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VOORWOORD 
 
 
 
Voor U ligt het jaarverslag 2019 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 zeer 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. Het geld komt op 
de juiste plaats, bij het onderwijs voor onze kinderen. 
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 en eind 2019 is afgerond. Tegelijkertijd 
is er in 2019 gebouwd en in gezamenlijkheid gewerkt aan het nieuwe strategisch beleidsplan, voor de periode 
2019 – 2023.  Hiervoor is groot draagvlak in de organisatie. We maken een organische overstap naar deze 
nieuwe beleidsperiode. In figuurlijke zin beginnen we aan een nieuw boek uit dezelfde serie. We zijn en 
voelen ons verbonden met het verleden, het heden en de toekomst. Lokaal, regionaal en landelijk.  
 
We zijn trots op de resultaten die we in de beleidsperiode 2015 – 2019 hebben behaald. Zowel op iedere 
afzonderlijke school als voor Bijeen als geheel. De scholen verantwoorden zich in een schooljaarverslag.  
In dit jaarverslag treft u schematisch en overzichtelijk de belangrijkste opbrengsten van de periode 2015-
2019 aan. Voorafgaand aan het specifieke financiële deel leest u op een A4 de kern van de collectieve 
opdracht voor de nieuwe beleidsperiode, een doorkijkje naar de toekomst. 

 
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. Ook in 2019 hebben we constructief met elkaar aan 
verschillende overlegtafels gezeten. 
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. Dit construct past Bijeen als een warme jas, zo is de ervaring van 2019. 
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 heeft actief trainers en coaches opgeleid en in opleiding. De verworven kennis wordt binnen en buiten 
de stichting gedeeld.  
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(VERVOLG) VOORWOORD 
 
 
 
 
 
 
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. 
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, dat is een kracht die je voelt in elke school. 
Wilt u meer weten over Bijeen, onze scholen? Aarzel niet om contact te zoeken. U bent van harte welkom!  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens alle medewerkers, 
 
 
 
 
     
 
Zweers Wijnholds 
Directeur bestuurder 
Stichting Bijeen, 
Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen 
 
 
NB: Dit jaarverslag is afgerond in het voorjaar van 2020, ten tijde van de corona crisis. Waar teksten mogelijk 
uitgebreider hadden gekund, heeft onze prioriteit in deze periode gelegen bij het verzorgen van onderwijs op 
afstand, de opvang van kinderen uit de vitale beroepen en de zorg en extra aandacht voor kwetsbare 
leerlingen.    
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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 raad van toezicht.  
 
Sinds 1 januari 2018 heeft Stichting Bijeen het bestuur en het intern toezicht organisatorisch officieel 
gescheiden. Volgens het principe van Good Governance is de raad van toezicht verantwoordelijk voor intern 
toezicht en ingericht als bedoeld in de wet “goed bestuur en goed onderwijs” (WPO. artikel 17a). 
 
De raad van toezicht 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 (bij stichting Bijeen is dit op 
de directeur bestuurder). Verder heeft de raad van toezicht een adviesrol en vervult de werkgeverrol van het 
college van bestuur. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn beschreven in de statuten van 
de Stichting Bijeen en in het Reglement raad van toezicht 2017. 
 

 

2. SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT  
De raad van toezicht 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 raad van toezicht vastgesteld rooster. De raad 

van toezicht 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 
benoeming 

aftredend 

Anneli Bouckaert 
 
 
 

Manager 
woningcorporatie  

Bestuurslid 
Bevrijdingsfestival 
Drenthe 
Bestuurslid Haya 
van 
Somerenstichting 
 

Voorzitter en algemene 
zaken 

2016 2020 
Afgetreden 
 

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 
Afgetreden 
 
 

Francisco Navarro Architect  
docent 
architectuur & 
bouwkunde 

 Huisvestingszaken 2018 2022 

 

 

 

In dit jaar heeft de raad van toezicht een werving en selectie procedure doorlopen om twee nieuw leden te 

kunnen benoemen, aangezien twee leden, Anneli Bouckaert en Menno van Rij aftredend waren.  
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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 raad van toezicht in 2019 vijf keer in aanwezigheid van het college 

van bestuur. De volgende onderwerpen zijn hierin besproken:  

- Het bestuursformatieplan     - Kwaliteitsbeleid   

- Het strategisch beleidsplan    - Treasury statuut   

- Audit commissie      - Gegevensbescherming     

- Stakingsbeleid      - Verkenning samenwerking in de regio 

- Verzuimbeleid      - Huisvesting Villa Kakelbont    

- Onderzoek schooltijden     - Meubilair Bijeen-scholen   

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

- Huisvesting Goudvink         

- Samenwerkingsverband huisvesting      

- Personeelsbeleid           

- Accountantscontrole       

 

De raad van toezicht was aanwezig met meerdere leden bij jubilea van 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 raad van toezicht 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. In het voorjaar 2019 

werd besloten dat een samenwerking op dit moment nog niet mogelijk werd geacht. 

 

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 raad van toezicht 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 namen enkele leden van de raad 

van toezicht deel aan een bijeenkomst waarbij ook andere ketenpartners berokken waren t.b.v. het nieuw te 

ontwikkelen strategisch beleidsplan 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 raad 

van toezicht. 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 raad van 

toezicht blijft deze bezoeken voortzetten. Daarnaast zijn er inventarisatie bezoeken huisvesting afgelegd.  

Dit jaar waren dat Oostenbrink, Rastholt, De Zandloper en de Posthoorn 

 

3.5. Professionaliseren  
De raad van toezicht 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 raad 

van toezicht. De voorzitter heeft met elk lid van de raad van toezicht 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 raad van toezicht 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 zaten Menno van Rij en Berrie 

Vriezenga. 

De Raad van Toezicht laat zich in de reguliere vergaderingen met de directeur-bestuurder informeren over de 

besteding van de financiële middelen en ontvangt hiertoe de kwartaalrapportages en het financiële 

jaarverslag. In het overleg van de Auditcommissie met de financieel beleidsmedewerker krijgt de 

auditcommissie een uitgebreide toelichting op de financiële cijfers (begroting, kwartaalrapportages en 

jaarrekening) om zich een oordeel te kunnen vormen omtrent de doelmatige en rechtmatige besteding van de 

middelen. De Raad van Toezicht heeft het beeld dat de financiële middelen doelmatig worden besteed. 

In de vergadering van de Raad van Toezicht en het overleg van de auditcommissie is de opzet van het 

risicomanagement besproken. Tijdens deze vergaderingen komen financiële en niet-financiële risico’s aan de 

orde maar nog niet vanuit een gestructureerd risicobeheersingssysteem. In overleg met de directeur-

bestuurder zal worden bezien in welke mate de opzet van het risicobeheersingssysteem in 2020 verder 

ontwikkeld kan worden, met een risico-inventarisatie, kans en impact, risicobereidheid en maatregelen ter 

beheersing van de risico’s. 

3.7.2 De remuneratiecommissie  
Deze commissie geeft invulling aan de werkgeversrol en de beloning structuur voor raad van toezicht leden. 
Anneli Bouckaert en Carla Tulleken zaten 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.  
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VERSLAG VAN HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN 

 
 
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. In 2018 

werd voor het eerst een waarderingsgesprek met de directeur bestuurder gevoerd en dat is ook in 2019 weer 

gebeurd. 

 

 

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,- Eenmalige tegemoetkoming in 
de kilometerkosten 

Menno van Rij 
 

Lid €4.095,- Nvt 
Eenmalige tegemoetkoming in 
de kilometerkosten 

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. Functie gerelateerd 
vervult hij de volgende nevenfuncties: 

- Voorzitter bestuur Passend Onderwijs Samenwerkingsverband 2203 

- Lid Adviesraad Pabo Hanzehogeschool 

- Voorzitter Prisma Drenthe (provinciaal bovenschools netwerk openbaar primair onderwijs) 

- Woordvoerder “Huisvesting” onderwijsbesturen gemeente Hoogeveen 
 
Alle schoolleiders (locatie-directeuren) hebben zitting in de Regiegroep en vergaderen eens per vier 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  
 

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  Orthopedagogisch medewerker 
- mevr. R. Wiggers   Managementassistente 
 

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

Directeuren 
- mevr. G.J. Arts – Moerman     OBS De Goudvink 
  mevr. T. Leijssenaar     OBS Villa Kakelbont 
- dhr. A. Wilkens / mevr. A Beving 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. 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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ORGANISATIE 

 
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. 

