONORERING RAAD VAN TOEZICHT  
 

4.1. Normering  

De RvT heeft een handreiking gehanteerd die door de VTOI-NVTK is opgesteld voor de honorering voor raden 

van toezicht. Hierin zijn normbedragen genoemd met een maximumtarief.  

Uit onderzoek blijkt dat er gerekend moet worden met een tijdsbeslag voor de leden van een RvT van 

ongeveer 10,5 uur per maand. Dat is 126 uur per jaar. Voor de voorzitter is dit 16,3 uur per maand, resp. 196 

uur per jaar.  

4.2. Honorering  

Naam Functie Vergoeding Onkosten 

Anneli Bouckaert Voorzitter €5.850,- Nvt 

Berrie Vriezenga Lid €4.095,- Nvt 

Carla Tulleken Lid €4.095,-  

Menno van Rij Lid €4.095,- Nvt 

Francisco Navarro Lid €4.095,- Nvt 

Totaal  €22.230,-  
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ORGANISATIE 

 
 
Organisatiestructuur 
 
De Raad van Toezicht fungeert als toezichthouder. Het bestuur is in handen van de directeur bestuurder. 
Hij voert tevens besprekingen met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en is verantwoordelijk 
voor de aansturing van de schooldirecteuren en het stafbureau. Tevens is hij voorzitter van de regiegroep, 
die wordt gevormd door de schoolleiders van alle basisscholen voor openbaar onderwijs. 
 
Alle schoolleiders (locatie-directeuren) hebben zitting in de Regiegroep en vergaderen eens per zes weken 
over zakelijke punten. De feitelijke voorbereiding en uitvoering van deze trajecten vindt plaats via project- 
en werkgroepen, in nauwe samenwerking met het stafbureau. 
 
Het stafbureau van de Stichting Bijeen is gehuisvest aan de Crerarstraat 6b, 7901 AE te Hoogeveen. De staf 
kent de volgende disciplines: P&O, Onderwijs, Financiën, Huisvesting/Facilitair, Orthopedagogisch, en 
Management Ondersteuning. Projectmatig wordt er gebruik gemaakt van de kennis van externen. 
 
 
 

Good Governance 
 
De verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs in Hoogeveen heeft plaats gevonden in 2011. In dat 
jaar is Stichting Bijeen opgericht. Sindsdien werkt de Stichting met een bestuur waarbij het dagelijkse 
bestuur berust bij de algemeen directeur. Eind 2017 is de stichting ingericht volgens het “Raad van Toezicht” 
model. 
 
De stichting legt verantwoording af aan de overheid over de rechtmatige en doelmatige besteding van 
middelen. Deze verantwoording vindt hoofdzakelijk plaats in het jaarverslag (verticale verantwoording). 
Daarnaast legt de stichting ook verantwoording af over het functioneren van de scholen aan ouders, 
leerlingen, personeel, buurtbewoners en aan de gemeente (horizontale verantwoording). 
 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje3M-rhtThAhVSJlAKHWH0CucQjRx6BAgBEAU&url=http://maatmanagement.nl/?p%3D149&psig=AOvVaw0pZ2U-trzsUejE8uTsmRdv&ust=1555484689529362
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ORGANISATIE 

   
 

Raad van Toezicht      
- mevr. A. Bouckaert   voorzitter 
- dhr. M. van Rij     
- mevr. C. Tulleken 
- dhr. B. Vriezenga 
- dhr. F. Navarro per 4 oktober 2018 
 

Directeur bestuurder      
- dhr. Z. Wijnholds 
 

Stafbureau 
- mevr. M.A. Schonewille  Personeelsadviseur 
- mevr. M. Fidom   Personeels- en salarisadministratie onderwijspersoneel 
- mevr. M. Mulder   Personeels- en salarisadministratie onderwijspersoneel 
- dhr. B. Hoving   Financiën 
- mevr. J. Verheggen   Beleidsmedewerker kwaliteit en onderwijs 
- dhr. J. Zwiers    Bovenschools ICT’er 
- dhr. J. de Ruiter   Facilitaire dienstverlening 
- dhr. G.J. Slager   Huisvestingadviseur 
- mevr. M. Tiel-Groenestege /  
  mevr. M. Jonkman   Orthopedagogisch medewerker 
- mevr. R. Wiggers   Managementassistente 
 

Dagelijks Bestuur GMR 
- dhr. R. Aalders  
- dhr. E. Bruulsema  
- mevr. L. Engelsman 
 

Directeuren 
- mevr. G.J. Arts – Moerman     OBS De Goudvink 
- mevr. G.J. Arts – Moerman /  
  mevr. T. Leijssenaar     OBS Villa Kakelbont 
- dhr. A. Wilkens    OBS Het Spectrum, loc. de Zuiderbreedte 
- mevr. H. Baas-Scheper   OBS ’t Kienholt, OBS Kienderwijs 
- dhr. R. Nagengast / Dhr. W. Eshuis     OBS De Schuthoek 
- mevr. O.H. Nijmeijer    OBS ‘t Rastholt 
- mevr. N.M. ten Kate-Wesselink OBS Apollo 
- mevr. L.F. Brink                      OBS Het Hoeltien, loc. Vogelvlucht 
     OBS Het Hoeltien, loc. Oostenbrink 
- mevr. L. Doldersum                OBS De Driesprong 
     OBS Het Hoeltien, loc. OBS Tiendeveen 
- mevr. G. Pinxterhuis-Morssink /  
  mevr. I. van Leuveren   OBS De Posthoorn 
- mevr. G. Verburg-Kelder         OBS De Zandloper 
   

 
 
De adresgegevens van de scholen kunt u vinden op onze website: 

www.bijeen-hoogeveen.nl

http://obsdedriesprong-nieuwlande.nl/
http://www.obsdeposthoorn.nl/
http://www.obshetspectrum.nl/
http://www.rastholt.nl/
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Missie en visie “BIJEEN DAAGT UIT” 

 

Het openbaar primair onderwijs Hoogeveen: 

 leert leerlingen hun eigen mogelijkheden/talenten zo goed mogelijk te 
realiseren; 

 leert leerlingen samenwerkend te leren; 

 gaat uit van de huidige samenleving en is derhalve gericht op de hele 
samenleving en niet op een deel ervan; 

 betrekt leerlingen actief bij alle waarden, meningen en gedragingen die 
nodig zijn om de cohesie in de samenleving te bevorderen; 

 richt zich naast het leren van schoolse kennis ook op het leren moreel te 
redeneren, leren eerlijk en betrouwbaar te handelen, leren te 
reflecteren, leren hoe je een mening vormt, leren hoe je elkaars 
verschillen als meerwaarde kunt zien, leren hoe je zelfstandig moet 
handelen, leren hoe je behulpzaam kunt zijn; 

 is wijk- en dorpsgericht, biedt leerlingen een veilig schoolklimaat op basis 
van wederzijds respect; 

 gaat uit van de driehoeksverhouding kind-ouder-school. 
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Visie            
 

Pedagogisch 

 positieve verwachtingen te koesteren, die terug te vinden zijn in het denken, handelen en voelen; 

 sociale competenties (sociaal emotioneel) in te bouwen in het onderwijsaanbod, waardoor het 
zelfvertrouwen wordt vergroot, respect voor elkaar wordt opgebouwd, gedragsbeheersing wordt 
nagestreefd en een veilige leeromgeving wordt gecreëerd. 

 

School-bovenschools 

 heldere communicatie, openheid tussen alle betrokkenen (ouders, kind, school, bovenschools); 

 bij de scholen de eigen verantwoordelijkheid te laten, decentraal waar het kan, centraal waar het 
moet; 

 een bovenschools overleg op basis van wat ons bindt. 
 

De strategische agenda laat drie belangrijke pijlers zien: 

 Kwaliteit; Alle scholen zijn ‘groen’ en werken duurzaam aan hun verdere kwaliteitsontwikkeling. 
Opbrengsten voldoen minimaal aan de inspectienormen. Eén school van Bijeen heeft het predicaat 

 ‘goed’ volgens het inspectiekader. 

 Wetenschap en Techniek (TTE); We hebben in de regio een toonaangevende rol bij het aanbod  
Wetenschap & Techniek. Er is een duurzame verbinding PO en VO op de gebieden Wetenschap 

 Techniek. 

 Sport, gezond gedrag, bewegingsonderwijs; Leerkrachten en vakleerkrachten bieden op planmatige 
en structurele wijze kwalitatief vernieuwend bewegingsonderwijs. Scholen beschikken over het 
vignet ‘Gezonde School’ 
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ALGEMEEN 
 
Onderwijs 
In 2017 hebben de scholen het beleid gericht op de ontwikkeling van een Professioneel lerende organisatie 
gecontinueerd. We verhoogden onze kwaliteit door de focus te leggen op ons professioneel handelen en 
persoonlijk leiderschap. Deze ontwikkeling is in 2018 verder geïmplementeerd.  
  
De netwerkgroepen Talent, Wetenschap en Techniek, ICT en Bewegingsonderwijs hebben een vervolg 
gegeven aan de ingezette ontwikkelingen. Er is in 2018 verder gewerkt aan de uitvoering van de 
geformuleerde actiepunten uit de projectgroepen, zie de stand van zaken december 2018 in onderstaand 
overzicht. 
 
Doelen 2018 uit het Strategisch beleidsplan en behaalde resultaten op Onderwijs: 

 

Welk resultaat willen we halen? Stand van zaken december 2018 
Alle scholen van Bijeen hebben een breed aanbod 
gericht op talentontwikkeling op verschillende 
domeinen zoals digitalisering, meesterlijk 
ondernemen in Drenthe. 
 
Realisatiedoel: 
Aanbod gereed: 1 augustus 2018 

Wetenschap en Techniek:  
Er is een inhoudelijk slag gemaakt m.b.t. de 
doorgaande leerlijn tussen PO en VO, dat tot een 
duurzame verbinding leidt. 
Stichting Bijeen en RSG Wolfsbos hielden op 7 juni 
het eerste wetenschap & Techniekcafé in 
Tiendeveen onder de naam ‘Techno’21. Tijdens dit 
café werden kennis en ervaring rond wetenschap en 
techniek gedeeld en kreeg men de mogelijkheid 
allerlei robotjes en programmeertools te testen.  
 
Projectgroep Bewegingsonderwijs: 
Het beleidsplan “Gezonde Leefstijl” is aangepast en 
door de regiegroep vastgesteld. 
Het deelcertificaat Sport en Bewegen is 
geïnventariseerd.  
Projectgroep ICT: 

- Implementatie van de 3Dprinter op alle 
scholen. 

- De scholen (gaan) werken met een 
ouderportaal (Parro of Klasbord). 

- Jaarplan/Beleidsplan ICT is gerealiseerd op 
alle scholen. 

- Mediawijsheid is geïmplementeerd. 

- Account voor invallers zijn geregeld. 

- Uitbreiding van de werkplekken (ca. 3:1) 

- Nieuw bovenschools ICT ’er. 

- Privacy protocol medewerkers en leerling 
gegevens en privacyreglement medewerkers 
zijn in werking getreden. 
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Welk resultaat willen we halen? Stand van zaken december 2018 
Alle Bijeen-scholen zijn vaardig in het gericht 
werken met en afstemmen van een aanbod voor de 
begaafde leerling. 
Alle Bijeen-scholen hebben een doorgaande leerlijn 
voor de begaafde leerling. 
 
Realisatiedoel: 
Protocol begaafde leerling is 1 augustus 2018 
ontwikkeld. 

- Er is een Bijeen document Protocol 
Begaafde leerling ontwikkeld. 

- Alle Bijeen-scholen hebben een doorgaande 
leerlijn voor de begaafde leerling. 

- Elke Bijeen-school hanteert een planning 
voor de begaafde leerling voor het hele 
schooljaar. 
 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjXxc2siNThAhXSb1AKHRINDJcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/nieuws/respondenten-gezocht-voor-onderzoek-lesgeven-aan-begaafde-leerlingen/&psig=AOvVaw2GB7SgvdEIKDjoCwETOx6T&ust=1555485230830966
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Passend Onderwijs 
 

Zorgstructuur binnen SWV  

In SWV 22-03 is als rechtspersoon gekozen voor een Vereniging waarin drie afdelingen participeren, rondom 

de kernen Hoogeveen, Meppel en Steenwijk. In deze afdelingen is een bepaalde mate van autonomie en 

verantwoordelijkheid voor het arrangeren en toedelen van indicatie en ondersteuning. Het 

ondersteuningsplan verwoordt de procedures voor arrangeren en het afgeven van de 

toelaatbaarheidsverklaringen voor SO of SBO. 

Naast de wetgeving betreffende het Passend Onderwijs is het referentiekader beschreven. In dit kader staat 

vooral het “wat” beschreven. Het “hoe” van het zorgcontinuüm is en blijft aan de scholen en de 

samenwerkingsverbanden.  

Samenwerkingsverbanden maken zelf – na instemming van de Ondersteuningsplanraad de keuze hoe de 

beschikbare middelen over de scholen en de leerlingen worden verdeeld.  

De uitgangspunten hierbij zijn: 

- dat het geld zoveel mogelijk in de school en in de groep wordt ingezet; 

- dat toekenning van de middelen gebaseerd is op de onderwijsbehoeften van de leerling en het 
ondersteuningsprofiel van de school; 

- dat toekenning transparant is en met zo min mogelijk bureaucratische regels gepaard gaat; 

- dat de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten een belangrijk weegpunt is; 

- de wensen van de ouders duidelijk meegenomen worden; 

- we flexibel om kunnen gaan met de middelen. 
 

 

 

 

 

Het samenwerkingsverband (SWV) wil ondersteuning en begeleiding bieden, gericht op kinderen van 4 tot 12 

jaar en hun begeleiders/opvoeders met als doel te komen tot een optimale ontwikkeling binnen de grenzen 

van ieders mogelijkheden in een ononderbroken ontwikkelingsproces.  

Daarbij wil het SWV zo optimaal mogelijk afstemmen op de ander, waardoor kinderen maximale 

mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen en te groeien. Het wil een traject op maat leveren gebaseerd 

op de wensen en noden van de zorgleerlingen.  

Het SWV kiest voor een integrale benadering vanuit het concept afstemming. Onder afstemming wordt 

verstaan dat het onderwijs in overeenstemming wordt gebracht met de behoeften en mogelijkheden van de 

leerlingen.  

Daarbij richt de intern begeleider de zorg in voor de kinderen die afwijken van de norm.  

De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de inpassing in de ontwikkeling van de school.  

Het leerkrachtengedrag staat centraal in het zoeken naar afstemming op (specifieke) onderwijsbehoeften van 

kinderen.  

De medewerkers van het zorgteam adviseren en begeleiden de scholen bij de ontwikkeling van dit proces op 

basis van handelingsgerichte leerlingbegeleiding en handelingsgerichte proces diagnostiek. 
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Passend Onderwijs 
 

Ontwikkelingen in 2018: 

- SWV 22-033 (SWV voor Hoogeveen, Meppel en Steenwijk):  

 Het digitale leerlingensysteem Grippa wordt gebruikt om in een veilige ICT omgeving te 
communiceren m.b.t. het aanmelden en afgeven van arrangementen en 
toelaatbaarheidsverklaringen. Er zijn tal van tips en opmerkingen omgezet in nieuwe technische 
aanpassingen. Er is gezamenlijk meerdere malen op inhoud geëvalueerd waardoor uiteindelijk in 
gezamenlijkheid een positief advies gegeven kon worden voor de implementatie van Grippa. 