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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ORGANISATIE 
 

ALGEMEEN 
 
Onderwijs 
In de beleidsperiode 2015-2019 hebben de scholen het beleid gericht op de ontwikkeling van een 
Professioneel lerende organisatie. We verhoogden onze kwaliteit door de focus te leggen op ons professioneel 
handelen en persoonlijk leiderschap. Deze ontwikkeling is in 2019 verder geïmplementeerd.  
  
De netwerkgroepen Talent, Wetenschap en Techniek, ICT en Bewegingsonderwijs hebben een vervolg 
gegeven aan de ingezette ontwikkelingen. Er is in 2019 verder gewerkt aan de uitvoering van de 
geformuleerde actiepunten uit de projectgroepen, zie de stand van zaken december 2019 in onderstaand 
overzicht. Die datum is tevens de finish van deze beleidsperiode. 

 

Welk resultaat willen we 
halen? 

Waarom 
(onder-
bouwing / 
aanleiding) 

Wat doen we?  
Acties / activiteiten 
 

Wanneer is het 
gerealiseerd? 

Eindresultaten  
Stand van zaken december 2019 
 

Alle scholen van Bijeen 
hebben een breed aanbod 
gericht op talentontwikkeling 
op verschillende domeinen 
zoals digitalisering, meesterlijk 
ondernemen in Drenthe 
(MOIDscholen OBS De 
Zandloper, OBS Villa 
Kakelbont, OBS De Schuthoek, 
OBS Het Rastholt, OBS Apollo), 
sport, cultuur of Techniek & 
Wetenschap. 

Bijeen daagt 
uit om elk 
talent te laten 
groeien en 
biedt ruimte 
aan elk kind 
om met 
plezier te 
leren. 

Coördinatie door de werk- 
en projectgroepen: 

- Netwerk Talent 

- Projectgroep 
Wetenschap en 
Techniek 

- Projectgroep 
Bewegingsonder
wijs 

- Projectgroep ICT 
Uitwisselen van kennis via 
talentennetwerk en SLO; 
Uitwisselen en kennisdelen 
op Bijeen niveau a.d.h.v. een 
inspiratiebijeenkomst. 

Aanbod gereed:  
1 augustus 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspiratiebijeenko
mst: 
september 2019 

Uit de projectgroepen: 
Netwerk Talent: 

- Elke school heeft een talentvol 
domein gekozen. Elk cluster is bezig 
om een visie te formeren per school. 
Deze stap wordt komend schooljaar 
(2018-2019) als laatste doel verder 
uitgezet in ontwikkeling. 

- De planmatige uitwerking van 
Talentvolle domeinen is in 
ontwikkeling.       

Wetenschap en Techniek: 

- Er is een doorgaande leerlijn 4-16 jaar 
ontwikkeld  

- Voor 2018 is hiervoor scholing 
gepland 

- Er zijn Teach the Teacher 
programma’s ontwikkeld om 
leerkrachten de digitale kennis aan te 
bieden die nodig is om jongeren voor 
te bereiden op hun nieuwe later.  

Projectgroep Bewegingsonderwijs: 

- Alle scholen hebben een 
deelcertificaat sport en bewegen 

- Er is een vakplan bewegingsonderwijs 
Projectgroep ICT: 

- Scholingswensen zijn 
geïnventariseerd. 

- Er is een samenwerking opgestart 
met bovenschoolse ICT (Wolderwijs, 
TalentWesterveld, Promes, 
KitsPrimair en BijeenHoogeveen). 
Deze samenwerking draagt bij aan 
het ontwikkelen van een gevarieerd 
aanbod en het uitwisselen van 
kennis. 

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. 

Verhogen van 
de kwaliteit 
van het 
onderwijsaan
bod en bieden 
van de juiste 
ondersteunin
g aan onze 
begaafde 
leerlingen. 

Coördinatie door netwerk 
Talent; 
Ontwikkelen Bijeen 
document Planning Begaafde 
leerling; 
Ontwikkelen protocol 
‘Begaafde leerling’. 
 
 
 
 

Protocol 
ontwikkeld: 
1 augustus 2018 
 
 
 

- Er is een Bijeen document Protocol 
Begaafde leerling ontwikkeld. 

- Alle Bijeenscholen hebben een 
doorgaande leerlijn voor de begaafde 
leerling. 

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

- Plusklas per cluster 
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Stichting Bijeen is een 
professioneel lerende 
organisatie. 
Er is sprake van persoonlijk 
leiderschap en eigenaarschap 
op schoolniveau, 
leerkrachtniveau, leerling-
niveau en bij de 
stafmedewerkers.  

Door 
persoonlijk 
leiderschap 
en 
eigenaarschap 
ontwikkelen 
en ontplooien 
onze 
leerlingen en 
medewerkers 
zich tot 
evenwichtige 
en sociale 
personen. 
Het komt 
tegemoet aan 
de vereiste 
toekomstige 
vaardigheden. 

Aanleren van vaardigheden 
en gedrag die passen bij een 
lerende professionele 
organisatie. 
Implementeren en borgen 
van de (7) gewoontes bij het 
professioneel handelen en 
inspireren door 

- Trainingssessie 
voor directeuren 

- Instellen 
leerlingenraad 
voor alle scholen 

1 augustus 2017 - In de tweedaagse april’17 hebben de 
directeuren aan dit onderwerp 
gewerkt. De 7 gewoontes waren 
hierbij leidend. 

- Workshops op de Bijeendag 20 
september’17 zijn door leerkrachten 
van de stichting zelf verzorgd. 

- Covey-aanbod binnen Bijeen 
structureel. 

- Een meerderheid van de scholen is 
bezig met de ontwikkeling van 
‘Oplossingsgerichte gespreksvoering 
met leerlingen’: leerlingen worden 
actief betrokken bij hun eigen 
ontwikkeling. 

- Stafmedewerkers doen mee aan het 
Talentraject dat zich richt op groei en 
ontwikkeling van personeel. 

De leerlingenraad: 

- Op één na hebben alle scholen een 
leerlingenraad ingesteld. 

Leerkrachten en 
vakleerkrachten bieden op 
planmatige en structurele 
wijze kwalitatief vernieuwend 
bewegingsonderwijs. 
 
Scholen beschikken over het 
vignet ‘Gezonde School’. 

Uitdragen van 
het gezond 
beleid  van 
Bijeen  

Scholen halen een 
deelcertificaat, bijv. ‘Sport & 
Bewegen’. 
Organiseren water en fruit 
aanbod op alle scholen; 
Organiseren van 
scholingsmiddagen; 
Uitwerken van een gefaseerd 
maatwerkplan vakonderwijs.  

Deelcertificaat 
behaald: 
31 december 
2016 
 
Vignet ‘Gezonde 
School’: 
31 december 
2016 
 
Water en fruit:  
31 december 
2017 
 
2017-2019:  
maatwerkplan 
gefaseerd 
invoeren 

Evaluatie projectgroep Bewegingsonderwijs:  
  

- Alle scholen hebben een 
deelcertificaat sport en bewegen 

- Er is een vakplan bewegingsonderwijs 

- Water en fruit is op alle scholen 
aanwezig, beleidsdocument ‘Gezond 
Beleid’ wordt op alle scholen 
gehanteerd, gezond gedrag wordt 
aangemoedigd. 

 
 

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. 

Past bij de 
visie van 
Bijeen om de 
nieuwsgierige 
en 
onderzoekend
e houding van 
kinderen en 
personeel te 
stimuleren. 
Wij laten 
ouders zien 
dat we op dit 
terrein 
toegevoegde 
waarde 
hebben t.o.v. 
andere 
scholen in de 
regio. 
Versterken 
van de 
doorgaande 
lijn PO-VO. 

Organiseren scholing 
personeel; 
Implementatie van de 
techniekkar op alle scholen; 
 
 
 
Afspraken maken met VO 
(Wolfsbos) over 
samenwerking en 
uitwisseling van wetenschap 
en techniek; 
Aangaan van duurzame 
verbinding PO-VO. 

Scholing 
personeel:  
31 december 
2016 
 
Techniekkar:  
1 augustus 2017 
 
 
 
 
Duurzame 
verbinding PO-
VO:  
1 augustus 2019 

- Er is een inhoudelijke slag gemaakt 
m.b.t. de doorgaande leerlijn tussen 
PO en VO. 

- Beleidsplan W&T op alle scholen 
geïmplementeerd. 

- Alle scholen van stichting Bijeen 
implementeren de techniekkar. 

- Technisch onderwijsassistent 
bovenschools aangenomen voor inzet 
alle scholen. 

- Ministerie: Gelijke Kansen 
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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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ORGANISATIE 
 

Passend Onderwijs 
 

Welke resultaat 
willen we halen? 

Waarom 
(onderbouwing / 
aanleiding) 

Wat doen we?  
 

Wanneer is het 
gerealiseerd? 

Eindresultaten: 
Stand van zaken 
december 2019 
 

We bieden in Hoogeveen 1e 
opvangonderwijs voor 
kinderen van het AZC en 
nieuwkomers. 
 

Bijeen daagt uit om elk 
talent te laten groeien 
en biedt ruimte aan elk 
kind om met plezier te 
leren. 
 
Hoogeveen heeft m.i.v. 
1 februari 2015 een 
nieuwe opvanglocatie 
voor asielzoekers. 
Inzetten bestaande 
expertise. Per november 
2019 met 4 jaar 
verlengd. 

Ontwikkelen 
expertisecentrum bij 
Obs ’t Kienholt 
(afdeling Kienderwijs) 
voor nieuwkomers van 
4-12 jaar.  

1 juni 2015 gestart 
 
Expertisecentrum: 1 
augustus 2019 

- Alle teamleden (ook 
onderwijsassistenten) 
zijn geschoold op 
specifiek aanbod 
zinsbouw d.m.v. de 
cursus ‘Zien is 
Snappen’. 

- Eén van de teamleden 
Kienderwijs biedt een 
dagdeel per week 
ondersteuning aan 2e 
jaars nieuwkomers én 
hun leerkrachten in 
het regulier onderwijs. 

- Ib’er Kienderwijs is 
qua kennis 
aanspreekpunt m.b.t. 
anderstaligen binnen 
netwerk Ib Bijeen. 

Het aannamebeleid wordt 
verbonden met de 
commissie Arrangeren van 
SWV PO 2203 afd. 
Hoogeveen. 
Er is een duidelijk beleid 
inzake basiszorg en de 
grenzen van onze 
ondersteuning. 

Optimaliseren integraal 
aannamebeleid 
Voldoen aan de wet 

Herformuleren 
instrument SOP via 
SWV en door 
ontwikkelen binnen 
stichting. 
Inschrijfformulier 
(inhoud en proces) 
herformuleren; 
Ouderverklaring 
Bijeen aannamebeleid 
delen met collega 
besturen binnen SWV 
PO 2203 

Nieuw SOP: 1 augustus 
2017 
Herformuleren 
inschrijfform.: 
1 mei 2016 
Delen aannamebeleid: 
1 augustus 2016 

- Het netwerk IB werkt 
aan een ‘nieuw’ 
gezamenlijk 
ondersteuningsplan 
voor Bijeen. 

- De schoolspecifieke 
plannen worden of 
jaarlijks of na de 
geldigheidsduur 
bijgesteld. 
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KWALITEITSZORG  
 

Stichting Bijeen heeft de ambitie om op al haar scholen kwalitatief goed onderwijs te bieden. De studiedag in 

september voor alle medewerkers is ‘Kwaliteitszorg’ het onderwerp geweest waarop op diverse manieren 

aandacht aan besteed is. Deze studiedag was de aftrap van het schooljaar dat in het teken staat van 

kwaliteitszorg. Leerkrachten hebben dit jaar geleerd om nog beter toets gegevens te analyseren, doelen te 

stellen en te vertalen naar acties voor hun handelen in de klas. Binnen de clusters en in de teams is verder 

gewerkt aan dit thema.  

 

Met de komst van de beleidsmedewerker Kwaliteit Onderwijs worden 2 keer per jaar kwaliteitsgesprekken 

gevoerd met de directeur (en intern begeleider). Tijdens die gesprekken komen diverse onderwerpen aan bod 

die te maken hebben met de kwaliteitszorg op de school. Ook wordt 1 keer per jaar een zelfevaluatie door de 

directeur ingevuld en tijdens dat gesprek besproken. In de zelfevaluatie geeft de directeur per standaard van 

de inspectie aan hoe hij/zij aankijkt tegen de ontwikkelingen op zijn/haar school en hoe zijn/haar school op 

deze standaard scoort. 

 

Op de eindtoets 2019 hebben vier van de 13 scholen onder de ondergrens van de inspectie gescoord. Voor 2 

van deze scholen was dit volgens verwachting. Voor de andere 2 was dit onverwachts. Deze 2 laatste scholen 

hebben een analyse gemaakt en vervolgens een plan van aanpak om dit schooljaar weer boven de ondergrens 

te scoren.  

 

Sinds enkele jaren worden audits afgenomen op de scholen van Bijeen. In 2019 is een beleidskader audits 

Bijeen opgesteld. In 2019 is er op 4 scholen een audit afgenomen. Rapporten worden intern besproken en 

daar waar nodig wordt er een plan van aanpak opgesteld.  

 

Welke 
resultaat 
willen we 
halen? 

Waarom 
(onderbouwi
ng / 
aanleiding) 

Wat doen we?  
 

Wanneer is 
het 
gerealiseerd
? 

Eindresultaten 
Stand van zaken december 2019 
 

Alle scholen zijn 
‘lichtgroen’ en 
werken duurzaam 
aan hun kwaliteit. 
 
Opbrengsten 
voldoen minimaal 
aan de 
inspectienormen 
 
Eén school van 
Bijeen heeft het 
predicaat ‘goed’ 
volgens het 
inspectiekader. 

Missie en visie 
van bestuur en 
scholen 

Nb: tijdens dit traject is het 
ontwikkelen van inzicht in 
werken aan kwaliteit 
essentieel: eerst werken aan 
kwaliteit, daarna de focus 
richten en houden op stabiele 
opbrengsten. 
Activiteiten hierbij – al 
gerealiseerd: 

- Studiedag augustus 
2015; 

- Inspiratiebijeenkom
sten voor 
leerkrachten en Ib-
ers 

- Voortgangsgesprekk
en algemeen 
directeur – 
directeur 

- Voortgangsgesprekk
en directeur school 
- teamleden 

 
Structureel: 
 

1 januari 2016: 
het aantal scholen 
met risico’s en/of 
attenderingen bij 
de 
eindopbrengsten 
volgens de 
inspectienormen 
is ‘verminderd’. 
 
 
 
 
Vanaf 1 augustus 
2017 (volgens 
inspectiekader):  
Alle scholen een 
regulier 
basisarrange-
ment. 
 
Vanaf 1 augustus 
2018 (volgens 
nieuw 
inspectiekader): 

- Alle Bijeenscholen behaalden 
ook in 2017 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 

- De projectgroep Kwaliteit is 
vraaggestuurd ingezet, de doelen 
voor 2017-2018 zijn bij de 
resultaten voor schooljaar 2017-
2018 geplaatst. Hiervoor wordt 
op de achtergrond gericht 
onderzoek gedaan om te komen 
tot een gedegen advies. 
Omtrent 4 punten is een advies 
geformuleerd: NSCCT, CITO 
basispakket, WMK planning, 
vergelijking Eindtoetsen en ZIEN 
& ParnasSys. 
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Uitvoeren van 
kwaliteitsmetingen, 
zelfevaluaties, interne audits: 
Trendanalyses op bestuurlijk 
niveau, schoolniveau en 
groepsniveau; 
Volgen van individuele leerling-
resultaten; 
Borgen cyclus 
Kwaliteitskaarten WMK-PO; 
Tevredenheidsonderzoeken 
ouders, leerlingen en 
personeel. 
 
 

Min. 1 school 
heeft het 
predicaat ‘goed’  
 

Volgens planning schooljaar 
2017-2018 zou CITO 3.0 voor 
groep 7 bovenschools 
aangeschaft moeten worden. 

- Er is een switch gemaakt m.i.v. 1 
augustus 2017 van ‘voortgangs- 
en beoordelingsgesprekken’ 
tussen de directeur-bestuurder 
(v/h algemeen directeur) en de 
directeuren naar 
waarderingsgesprekken.  

In het najaar 2017 is een onderzoek 
uitgevoerd naar de kwaliteitszorg Bijeen, 
waarbij o.a. de aanpak binnen Bijeen inzake 
kwaliteitsmeting is opgenomen: 

- Alle scholen werken cyclisch met 
het kwaliteitszorgsysteem WMK-
PO. 

- Er is een leidend overzicht 
‘jaarplanning kaartenafname’. 

- Jaarlijks worden flitsbezoeken en 
klassenbezoeken afgelegd. 

- Op alle scholen worden 
trendanalyses gemaakt. 

- Scholen werken op eigen wijze 
aan de interne cyclus van 
kwaliteitsmeting. 

- Opbrengsten worden op 
clusterniveau uitgewisseld. 

- Tevredenheidsonderzoeken 
worden jaarlijks of tweejaarlijks 
uitgevoerd. 