 De intern begeleiders en directeuren van de scholen gebruiken voor het invullen van de School 
Ondersteuning Profielen m.b.v. het programma Monitor Passend Onderwijs (MONPAS). In MONPAS 
worden de instrumenten Diversiteitsmeter en Expertise scan voor de eigen schoolsituatie gebruikt.  

 Herschrijven en uitbreiden Hoogeveensafdelingsplan HAP ’18-‘19 

 
 

                                                                                                                                                                                                       

Doelen 2018 uit het Strategisch beleidsplan en behaalde resultaten op Passend Onderwijs: 

 

  

Welk resultaat willen we 
halen? 

Stand van zaken december 2018 

We bieden in Hoogeveen 1e 
opvangonderwijs voor kinderen van 
het AZC en nieuwkomers. 
 
Realisatiedoel: 
Expertisecentrum 1 augustus 2019 
 

- Onderzoek LIO student Kienholt m.b.t. doorstroom leerlingen op regulier 
onderwijs, aanbeveling voor vervolg. 

- Ambulante ondersteuning leerkracht Kienderwijs in regulier onderwijs bij 

2
e

 jaars nieuwkomers, extra financiering voor leerlingen die langer dan 1 
jaar maar korter dan 2 jaar in Nederland zijn. 

- Overdracht leerlingen regulier via IOP, met duidelijke aanbeveling omtrent 
vervolg in regulier door ib-er Kienderwijs. 

- Scholing leerkrachten én onderwijsassistenten schakelklas en Kienderwijs, 
Zien is Snappen ter ondersteuning woordenschatonderwijs en leren lezen. 

Aanbevelingen 2018-2019: 

 Doorgaande lijn, volgen leerlingen op regulier, b.v. als in VVE (aparte 
groep in LOVS). 

 Monitoren anderstalige 4 jarigen, ondersteuning via onderbouw 
Kienderwijs. 

 Kennis borgen, uitbreiden naar andere anderstaligen (o.a. Oost-Europese 
leerlingen). 

 Expertise behouden voor scholen Bijeen, faciliteren via expertisecentrum 
c.q. interventieteam. 

 Nog meer kennisdelen, b.v. leerkrachten groep 3 met anderstaligen 
scholen via Kienderwijs. 

 Continueren ambulante hulp. 

 Vraagbaak is nuttig, denk aan facilitering. 
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KWALITEITSZORG  
 

Stichting Bijeen heeft de ambitie om op al haar scholen kwalitatief goed onderwijs te bieden. In het najaar 

2017 is een extern onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van de kwaliteitszorg binnen Bijeen. Op 

alle scholen zijn met de directeuren interviews gevoerd. Uit de gesprekken kwam naar voren dat directeuren 

kwaliteitszorg zien als ‘alles wat je doet om de leerlingen voldoende tot leren te brengen’, ‘het continu 

verbeteren en optimaliseren van je onderwijs’ en het ‘ begint bij de leerkracht die voor de groep staat’. 

N.a.v. dit onderzoek, dat als nulmeting van de kwaliteitszorg gezien kan worden, is een vervolgtraject voor 

2018 uitgevoerd. Geprioriteerde verbeterpunten zijn onderwerp geweest van de kwaliteitszorgontwikkeling, 

het Kwaliteitshandboek is nader uitgewerkt en geëvalueerd. Er is binnen de regiegroep aandacht besteed aan 

het optimaliseren van een efficiënt en effectief gebruik van systemen. Directeuren hebben kennis gedeeld. 

Het traject bovenschoolse kwaliteitszorg gaat in 2019 verder. Kwaliteitszorg zal ook in de nieuwe koers van 

de stichting (2019-2023) een belangrijk aandachtspunt zijn. 

Doelen 2018 uit Strategisch beleidsplan en behaalde resultaten bij Kwaliteitszorg: 

 

Welk resultaat willen we halen? Stand van zaken december 2018 
Alle scholen zijn ‘lichtgroen’ en werken duurzaam 
aan hun kwaliteit. 
 
Opbrengsten voldoen minimaal aan de 
inspectienormen 
 
 

- Alle Bijeen scholen behaalden ook in 2018 
voldoende leeropbrengsten.  
 

              We presteren goed! 
 

- Intern auditsysteem wordt structureel 
ingezet: alle scholen worden in principe één 
keer in de vier jaar bezocht door de interne 
auditor en een externe auditor.  

              De focus blijft op de kwaliteit van  
              onderwijs 
 

- Het besluit t.a.v. een keuze Eindtoets, krijgt 
een vervolg in 2019. 
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Ouderbetrokkenheid       
 

Wij gaan uit van de driehoeksverhouding kind-ouder-school. Ouders worden bij de scholen van Bijeen 

nadrukkelijk betrokken. Ons motto hierbij is: ‘Samen maken we er werk van’. In goede samenwerking tussen 

leerkrachten en ouders komen de beste dingen tot stand. Ouderhulp, de Ouderraad en de 

Medezeggenschapsraad zijn voorbeelden waarbij we uitgaan van een gedeelde verantwoordelijkheid. 

Doelen 2018 uit Strategisch beleidsplan en behaalde resultaten bij Ouderbetrokkenheid: 

 

Welk resultaat willen we halen? Stand van zaken december 2018 
Er is een Digitaal Ouderportaal waarbij alle 
ouders de leerresultaten van hun kinderen kunnen 
inzien.  
 
Evaluatie 1 september 2018 

Alle Bijeen scholen (gaan) werken met een 
ouderportaal (Parro of Klasbord). 
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Personeel    
 

Doelen 2018 uit Strategisch beleidsplan en behaalde resultaten bij Personeel: 

 

Welk resultaat willen we halen? Stand van zaken december 2018 
30% van onze leerkrachten is benoemd in de LB 
schaal 

 

Dit schooljaar (2018-2019) zijn er geen aanmeldingen ontvangen van 
leerkrachten die een masteropleiding willen uitvoeren. 

Bijeen kent een professionele werkomgeving met een 
feedbackcultuur, waarbij sprake is van 
eigenaarschap. 
 
We beschikken over actieve, ondernemende 
leidinggevenden. 

De tweedaagse 2018 stond in het thema van kwaliteitszorg en de opmars 
naar de strategische agenda 2019-2023. 

 

Personeel van Bijeen heeft zeggenschap bij scholing 
en ontwikkeling van de eigen ambities en 
schoolambities 

- Ontwikkeling ‘Duurzame inzetbaarheidstrajecten’. 

- Dit is o.a. gerealiseerd in het vitaliteitsbeleid in het kader van 
‘Gelukkig Werken’, met nadruk op bewustwording van de eigen rol en 
het denken over de eigen rol. 

We beschikken over leerkrachten met kwalitatief 
hoge didactische en pedagogische vaardigheden. 
 

Leerkrachten hebben diverse scholing gevolgd o.a. op het gebied van:  
 

Leiding geven (herregistratiemodules) 

Onderbouw, doorgaande lijn groep 1/4. Werken met ontwikkelings-
hoeken + Woordenschat 

Sociaal Emotioneel Leren (3 modules)  
Audit training, Zicht op Onderwijs, Auditor in Education 2.0 (3 pers) 
Bewegingsonderwijs 
BMA IB dag 
Bovenkamer 
Cluster scholing 
Collegiale consulatie 
Combigroepen rekenen 
Conferentie Hard voor taal 
Dalton congres 
EAPRIL Slovenie  
Effectief communiceren met behulp van Transactionele Analyse (TA) 
Flitsbezoeken 
IB conferenties 
Intern begeleider 
Invented spelling 
Jonge Kind 
Kanjercoördinator/antipest-coördinator 
Landelijk Congres Jonge Kind 
Leerlijnen Parnassys groep 1/2 
Lowan studiedag 
Masterclasses Verdieping hoogbegaafd  
Met Sprongen vooruit 
MRT 
MSV 
MSV groep 7-8 
Nationaal Congres Taal Lezen 
NLP 
OGO-conferentie 
Omgaan met gedragsvraagstukken 
Opleiding Dalton certificaat  
Opleiding lees coördinator 
Oplossingsgericht in gesprek met kinderen 
Oudergesprekken, herhaling afgelopen schooljaar 
PCM verdieping 
Professionele cultuur 
Reken coördinator 
Rekenmuurtje 
Specialisatiemodule HB 
Specialist Jonge kind 
Spel en spelbegeleiding 
Studiedag jonge kind 
Taalcongres teamscholing  
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Personeel    
 

Vervolg doelen 2018 uit Strategisch beleidsplan en behaalde resultaten bij Personeel: 

 

Welk resultaat willen we halen? Stand van zaken december 2018 
Vervolg: We beschikken over leerkrachten met 
kwalitatief hoge didactische en pedagogische 
vaardigheden. 
 

Leerkrachten hebben diverse scholing gevolgd o.a. op het gebied van: 

 
Talentontwikkeling 
Tandem scholing IB-directie 
Herijken visie en missie 
Training Topondernemers 
Trauma sensitief lesgeven 
Verdiepingspost HBO reken- en taal coördinatoren en specialisten jonge kind 
Vervolg BLP  
Visiteren van een excellente school / consultatie  
Vreedzame school 
Werkdruk bij docenten 
Workshop begrijpend lezen 
Workshop gedrag specialist 
Zichtbaar leren en lesgeven 

 
Scholing vond plaats vanuit leerkrachtwensen (gepersonaliseerd leren) en werd 
ook intern uitgevoerd in het kader van ‘leren van en met elkaar’. 
 
Het percentage leerkrachten met academische vaardigheden is in 2017 gelijk 
gebleven. 
 

Het mobiliteitsbeleid is formeel geëvalueerd en 
eventueel bijgesteld 

Plan geëvalueerd en bijgesteld. Tijdens voortgangsgesprekken wordt dit 
besproken. 
 

 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwics5rcmNnhAhXLKFAKHQtNCggQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lunarc-opleidingen.nl/&psig=AOvVaw081Oydda9gzLBA_IVG2-ta&ust=1555661397858856
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Communicatie 
 

Realiseren van een doorgaande leer-en ontwikkelingslijn 

Bijeen, PricoH en de SPSH werken samen aan de realisatie van een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn van 

2 tot en met 12 jaar. 2018 is het derde projectjaar van dit traject.  

 

Project ‘Jong Hoogeveen’ 

De gemeente Hoogeveen wil samen met partners, ouders en kinderen een veilige, stimulerende omgeving 

creëren. Bijeen is één van de samenwerkende partners in dit project. Activiteiten in het kader van Jong 

Hoogeveen zijn bijvoorbeeld (werkagenda ‘jong hoogeveen heeft de toekomst’): 

- Onderwerpen uit het Preventiemenu zoals sociale media, gezonde leefstijl, 
financiën/schulden, verstandig omgaan met vuurwerk. 

- Opvoedingsondersteuning aan ouders 

- Bieb op school 

- Leren programmeren 

- Weerbaarheidstraining 

- Deelname aan diverse naschoolse activiteiten 

- ICT en Techniek, een project van Bijeen en RSG Wolfsbos: Bij het ontwikkelen van talenten 
en ondernemerschap sluit de ontwikkeling van Wetenschap en Techniek nauw aan.  

 

Initiatieven in 2018: 

- Hoogeveen On Stage 

- Elim Energie 

- Weekendschool Hoogeveen 

- Citytrainer Hoogeveen 

- Nationale Voorleesdagen 
 

In 2018 zijn bij onze stichting geen klachten binnengekomen.  
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Communicatie 
 

Doelen 2018 uit Strategisch beleidsplan en behaalde resultaten bij Communicatie: 

 

Welk resultaat willen we halen? Stand van zaken december 2018 
De medewerkers van Bijeen zijn professionals in 
het gebruik van ICT in het onderwijs. 
 
 
 
Realisatie  
Uitwerking ICT beleidsplan (2016-2019) 
 

Er is verder uitvoering gegeven aan het ICT 
beleidsplan. 
Het aanbod Mediawijsheid in de scholen is 
geëvalueerd. 
Bijeen medewerkers zijn geschoold in het omgaan 
van ICT in een brede context.  

Stichting Bijeen heeft een grote naamsbekendheid 
en is betrokken bij de Hoogeveense samenleving, 
de wijken en de dorpen. 
 
 
 

Het grote gebied dat met PR gemoeid gaat heeft er 
toe geleid dat in de werkgroep naast de zittende 
directeur 2 nieuwe directeuren zijn aangeschoven. 
Daarmee bestaat de werkgroep vanaf oktober 
formeel uit: 

 1 stafmedewerker 

 3 directeuren 

 3 leerkrachten ( 1 per cluster) 
Mobiliteit en ziekte hebben er echter voor gezorgd 
dat er 2 nieuwe leerkrachten worden gezocht om 
deel te nemen op de open gevallen plaatsen. Maar 
dat zegt niets over het enthousiasme waarmee de 
werkgroep aan de slag is gegaan.  
Met de nieuwe leden is een aantal zaken 
doorgenomen die in het verleden onder de aandacht 
van de werkgroep vielen. Het zicht op de 
ontwikkeling / continuïteit is voor het verloop van 
dit schooljaar (18-19) verder opgepakt. Daarbij 
willen we vooral inzetten op de zichtbaarheid van 
Bijeen. Er worden geen nieuwe punten toegevoegd, 
maar de kunst is dat wat we hebben opgebouwd 
(opnieuw) te verankeren. 

 

De GMR heeft een actieve inbreng; 
De GMR is zichtbaar, toegankelijk en laagdrempelig 
naar de achterban.  

Er is sprake van een goede samenwerking met de 
GMR. Overleg met GMR vindt vier keer per jaar 
plaats. 

 
De jaarlijkse Themabijeenkomst GMR 2018 had als 
thema “Ouders als ambassadeurs” 

We hebben een actuele, uitnodigende website. Er is een werkgroep samengesteld die met een 
voorstel is gekomen naar de regiegroep.  
Het voorstel is aangenomen en wordt samen met de 
PR werkgroep in 2019 uitgevoerd. 
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Huisvesting  
 
Meubilair 

 
In 2018 heeft een projectgroep bestaande uit drie directeuren en twee leden van het stafbureau een voorstel 
tot gefaseerd vervangen van de leerlingensets ter advisering voorgelegd aan de regiegroep van directeuren. 
Het positief advies heeft ertoe geleid dat de directeur-bestuurder heeft besloten om in 2018 een 7-tal 
scholen te voorzien van nieuwe leerlingensets voor de groepen 1 en 3 en op een 4-tal scholen voor de 
groepen 3 tot en met 8. Het vervangen van de leerlingensets in de overige scholen staat gepland in de 
periode 2019-2028.  
 
Voor de periode 2018-2037 wordt er een investeringsplan  
opgesteld voor het algehele meubilair. 
Naar verwachting zal dit plan medio 2019 gereed zijn. 
In 2018 zijn de afschrijvingstermijnen voor het meubilair  
gewijzigd op basis van realistische levensduur en opnieuw vastgesteld. 
 

 
 

 

 

 

 

Huisvesting Villa Kakelbont 

 
De gemeente Hoogeveen heeft in juli 2017 besloten dat OBS Villa Kakelbont gehuisvest zal blijven op de 
huidige locatie. Op verzoek van de gemeente heeft Stichting Bijeen een plan van aanpak opgesteld wat 
uitgaat van een grondige renovatie (vernieuwbouw) van het schoolgebouw en revitalisatie van de 
schoolomgeving. Met deze renovatie van het schoolgebouw wordt de levensduur met 25 jaar verlengd.  
 
Voor de nadere uitwerking van de plannen tot een Voorlopig Ontwerp (VO) heeft de gemeente voor 2018 een 
krediet beschikbaar gesteld van € 25.405, excl. BTW. In oktober 2018 was het Voorlopig Ontwerp gereed. De 
bekostiging van het project gaf echter aanleiding om dit nader op stuurgroep niveau te bespreken. Tijdens 
het gehouden overleg op 31 oktober 2018 gaf de gemeente echter aan dat renovatie niet aan de orde was en 
dat slechts beperkte aanpassingen van het schoolgebouw mogelijk zijn. Dit standpunt van de gemeente is 
volgens Bijeen in tegenspraak met het ingediende Plan van Aanpak. 
 
Alles afwegende is Bijeen onder protest akkoord met het voorgestelde krediet van € 375.000 (inclusief BTW). 
Dit bedrag is bij lange na niet toereikend om de levensduur van het schoolgebouw met 25 jaar te verlengen. 
In 2019 zal nader overleg gevoerd worden over de wijze waarop de gelden kunnen worden besteed. 
 
 

Nieuwbouw Goudvink 

 
Onder begeleiding van de firma Lindhorst is in 2018 is Van Hoogevest gecontracteerd als architect. De 
architect heeft met een opgestarte werkgroep in de eerste helft van het jaar gewerkt aan een voorlopig 
ontwerp. Na het opleveren van het voorlopig ontwerp is dit samen met de werkgroep en constructeurs door 
ontwikkeld tot een definitief ontwerp(DO). In december van 2018 is op basis van het DO een bestek 
opgesteld.  
In januari 2019 zal aan de hand van het DO incl. bestek een meervoudig onderhandse aanbesteding worden 
gestart voor een aannemer en een installateur. Volgens de planning zal medio mei de gemeenteraad een 
besluit maken over extra bouwbudget. Wanneer dit toegekend is kan er definitief opdracht worden gegeven 
aan de aannemer en kan deze aanvangen met de bouwwerkzaamheden. De verwachte oplevering staat 
gepland in juni 2020. 
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Huisvesting  
 

Het integraal huisvestingsplan 

 

Jaarlijks wordt vanuit de gemeente een integraal huisvestingsplan (IHP) opgesteld. Onderwijshuisvesting is 
een onderdeel van het IHP, het IHP geeft zicht op het jaarplan voor 2018 alsmede een doorkijk voor de 
komende jaren 2019 en verder. In 2018 heeft bureau Hemm de opdracht gekregen van de schoolbesturen en 
de gemeente om verschillende oplossingsvarianten te onderzoeken voor de Hoogeveens opgave op gebied van 
onderwijshuisvesting. In 2018 is de uitgangssituatie in kaart gebracht, deze zal in 2019 verder doorontwikkeld 
worden naar een perspectief voor de periode 2020-2035. 
 

 
 

Welk resultaat willen we halen? Stand van zaken december 2018 

Alle scholen beschikken over passende 
huisvesting met kwalitatief passend 
meubilair. 
 
 
De leerlingen en personeel van Obs 
Goudvink en Obs Oostenbrink zijn 
gehuisvest in nieuwe schoolgebouwen. 
De leerlingen en personeel van OBS De 
Posthoorn zijn gevestigd in een 
gerenoveerd of nieuw schoolgebouw 
(IHP gemeente Hoogeveen) 

- In 2018 zijn 7 scholen voorzien van nieuw meubilair voor de 
groepen 1-2. 

- 4 scholen zijn voorzien van nieuw meubilair voor de roepen 
3-8. 

- De overige scholen is een planning voor gemaakt (2019-2028). 
 

- Obs de Goudvink is in 2018 het definitief ontwerp voor 
afgerond in 2018. Start van de nieuwbouw is gepland voor 
mei 2019, oplevering in 2020.  

- In 2018 heeft Bijeen plannen ontwikkeld voor obs Villa 
Kakelbont, deze zijn vanuit de gemeente Hoogeveen 
gewijzigd. Planning is in 2019 in naderoverleg de beschikbare 
middelen te besteden. 

- Nieuwbouw voor obs de Oostenbrink en obs de Posthoorn zijn 
op genomen als onderdeel van de gesprekken over de 
onderwijshuisvesting (2020-2035).  
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Organisatie 
 

In 2016 zijn de projectgroepen Kwaliteit, Talent, Wetenschap en Techniek, ICT, Anderstaligen, PR, 

Bewegingsonderwijs en Personeel opgericht.  

In het kader van ‘Good Governance’ werd in 2016 het bestuurlijk model beschreven. In augustus 2017 is de 

transitie naar een Raad van Toezicht met een directeur-bestuurder gerealiseerd. 

In 2017 heeft VosABB, in opdracht van vier stichtingen, onderzoek gedaan naar een mogelijke verregaande 

samenwerking en/of fusie tussen vier PO besturen in de ZW hoek van de provincie. Het betreft de volgende 

stichtingen: 

a. Promes – Meppel 
b. Talent – Westerveld 
c. Wolderwijs – de Wolden 
d. Bijeen – Hoogeveen. 
Het definitieve rapport is eind 2017 opgeleverd.  

Stichting Bijeen heeft in 2018 haar vervolgrichting bepaald, evenals de andere drie genoemde besturen. Na 

goed overleg is besloten dat stichting Talent en Promes (voorlopig) afzien van verdere besprekingen die 

gericht zijn op intensieve samenwerking en/of fusie. 

De stichtingen Wolderwijs en Bijeen hebben in 2018 intensieve gesprekken gevoerd (bestuur, raad van 

toezicht) om te onderzoeken of fusie/verregaande samenwerking toekomstgericht een verstandige en reële 

keuze zou kunnen zijn. Voor de begeleiding van dit vervolgtraject is het bureau Syntrans in de arm genomen. 

Begin 2019 zal duidelijk worden of dit traject een vervolg krijgt. Regiegroep en GMR zijn regelmatig en bij 

voortduring geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. dit traject.  

Met bovengenoemde besturen wordt op bestuurs-, directie en medewerkersniveau veelvuldig expertise 

gedeeld. Goede voorbeelden hiervan zijn: 

o Personele vraagstukken 
o ICT beleidszaken 
o Audits 
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Organogram  
 

 

 

  
RAAD VAN TOEZICHT 

Stafbureau DIRECTEUR/BESTUURDER GMR 

Regiegroep Organisatie en Beleid 

Bestaande uit (locatie)directeuren 

Scholen Medezeggenschapsraden 
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Medezeggenschap 
 
Elke school kent een medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel en ouders vertegenwoordigd zijn. De 
directeur van de school voert met de MR overleg over school specifieke zaken. Voor zaken die de organisatie 
betreffen, is de algemeen directeur gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR). Van iedere MR is een personeelslid en een ouder afgevaardigd naar de GMR. Alle geledingen ervaren 
dit overleg als zinvol. De GMR heeft in 2018 vijf reguliere vergaderingen gehouden en één extra gepland.  

 

Onderwerpen tijdens de vergaderingen van de GMR waren o.a.: 
- Aanbesteding schoonmaak 2018 t/m 2021   - Vakantieregeling 2018/2019  

- Traject duurzame inzetbaarheid    - Klachtenregeling       

- Vacature en voorstel benoeming vertrouwenspersoon   - Wet op de privacy- functionaris gegevensbescherming  

- Activeringsbeleid afschrijvingstermijnen   - Werkdrukakkoord & geld uit staking 12-12-21017 

- Thema avond 20 maart 2018: ouders als ambassadeurs (DB GMR) - Talententraject Bijeen 

- Vacatures directeuren     - Resultaten eindtoets 2018 

- Huisvestingstrajecten     - Meubilair Bijeen-scholen 

- Activeringsbeleid afschrijvingstermijnen    - Jaarrekening 2017  

- Formatieplan 2018/2019      - AVG 

- Bestuursformatieplan     - Vakantierooster personeel     

- Toelichting RI&E’s       - Verzekeringen Bijeen 

- Professioneel statuut     - RvT, Francisco Navarro 

- Nieuwe cao      - Stand van zaken bestuurlijke gesprekken met Wolderwijs 

- Bezetting DB      - Vacature beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit  

- Cursussen MR      - Thema-avond 30 oktober 2018  

- (Meerjaren)begroting 2019-2023    - Aanpassing huishoudelijk reglement/statuten 

-   
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Personeelsbeleid 
 
In 2018 is er een nieuwe cao voor het primair onderwijs afgesloten. Een grote verandering is dat de functie 
van leerkracht opnieuw is beschreven en gewaardeerd. De functie leerkracht is complexer geworden en 
daardoor hebben alle leerkrachten een hoger salaris ontvangen. Daarnaast is de functiemix per 1 augustus 
vervallen. Er is voor schoolbesturen geen verplichting meer om een vastgesteld percentage van het aantal 
leerkrachten in te zetten in een “hogere” schaal. 
 

Ontwikkelingen op het gebied van personeel in 2018 
 

- Tijdens de 2-daagse zijn alle directeuren geschoold in bewust ontwikkelingsgerichte organisatie 
(BOO), die Bijeen wil worden. Binnen BOO zijn 3 dimensies belangrijk:  
1. De thuisbasis; ontwikkelingsgemeenschappen, zoals netwerken, clusterbijeenkomsten, werk- en 

projectgroepen. 
2. Groeikansen; ontwikkelingsambities samen formuleren. 
3. Werkwijzen; ontwikkelingspraktijken, samen met vertrouwen in elkaar. Van fouten leer je en we 

doen het samen. 
- In 2018 is het traject “routeplan Duurzaamheid” afgerond. Dit traject heeft als doel om eigen 

personeel kansen te bieden voor vitaliteit, groei en ontwikkeling in hun loopbaan. De deelnemers 
hebben meer inzicht gekregen in eigen loopbaan en ambities en hebben hier keuzes in gemaakt. 
Enkele deelnemers hebben een andere functie gekregen, zoals ICT beleidsmedewerker, directeur. 

- De gemiddelde leeftijd binnen Bijeen was in 2018 37 jaar net als in 2017. In 2015 was de gemiddelde 
leeftijd nog 41 jaar. Het afgelopen jaar zijn ook enkele medewerkers met pre-pensioen gegaan. Dit 
betroffen verschillende functies, o.a. een directeur, ICT onderwijskundig adviseur, leerkrachten. De 
ontstane vacatures zijn inmiddels allemaal ingevuld. 

- In 2018 is de gesprekkencyclus vernieuwd en gaan gesprekken ontwikkelingsgericht gevoerd worden. 
In het voorjaar van 2019 worden alle directeuren van Bijeen hierin geschoold. 

- De begeleiding van leraren start – basis – vakbekwaam is verder in ontwikkeling. In 2018 zijn 
leerkrachten nieuw in dienst van Bijeen gecoacht door collega leerkrachten die hierin geschoold zijn. 
Een werkgroep start-basis-vakbekwaam werkt het beleid verder uit met daarbij een specifiek 
scholingsprogramma o.a. via e-learning. 

- Bijeen heeft in 2018 ook gemerkt dat er weinig invalleerkrachten beschikbaar zijn. Op het gebied van 
inval werkt Bijeen samen met 9 andere schoolbesturen in Drenthe en de kop van Overijssel samen in 
Top Drenthe, waar inval- op pas afgestudeerde leerkrachten zich kunnen aanmelden. Er wordt actief 
via sociale media gezocht naar nieuwe potentiele leerkrachten. Ook participeert Bijeen in de 
zogenaamde zij-instroom trajecten om op die manier nieuwe leerkrachten aan zich te binden. 

 
 

Gezondheidsbeleid 
 
In 2018 is er voor een nieuwe arbodienst Blijwerkt gekozen. Een arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld, 
zowel preventief als ook bij re-integratie en werkhervattingstrajecten, om samen met de directeur goede 
werkhervattingstrajecten op te zetten. De bedrijfsarts is meer op afstand.  
Het verzuimpercentage was in 2018 iets lager dan het jaar daarvoor 4,4 procent. 
In de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar is het verzuim het hoogst en duurt het verzuim ondanks allerlei 
interventies relatief lang. Het verzuim is in de meeste gevallen mentaal gerelateerd. 
Het landelijk verzuimcijfer voor onderwijsgevend personeel was 2017 5,9 %. Het landelijk verzuimcijfer 2018 
is nog niet bekend. 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyn5T6nNnhAhXKb1AKHY62B6EQjRx6BAgBEAU&url=http://expertision.nl/duurzame-inzetbaarheid-vergroten/attachment/duurzame-inzetbaarheid/&psig=AOvVaw1W6yjRdR26KYS73OWwDbUQ&ust=1555662569257347
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Sociaal jaarverslag 

 

Kalenderjaar 2018   peildatum 31 december 2018     
Aantal 
personeelsleden 

11I
R 

12U
Z 

13A
Z 13GQ 13UL 13XW 18NA 22KM SWV AN96 Totaal 

- Mannen, voltijd 0 3 1 4 1 2 0 1 0 1 13 

               deeltijd 2 4 2 0 0 3 2 1 1 4 19 

Totaal mannen                     32 

                        

- Vrouwen, voltijd 1 6 4 0 1 2 0 0 0 0 14 

               deeltijd 5 22 15 16 17 18 6 6 3 5 113 

Totaal vrouwen                     127 

                        

Totaal medew. 
Bijeen 8 35 22 20 19 25 8 8 4 10 159 

                        

Gemiddelde leeftijd                     
41 
jaar 

Ziektepercentage           
Kalenderjaar 
2018         4,4 

                        

Personeel via 
derden:                       

Detachering/eigen bureau  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Payroll Roler 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Totaal 
medew.derden                     2 

                        

Totaal medewerkers                     161 

                        

Deelname aan:                       

Levensloop 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Vakbond  5 16 12 13 10 11 1 5 2 2 77 

Uitruil reisk.ww 3 19 4 10 8 17 1 6 1 6 75 

Staking  3 20 17 8 11 15 0 6 1 0 81 

                        

Verzekeringen:                       

IPAP 0 10 7 8 6 8 2 3 1 4 49 

                        

Verlof:                       

Budg.oudere wn overg.recht 0 5 3 1 3 0 0 0 0 0 12 

Zwang.verlof 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 

Betaald oud.verlof 0 2 1 2 1 2 0 1 0 0 9 

Onbetaald oud.verlof 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Lang Betaald verlof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lang 
Onbet.verl./levensloopverl. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
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Vervolg sociaal jaarverslag 

 

Jubilea                       

Jubileum 25 jaar 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Jubileum 40 jaar 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

                        

Ontslag:                       

 FPU/Deeltijdpensioen 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4 
Vast 
personeel/eig.verzoek 1 3 1 1 1 1 0 1 0 0 9 

Ontslag WGA/WIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Inleiding 
 

Het jaar 2018 is door Bijeen afgesloten met een negatief exploitatieresultaat. In de begroting 2019 was rekening 

gehouden met een negatief resultaat. Uiteindelijk is het minder negatief geworden. Dit wordt veroorzaakt door 

een hogere vrijval dan begroot van doelsubsidies, bijstelling bekostigingsvariabelen personele lumpsum en 

personeel en arbeidsmarktbeleid. Daarnaast zijn er aan de uitgavenkant een aantal posten meegevallen. 