Op alle scholen 
worden 
groepsanalyses 
gemaakt en op 
schoolniveau 
besproken. 

Past bij de visie 
van de 
opbrengstgerichte 
cultuur van 
Bijeen; 
Verhoogt de 
kwaliteit van 
onderwijs; 
Past bij 
ontwikkelen 
persoonlijk 
leiderschap 
leerkrachten. 
 
 

Upgraden competente Ib-ers: 
-scholingsaanbod Ib-ers voor  
duurzame ontwikkeling en 
specialisatie; 
- IB opleidingsaanbod jonge 
mensen; 
- aanbod Kweekvijver 
ontwikkelen  
  
 
 

1 augustus 2017 - Opbrengstvergaderingen vinden 
op alle scholen plaats. 

- Leerkrachten zijn betrokken bij 
de leerresultaten: 
Op alle scholen worden 
groepsanalyses gemaakt. Op de 
meeste scholen maken 
leerkrachten deze analyse zelf, 
op een enkele school wordt dit 
door de ib’er gemaakt en met de 
leerkracht besproken (soms 
samen met de directeur). 

 

Bij de stichting 
Bijeen hebben we 
minimaal één 
excellente school 
en/of een school 
die hieraan 
planmatig werkt. 
Deze school deelt 
de expertise pro 
actief binnen de 
organisatie. 

Werkt kwaliteits-
verhogend. 
Past bij onze visie 
op lerende 
netwerken. 

Trajectdeelname ‘Op weg naar 
excellentie’ (provinciaal 
niveau);  
Deelname aan landelijke lijn 
per  
1 april; 
Via ondernemend leren delen 
met directie en in clusters; 
Aanbod speciale trajecten 
gericht op talenten; 
Uitwisseling in diverse 
netwerken. 

Traject Drenthe: 1 
januari 2016 
gestart 
Traject landelijke 
lijn: start 1 april 
2016 
Minimaal één 
excellente school 
en uitwisseling in 
netwerken:: 
1 augustus 2017 

Het tweejarig traject is juni 2017 succesvol 
afgerond op Obs het Rastholt. 
 

De kwaliteitszorg 
binnen Bijeen is 
op orde. 
De 
kwaliteitszorgcycl
us (PDCA) wordt 
op alle niveaus 
gevolgd, 
geanalyseerd en 
besproken. 
We zijn op 
professionele 
wijze gericht op 

Versterken 
kwaliteitszorg 
door zelfevaluatie 
biedt een 
duurzame 
onderwijsverbeter
ing. 

Scholen maken structureel 
gebruik van de WMK-PO 
kaarten;  
We maken afspraken over 
borging van de PDCA cyclus; 
Directeur-bestuurder directeur 
monitort kwaliteitszorg in 
afstemming met de 
beleidsmedewerker kwaliteit 
onderwijs. 
 

1 augustus 2017 - Uit een extern onderzoek naar 
de kwaliteitszorg op de scholen 
van Bijeen komt naar voren dat 
de kwaliteitszorg binnen Bijeen 
op orde is. 

- Alle scholen werken structureel, 
middels de PDCA cyclus, met het 
WMK-PO kwaliteitszorgsysteem. 

- Overzicht documenten en 
systemen Bijeen inclusief 4-
jarenoverzicht. 
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de 
kwaliteitsontwikk
eling van onze 
organisatie. 

- Twee keer per jaar 
kwaliteitsgesprek. 

- Interne audits. 

- Aandacht voor de voortgang van 
de (Bovenschoolse) 
Kwaliteitszorg Bijeen wordt 
vervolgd door: 

 prioriteren van 
verbeterpunten door 
de directeuren 

 plan van aanpak voor 
vervolg 

 verbinding leggen met 
nieuw te formuleren 
strategisch beleid 
voor de periode 2019-
2023 
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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 2019 uit Strategisch beleidsplan en behaalde resultaten bij Ouderbetrokkenheid: 

Welk  
resultaat 
willen we 
halen? 

Waarom? 
(onderbou
wing / 
aanleiding) 

Wat doen we?  
 

Wanneer is het 
gerealiseerd? 

Eindresultaten 
Stand van zaken december 
2019 
 

Er is sprake van 
ouderbetrokkenheid 
(ouders voelen zich 
mede 
verantwoordelijk 
voor de 
schoolontwikkeling 
van hun kinderen)  
 
Ouders zijn 
ambassadeurs van 
Bijeen. 

Positieve 
beïnvloeding 
van de 
leerprestaties 
van de 
leerlingen door 
betrokkenheid 
ouders; 
Bijdrage aan 
positieve 
beeldvorming 
van de scholen 
van Bijeen; 
 
 

Ouders motiveren tot 
ambassadeurschap; 
Ouders betrekken bij 
opbrengstgericht werken. 
Ouders uitnodigen voor / 
betrekken bij thema 
bijeenkomsten binnen de 
(G)MR 
 
 
 
 
 

Ambassadeurschap starten: Nu 
 
Gerealiseerd:  
januari 2018 
 
 

Ambassadeurschap ouders: 

- Het ambassadeurschap 
van ouders ontwikkelt zich 
wisselend op de scholen, 
van ‘laagdrempelige 
contacten’ en ‘ouders zijn 
onze beste ambassadeurs’ 
tot ‘nog onvoldoende’ en 
‘is in ontwikkeling’.  

 
Hoe worden ouders betrokken bij 
opbrengstgericht werken? 

- Alle scholen zijn hiermee 
bezig, de communicatie 
naar ouders is gericht op 
opbrengsten van hun 
kinderen. Dit komt o.a. tot 
uiting in:  

 gesprekken 
met ouders aan 
het begin van 
het schooljaar 
over 
verwachtingen 
en doelen; 

 gesprekken 
met ouders 
over de 
ontwikkeling 
van hun kind; 

 mogelijke 
ondersteuning 
thuis; 

 een didactisch 
partnerschap 
met ouders 

 
Hoe is de betrokkenheid bij 
themabijeenkomsten binnen de 
(G)MR? 

- We zien een wisselend 
beeld in deelname van 
ouders aan 
themabijeenkomsten. 

- De (G)MR verschilt in het 
organiseren van 
themabijeenkomsten. 
Deze worden door de 
deelnemers inhoudelijk als 
sterk beoordeeld. 
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Er is een Digitaal 
Ouderportaal 
waarbij alle ouders 
de leerresultaten 
van hun kinderen 
kunnen inzien. 
 
 

Optimale 
uitwisseling 
met moderne 
middelen. 
Vergroten 
ouderbetrokken
heid en 
motivatie van 
ouders. 
 

Oriëntatie op mogelijkheden; 
Selecteren en uitvoeren 
pilot; 
Informeren ouders en 
leerkrachten; 
Evalueren en borgen van het 
traject. 
 
 

Oriëntatie: 2015-2016 
Keuze maken en pilot: 2016-
2017 
Evaluatie: 
 1 september 2018 
Borging:  
1 augustus 2019 

Voorstel van de projectgroep ICT: 
elke school bepaalt of ze gebruik gaan 
maken van een ouderportaal.  
 
Sommige scholen gebruiken naar 
tevredenheid  ‘Klasbord’ voor directe 
communicatie, anderen zijn bezig 
met een proeflicentie voor PARROT of 
maken gebruik van ParnasSys voor 
het versturen van nieuwsbrieven naar 
ouders. 
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Realisatie van een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn 
 

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

van 2 tot en met 12 jaar. 2019 is het vierde 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.  
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Klachten 
 

In 2019 zijn bij onze stichting geen formele klachten binnengekomen. 

 
Communicatie 
 

Doelen 2019 uit Strategisch beleidsplan en behaalde resultaten bij Communicatie: 

 

Welk resultaat 
willen we 
halen? 

Waarom? 
(onderbouwing / 
aanleiding) 

Wat doen we?  
 

Wanneer is 
het 
gerealiseerd? 

Eindresultaten 
Stand van zaken december 
2019 
 

Er is een cultuur van 
lerende netwerken 

Er is behoefte aan brede 
kennisdeling. Dit werkt 
kwaliteitsverhogend. 

Netwerken clusters Bijeen, School 
aan Zet starten, inrichten en 
consolideren. 

1 augustus 2016 De cultuur van lerende netwerken 
wordt geïmplementeerd. De bijdrage 
van School Aan Zet is beëindigd. De 
netwerken zijn doorgegaan, ze draaien 
volop en worden gemonitord. De 
voortgang van de netwerken komt 
regelmatig in de regiegroep aan de 
orde. 
 

De medewerkers 
van Bijeen zijn 
professionals in het 
gebruik van ICT in 
het onderwijs. 