 

 

Algemene informatie 
 

Het openbaar basisonderwijs in Hoogeveen valt onder het Bestuur van de stichting Bijeen (de formele naam is 

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen). De kernactiviteit is het verzorgen van primair onderwijs in 

de gemeente Hoogeveen. Onder het Bestuur vallen acht scholen met in totaal 13 locaties welke een openbare 

grondslag hebben.  

 

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn opgesteld volgens de OCW richtlijn jaarverslag onderwijs. De 

jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december 2018 en een exploitatierekening over de periode 1 januari 

tot en met 31 december 2018, welke beide zijn voorzien van de benodigde specificaties en toelichtingen. De 

in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's.  

 

In dit hoofdstuk zijn de exploitatierekening en de balans opgenomen en voorzien van een toelichting. De gehele 

jaarrekening is opgenomen als bijlage.  

 
 
Financiën op balansdatum 
 

De balans is een momentopname van enerzijds alle bezittingen en vorderingen (activa) en anderzijds de wijze 

waarop deze bezittingen en vorderingen gefinancierd zijn, met eigen of vreemd vermogen (passiva).  

 

Onderstaand de balans per 31 december 2018. In de jaarrekening is een gedetailleerdere versie van de balans 
opgenomen.  
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Toelichting op de balans 
 

 
 

Activa 

Materiële vaste activa 

De waarde van de materiële vaste activa is gestegen in 2018. Er is in 2018 meer geïnvesteerd dan dat er is 

afgeschreven. Er is met name meer geïnvesteerd in ICT (Chromebooks). In totaliteit op alle scholen lopen we 

voor op de in het strategisch beleidsplan gestelde doel qua verhouding leerling/Chromebook. Voor 2019 zijn 

investeringen gepland in nieuw meubilair maar daarnaast ook leermethoden en ICT. 

 

Financiële vaste activa 

In 2016 is de betaalde borg voor het gebruik van tablets voor leerlingen voor het eerst opgenomen onder de 

financiële vaste activa. Omdat de tablets langer dan 1 jaar gebruikt worden en de borg pas wordt 

terugontvangen als de tablets ingeleverd worden, behoort de borg opgenomen te worden onder de financiële 

vaste activa. 

 

In 2018 is deze in waarde toegenomen door meer in gebruik genomen tablets op de scholen. Het bedrag aan 

borg stijgt van € 83.250 naar € 87.600. 

 

 

 

2018 2017

1.2 Materiele vaste activa 744.761 709.472

1.3 Financiele vaste activa 87.600 83.250

1.5 Vorderingen 674.475 562.939

1.7 Liquide middelen 3.937.113 4.084.919

5.443.950 5.440.580

2.1 Eigen vermogen 3.674.041 3.781.643

2.2 Voorzieningen 460.246 427.991

2.3 Langlopende schulden 28.540 34.483

2.5 Kortlopende schulden 1.281.124 1.196.463

5.443.950 5.440.580

Bedragen per 31/12

Activa

Vaste activa

Vlottende activa

Totaal activa

Passiva

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Totaal passiva
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Vervolgtoelichting op de balans 
 

Vorderingen 

De totale vorderingen zijn gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. De stijging wordt veroorzaakt door 

een stijging van de vordering op het ministerie van OCW als gevolg van bijgestelde bekostigingsvariabelen. Daar 

staat een daling tegenover van vooruitbetaalde lasten en openstaande posten debiteuren, doordat de 

verstuurde facturen en de betaling door de debiteuren meer in hetzelfde jaar hebben heeft plaats gevonden. 

Liquide middelen 

De post liquide middelen is gedaald met € 148.000. Veroorzaakt door het negatieve resultaat en de hogere 

investeringen dan de afschrijvingen.  

Passiva 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en twee bestemmingsreserves. Tezamen met de 

bestemmingsreserve voor instandhouding van de kleine scholen en personele inzet bedraagt het eigen vermogen 

€ 3.674.041,- per 31-12-2018.  

Voorzieningen 

De post voorzieningen bestaat uit de voorziening ambtsjubilea en de voorziening planmatig onderhoud.  

De voorziening ambtsjubilea dient om financiële verplichtingen wegens ambtsjubilea inzichtelijk te maken. De 

stand van de voorziening stijgt met € 13.442 met name door een verlaging van de disconteringsvoet van 2% 

naar 1% en de stijging van de loonkosten (CAO). Daarnaast zijn er uitkeringen jubilea geweest. 

De voorziening planmatig onderhoud dient om de kosten van het groot onderhoud te egaliseren. Jaarlijks wordt 

een dotatie gedaan aan deze voorziening. De hoogte van de dotatie wordt berekend op basis van het 

meerjarenonderhoudsplan. In 2018 is er meer gedoteerd dan dat er is onttrokken aan de voorziening. Daardoor 

stijgt de voorziening met € 18.813. 

 

Langlopende schulden 

Deze post heeft betrekking op een aantal investeringssubsidies. Voorheen werden deze subsidies op de balans 

opgenomen onder de kortlopende schulden, echter een deel van deze post heeft een langlopend karakter 

(langer dan 1 jaar) en dient dus onder de langlopende schulden opgenomen te worden.  

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden zijn gestegen met € 84.661. De stijging wordt veroorzaakt door meer nog te besteden 

doelsubsidies. Mede veroorzaakt door ontvangsten aan het einde van het jaar waarvan de besteding pas in het 

jaar daarop kan plaats vinden. Daar tegenover staat een lager openstaand crediteurensaldo per 31 december 

2018.  
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Kengetallen 
 
In dit onderdeel zal aan de hand van de belangrijkste financiële kengetallen de financiële positie van Bijeen 
beoordeeld worden. 

 

 

De kengetallen van onze stichting laten voor het jaar 2018 een goed beeld zien. Nagenoeg alle kengetallen 

komen boven de signaleringsgrenzen van het Ministerie uit. Ten opzichte van 2017 geven de kengetallen een 

lagere waarde weer. Desondanks laten de kengetallen nog steeds een goede financiële positie zien. De 

rentabiliteit is negatief door het negatieve resultaat. 

 

Weerstandsvermogen (eigen vermogen minus boekwaarde activa gedeeld door de rijksbijdragen) 

Het weerstandsvermogen zegt iets over de reservepositie van de stichting en over de mogelijkheden om 

financiële tegenvallers te kunnen opvangen. De norm ligt tussen de 11 en 15%. Het percentage van Bijeen ligt 

hier ruim boven. 

 

Solvabiliteit (eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen) 

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar lange termijn verplichtingen te kunnen 

voldoen. Het minimumpercentage is 30%. Het percentage van Bijeen ligt hier ook ruim boven. 

 

Liquiditeit (verhouding vlottende activa gedeeld door de kortlopende schulden)   

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar verplichtingen voor kortlopende schulden 

te kunnen voldoen. De liquiditeit moet hoger zijn dan 1. In 2018 voldeed Bijeen hier ruimschoots aan. 

 

Rentabiliteit (verhouding exploitatieresultaat gedeeld door totale baten) 

Het rentabiliteitspercentage heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief 

of negatief resultaat. Omdat resultaat over 2018 uitkomt op een negatief bedrag ligt het 

rentabiliteitspercentage onder de 0%. Het negatieve resultaat is een bewuste keuze (investeren in onderwijs) 

vanuit de meerjarenbegroting, 

 

Kapitalisatiefactor (balanstotaal (minus boekwaarde gebouwen) gedeeld door totale baten  

(incl. rentebaten)) 

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie of het totale vermogen van de stichting efficiënt benut wordt voor 

de uitvoering van de taken van de stichting. De inspectie richt zich met name op dit kengetal. De 

kapitalisatiefactor voor 2018 bedraagt 57,33%. Als norm hanteert Bijeen dat het percentage tussen de 40% en 

60% moet liggen. De kapitalisatiefactor valt voor 2018 binnen deze norm. 

 

 

 

  

Financiële kengetallen Norm 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Weerstandsvermogen 11-15% 32,22% 33,25% 32,79% 26,98% 28,00% 24,60%

Solvabiliteit > 30 % 67% 70% 68% 65% 63% 45%

Liquiditeit >1,0 3,6           3,9 3,7 3,1 2,8 1,1

Rentabiliteit > 0 % -1,14% 1,96% 5,95% -0,75% 2,10% 4,90%

Kapitalisatiefactor < 60 % 57,33% 58,81% 59,36% 53,81% 55% 67%
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

In onderstaande tabel is de exploitatierekening 2018 van onze organisatie weergegeven. De exploitatie sluit 

met een negatief saldo van € 106.898. Diverse specificaties en verklaringen volgen na de exploitatierekening. 

 

 

Het resultaat wijkt met € 57.049 in positieve zin af van de begroting over 2018. De afwijking wordt met name 

veroorzaakt door extra ontvangen bekostiging en vrijval van doelsubsidies en een aantal lagere uitgaven. 

Op de volgende bladzijden zullen de afwijkingen ten opzichte van de begroting nader worden toegelicht. 

 
Baten 
 

Rijksbijdragen  

De Rijksbijdragen vallen € 640.000 hoger uit dan begroot. De belangrijkste verklaringen zijn te vinden in extra 

ontvangen werkdrukmiddelen en kleine scholen toeslag, vreemdelingenbekostiging en de positief bijgestelde 

variabelen waardoor de personele lumpsum, personeel en arbeidsmarktbeleid, prestatiebox en impuls gebieden 

hoger uitvallen dan begroot. Daarnaast zijn de inkomsten van het samenwerkingsverband hoger dan begroot. 

Exploitatie 2018

Realisatie 

2018

Begroting 

2018

Realisatie 

2017

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 9.090.097 8.449.670 8.813.981

3.2 Overige overheidsbijdragen 93.086 71.545 129.848

3.5 Overige baten 289.436 254.847 295.164

Totaal 3 Baten 9.472.620 8.776.062 9.238.993

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 7.792.699 7.325.514 7.306.347

4.2 Afschrijvingen 234.750 221.231 265.003

4.3 Huisvestingslasten 837.270 800.772 854.321

4.4 Overige lasten 736.676 601.195 641.842

Totaal 4 Lasten 9.601.395 8.948.712 9.067.513

Saldo baten en lasten -128.775 -172.650 171.480

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 23.273 10.000 11.494

5.5 Rentelasten 2.099 2.000 1.728

Totaal 5 Financiële baten en lasten 21.174 8.000 9.766

Resultaat -107.601 -164.650 181.246
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Vervolg toelichting op de staat van baten en lasten 
 

In bedragen uitgedrukt onderstaand de grootste afwijkingen: 

- Lumpsum en P&A (bijstelling variabelen)  + €  233.100 
- Prestatiebox (bijstelling variabelen)   + €   14.900 
- Impuls gebieden (bijstelling variabelen)  + €   46.300 
- Studieverlof      + €   14.100 
- Eerste opvang vreemdelingen    + €  209.800 
- Passend Onderwijs     + €  101.100 
- Curriculum      + €   20.700  

+ €  640.000 
 

Bijstelling variabelen 

De bekostigingsvariabelen over 2017-2018 en 2018-2019 zijn door het Ministerie in positieve zin bijgesteld. 

Zowel voor de personele lumpsum als het personeel en arbeidsmarktbeleid. Een groot deel houdt verband 

met de aanpassingen in de nieuwe CAO en daarnaast de toevoeging van de werkdrukmiddelen. De 

werkdrukmiddelen bedragen € 155,55 per leerling voor 2018-2019. Daarnaast een verhoging van de kleine 

scholen toeslag. Het betreft de scholen: De Zandloper, De Driesprong en ’t Rastholt. In de lumpsum is verder 

de bijdrage voor de GO-vak (Georganiseerd Overleg Vakbondsfaciliteiten) en arbeidsmarktmiddelen 

toegevoegd, € 6.500,-. Voorheen betaalde het ministerie de APG (Algemene Pensioen Groep, 

uitvoeringsorganisatie pensioenen van ABP) hiervan. Vanaf 2018 ligt dit bij de schoolbesturen zelf. Een aantal 

van de verhogingen zijn een resultaat van de stakingen in het afgelopen jaar in het onderwijs. 

Daarnaast is het bedrag per leerling voor impulsgebieden verhoogt met € 4,- per leerling tot een bedrag van € 

1.848,- per leerling. Tevens zijn er meer gewichtsleerlingen dan waar in de begroting mee is gerekend. In de 

begroting is uitgegaan van 171 leerlingen. Over 2018 is dit gemiddeld 176 leerlingen (2017/2018: 186 

leerlingen, 2018/2019: 169 leerlingen), een stijging van 5 leerlingen. 

In 2018 is met name het leerlingaantal van OBS het Rastholt, OBS ‘t Kienholt en OSB Schuthoek gestegen ten 

opzichte van de teldatum 1 oktober 2017. Hiervoor is groeibekostiging ontvangen.  

Eerste opvang vreemdelingen, maatwerkbekostiging 

Begin 2016 is door het Ministerie de mogelijkheid aan schoolbesturen geboden om extra bekostiging aan te 

vragen voor de asielleerlingen, maatwerkbekostiging. In 2018 is bekostiging aangevraagd voor asielleerlingen 

die het eerste jaar in Nederland naar school gaan (€ 9.975 per leerling) en voor asielleerlingen die voor het 

tweede jaar in Nederland naar school gaan (€ 2.660/3.325 per leerling). Bijeen heeft voor 2017/2018 en 

2018/2019 maatwerkbekostiging aangevraagd en dit is volledig toegekend. Bedrag 2018 bedraagt in totaal € 

284.800. 

De ontvangen bekostiging bedroeg € 209.800 meer dan begroot. Mede door een voorzichtige inschatting van 

het aantal leerlingen gedurende het jaar (vanwege 4 peildata) en een lager bedrag per leerling waarmee is 

gerekend in de begroting.  

  



 

 

 

Jaarverslag 2018 Stichting Bijeen 
 

Pagina  38. 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018 
 

Vervolg toelichting op de staat van baten en lasten 
 

Passend Onderwijs 

In 2018 is er meer bekostiging ontvangen van het samenwerkingsverband voor de lichte ondersteuning. 

Daarnaast is er in 2018 een extra bedrag van € 70.000 uitgekeerd door samenwerkingsverband. Bedrag 

opgebouwd uit een deel resultaat verdeling en extra doorbetaling ontvangen gestegen bekostiging. Het 

samenwerkingsverband heeft besloten deze bedragen uit te keren aan de schoolbesturen en daarbij aangegeven  

dat het bedrag in 2018 ingezet moest worden. Dit bedrag is gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteitszorg 

op de scholen. 

Overige overheidsbijdragen  

De overige overheidsbijdragen zijn hoger dan de begroting. Het betreft de subsidie schakelklas en vrijval 

subsidie Jong Hoogeveen en daarnaast de vrijval van de investeringssubsidie voor de 1e inrichting AZC school. 

 
Overige baten 

De overige baten zijn € 34.600,- hoger geworden dan begroot. De stijging wordt veroorzaakt door hogere 

doorbelasting van loonkosten aan het samenwerkingsverband. Dit i.v.m. een hogere inzet en hogere 

salariskosten door de cao-stijging. Daarnaast een vrijval van de subsidie van Jong Hoogeveen. In de begroting 

was hier geen rekening mee gehouden (hier staan ook lasten tegenover). De verhuurbaten zijn eveneens 

gestegen doordat op de nieuwe locatie van het stafbureau een gedeelte wordt verhuurd.  

 

Lasten 

Personeelslasten 

 

De personele lasten over 2018 zijn € 467.200 hoger uitgevallen dan was begroot. Binnen de post personele 

lasten zijn er zowel positieve als negatieve afwijkingen te vinden.  

 

De grootste afwijkingen zijn: 

- Hogere loonkosten (incl. uitkeringen)     -   € 283.700 
- Dotatie voorziening ambtsjubilea     -   €   18.800 

- Hogere inzet personeel niet in loondienst    -   €   66.300 

- Lagere kosten bedrijfsgezondheidsdienst    +   €     7.000 

- Nascholing        -   €   19.000  

- Hogere kosten voor werving personeel     -  €     5.000   

- Overige posten per saldo      -   €   81.400 

Totaal         -   € 467.200 

 

 

Hogere loonkosten 

De loonkosten komen (rekening houdend met de post uitkeringen) € 283.700 hoger uit dan begroot. Dit heeft 

een aantal oorzaken. Door het vaststellen van de nieuwe CAO PO zijn de loonkosten gestegen. Het betreft 

een procentuele verhoging voor alle medewerkers. Daarnaast een verhoging bij de leerkrachten. Het 

Ministerie heeft deze extra lasten gecompenseerd. De inhouding van de lonen op de dag van de staking 

veroorzaken lagere loonkosten. 
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Daarnaast is er sprake van een volumeverschil. Over het gehele jaar een lagere inzet werkelijk (111,7 fte) 

dan begroot (113,3 fte). Veroorzaakt door wisselingen in het personeelsbestand. In hoofdlijnen heeft dit te 

maken met: 

- In de zomermaanden geen/lage inzet vervanging 

- Extra inzet n.a.v. toekenning vreemdelingenbekostiging 

- Extra inzet n.a.v. arrangementen Passend Onderwijs 

- Nieuwe formatie 2018/2019 

 

Totaal gezien veroorzaakt dit een gemiddelde onderschrijding van 1,6 fte op jaarbasis voor personeel in dienst 

(€ 101.600). Bij personeel niet in loondienst is meer ingezet dan begroot. Tegenover de genoemde extra inzet 

staan ook extra inkomsten.  

Aan de loonkosten vervanging is minder uitgegeven dan begroot cq minder ingezet. Veroorzaakt door minder 

kosten voor vervanging van betaald ouderschapsverlof, onbetaald verlof en vervanging zwangerschapsverlof. 

Bijeen is per 1 januari 2016 eigenrisicodrager te worden voor vervanging bij ziekte. Loonkosten die bij 

ziektevervanging gemaakt worden, kunnen niet meer worden gedeclareerd bij het Vervangingsfonds, maar 

worden vanaf 1 januari 2016 door Bijeen zelf betaald. De loonkosten voor ziekte vervanging zijn hoger dan 

begroot. 

 

Hogere inzet personeel niet in loondienst 

 

In 2018 is extra personeel ingezet op de asielzoekersschool Kienderwijs, in verband met toegekende 

arrangementen voor passend onderwijs en op de scholen die groeiden in leerlingaantal. Daarnaast is wegens 

ziekte een IB’er vervangen op één van de scholen. Daardoor is de werkelijke inzet gestegen naar 2 fte ten 

opzichte van begroot 1,2 fte. 

Dotatie voorziening ambtsjubilea 

De voorziening voor jubileumgratificaties is per 31 december 2018 opnieuw berekend. Uit de berekening komt 

een extra dotatie naar voren van € 18.800. De dotatie is hoger dan voorgaande jaren omdat er in 2018 een 

aanpassing is in de variabelen gehanteerd bij de berekening. De disconteringsvoet is verlaagd van 2% naar 1 %. 

Daarnaast zijn door de aanpassingen in de cao de loonkosten gestegen.  

Afschrijvingslasten 

 

De afschrijvingslasten zijn € 13.500 hoger dan begroot. De afschrijvingslasten zijn hoger door meer 

investeringen ICT dan begroot. Dit heeft betrekking op Chromebooks en bijbehorende karren voor het opbergen 

van de Chromebooks. Daarnaast hebben de investeringen in 2018 met name in de 1e helft van het jaar plaats 

gevonden waar in de begroting met halverwege het jaar gerekend wordt.  
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Huisvestingslasten 

 

De huisvestingslasten vallen € 36.500 hoger uit dan begroot.  

 

De afwijking wordt veroorzaakt door: 

- Hogere kosten voor onderhoud - €  9.900 

- Lagere energiekosten en water + €  6.700 

- Hogere schoonmaakkosten - € 19.000 

- Hogere kosten voor heffingen - €   5.000 

- Hogere dotatie onderhoudsvoorziening - € 14.000 

- Diverse kleinere afwijkingen, samen  +  €  4.700 

Totaal +  € 36.500 

 

Hogere huurkosten veroorzaakt doordat bij het opstellen van de begroting de huurprijs van het nieuwe kantoor 

voor het stafbureau niet bekend was. Hier staan voor een deel huurinkomsten tegenover. 

De kosten voor onderhoud zijn hoger door meer kosten voor klein onderhoud aan de schoolgebouwen en meer 

kosten voor tuinonderhoud. De energiekosten zijn daarentegen lager door gunstigere prijs en lager verbruik op 

de elektra. Voor de elektra is ook een positieve afrekening ontvangen over 2017. Stijging in de 

schoonmaakkosten wordt veroorzaakt door extra inzet schoonmaak en conserveren vloeren. De post heffingen 

is te laag opgenomen in de begroting. 

 

Overige lasten 

De overige lasten zijn per saldo € 137.700 hoger dan is begroot voor 2018. 

De voornaamste verschillen zijn te vinden in: 

- Hogere kosten administratiekantoor - €   4.600 

- Hogere kosten deskundigenadvies - € 43.300 

- Hogere kosten vergoeding RvT - € 12.800 

- Hogere kosten leermiddelen - € 13.900 

- Hogere kosten licenties (leermiddelen) - € 28.200 

- Hogere kosten overige ICT - € 5.600 

- Lagere kosten culturele vorming + € 18.200 

- Hogere inzet projectgelden - € 7.900 

- Hogere kosten overige onderwijslasten - € 31.500 

- Diverse kleinere afwijkingen, samen - €5.900 

Totaal - € 135.500 

 

De kosten administratiekantoor zijn hoger door de aanschaf van een ouderschap en verlofmodule. Daarnaast 

extra inrichting werkzaamheden voor AFASinsite. 

Voor deskundigenadvies zijn de kosten hoger dan verwacht. Een aantal zaken was niet voorzien. 

Trajecten die in 2017 zijn gestart en hun doorloop hebben in 2018. Gemaakte kosten voor een o-meting in het 

kader van de AVG. Kosten in het kader van oriëntering op verdergaande samenwerking. Kosten nieuw 

strategisch beleidsplan. De vergoeding voor de Rvt was ten tijde van de begroting nog niet vastgesteld. 

Voor leermiddelen, licenties, overige ICT en projectgelden zijn meer uitgaven gedaan dan begroot. Mede om 

op alle scholen een goed aanbod te kunnen bieden. De kosten voor licenties zijn gestegen doordat er ook meer 

geïnvesteerd is in Chromebooks. Verder zijn in 2018 meer uitgaven gedaan vanuit de ontvangen subsidies. Hier 

staan inkomsten tegenover. 
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De post overige onderwijslasten was niet begroot. Het betreft hier doorbetaling basisbekostiging (voor het SBO) 

in verband met het Passend Onderwijs. Deze systematiek is gedurende het jaar 2018 ter sprake gekomen. 

Tevens een aantal kleinere posten. Daarnaast komen bij diverse posten de bestede middelen vanuit de korting 

op de lonen vanwege de staking terug. Elke school kon het bedrag wat ingehouden is besteden aan ‘team 

wensen’.  

 
Treasuryverslag 
 

Bijeen heeft in 2017 haar treasurystatuut herzien conform de nieuwe regeling beleggen, lenen en derivaten 

OCW 2016. De oude regeling van 2010 komt hiermee te vervallen maar blijft nog wel van toepassing op 

beleggingen, leningen en financiële derivaten die voor 1 juli 2016 zijn afgesloten.  

In 2018 zijn de tijdelijk overtollige liquide middelen gestald op spaarrekeningen bij de Rabobank en bij de ABN 

AMRO Bank. De omvang hiervan was afhankelijk van de liquiditeitsbehoefte. De gelden zijn dagelijks 

opvraagbaar, de bank dient dan tenminste een single A-rating te hebben. Dit is het geval geweest gedurende 

2018, voor alle banken waar Bijeen geld heeft uitstaan. 

Periodiek vindt er beheer plaats van de liquiditeit. Doorgaans wordt er maandelijks bezien wat de  

liquiditeitsbehoefte is en wat de beschikbare liquiditeit is.  

 
Onderstaand een overzicht van de huidige liquiditeitspositie: 

 
 

Het niet geïnvesteerde vermogen is in 2018 weggezet op twee verschillende spaarrekeningen. Het rendement 

is gestegen ten opzichte van voorgaand jaar. In 2017 bedroeg het totaal ontvangen bedrag aan rente € 11.494. 

In 2018 is de ontvangen rente € 23.273. Een stijging van € 11.779. Veroorzaakt door een andere keuze bij welke 

bank de gelden weg te zetten. De ABN rekening heeft een rendement gehaald van 1,00%. 

 
Prestatiebox 
 

De middelen uit de prestatiebox zijn in 2018 besteed aan de doelen uit de regeling prestatiebox. Deze doelen 

zijn: professionalisering van leerkrachten, professionalisering van schooldirecteuren, opbrengstgericht werken 

en cultuureducatie. Deze doelen zijn nader omschreven in het strategisch beleidsplan van Stichting Bijeen.  

  

Rendement

in % per 

jaar

ING-zakelijke kwartaalrekening 21.472€        21.472€        -€                0,00%

ABN-vermogensspaarrekening 1.999.965€  2.010.042€   20.100€         1,00%

Rabobank-vermogensparen 1.300.000€  1.300.000€   3.172€            0,24%

Betaalrekeningen 744.050€      589.516€      -€                0,00%

Betaalrekeningen MR 19.432€        16.084€        -€                0,00%

Totaal 4.084.919€  3.937.113€   23.273€         

Omschrijving Saldo 1-1 Saldo 31-12 Rente
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Werkdrukmiddelen 
 
Voor de besteding van de werkdrukmiddelen 2018/2019 hebben gesprekken plaatsgevonden met het team 

binnen elke school. De PMR binnen elke school heeft ingestemd met deze plannen. De besteding van de 

werkdrukmiddelen in 2018 is als volgt geweest: 

- Personeel         € 85.112 

- Materieel         € 505 

- Professionalisering        € 0 

- Overig          € 0 

Totaal bedrag 2018: € 85.617. Het bedrag is nagenoeg volledig besteed aan personele ondersteuning in de 

vorm van onderwijsassistent / teamondersteuner. 
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Continuïteitsparagraaf 
 

Om inzicht te geven in de verwachte exploitatieresultaten in de komende jaren en de ontwikkeling van de 

vermogenspositie is een continuïteitsparagraaf in het jaarverslag opgenomen.  

Ontwikkeling kengetallen 

Onderstaande tabel geeft de (geprognosticeerde) ontwikkeling van het leerlingaantal, zoals opgenomen in de 

meerjarenbegroting, weer. 

 

Te zien valt dat het leerlingaantal in 2015 is gestegen ten opzichte van 2014 en na 2015 weer langzaam afneemt. 

De stijging in 2015 is te verklaren door de komst van de AZC-school. In de komende jaren zal het leerlingaantal 

stabiliseren. 

Daarnaast is het afgelopen jaar met name OBS ’t Rastholt en Schuthoek gegroeid in aantal leerlingen. In de 

meerjarenbegroting is rekening gehouden met een terugloop van AZC-leerlingen in verband met de lagere 

instroom van nieuwe vluchtelingen. 

Personele bezetting 

In onderstaande tabel is de personele bezetting voor de komende jaren weergegeven. 

 

 
 

In bovenstaande tabel is het aantal begrote fte’s personeel te zien zoals verwerkt in de meerjarenbegroting. 

Er is een daling van het aantal fte’s te zien. Vanwege de onzekerheid omtrent de bekostiging eerste opvang 

vreemdelingen en maatwerkbekostiging zijn de baten daarvoor laag ingeschat en de inzet via payroll niet 

meegenomen in meerjaren perspectief. Daarnaast een afbouw van de vacatureruimte die in 2019 wel is 

opgenomen. Ten opzichte van voorgaande jaren is het aantal fte wel toegenomen door de inzet van de 

werkdrukmiddelen op personeel.  

 

 

 
 

Aantal leerlingen per 1 oktober 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021

onderbouw 648 713 684 658 660 660 663 681 686

bovenbouw 662 667 670 665 667 657 657 657 657

totaal basisscholen 1310 1380 1354 1323 1327 1317 1320 1338 1343

verschil t.o.v  t-1 70 -26 -31 4 -10 3 18 5

in procent 5,34% -1,88% -2,29% 0,30% -0,75% 0,23% 1,36% 0,37%

Aantal FTE's Werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot

2018 2019 2020 2021 2022

Aantal FTE's in dienst 111,7       116,7       115,7       114,7       114,7       

- waarvan vast 94,3        97,8        96,8        95,8        95,8        

- waarvan tijdelijk 17,4        18,8        18,8        18,8        18,8        

Aantal FTE's via Payroll 2,0           1,0           -           -           -           

Totaal aantal FTE's 113,7      117,7      115,7      114,7      114,7      
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Vervolg continuïteitsparagraaf 
 

Meerjarenbalans 

De balanspositie zal zich in de komende jaren als volgt ontwikkelen. 

 

 
NB: Deze cijfers zijn gebaseerd op de in 2018 vastgestelde meerjarenbegroting. Het resultaat over 2018 is 

niet in deze tabel verwerkt.  

Activa 

De post materiële vaste activa betreffen geactiveerde lesmethoden, ICT-middelen (digiborden, computers etc.) 

en meubilair. De komende jaren wordt verondersteld dat er minder wordt geïnvesteerd als afgeschreven. De 

boekwaarde van de activa daalt daardoor.  

De vorderingen hebben met name betrekking op een vordering op het Ministerie. In de meerjarenbalans is 

verondersteld dat de vorderingen variëren met de baten.  