Werkt 
kwaliteitsverhogend; 
Past bij toekomstgericht 
onderwijsaanbod. 

Ontwikkelen van een visie op het 
gebruik van digitale systemen en 
digitalisering van 
onderwijsmiddelen; 
Beleidsplan ontwikkelen; 
Uitwerken ‘Beleidsplan ICT 2016-
2019’;  
Organiseren van professionalisering 
d.m.v. scholing van de leerkrachten 
(vaardigheden, Mediawijsheid); 
Delen van vaardigheden op ICT-
gebied waarover collega’s van 
Bijeen beschikken; 
Vaststellen vernieuwd protocol 
‘Sociale Media’ en opstellen van 
een bruikbaar mediaoverzicht. 
Ouderportaal invoeren (zie 
ouderbetrokkenheid) 

Visieontwikkeling: 
2015-2016 
 
Beleidsplan ICT: 1 
april 2016 
Uitwerken plan: 
2016-2019 
 
Scholing: 2017-
2018 
 
Mediaprotocol: 
2016-2017 
 
 
 

Evaluatie ICT projectgroep: 

- Scholingswensen/behoeften 
zijn geïnventariseerd. 

- Werkplekken zijn 1:4 

- De scholen beschikken over 
een Beleidsplan ICT. 

- Er is een protocol ‘Media en 
PR, Leerlingen en 
Medewerkers’ vastgesteld. 

- Op 6 scholen is SharePoint 
geïnstalleerd.  

- Directie en Ib’ers hebben 
zich in ParnasSys geschoold. 

- Op alle scholen wordt met 
chromebooks gewerkt. 

- Het onderdeel 
programmeren is 
geïmplementeerd. 

 

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

Versterken positief 
beeld van Bijeen in 
Hoogeveen; 
Behoud marktpositie; 
 
Vanuit de visie op een 
cultuur van lerende 
netwerken. 

- - Jaaroverzicht persmomenten 
opstellen 

- - Werven van ouders voor 
ambassadeurschap, afspraken 
vastleggen op schoolniveau, 
invoeren ambassadeurschap; 

- - Draaiboek PR voor jaarlijkse open 
dag uitwerken; 

- - 2 x per jaar uitgevoerde activiteit 
wordt door elke school gedeeld 
d.m.v. persbericht in plaatselijke of 
regionale media; 

- - Organiseren 
opvoedingsevenement Bijeen – 
verbinden met project  ‘Jong 
Hoogeveen’ van de gemeente. 

Jaaroverzicht 
persmomenten: 
2015-2016 
 
Invoeren 
ambassadeur-
schap: januari 
2018 
 
Draaiboek: 2015-
2016 
 
Jaarlijks 
persbericht: 
m.i.v. 2016-2017 
 
Opvoedings-
evenement: 
2017-2018 

De scholen maken veel gebruik van de 
mogelijkheid om de media te 
gebruiken.  
De PR projectgroep gaat het contact 
tussen de scholen over PR versterken 
door het organiseren van 
bijeenkomsten voor de PR-
contactpersonen – start januari 2018. 
 
Het opvoedingsevenement Bijeen is 
gepland in 2018. 
 
 
 
 
 
 
Bijeen maakt het verschil in Hoogeveen. 
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We hebben een 
actuele, 
uitnodigende 
website. 

Visitekaartje van de 
Stichting  
Duidelijke en actuele 
informatie bevordert 
goede communicatie. 

Afspraken maken over het ‘up to 
date’ houden van de website van 
de Stichting. 

1 augustus 2016 Ee een werkgroep samengesteld die in 
2018 met een voorstel zal komen naar 
de regiegroep. In de werkgroep zitten 
de bovenschools ICT-er en twee ICT-ers. 
Januari 2020 zijn alle nieuwe websites 
in de lucht. 

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

Bevordert duurzame 
kwaliteitsrelatie tussen 
bestuur, directie n GMR. 
Draagt bij aan 
neerzetten van een 
stevige organisatie. 

Verbetering en intensivering van de 
samenwerking met de GMR en 
externe partijen. 
 
Ontwikkelen van uniformiteit op 
intranet over GMR informatie. 
 
Organiseren van een 
themabijeenkomst minimaal 1 x 
per jaar (januari 2016) 

1 december 2015 
 
 
 
2016-2017 

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

 
Jaarlijks vindt er een themabijeenkomst 
plaats.  
 
De directeur-bestuurder heeft 
voorafgaand aan iedere GMR-
vergadering overleg met het DB van de 
GMR. 
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Huisvesting  
 

Nieuwbouw Goudvink 
In januari 2019 hebben de meervoudig onderhandse aanbesteding voor de percelen aannemer en installateur 
plaatsgevonden. De beoordeling en voorlopige gunning zijn in maart 2019 afgerond. Na de gunning was het 
benodigde budget voor de nieuwbouw helder; dit was voor de wethouder nodig om de gemeenteraad om 
extra budget te vragen.  
 
In mei 2019 heeft de gemeenteraad extra budget toegekend voor de nieuwbouw van KC Wolfsbos. Met de 
toekenning van het budget zijn de werken in mei definitief gegund aan de aannemer en de installateur. In mei 
2019 is gestart met de uitvoeringsfase van de bouw, volgens de planning zal de oplevering van het KC 
Wolfsbos in juli 2020 zijn.  
 
In november is gestart met het overleg exploitatie en beheer van het KC Wolfsbos, dit zal verder uitgewerkt 
moeten worden in 2020. 
 

Huisvesting Villa Kakelbont 
In 2019 zijn de plannen voor de renovatie van de Villa Kakelbont opnieuw herzien, het beschikbaar gestelde 
budget € 375.000,- is hierin leidend geweest. Naast het beschikbaar gestelde budget vanuit de gemeente heeft 
Bijeen onderzocht hoeveel eigen middelen Bijeen kan bijdragen. Ruimte hiervoor ligt in het naar voren halen 
van werkzaamheden uit het bestaande meer jaren onderhoudsplan. Het budget voor de renovatie is na 
toevoeging van eigenmiddelen vanuit Bijeen € 500.000,- 
 
Onder begeleiding van Lindhorst en Van Maanen en Zwart architecten is een nieuw ontwerp gemaakt. Op 
basis van het nieuwe voorlopig ontwerp heeft Lindhorst een kostenraming gemaakt. Deze kostenraming heeft 
als uitgangpunt gediend bij het uitvragen van offertes bij een drietal aannemers, de offertes en de voorlopige 
gunning zal in februari 2020 gedaan worden. Uitgangspunt is dat de werkzaamheden in de zomervakantie van 
2020 uitgevoerd zullen worden. Naast de renovatie van het gebouw zal het buitenterrein ook aangepast 
worden. Samen met de Gemeente Hoogeveen wordt gekeken hoe het buiten terrein ingepast kan worden in 
het Park Dwingeland.  
 
In 2020 zal nader overlegd gevoerd moeten worden over de uitvoering van de renovatie en zal blijken wat er 
wel of niet uitgevoerd kan worden.  
 

Meubilair 
In 2019 is het investeringsplan voor de periode 2018-2037 bestuurlijk vastgelegd. Op een aantal scholen is 
conform het plan het meubilair voor de groepen 3 tot en met 8 vervangen, daarnaast zijn op de bureaustoelen 
van de leerkrachten vervangen. Een deel van de in 2019 geraamde vervanging is doorgeschoven naar 2020, 
het betrof hier met name vergaderstoelen. 
 

Het integraal huisvestingsplan 
Jaarlijks wordt vanuit de gemeente een integraal huisvestingsplan(IHP) opgesteld. Onderwijs huisvesting is een 
onderdeel van het IHP, het IHP geeft zicht op het jaarplan  voor 2019 alsmede een doorkijk voor de komende 
jaren. Nieuwe wetgeving schrijft voor dat gemeenten dit voor een periode van minimaal 16 jaar moeten 
vastleggen. Opbrengst in 2019 is geweest dat alle schoolbesturen(PO, VO en SO) een gezamenlijke 
inhoudelijke visie op de onderwijshuisvestingsopgave  hebben ondertekend. In december  2019 zijn 
schoolbesturen en het college overeengekomen dat het  perspectief op financiering, de exacte 
financieringsbijdrage bepaald moet worden  op basis van de omvang van de huisvestingsopgave De hoogte van 
de substantiële meerjarige financieringsbijdrage kan 2 miljoen of meer zijn.  
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Organisatie 
 

 

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 2019 vijf reguliere vergaderingen gehouden.  
 