 

 

 

 

 

 

  

Bedragen per 31-12

Werkelijk Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Vaste activa

Materiele vaste activa 709.472€       744.761€       714.310€       686.310€       669.310€       602.310€       

Financiele vaste activa 83.250€        75.600€        69.150€        69.150€        69.150€        69.150€        

Vlottende activa

Vorderingen 562.939€       671.668€       559.586€       550.782€       551.900€       559.068€       

Liquide middelen 4.084.919€    3.937.113€    3.808.876€    3.533.001€    3.581.025€    3.793.294€    

 € 5.440.580  € 5.429.142  € 5.151.922  € 4.839.243  € 4.871.385  € 5.023.823 

Eigen vermogen 3.781.643€    3.678.236€    3.449.466€    3.318.557€    3.286.213€    3.366.798€    

Voorzieningen 427.991€       446.246€       532.407€       359.442€       422.809€       487.493€       

Langlopende schulden 34.483€        28.540€        25.461€        21.684€        19.163€        16.642€        

Kortlopende schulden 1.196.463€    1.276.120€    1.144.588€    1.139.560€    1.143.200€    1.152.889€    

 € 5.440.580  € 5.429.142  € 5.151.922  € 4.839.243  € 4.871.385  € 5.023.823 

Balans

Stichting Bijeen

Totaal activa

Totaal passiva
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Vervolg continuïteitsparagraaf 
 

Passiva 

Het jaarlijkse exploitatieresultaat wordt toegevoegd cq. onttrokken aan het eigen vermogen. Zichtbaar is dat 

het eigen vermogen licht afneemt door de jaarlijks begrote tekorten op de exploitatie.  

De voorzieningen worden jaarlijks verhoogd met een dotatie. De jaarlijkse uitgaven worden weer in mindering 

gebracht op de voorziening. De schommelingen in de voorzieningen worden voornamelijk veroorzaakt door de 

onttrekkingen aan de onderhoudsvoorziening. De hoogte van de voorzieningen kan dus (afhankelijk van de 

omvang van het groot onderhoud) sterk wisselen terwijl de exploitatie door de (vrijwel) gelijkblijvende dotatie 

niet sterk wijzigt.  

De kortlopende schulden zijn in de meerjarenbalans afhankelijk verondersteld van de ontwikkeling van de 

lasten. Een belangrijke post hierin is de schuld per 31-12 aan de belastingdienst, de pensioenmaatschappij en 

de rechten van de medewerkers op vakantiegeld. 

 

Staat van baten en lasten in meerjarig perspectief 

 

De meerjarenbegroting voor de komende jaren laat onderstaand beeld zien. 

 

 
 

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Baten 2018 2019 2020 2021 2022

3.1 (Rijks)bijdragen OCW 8.349.671 8.751.875 8.608.080 8.627.689 8.745.339

3.2 Overige overheidsbijdragen 71.545 70.077 70.077 68.821 68.821

3.5 Overige baten 354.847 362.009 361.311 361.311 361.311

Totaal baten 8.776.063 9.183.961 9.039.468 9.057.821 9.175.471

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Lasten 2018 2019 2020 2021 2022

4.1 Personele lasten 7.325.511 7.679.127 7.533.356 7.464.143 7.468.865

4.2 Afschrijvingen 221.234 199.202 178.000 167.000 167.000

4.3 Huisvestingslasten 800.775 837.021 837.021 837.021 837.021

4.4 Overige instellingslasten 601.194 639.837 630.000 630.000 630.000

Totaal  lasten 8.948.714 9.355.187 9.178.377 9.098.164 9.102.886

Saldo baten en lasten -172.651 -171.226 -138.909 -40.343 72.585

5 Saldo financiele baten en lasten 8.000 3.700 8.000 8.000 8.000

Exploitatieresultaat -164.651 -167.526 -130.909 -32.343 80.585
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Vervolg continuïteitsparagraaf 
 

De komende jaren laten de exploitatieresultaten in de meerjarenbegroting een licht negatief beeld zien. 

Onderstaand worden de redenen van overschrijding aangegeven. Deze negatieve resultaten zijn op te vangen 

binnen het eigen vermogen. 

Huisvestingslasten dislocaties 

Bijeen heeft te kampen met een substantieel tekort op de huisvestingslasten. Deels is dit te verklaren doordat 

Bijeen een tweetal dislocaties heeft. Hiervoor wordt geen extra bekostiging ontvangen. Bijeen draagt de kosten 

van een volledig schoolgebouw in deze gevallen.  

Professionalisering directies en leerkrachten, doorvoeren kwaliteitsverbeterslag 

Vanuit het strategisch beleidsplan dat in 2014 is opgesteld en in 2017 is geactualiseerd, spreekt de ambitie om 

personeel en kwaliteit naar een hoger niveau te tillen. In de jaren 2018 en 2019 zijn posten in de begroting 

opgenomen om een verbeterslag door te kunnen voeren op verdere professionalisering van directies en 

leerkrachten, het doorontwikkelen van Wetenschap en Techniek, doorontwikkeling en borging kwaliteitszorg 

naar duurzaam groen, opzetten van een scholenverbeterplan etc. Deze posten hebben grotendeels een tijdelijk 

karakter. Vanaf 2018 zijn er weer lagere budgetten opgenomen.  

In stand houden formatie op kleine scholen 

Het tekort in de begroting wordt ook voor een deel veroorzaakt doordat we de formatie op de kleine scholen 

in stand willen houden zodat het onderwijs op deze scholen van goede kwaliteit blijft.  

 

 
Overige rapportages 
 

Rapportage aanwezigheid en werking van het intern risicobeheersings- en controle systeem 

Personeel 

 

De personele lasten vormen met ca. 81% het belangrijkste deel van de exploitatielasten. Het formatieproces is 

daarom één van de belangrijkste processen binnen onze organisatie. Het beschikbare budget per school voor 

inzet van formatie wordt berekend aan de hand van een allocatiemodel. De uitkomsten van deze berekening 

zijn het startpunt voor de formatiegesprekken die de P&O-adviseur voert met de schooldirecteuren en de 

directeur Bestuurder. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf-_Ten9nhAhXOLlAKHa-hDC8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.havee-administraties.nl/&psig=AOvVaw2ifQ5NF85-JBOvDroJADVO&ust=1555663346599759
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Vervolg overige rapportages 
 

De salarisadministratie wordt gevoerd door twee interne personeels- en salarisadministrateurs op het 

stafbureau. De salarisbetalingen, betalingen premies en belastingen worden uitgevoerd door ons 

administratiekantoor. De stafmedewerkers kunnen elkaar vervangen bij afwezigheid en salarisbetalingen etc. 

vinden altijd doorgang omdat dit uitbesteed is. Functiescheiding en continuïteit van het proces op het gebied 

van salarisadministratie zijn gewaarborgd op deze manier. 

Materieel 

Bijeen heeft haar financiële administratie uitbesteed aan een administratiekantoor. Bijeen maakt gebruik van 

een systeem voor digitale factuurverwerking. De facturen worden door het administratiekantoor geregistreerd. 

Vervolgens worden de facturen door de schooldirecteuren, beleidsmedewerkers, en de directeur Bestuurder 

van Bijeen digitaal goedgekeurd. De betaling van de facturen gebeurt door het administratiekantoor. De 

procuratie (regeling van tekenbevoegdheid) wordt bij wisseling van budgethouders geactualiseerd. 

De schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor de schoolbudgetten en de beleidsmedewerkers zijn 

verantwoordelijk voor de diverse bovenschoolse budgetten. Elk kwartaal voert de financieel 

beleidsmedewerker een analyse uit op de besteding van deze budgetten en wordt een kwartaalrapportage 

opgesteld. Eventuele overschrijdingen komen hierdoor in een vroeg stadium aan het licht en bijsturing kan 

waar nodig (en in overleg met de directeur Bestuurder) plaatsvinden.  

Op schoolniveau is een kleine reserve aanwezig. De financiële resultaten van de scholen worden jaarlijks 

afgerekend via deze reserve. Hierdoor ontstaat meer budgetvrijheid bij de schooldirecteuren, maar ook meer 

verantwoordelijkheid. Periodiek worden de beleidsmedewerkers en de schooldirecteuren geïnformeerd over 

de stand van zaken door de beleidsmedewerker financiën.  

Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

 

De belangrijkste risico’s voor Bijeen hangen samen met de krimp. Als gevolg van dalende leerlingaantallen in 

de afgelopen jaren komen lokalen leeg te staan terwijl de huisvestingslasten wel door blijven lopen. De 

leegstand van lokalen kan opgevangen worden door medegebruikers aan te trekken en zo de kosten te dekken. 

Momenteel is het leerlingaantal stabiel en wordt een groei verwacht. 

 

Daling van de leerlingaantallen kan tot gevolg hebben dat personeel boventallig wordt. Door te werken met 

een flexibele schil (tijdelijke contracten interne medewerkers en personeel op payrollconstructiebasis) en 

natuurlijk verloop van personeel, kan er tijdig ingespeeld worden op de terugloop van de leerlingaantallen en 

dus bekostiging. 

 

Een ander risico is het ziekteverzuim. Doordat Bijeen niet meer is aangesloten bij het Vervangingsfonds 

komen de kosten van vervanging bij ziekte voor rekening van de stichting zelf. In de begroting wordt daarom 

rekening gehouden met een begroot bedrag voor ziektevervanging.  

 

Aan het ziekteverzuim gekoppeld en in andere situaties is het aantrekken van nieuw personeel lastig in de 

huidige markt. Door contacten met opleidende scholen en werken aan de zichtbaarheid van Bijeen wordt op 

dit probleem ingespeeld. 

 

Rapportage toezichthoudend orgaan 

Voor de rapportage van het toezichthoudend orgaan, de Raad van Toezicht, wordt verwezen naar pagina 2 van 

dit verslag. 



Jaarrekening 2018 

Stichting Bijeen 

Jaarverslag 2018 Stichting Bijeen Pagina 48 



A. Balans per 31-12-2018 na resultaatbestemming 

   

1 Activa 31-12-2018 

 

31-12-2017 

  

EUR 

 

EUR 

1.1 Vaste activa 

   

1.1.2 Materiële vaste activa 744.761 

 

709.472 
1.1.3 Financiele vaste activa 87.600 

 

83.250 

 

Totaal vaste activa 

 

832.361 792.722 

1.2 Vlottende activa 

   

1.2.2 Vorderingen 674.475 

 

562.939 

1.2.4 Liquide middelen 3.937.113 

 

4.084.919 

 

Totaal vlottende activa 

 

4.611.589 4.647.858 

 

LQta.Lacth 

 

5.443.950 5.440.580 

2 Passiva 31-12-2018 

 

31-12-2017 

  

EUR 

 

EUR 

2.1 Eigen vermogen 

 

3.674.041 3.781.643 

2.2 Voorzieningen 

 

460.246 427.991 

2.3 Langlopende schulden 

 

28.540 34.483 

2.4 Kortlopende schulden 

 

1.281.124 1.196.465 

 

Totaolpassiva 

 

5.443.950 5.440.580 
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Begroting 2018 
EUR 

2018 
EUR 

2017 
EUR 

9.090.097 
93.086 

289.436 

8.813.981 
129.848 
295.164 

8.449.670 
71.545 

254.847 

3 Baten 
3.1 Rijksbijdragen OCW 
3.2 Overige overheidsbijdragen 
3.5 Overige baten 

8.776.062 9.238.993 Totaal baten 9.472.620 

8.948.712 9.067.514 Totaal lasten 9.601.395 

6 Financiële baten en lasten 21.174 8.000 9.766 
21.174 8.000 9.766 

4 Lasten 
4.1 Personeelslasten 7.792.699 
4.2 Afschrijvingen 234.750 
4.3 Huisvestingslasten 837.270 
4.4 Overige lasten 736.676 

Saldo baten en  fasten -128.775 -172.650 171.480 

Resultaat -107.601 -164.650 181.246 

Resultaat na belastingen -107.601 -164.650 181.246 

Totaal resultaat -107.601 -164.650 181.246 
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B. Staat van baten en lasten over 2018 

7.325.514 
221.231 
800.772 
601.195 

7.306.347 
265.003 
854.321 
641.842 



C. Kasstroomoverzicht over 2018 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

2018 
EUR 

 

2017 
EUR 

     

Saldo van baten en lasten 

 

-128.775 

 

171.480 

Aanpassingen voor: 

    

- Afschrijvingen 234.750 

 

265.003 

 

- Mutaties voorzieningen 32.255 

 

-60.758 

 

- Koersresultaat FVA 0 

 

0 

 

- Ov mutaties eigen vermogen 

  

0 

   

267.005 

 

204.245 

Veranderingen in vlottende middelen: 

    

- Vorderingen -98.340 

 

569 

 

- Kortlopende schulden 84.658 

 

17.303 

   

-13.682 

 

17.872 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 

 

124.647 

 

393.597 

Ontvangen interest 10.077 

 

1.707 

 

Betaalde interest 2.099- 

 

-1.728 

 

Buitengewoon resultaat 0 

 

0 

   

7.978 

 

-21 

Totale kasstroom uit operationele activiteiten 

 

132.525 

 

393.576 

Kasstroom uit investerinqsactiviteiten 

    

Investeringen in materiële vaste activa 270.038 

 

143.311 

 

Desinvesteringen in materiële vaste activa 0 

 

0 

 

Investeringen in financiële vaste activa 15.750 

 

19.050 

 

Desinvesteringen in financiele vaste activa -11.400 

 

-4.950 

   

274.388 

 

157.411 

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten 

 

274.388 

 

157.411 

Kasstroom uit financierinqsactiviteiten 

    

Nieuw opgenomen leningen 

    

Aflossing langlopende schulden 5.943- 

 

-8.315 

   

5.943- 

 

-8.315 

Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten 

 

-5.943 

 

-8.315 

Mutatie liquide middelen 

 

-147.806 

 

227.850 

Liquide middelen 1-1 

 

4.084.919 

 

3.857.069 
Liquide middelen 31-12 

 

3.937.113 

 

4.084.919 

Mutatie liquide middelen 

 

-147.806 

 

227.850 
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D. Grondslagen 

1 Algemeen  

Gegevens over de rechtspersoon 
Naam: Stichting Bijeen Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen 
Rechtsvorm: Stichting 
Zetel: Hoogeveen 
Kamer van Koophandel: 51277050 

Activiteiten van het bevoegd gezag 
In deze jaarrekening zijn de activiteiten van Stichting Bijeen en de onder deze rechtspersoon vallende 
scholen verantwoord. 

Grondslagen voor de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële Richtlijn 
jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek2 titel 9 van het 
Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 
Onderwijsinstellingen. 

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het 
resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden de activa en 
passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en allen hiermee verbonden, aan het verslagjaar 
toe te rekenen lasten. 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 
van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's. 

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. Als gevolg van een hernieuwde inrichting van de administratie heeft op onderdelen 
een aanpassing van de verantwoording in de toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 
plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de balans, de staat van baten en lasten noch op omvang en 
samenstellina van vermoaen en resultaat. 
De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast. 

Schattingswijziging 
In de jaarrekening is een schattingswijziging doorgevoerd bij de berekening van de omvang van de 
voorziening voor jubileumgratificaties. De gehanteerde discontovoet is aangepast van 2% naar 1% omdat 
dit meer aansluit bij de huidige rentestand. Het effect is een C 8.778 hogere voorziening. 

Schattingen 
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldenden grondslagen, 
bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die mede bepalend zijn voor de opgenomen bedragen. 
De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. 

Financiële instrumenten 
Stichting Bijeen heeft alleen primaire financiële instrumenten, voor de grondslag wordt verwezen naar de 
behandeling per post. 
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2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva  

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage 
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. 

Er wordt afgeschreven in het jaar van aanschaf, derhalve afgeschreven vanaf 1 januari van het lopende 

boekjaar. 
Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
Investeringen onder de E 500 worden rechtstreeks ten laste gebracht van het resultaat. 

Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de investeringen. 

Het economisch eigendom van de schoolgebouwen is in handen van de gemeenten. Het juridisch eigendom 
berust bil de stichting. 

Financiële vaste activa 
De onder financiële vaste activa opgenomen obligaties die niet behoren tot een handelsportefeuille en die 
worden aangehouden tot het einde van de looptijd, worden gewaardeerd op amortisatiewaarde. 

Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen en overlopende passiva worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reele 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde plus gearmortiseerde 

kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting 

op de balans anders is aangegeven. 

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe 

beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 
maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste activa. 

Algemene reserve (Publiek) 
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door  (semi-)overheidsinstellingen 
aefinancierde activiteiten. 

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van Stichting Bijeen. 
Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil 

tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat 
ten laste van de algemene reserve gebracht. 

Bestemmingsreserves (publiek en privaat) 
Hieronder opgenomen publieke en private reserves zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die 

uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden. Per bestemmingsreserve is aangegeven of 

deze is opgebouwd uit privaatrechtelijke dan wel publiekrechtelijke middelen. In de toelichting zijn het 
bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. De reserves zijn gewaardeerd 

tegen norminale waarde. 
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Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste 
van de reserve komen, een inschatting van het totaal aan uitgaven en een inschatting in welk jaar de 
uitgaven zullen worden gedaan. 

Bestemmingsfonds (publiek en privaat) 
Gelden afkomstig van derden met een beperktere bestedingsmogelijkeid dan de doelstelling van Stichting 
Bijeen toestaat en per balansdatum nog niet zijn besteed, zijn opgenomen in bestemmingsfondsen. Per 
bestemmingsfonds wordt de beperkende doelstelling toegelicht. 

Voorzieningen 
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan 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 
ziin oorsprona heeft voor balansdatum. 

Voorziening groot onderhoud 
De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan 
onroerende zaken die door de jaren een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de voorzieningen 
zijn gebaseerd op een meerjarenbegroting die een periode kent van 10 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 waarover de 
meerjarenonderhoudsbegroting strekt. Daar waar in het groot onderhoud wordt voorzien door middel van 
een convenant met de gemeente is geen voorziening getroffen. 

Voor de bepaling van de voorziening groot onderhoud wordt door de instelling de methode van 
kostenegalisatie toegepast. De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft deze methode voor de 
onderwijsinstellingen voor de verslagjaren 2018 en 2019 nog toegestaan. 

In 2019 wordt nader onderzoek gedaan naar aanpassingen van de regelgeving. 

Doel van dit onderzoek is te komen tot een verwerkingswijze in 2020 die aansluit bij de Richtlijnen van de 
Raad voor de Jaarverslaggeving waarbij rekening wordt gehouden met onderwijssector-specifieke 
aspecten. Op dit moment is derhalve niet aan te geven welke gevolgen deze wijzigingen op de hoogte van 
de voorziening zullen hebben. 

Voorziening jubilea 
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor 
verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. 
De voorziening is opgenomen tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk 
van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging (1,5%) en disconteringsvoet (1,00 %). De 
werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht. 

De hoogte van de voorziening is bepaald op grond van het aantal  PIE  en een schatting van het bedrag per 
PIE. 

Kortlopende schulden 
Dit betreft schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende 
schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde plus geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 
waarde van de schuld. 

Overlopende passiva 
De overlopende passiva betreft vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn te 
plaatsen. 
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3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als 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 
betrekkina hebben. 

Rijksbijdragen 
Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het 
Ministerie OCW. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen 
doorbetalingen van de Rijksbijdrage. 

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 bate in de 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 gesubsideerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen 
activiteiten zijn verricht per balansdatum, worden verantwoord onder de overlopende passiva. 

Geoormerkte OCW subsidies met een verrekeningsclausule worden ten gunste van de staat van baten en 
lasten verantwoord in het jaar waarin de gesubsideerde lasten komen. Niet bestede middelen worden 
verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. 

Overige overheidsbijdragen 
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente, 
provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het 
verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Overige baten 
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van 
OCW/EZ, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan 
het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Personele lasten 
Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de 
rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het inhuren 
van extra personeel, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg. 

Pensioenen 
Stichting Bijeen heeft voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling. 

Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een 
pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer 
pensioen heeft opgebouwd. 
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de werkgever 
en een deel door de werknemer wordt betaald. 
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De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het 

pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit 

toelaat. 

Per 31 december 2018 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 97%. De pensioenverplichting wordt 

gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt 

de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er 

bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het 

ABP, anders dan het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met 

het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening. 

Afschrijvingen 
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële 

vaste activa. Er wordt over de gebruiksduur afgeschreven, waarbij de afschrijvingen ingaan in de maand na 

in gebruikname. De volgende termijnen worden gehanteerd: 

Inrichting speelterrein/schoolplein 15 jaar 
Meubilair 15 jaar 
Inventaris en apparatuur 5 jaar 
ICT 3 jaar 
Leermiddelen 6 jaar 
Overige duurzame apparatuur 5, 10 of 15 jaar 

Huisvestingslasten 
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden 

toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Overige lasten 
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel 

noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 

betrekking hebben. 

Financieel resultaat 
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en - 

lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 

4 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het 

nettoresultaat aangepast voor posten van staat van baten en lasten die geen invloed hebben op 

ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de staat van baten 

en lasten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele 

activiteiten. 

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van gerealiseerde 

bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings-

en financieringsactiviteiten. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten 

worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord. 

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder  financial  leasing, worden niet in het 

kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de operationele 

activiteiten. 
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E. Toelichting behorende tot de balans 

    

1 Activa 

    

1.1 Vaste activa 

      

1.1.2.1. 1.1.2.3 1.1.2.4 

 

1.1.2 Materiële vaste activa Gebouwen en Inventaris en Andere vaste 

   

terreinen apparatuur bedrijfsmiddele 
n 

Totaal 

 

Aanschafprijs 1-1-2018 15.144 2.528.889 974.012 3.518.046 

 

Afschrijving cum. 1-1-2018 1.499 2.029.339 777.735 2.808.574 

 

Boekwaarde 1-1-2018 13.645 499.550 196.277 709.472 

 

Investeringen 2018 0 247.834 22.204 270.038 

 

Desinvesteringen 2018 0 0 0 0 

 

Afschrijvingen 2018 1.010 173.933 59.807 234.750 

 

Jaarmutatie -1.010 73.901 -37.603 35.289 

 

Aanschafprijs 31-12-2018 15.144 2.776.723 996.216 3.788.084 

 

Afschrijving cumulatief 31-12-2018 2.509 2.203.273 837.542 3.043.323 

      

Boekwaarde 31-12-2018 12.636 573.451 158.674 744.761 

 

Onder 1.1.2.1. Gebouwen en terreinen valt de inrichting van het speelterrein/schoolplein. 

     

Onder 1.1.2.3 Inventaris en apparatuur vallen de posten meubilair, inventaris en  !CT  middelen 

     

Onder 1.1.2.4 Andere vaste bedrijfsmiddelen vallen de leermethoden 

     

Stichting Bijeen hanteert de volgende afschrijvingstermijnen: 

     

- Inrichting speelterrein/schoolplein 15 jaar 

    

- Meubilair 15 jaar 

    

- Inventaris en apparatuur 5 jaar 

    

- ICT 3 jaar 

    

- Leermiddelen 6 jaar 

    

- overige duurzame apparatuur 5, 10 of 15 jaar 

   

1.1.3 Financiële vaste activa 

  

Mutaties 2018 

    

Boekwaarde Investeringen Desinveste- Boekwaarde 

   

per 1 en verstrekte ringen en per 31 

   

januari leningen afgeloste december 

   

2018 

 

leningen 2018 

1.1.3.8 Overige vorderingen 

 

83.250 15.750 -11.400 87.600 

 

Financiële vaste activa 

 

83.250 15.750 -11.400 87.600 

 

Dit betreft de borg voor het gebruik van  tablets  van Snappet. 

    

1.2 Vlottende activa 

    

1.2.2 Vorderingen 

 

31-12-2018 

 

31-12-2017 

   

EUR 

 

EUR 

1.2.2.1 Debiteuren 

 

47.526 

 

5.801 
1.2.2.2 Kortlopende vorderingen op OCW 

 

491.369 

 

451.208 
1.2.2.3 Vordering gemeente 

 

10.423 

 

6.644 
1.2.2.15 Overige vorderingen 

 

5.441 

 

48.338 
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 

 

96.444 

 

40.870 
1.2.2.14 Te ontvangen interest 

 

23.273 

 

10.077 

1.2.2.16 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid 

     

Totaal vorderingen 

 

674.475 

 

562.939 

1.2.4 Liquide middelen 

       

31-12-2018 

 

31-12-2017 

   

EUR 

 

EUR 

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 

 

3.937.113 

 

4.084.919 

 

Totaal liquide middelen 

 

3.937.113 

 

4.084.919 

In het kasstroomoverzicht is de mutatie in liquide middelen uiteengezet. De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 
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2 Passiva 

       

Mutaties 

  

2.1 Eigen vermogen Stand per Resultaat Overige Stand per 31-

   

1-1-2018 

 

Mutaties 12-2018 

  

EUR EUR EUR EUR 

2.1.1 Algemene reserve 3.582.122 22.398 

 

0 3.604.520 

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 

     

- Bestemmingsreserve instandhouding kleine scholen 130.000 -130.000 

 

0 0 

 

- Bestemmingsreserve personele inzet 69.521 0 

 

0 69.521 

 

Totaal eigen vermogen 3.781.643 -107.602 

 

0 3.674.041 

Bestemmingsreserve instandhouding kleine scholen: 
Het resultaat over 2016 was fors hoger dan begroot. Een deel van dit overschot wordt gebruikt voor het in stand houden van de 
kleinste scholen, OBS de Zandloper en OBS Tiendeveen in de jaren 2017 en 2018. In 2016 is hiervoor een aparte bestemmingsreserve gevormd. 
Op deze scholen wordt gemiddeld iets meer formatie ingezet om de groepen zoals ze nu zijn in stand te houden. De kosten hiervan bedragen 
ca. EUR 130.000,- op jaarbasis (op basis van 2 fte). De bestemmingsreserve instandhouding kleine scholen is opgeheven in 2018. 

2.2 Voorzieningen 2.2.1.4 2.2.1 2.2.3 
Voorziening Personele Voorziening Totaal 

jubilea voorzie- onderhoud voorzie-

 

ningen ningen 
Stand per begin boekjaar 97.542 97.542 330.449 427.991 

Dotaties 23.805 23.805 187.768 211.573 
2018 
Onttrekking 2018 10.363 10.363 168.955 179.318 
Vrijval 
2018 

Stand einde boekjaar 110.984 110.984 349.262 460.246 

Kortlopend deel < 1 jaar 
Looptijd 1<>5 
Langlopend deel> 5 jaar 

15.488 15.488 151.283 166.771 
35.584 35.584 197.979 233.563 
59.912 59.912 59.912 

  

 

110.984 110.984 349.262 460.246 

De post 2.2.1.4 Personele voorzieningen betreft de voorziening ambtsjubilea. 
De post 2.2.3 Voorziening onderhoud betreft de voorziening groot onderhoud. 

2.3 Langlopende schulden 

 

2.3.7 Overige langlopende schulden Overige Totaal 
langlopende langlopende 

schulden schulden 

Leningschuld per 1 januari 2018 34.483 34.483 
Aangegane leningen 0 0 
Aflossingen (opgenomen onder kortlopende schulden) 5.943 5.943 
Leningschuld per 31 december 2018 28.540 28.540 

Looptijd < 1 jaar (opgenomen onder de kortlopende schulden) 
Looptijd 1<>5 
Langlopend deel> 5 jaar 

Dit betreft het saldo van de investeringssubsidies met een langlopend karakter (langer dan 1 jaar). De investeringssubsidies met een kortlopend karakter 
(korter dan 1 jaar) zijn opgenomen onder 2.4.15 Vooruitontvangen investeringssubsidies 

2.4 Kortlopende schulden 

2.4.6 Gemeenten en Gr's 
Gemeente Hoogeveen, medegebruik + overige huisvestingslasten 

31-12-2018 31-12-2017 
EUR EUR 

     

85.339 95.732 

 

      

85.339 

2.4.8 Crediteuren 192.863 312.253 
192.863 

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Loonheffing 292.638 253.928 
Premies Participatiefonds en Vervangingsfonds 24.815 17.723 

317.453 271.651 
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5.943 8.315 
16.115 16.115 
12.425 12.425 
28.540 28.540 

95.732 

312.253 



2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 

 

89.397 

 

81.324 

2.4.12 Overige kortlopende schulden 

     

Nog te betalen bedragen 57.013 

 

45.908 

  

Netto salarissen 8.859 

 

9.203 

    

65.872 

 

55.110 

2.4.14 Vooruitontvangen subsidies OCW 

     

Diversen 14.988 

 

0 

  

Bekostiging opvang asielzoekers en vreemdelingen 29.648 

 

19.038 

  

Lerarenbeurs 0 

 

34.124 

    

44.636 

 

53.162 

2.4.15 Vooruitontvangen investeringssubsidies 5.943 

 

8.315 

  

Vooruitontvangen gemeentelijke bijdragen huisvesting 59.249 

 

0 

    

65.192 

 

8.315 

2.4.16 Vooruitontvangen bedragen 182.309 

 

92.294 

    

182.309 

 

92.294 

2.4.17 Vakantiegeld 238.062 

 

226.624 

    

238.062 

 

226.624 

 

Totaal kortlopende schulden 

 

1.281.124 

 

1.196.465 

 

Niet uit de balans blijkende rechten en plichten 

    

Er is een huurcontract afgesproken voor de huur van een kantoorpand ingaande 1 januari 2018 met een looptijd van 5 jaar. De verplichting voor 
2018 bedraagt € 24.400 en voor de jaren daarna samen € 97.600. 