Onderwerpen tijdens de vergaderingen van de GMR waren o.a.: 
 

- Vakantieregeling 2019-2020 

- (Concept) arbobeleidsplan 

- Verzuimcijfers 2019 

- Bezetting DB GMR 

- Scholing MR-en 

- Jubilea scholen beleid   

- Stakingen  

- Rol vertrouwenspersoon 

- AVG voorlichting   

- Concept jaarverslag 2018  

- Terugblik op studie 2-daagse directeuren Bijeen: Thema: Leiderschap en grenzen stellen 

- Website Bijeen 

- Werkverdelingsplan  

- Arbo beleidsplan       

- Fisc Free 

- Secundaire arbeidsvoorwaarden     

- Strategisch Beleidsplan 2019-2023    

- Vervolg kleine scholen beleid 2019-2023   

- Personele zaken 

- Actualiteit huisvestingszaken 

- overstap naar andere rechtspositie WNRA 

- Bestuursformatieplan      

- Bijstelling gesprekkencyclus            

- De RvT, dichtbij en op afstand 

- Evaluatie GMR schooljaar 2018-2019 

- Beleidsplan meubilair  

- Stuk “van startbekwaam naar basisbekwaam”    

- Medewerkerstevredenheidsonderzoek  

- Werving nieuwe RvT leden: samenstelling commissie 

- Kerstbijeenkomst 2019 

- Concept begroting 2020  

- Thema avond 31 oktober 2019      

- Voorstel waardering vervangingsoplossing      

- Wet: Werken in Balans  

- Advies- en/of instemming op beleidsvoorstellen 
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Strategisch personeelsbeleid    
Stichting Bijeen heeft de ambitie om een Bewust Ontwikkelingsgerichte Organisatie te zijn (hierna BOO). De 

vraag is daarbij hoe breng je dat in de praktijk en wat versta je eronder? Bij Stichting Bijeen zijn de P&O 

uitdagingen rondom de thema’s duurzame inzetbaarheid, loopbaanbeleid, mobiliteit en inzetten op 

talentontwikkeling van eigen personeel daarbij belangrijk. Nieuw denken over leren en ontwikkelen bestaat 

al langer binnen de stichting. Maar hoe maak je de overstap naar ‘nieuw doen’? Door in werk- projectgroepen 

beleid  de komende jaren verder te ontwikkelen en het personeel mogelijkheden te bieden om zich te 

ontwikkelen, zowel verticaal als horizontaal. Stichting Bijeen wil proactief anticiperen op de beschikbare 

personeelsinformatie over uitstroom. In de continuïteitsparagraaf van dit jaarverslag is dit in getallen 

uitgewerkt.  

 

Toekomstige ontwikkelingen: 

Daarnaast wil Bijeen een aantrekkelijke werkgever blijven en zijn ook, om op een gespannen arbeidsmarkt 

het onderscheid te kunnen maken. De nieuwe cao biedt deze mogelijkheden ook. De P&O thema’s hierboven 

beschreven zullen de komende 4 jaar ook verder uitgewerkt worden. Het einddoel is om een bewust 

ontwikkelingsgerichte organisatie te worden. 

 

Binnen Bijeen maakt elke school een eigen school-jaarplan waarin zij de beleidskaders verder uitwerken, de 

invulling, accenten, profilering kunnen en mogen per school verschillend zijn. Op basis van het strategisch 

beleidsplan en de actualiteit worden de meeste beleidsvoorstellen voorbereid door medewerkers van het 

stafkantoor en daarna door werk- en projectgroepen verder uitgewerkt. Deze voorstellen worden door de 

directeur bestuurder geagendeerd voor directieberaad, GMR en na instemming of advies verspreid onder de 

betrokkenen. Ook de professionalisering van de medewerkers van Bijeen worden op team- als ook op directie 

niveau besproken en zijn gekoppeld aan de strategische doelen van Bijeen en van de scholen zelf. 

Vanuit het personeelsbeleid wordt met het systeem Werken met Kwaliteitskaarten PO gewerkt. Dit systeem 

wordt binnen de stichting Bijeen gebruikt, om de kwaliteit van onderwijs en van het lesgeven, vast te leggen, 

te volgen, jaarlijks te evalueren en te borgen.  

 

In 2019 is er nog in december een nieuwe cao voor het primair onderwijs afgesloten. Een grote verandering is 

dat directeuren en onderwijsondersteunend personeel opnieuw ingepast moeten worden in de nieuwe functie 

omschrijvingen die gemaakt zijn. Het functiehuis moet op 1-8-2020 gereed zijn. Dit krijgt z’n verdere beslag 

derhalve in 2020. 

 

In 2019 is ook het traject start-basis-vakbekwaam afgerond. Dit traject heeft als doel om startend personeel 

beter te kunnen begeleiden en daarnaast scholingsmogelijkheden te bieden om zo door te groeien naar basis- 

vakbekwame leerkracht. Hiervoor is ook een Bijeen academie ingericht en via een digitale portal kunnen de 

startende en basisbekwame leerkrachten, in overleg met de directeur van de school, diverse cursussen 

volgen. Eind van het jaar zijn vacatures opengesteld voor leerkrachten met als aandachtsgebied coachen. 

Inmiddels zijn een aantal coaches benoemd en zij gaan de desbetreffende doelgroep coachen. 

 

Ook in 2019 was de gemiddelde leeftijd van onderwijsgevende personeel 37 jaar net als in 2018. 
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Strategisch personeelsbeleid (vervolg) 
 

2019 heeft ook in het teken gestaan om nieuw personeel te werven. Het wordt steeds lastiger om 

gekwalificeerd personeel te vinden. Bijeen participeert in zij-instroom trajecten, biedt betaalde Lio plaatsen 

aan en werkt hierin samen met collega besturen en hogescholen (Hanze- en Stendencollege). Ook wordt er 

gezocht naar personeelsleden die terug wil keren in het onderwijs. Bij Bijeen zijn het afgelopen jaar 7 

herintreders begonnen. Voor de langdurige inval lukt het om vacatures in te vullen, maar voor de 

kortdurende inval is dit moeilijker. Tijdens een griepperiode zijn er soms geen invallers beschikbaar. Om kort 

durende inval op sommige momenten in te kunnen vullen, heeft Bijeen samenwerking gezocht met Sparkle 

Support. Zij kunnen een dag creatief invullen met een vakdocent. Op het gebied van inval werkt Bijeen ook 

samen met 9 andere schoolbesturen in Drenthe en de kop van Overijssel. Via het digitale programma 

“Vervangingsmanager” worden alle invallers ingeschreven en ingepland. Ook wordt actief via sociale media 

gezocht naar nieuwe potentiele leerkrachten.  

 
Gezondheidsbeleid 
 

Het verzuimpercentage was in 2019 4,9 procent; dit is iets hoger dan in 2018, toen was het verzuim 4,5 

procent. Al een paar jaar is het verzuim in de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar het hoogst en dit verzuim 

duurt ondanks allerlei interventies relatief lang. Een nieuwe arbodienst met een arbeidsdeskundige en extra 

begeleidingsinterventies, hebben vooralsnog niet geleid tot om een verkorting van dit verzuim. Het verzuim is 

in de meeste gevallen mentaal gerelateerd. Het landelijk verzuimcijfer voor onderwijsgevend en 

ondersteunend personeel was in 2018 5,9 procent. Het landelijk verzuimcijfer 2019 is nog niet bekend. Bijeen 

zet bij voortduring in op een laag ziekteverzuim, en houdt dit zowel op school- als bestuursniveau prominent 

op de agenda. 
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ORGANISATIE 
 

 

 

Doelen 2019 uit Strategisch beleidsplan en behaalde resultaten bij Personeel: 

Welke resultaat 
willen we halen? 

Waarom? 
(onderbouwing 
/ 
aanleiding) 

Wat doen we?  
 

Wanneer is het 
gerealiseerd? 

Eindresultaten 
Stand van zaken december 
2019 
 

Alle leerkrachten 
beschikken over een 
Bekwaamheidsdossier
. 

Kansen bieden aan 
leerkrachten en 
versterken van de 
onderwijskwaliteit. 

Ontwikkelen van een drie-jarig 
scholingsprogramma voor de 
startende leerkrachten en 
vakbekwame leerkrachten. 
De F-B gesprekkencycli 
aanpassen. 
Ontwikkelen programma om 
personeel duurzaam inzetbaar te 
houden. 
 
Afspraken over gebruik 
Bekwaamheidsdossier 
vastleggen. 
 