Regeling duurzame inzetbaarheid 
Met ingang van 1 september 2014 is de regeling duurzame inzetbaarheid in werking getreden. Stichting Bijeen heeft geen afspraken gemaakt met medewerkers 
ten aanzien van de duurzame inzetbaarheid binnen de mogelijkheden van de CAO. Derhalve is geen voorziening hiervoor gevormd. 
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 2018 

     

3 Baten 

     

3.1 Rijksbijdragen 2018 

 

Begroting 2018 2017 

   

EUR 

 

EUR EUR 

 

3.1.1 Rijksbijdrage OCW 

 

7.723.348 7.490.188 

 

7.425.289 

3.1.2. Overige subsidies OCW 

 

942.670 636.588 

 

973.320 

3.1.3 Inkomensoverdracht van rijksbijdragen 

 

424.079 322.894 

 

415.375 

 

Totaal rijksbijdragen OCW 

 

9.090.097 8.449.670 

 

8.813.983 

3.1.1 Rijksbijdrage OCW 

     

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 2018 

 

Begroting 2018 2017 

   

EUR 

 

EUR EUR 

  

Personele lumpsum 

 

5.512.641 5.459.927 

 

5.393.707 

 

Materiële instandhouding 

 

1.176.459 1.176.859 

 

1.162.256 

 

Personeels- en arbeidsmarktbeleid 

 

1.034.248 853.402 

 

869.326 

   

7.723.348 7.490.188 

 

7.425.289 

3.1.2. Overige subsidies OCW 

     

3.1.2.1 Overige subsidies OCW 2018 

 

Begroting 2018 2017 

   

EUR 

 

EUR EUR 

  

Subsidie voor studieverlof 

 

34.124 20.000 

 

141.752 

 

Prestatiebox 

 

243.974 229.030 

 

220.649 

 

Bekostiging impulsgebieden 

 

358.850 312.558 

 

325.983 

 

Bijzondere bekostiging eerste opvang vreemdelingen en 
asielzoekers kinderen 2e jaar in Nederland 

 

284.810 75.000 

 

284.935 

 

Bijzondere/aanvullende bekostiging curriculum ontwikkeling 

 

20.913 

      

942.670 636.588 

 

973.320 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 2018 

 

Begroting 2018 2017 

   

EUR 

 

EUR EUR 

 

3.2.2.2 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 

 

87.841 66.300 

 

116.687 

 

Vrijval investeringssubsidies overheden 

 

5.245 5.245 

 

13.161 

 

Totaal overige overheidsbijdragen 

 

93.086 71.545 

 

129.848 

3.5 Overige baten 2018 

 

Begroting 2018 2017 

   

EUR 

 

EUR EUR 

 

3.5.1 Verhuur 

 

44.302 22.554 

 

23.642 
3.5.2 Detachering personeel 

 

200.935 195.713 

 

189.889 
3.5.10 Overige 

 

44.200 36.580 

 

81.633 

 

Totaal overige baten 

 

289.436 254.847 

 

295.164 
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4 Lasten 

4.1 Personeelslasten 2018 
EUR 

Begroting 2018 
EUR 

2017 
EUR 

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 5.518.981 7.086.689 5.175.470 
4.1.1.2 Sociale lasten 839.326 0 816.031 
4.1.1.3 Participatiefonds 263.062 0 191.260 
4.1.1.4 Vervangingsfonds 10.989 0 11.687 
4.1.1.5 Pensioenpremies 744.319 0 713.956  

4.1.1 Lonen en salarissen 7.376.677 7.086.689 6.908.405 

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 
4.1.2.3 Overig 

8.084 
244.175 
223.016 

23.805 
174.107 
284.382 

 

5.000 
107.824 
186.000 

 

482.294 

 

4.1.2 Overige personele lasten 

4.1.3 Ontvangen vergoedingen 
4.1.3.2 Vergoedingen uit het vervangingsfonds 
4.1.3.3 Uitkeringen die de personeelslasten verminderen  

298.824 475.275 

0 0 0 
-66.271 -59.999 -77.332 

-66.271 -59.999 -77.332 

Totaal personeelslasten 7.792.699 7.325.514 7.306.347 

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 2018 Begroting 2018 
EUR EUR 

2017 
EUR 

- voorziening jubilea 23.805 5.000 8.084 
Totaal 23.805 5.000 8.084 

4.1.2.3 Overige personeelskosten 2018 Begroting 2018 
EUR EUR 

2017 
EUR 

De overige personeelskosten bestaan uit de volgende posten: 
Cursussen 139.266 120.000 90.049 
Werving personeel 8.312 3.000 2.904 
Reis en verblijf 93.412 8.000 92.639 
Bedrijfsgezondheidsdienst 10.926 18.000 26.665 
Personeelskantine 7.186 - 778 
Overige personele kosten 25.281 37.000 9.981  

284.382 186.000 223.016 

Aantal personeelsleden 
Gemiddeld had Stichting Bijeen 109,9 fte in dienst (2017: 110,7 fte) 

De volgende onderverdeling kan worden gemaakt over het aantal personen: 
2018 2017 

Dir 9,9 9,2 
OP 90,9 94,2 
00P 9,1 7,3  

109,9 110,7 

4.2 Afschrijvingen 2018 Begroting 2018 
EUR EUR 

2017 

 

EUR 

4.2.2 Materiële vaste activa 234.750 221.231 265.003 

Totaal afschrijvingen 234.750 221.231 265.003 

4.3 Huisvestingslasten 
2018 
EUR 

Begroting 2018 
EUR 

2017 
EUR 

4.3.1 Huur 
4.3.3 Onderhoud 
4.3.4 Energie en water 
4.3.5 Schoonmaakkosten 
4.3.6 Heffingen 
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 
4.3.8 Overige 

Totaal huisvestingslasten 837.270 800.772 854.320 
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242.821 242.856 249.827 
108.310 100.138 148.038 

82.292 88.922 84.883 
169.231 150.188 161.862 

23.494 18.500 21.007 
187.768 173.768 173.768 

23.355 26.400 14.935 



4.4 Overige instellingslasten 2018 
EUR 

 

Begroting 2018 
EUR 

 

2017 
EUR 

 

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 

 

242.497 

 

183.337 

 

174.420 
4.4.2 Inventaris en apparatuur 

 

258.535 

 

220.895 

 

235.054 
4.4.3 Leermiddelen 

 

110.617 

 

96.633 

 

111.875 
4.4.5 Overige 

 

125.028 

 

100.330 

 

120.494 

 

Totaal overige instellingslasten 

 

736.676 

 

601.195 

 

641.843 

4.4.1 Toelichting administratie- en beheerslasten 2018 

 

Begroting 2018 

 

2017 

   

EUR 

 

EUR 

 

EUR 

  

Kosten administratiekantoor 

 

75.680 

 

71.042 

 

70.945 

 

Accountantskosten 

 

8.751 

 

9.500 

 

10.184 

 

Deskundigenadvies 

 

108.333 

 

65.000 

 

57.173 

 

Telefonie/internet kosten 

 

10.442 

 

10.030 

 

10.986 

 

Portikosten 

 

2.340 

 

1.815 

 

2.506 

 

Drukwerk 

 

1.477 

 

2.450 

 

3.142 

 

Kantoorbenodigdheden 

 

6.696 

 

3.500 

 

3.309 

 

Onkostenvergoeding RvT 

 

25.293 

 

12.500 

 

2.525 

 

Vergaderkosten 

 

7 

 

1.500 

 

3.641 

 

PR en marketing 

 

3.445 

 

6.000 

 

9.901 

 

Overige administratiekosten 

 

32 

   

107 

   

242.497 

 

183.337 

 

174.420 

 

De accountantskosten zijn als volgt te specificeren: 

        

2018 

 

Begroting 2018 

 

2017 

   

EUR 

 

EUR 

 

EUR 

  

Controle jaarrekening 

 

8.751 

 

9.500 

 

10.184 

 

Adviesdienstverlening 

         

8.751 

 

9.500 

 

10.184 

 

Wij hebben van de accountantsorganisatie uitsluitend controlediensten ontvangen. 

     

De genoemde bedragen betreffen de controlekosten met betrekking tot het genoemde kalenderjaar. 

    

4.4.2 Toelichting Inventaris en apparatuur 

        

2018 

 

Begroting 2018 

 

2017 

   

EUR 

 

EUR 

 

EUR 

  

Inventaris 

 

6.368 

 

2.250 

 

2.830 

 

Apparatuur 

 

139.823 

 

163.965 

 

170.083 

 

Reproductie 

 

49.349 

 

48.780 

 

45.673 

 

Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen 

 

62.995 

 

5.900 

 

16.468 

   

258.535 

 

220.895 

 

235.054 

4.4.3 Toelichting leermiddelen 

        

EUR 

 

EUR 

 

EUR 

   

EUR 

 

EUR 

 

EUR 

  

Leermiddelen 

 

110.617 

 

96.633 

 

111.875 

   

110.617 

 

96.633 

 

111.875 

4.4.5 Toelichting Overige 2018 

 

Begroting 2018 

 

2017 

   

EUR 

 

EUR 

 

EUR 

  

Kabeltelevisie en overige rechten 

 

12.620 

 

13.243 

 

11.124 

 

Abonnementen 

 

4.334 

 

5.395 

 

5.694 

 

Contributies 

 

14.971 

 

11.000 

 

10.403 

 

Representatie 

 

2.573 

 

- 

 

140 

 

Medezeggenschapsraad/Ouderraad 

 

7.368 

 

8.542 

 

7.859 

 

Overige verzekeringen 

 

2.333 

 

3.900 

 

5.627 

 

Culturele Vorming 

 

21.332 

 

39.500 

 

25.403 

 

Sportdagen 

 

- 

 

500 

 

519 

 

Testen en toetsen 

 

16.825 

 

15.000 

 

23.843 

 

Projectkosten 

 

11.129 

 

3.250 

 

25.012 

 

Overige onderwijslasten 

 

31.511 

 

- 

 

4.871 

 

Tussenschoolse opvang 

 

32 

 

- 

 

- 

   

125.028 

 

100.330 

 

120.494 
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6 Financiële baten en lasten 2018 
EUR 

Begroting 2018 
EUR 

2017 
EUR 

6.1.1 Rentebaten 

Totaal financiële baten 

6.2 Financiële baten 

6.2.1 Rentelasten 

Totaal financiële lasten 

23.273 10.000 11.494 

 

 

23.273 10.000 11.494 

2.099- 2.000- 1.728-

 

 

 

2.099- 2.000- 1.728-

 

       

Saldo financiële baten en lasten 21.174 8.000 9.766 

Jaarresultaat 107.601- 164.650- 181.247 

F. Overzicht Verbonden Partijen. 
De stichting heeft bestuurlijke inbreng (maar geen overwegende zeggenschap) in de volgende 
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs: 

Naam Statutaire zetel Rechtsvorm Belangrijkste activiteit 

• SWV PO Passend Onderwijs 2203 Meppel Stichting Uitvoering Wet Passend Onderwijs 
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Model G : verantwoording subsidies 

G1. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES ZONDER VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EZ regelingen betrekking hebben op de EZ subsidies) 

Omschrijving 
Toewijzing 

 

Bedrag Ontvangen tA Prestatie 
verslagjaar afgerond Kenmerk Datum Toewijzing 

   

€ € Ja/nee 

Subsidie voor Studieverlof 2017/2/541282 20-9-2017 19.953,12 19.953,12 ja 
Subsidie voor Studieverlof 2017/2/541282 20-9-2017 6.651,04 6.651,04 ja 
Subsidie voor Studieverlof 2017/2/541282 20-9-2017 7.520,21 7.520,21 ja 

 

totaal 

 

34.124,37 34.124,37 

 

G2. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub ben EZ regelingen betrekking hebben op de EZ subsidies) 

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar 

Toewijzing Bedrag Ontvangen th Totale Te verrekenen 
Omschrijving Kenmerk Datum Toewijzing verslagjaar kosten ultimo verslagjaar 

€ € € E 

  

_ 

   

totaal 

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar 

Toewijzing Bedrag Saldo Ontvangen in Lasten in Totale kosten Saldo te besteden 
Omschrijving Kenmerk Datum Toewijzing 1-jan-18 verslagjaar Verslagjaar 31-dec-18 31-dec-18 

€ € € € € € 

totaal 
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Gegevens 2017 
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 
Dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging 
Beloning en belastbare onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn 
Subtotaal 

84.284 
12.302 
96.586 

  

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 118.000 

Totaal bezoldiging 96.586 

H. VVNT overzicht van Stichting Bijeen Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT 
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op van toepassing zijnde regelgeving. Het 
bezoldigingsmaximum in 2018 is het WNT-maximum voor het onderwijs en bedraagt voor 2018 C 122.000. Voor de 
individuele bezoldigingsmaximum wordt verwezen naar onderstaande opstelling. Voor topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking geldt met ingang van januari 2017 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, 
zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

la. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. 
Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13' 
maand van de functievervulling 

bedragen x C 1 Z. Wijn holds 

Directeur-

 

Functiegegevens 
bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01-31/12 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00 
Dienstbetrekking? ja 
Klasse B 
Complexiteitspunten aantal leerlingen 1 
Complexiteitspunten totale baten 4 
Complexiteitspunten aantal onderwijssoorten 1 

Bezoldiging 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 89.673 
Beloningen betaalbaar op termijn 14.338 
Subtotaal 104.011 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 122.000 

bedrag 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen 

NVT 

Totaal bezoldiging 104.011 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan NVT 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling NVT 

lb.  Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12 

Er waren in 2018 of 2017 geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. 
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LID LID 
01/01-31/12 01/01-31/12 

VOORZITTER 
01/01-31/12 

5.850 
18.300 

nvt 

nvt 

nvt 

4.095 
12.200 

nvt 

nvt 

nvt 

4.095 
12.200 

nvt 

nvt 

nvt 

4.095 
12.200 

nvt 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

bedragen x C 1 
A.A.0 

Bouckaert 
C. Tulleken M. van Rijn 

Functiegegevens 
Aanvang en einde functievervulling in 2018 

Bezoldiging 
Totale bezoldiging 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen 
bedrag 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling 

Totaal bezoldiging 5.850 4.095 4.095 

Gegevens 2017 
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Bezoldiging 
Totale bezoldiging 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 

750 
17.700 

200 
11.800 

750 
11.800 

bedragen x C 1 
Functiegegevens 
Aanvang en einde functievervulling in 2018 

B. Vriezenga 
LID 

01/01-31/12 

F. Navarro 
LID 

1/10-31/12 

Bezoldiging 
Totale bezoldiging 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen 
bedrag 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling nvt 

1.024 
12.200 

nvt 

nvt 

nvt 

Totaal bezoldiging 4.095 1.024 

  

Gegevens 2017 
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 

Bezoldiging 
Totale bezoldiging 200 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 11.800 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder 
dienstbetrekking 

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen verstrekt. 

3a. Bezoldiging en/of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen 

Er is geen bezoldiging en/of ontslaguitkering geweest aan niet-topfunctonarissen die hoger zijn 
dan de WNT grens. Dat was eveneens in 2017 niet het geval. 
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Bestemming van het resultaat 2018 

Het exploitatieresultaat over 2018 bedraagt 
Hiervan is te bestemmen voor: 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserve instandhouding kleine scholen 

22.399 
130.000-

 

Totaal 107.601-

 

J. Gebeurtenissen na balansdatum 

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

K. ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS 

College van bestuur 
(Vaststelling) 

Z. Wijnholds 

Raad van Toezicht 
(Goedkeuring) 

A.A.C. Bouckaert-Zweerts 
Voorzitter 

M. van Rij 

Datum vaststelling jaarrekening 

Datum goedkeuring jaarrekening 

C. Tulleken 

B. Vriezenga 

F. Navarro 
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OVERIGE GEGEVENS 
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Cl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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DI Gegevens over de rechtpersoon 

  

Bestuursnummer 

 

42557 

 

Naam instelling 

 

Stichting Bijeen OPO Hoogeveeen 

 

Adres 

 

Crerarstraat 6 

 

Postcode / Plaats 

 

7901  AE  Hoogeveen 

 

Telefoon 
E-mail 
Internet-site 

 

0528-234599 
infoRbijeen-hoocieveen.n1 

 

www.bijeen-hoocieveen.n1 

Brin Naam 

 

Sector 
11IR De Zandloper 

 

PO 
12UZ Het Spectrum 

 

PO 
13AZ t Kienholt 

 

PO 
13GQ De Schuthoek 

 

PO 
13UL Apollo 

 

PO 
13XW Het Hoeltien 

 

PO 
18NA De Driesprong 

 

PO 
22KM t Rastholt 

 

PO 

Jaarverslag 2018 Stichting Bijeen Pagina 74 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Invoegen vanuit: "grondslagen.pdf"
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	Invoegen vanuit: "model g.pdf"
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Invoegen vanuit: "model d.pdf"
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7