Op alle scholen 
gesprekken voeren:  
2015-2016; 
Gesprekkencycli 
aanpassen: 1 augustus 
2016; 
Programma duurzame 
inzetbaarheid 
ontwikkeld: 
1 augustus 2017; 
Bekwaamheids-dossier: 
1 augustus 2017; 
Voortgangs-gesprekken 
directeuren-alg.dir.: 
1 januari 2016. 

Bekwaamheidsdossier: 
In 2017 is de Wet Beroep Leraar en het 
Lerarenregister aangenomen. Met deze 
wet is het schoolbestuur nu verplicht 
om bij het opstellen en uitvoeren van 
dit beleid rekening te houden met de 
basisprincipes van goed leraarschap die 
onderdeel zijn van een professionele 
standaard van leraren en met leraren 
afspraken te maken om ieders 
verantwoordelijkheid goed te regelen.  
Dit is opgenomen als professionele 
standaard in het professioneel statuut. 
Beide zijn onderdeel van de Wet Beroep 
Leraar en het Lerarenregister. 
Er moeten op school afspraken worden 
gemaakt over de afstemming van de 
professionele ruimte van de leerkracht 
en het schoolbeleid. Bij Bijeen is dit in 
ontwikkeling. 
 
Duurzame inzetbaarheid: 
Er is een ‘Routeplan Duurzame 
inzetbaarheidstrajecten’ ontwikkeld. 
Doel is om eigen personeel blijvende 
kansen te bieden voor vitaliteit en groei 
en ontwikkeling in hun loopbaan. Er is 
hiervoor een leerwerktraject uitgewerkt 
voor 10-15 personeelsleden met een 
loopbaan- of ontwikkelwens. 
Er is een beschikking 
arbeidsmarktplatform voor subsidie 
ontvangen voor dit traject. 
Het programma werd in 2018 in totaal 6 
groepssessies uitgevoerd. 
Met alle directeuren worden in 
februari’18 ambitiegesprekken gevoerd. 
December 2018 wordt het traject 
geëvalueerd en vindt een meting  plaats 
over de opbrengsten van het proces. De 
directeur-bestuurder brengt een advies 
uit over de transitie directeuren voor de 
komende jaren. 
 
Gesprekkencyclus: 
De beoordelende gespreksvoering zal 
worden aangepast. In schooljaar 2017-
2018 wordt dit ontwikkeld naar een 
waarderende gespreksvoering. De 
directeur-bestuurder zet deze nieuwe 
wijze van gespreksvoering in het 
genoemde schooljaar in als pilot. Er zal 
in schooljaar 2018-2019 door de 
directeuren een vervolg worden 
gegeven in het voeren van 
waarderende gesprekken met hun 
medewerkers. 
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De positie van de 
interne begeleider 
binnen de stichting 
Bijeen is helder 
geformuleerd. Ib-er is 
een functie. 

We willen de 
kwaliteit van Ib-er 
verbeteren en 
waarborgen. 
 

Herschikking Ib-ers 
(herpositionering) 
Projectgroep Ib werkt positie van 
de  
interne begeleiding uit; 
De taak wordt een functie LB; 
Professionalisering koppelen aan 
functie. 

Herschikking Ib-ers: 
1 augustus 2016 
 
Ib-er als functie, helder 
geformuleerd: 
1 december 2016 

Zie de informatie over duurzame 
inzetbaarheid. Ontwikkelwensen van 
personeel zijn opgenomen in het 
‘Routeplan Duurzame 
inzetbaarheidstrajecten’. 
 
 
 

 

30 % van onze 
leerkrachten is 
benoemd in LB schaal 
 
 
 
 
 
 
Functiemix benoemen 
verv. LB LKR 

Positie en rol van de 
leerkracht moeten 
duidelijk worden 
omschreven. 
 
Onderwijskwaliteit 
versterken door het 
versterken van 
differentiatievaardig
heden (afstemmen 
van instructie, 
verwerking, 
onderwijstijd, 
volgen en 
analyseren van de 
voortgang van de 
leerlingen en bieden 
van planmatige 
zorg) van de 
leerkrachten. 

Projectgroep Functiemix werkt 
functiemix uit; 
Duidelijk omschrijven van de 
positie en rol van de leerkracht; 
tevens de specialist en de 
excellent functionerende 
leerkracht; 
Meerwaarde voor de 
school/stichting verduidelijken. 
Scholingsprogramma 
vakbekwaam (start – basis – 
vakbekwaam) invoeren; 
 
 

LB leerkrachten: 
augustus 2016: 8 
vacatures LB benoemd 
augustus 2017: 4 
vacatures LB benoemd 
 
Scholingsprogramma 
starten: 
2015-2016 

Percentage leerkrachten benoemd in 
schaal LB 
In 2017 is met de functiemix een 
nieuwe start gemaakt. Er zijn twee 
bijeenkomsten geweest met 
directeuren waarin het stimuleren van 
leerkrachten in dit kader is belicht. 
Dit schooljaar (2017-2018) zijn er geen 
aanmeldingen ontvangen van 
leerkrachten die een masteropleiding 
willen uitvoeren. De animo van 
leerkrachten om een opleiding te 
volgen is laag. Als oorzaak hiervoor 
wordt aangegeven dat de eisen erg 
hoog zijn. 
 
 
Scholingsprogramma start-basis-
vakbekwaam: 
Er komt meer lijn in het 
scholingsprogramma. We zien meer 
afstemming met en ontwikkeling vanuit 
het strategisch beleid. In schooljaar 
2018-2019 zal een budget aan het 
scholingsprogramma worden 
gekoppeld. 
 
De coaching en begeleiding van jonge 
leerkrachten is gerealiseerd, elke school 
heeft een mentor / coach gedurende 3 
jaren.  
Voor een driejarig scholingsprogramma 
is een aanzet gemaakt, maar moet nog 
verder ontwikkeld worden voor de 
startende-basis leerkrachten en 
vakbekwame leerkrachten. 
Er is een aantal leerkrachten bereid om 
de coachingsopleiding te volgen. Per 
december 2019 zijn er 5 benoemd. 

Bij vervanging wordt 
het eigen risico door 
de stichting zelf 
gedragen. 
 
Hieraan gekoppeld: 
We voeren een 
structureel beleid 
inzake ‘gezond 
personeel’. 

Eigen risico dragen 
biedt voordelen 
t.o.v. regeling bij het 
Vervangingsfonds. 
We willen ‘gezonde 
scholen’ met 
leerlingen én 
leerkrachten. 
Een vitale 
organisatie vraagt 
om vitale 
medewerkers en 
vitale medewerkers 
maken een vitale 
organisatie. 

De stappen naar het dragen van 
eigen risico: van 
vervangingsfonds naar ERD 
 
Informeren en communiceren 
t.b.v. actieve leerkrachten die fit 
zijn, mentaal en fysiek. 
Invoeren vignet ‘Gezonde school’ 
 
Opzetten nieuwe werkgroep 
Beleid vitale medewerkers vitale 
organisatie, gekoppeld aan 
gezond gedrag. 
 

1 januari 2016   
 
ERD: 15 maart 2016 
 
Vignet gezonde school: 
31 december 2016 
 
Beleid gezond 
personeel: 
1 augustus 2017  

Beleid vitale medewerkers:  
Er is nog geen sprake van beleid, maar 
vooral van activiteitengerichtheid, zoals 
bijv. de Cascade-run, Beachvolleybal, 
deelname aan cultuurfestiviteiten. Wel 
kunnen medewerkers via een fiscale 
regeling een tegemoetkoming 
ontvangen voor hun sportlidmaatschap. 
Dit wordt meegenomen naar de 
volgende beleidsperiode. 
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Bijeen kent een 
professionele 
werkomgeving met 
een feedbackcultuur, 
waarbij sprake is van 
eigenaarschap. 
 
We beschikken over 
actieve, 
ondernemende 
leidinggevenden. 
 

Persoonlijk 
leiderschap 
bevordert een 
professionele 
werkomgeving. 
Goed opgeleide en 
gedreven 
leidinggevenden 
staan voor goed 
openbaar onderwijs.  
 
Het marktaandeel 
van stichting Bijeen 
wordt op peil 
gehouden / 
vergroot. 

Ontwikkelen en vastleggen van 
uniforme bestuurlijke afspraken 
over het faciliteren van 
leidinggevenden. 
Herinrichten 
managementstructuur. 
 
Bevorderen van een 
professionele werkomgeving. 
 
Jaarlijkse tweedaagse met 
directeuren en (deel van) 
stafmedewerkers. 

Herinrichten 
managementstructuur: 
1 augustus 2015 
 
Eigenaarschap en 
actieve, ondernemende 
leidinggevenden: 
31 december 2016 
 
Jaarlijks: tweedaagse 

De tweedaagse 2017 stond in het 
thema van professionele ontwikkeling 
van de directeuren en de professionele 
werkomgeving: 

 Autonomie bij 
leren en 
ontwikkelen 

 Vitaliteit en 
samenwerking 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

Inzetten op kwaliteit 
van medewerkers 
biedt onze 
leerlingen uitdagend 
onderwijs en 
optimale 
toekomstkansen.  

Aanbod creëren om de 
vaardigheden op divers gebied 
(bijv. differentiatie, 
hoogbegaafdheid, onderzoek, 
wetenschap en techniek, 21st 
century skills, cultuureducatie, 
eigenaarschap van leerlingen, 
sociaal-emotioneel, pedagogisch) 
te versterken. 
 
Ontwikkelmogelijkheden bepalen 
t.a.v. scholingsaanbod tot wo-
bachelor of hbo-/universitaire 
master. 

2016-2017 
 
 
Doorlopend aanbod 
(incl. aanbod hbo/wo) 

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

 begrijpend lezen 
 doelen en datamuur 
  combinatiegroepen 
 talentontwikkeling  
 communicatie met ouders 
 Building learning Power 
 Dalton nascholing 
 Kids’Skills 
 Expliciete Directe Instructie 

(EDI) 
 Close Reading 

 
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 2019 
gestegen. 

Alle leraren van Bijeen 
zijn in het 
Lerarenregister 
ingeschreven. 

Versterken 
vaardigheden 
leerkrachten en 
kwaliteitsbeleid van 
de scholen. 

Informatie verstrekken. 
Inschrijven in het register. 
 

1 oktober 2017 De inschrijving in het register is een jaar 
uitgesteld. Het is niet duidelijk hoeveel 
leerkrachten zich momenteel al hebben 
laten inschrijven. 

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

Werkt stimulerend 
en motiverend; 
nieuwe Cao biedt 
kansen om 
persoonlijke doelen 
en schooldoelen te 
behalen. 

In dialoog met medewerkers over 
het realiseren van ambities en 
passende scholing en 
ontwikkeling.; 
Organiseren van tweejaarlijkse 
studiedagen met de hele 
organisatie; 
Maken van afspraken over 
gezamenlijke ambities tijdens 
deze studiedagen. 

2017-2018 
 
Doorlopend traject 

Zie de informatie Professionele Statuut.  
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. Jaarlijks staat 
in april de regiegroep in het teken van 
nascholingsbeleid. Wensen worden per 
school geïnventariseerd en daar waar 
mogelijk geclusterd.  

Het mobiliteitsbeleid 
is geëvalueerd en 
eventueel bijgesteld. 

Ontwikkeling en 
professionalisering 
van leerkrachten en 
directies. 

Coördinatie door Werkgroep 
Personeel; 
Overleg met algemeen directeur. 

2017-2018 
 
 

In 2014 is het mobiliteitsbeleid 
opgesteld: een leerkracht kan mobiliteit 
aanvragen binnen de eigen school of 
naar een andere school. Mobiliteit 
wordt gezien als een vrijwillige 
verandering vanuit de eigen 
ontwikkelwens. 
Formele evaluatie van het beleid vond 
in 2018 plaats. 
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PERSONEEL 

 
Sociaal jaarverslag 
 

Bijeen, Stichting 
openbaar primair 
onderwijs 
Hoogeveen 

            

Kalenderjaar 2019  
peildatum 31-12-
2019 

            

Aantal 
personeelsleden 

11IR 12UZ 13AZ 13GQ 13UL 13XW 18NA 22KM SWV AN96 Vaste 
Inval 

Totaal 

- Mannen,  voltijd 0 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 9 

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

Totaal mannen                       28 

                          

- Vrouwen, voltijd 1 5 5 1 1 3 1 2 0 0 0 19 

               deeltijd 5 28 15 15 19 23 3 6 2 5 7 128 

Totaal vrouwen                       147 

                          

Totaal medew. 
Bijeen 

7 38 23 19 22 30 5 9 3 9 10 175 

                          

Gemiddelde 
lft.leerkrachten 

                      37 jaar 

Ziektepercentage           Kalenderjaar 
2019 

          4,9% 

                        0 

Personeel via 
derden: 

                        

Detachering/eigen 
bureau  

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   2 

Payroll Roler 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1   3 

Totaal 
medew.derden 

                      5 

                          

Totaal 
medewerkers 

                      180 

                          

Deelname aan:                         

Levensloop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

Vakbond  4 15 12 12 12 13 2 5 3 1 
 

79 

Uitruil reisk.ww 8 31 13 16 19 18 6 6 3 5   125 

Staking  Maart 1 21 11 10 6 12 6 5 0 0   72 

Staking November 3 20 15 10 4 17 1 4 0 0   74 
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Verzekeringen:                         

IPAP 0 9 6 7 4 8 2 2 1 4   43 

                          

Verlof:                         

Budg.oudere wn 
overg.recht 

0 5 3 1 1 2 0 0 0 0   12 

Zwang.verlof 1 2 1 1 4 0 1 0 0 1   11 

Betaald oud.verlof 0 4 0 2 4 3 0 1 0 1   15 

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

Lang Betaald verlof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

Lang Onbetaald verlof 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1 

                          

Jubilea                         

Jubileum 25 jaar 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0   2 

Jubileum 40 jaar 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1   4 

                          

Ontslag:                         

 
FPU/Deeltijdpensioen 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0   2 

Vast 
personeel/eig.verzoek 

0 3 1 4 4 1 0 1 0 0   14 

Ontslag WGA/WIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019 
 
 

 
Inleiding 
 

Het jaar 2019 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.  Een groot deel van het 

positieve effect wordt veroorzaakt door de eenmalige extra uitkering (bijzondere bekostiging) van het 

ministerie van OC&W (€ 111.000) dit bedrag is in zijn geheel ontvangen in 2019 en is bedoeld ter dekking van 

de extra lasten in 2020 vanwege de nieuwe cao PO, de extra uitkering in februari van 33 % en € 875 naar rato. 

Daarnaast is een deel van de stijging van de personele lumpsum in 2019 bedoeld ter dekking van de stijging 

van 4,5% van de lonen. Daarnaast zijn er bij de ontvangsten en uitgaven een aantal plussen en minnen geweest 

ten opzichte van de begroting die elkaar in evenwicht houden. 

 

 

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 2019 en een exploitatierekening over de periode 1 januari 

tot en met 31 december 2019, welke beide zijn voorzien van de benodigde specificaties en toelichtingen. De 

in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn allen euro bedragen. 

 

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 2019. In de jaarrekening is een gedetailleerdere versie van de balans 
opgenomen.  
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019 
 
 
 
 
 

Toelichting op de balans 
 

 
 

 

Activa 

Materiële vaste activa 

De waarde van de materiële vaste activa is gestegen in 2019. Er is in 2019 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 2020 zijn 

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

 

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 2019 is deze in waarde afgenomen door minder in gebruik genomen tablets op de scholen. Het bedrag aan 

borg daalt van € 87.600 naar € 55.050. 

 

2019 2018

1.2 Materiele vaste activa 851.484 744.761

1.3 Financiele vaste activa 55.050 87.600

1.5 Vorderingen 1.672.621 674.475

1.7 Liquide middelen 3.389.278 3.937.113

5.968.432 5.443.950

2.1 Algemene reserve 3.595.731 3.604.520

2.1 Bestemmingsreserve 69.521 69.521

2.2 Voorzieningen 432.234 460.246

2.3 Langlopende schulden 22.597 28.540

2.5 Kortlopende schulden 1.848.349 1.281.122

5.968.432 5.443.950

Bedragen per 31/12

Activa

Vaste activa

Vlottende activa

Totaal activa

Passiva

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Totaal passiva



 

 

 

Jaarverslag 2019 Stichting Bijeen 
 

Pagina  36. 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019 
 

 

Vervolgtoelichting op de balans 
 

Vorderingen 

De totale vorderingen zijn gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. De stijging wordt met name 

veroorzaakt door een stijging van de vordering op de gemeente als gevolg van het beschikbaar stellen van 

bouwkrediet vanuit de gemeente voor nieuwbouw scholen Wolfsbos en de uitvoering daarvan. De uitvoering 

loopt voor op het krediet. De betaling van deze facturen heeft eerst  plaatsgehad in 2020 nadat het volgende 

deel van het bouwkrediet was ontvangen. Tegenover deze vordering staat dan ook een stijging bij de 

crediteuren. Daarnaast een daling van openstaande posten debiteuren, doordat de verstuurde facturen en de 

betaling door de debiteuren in hetzelfde jaar hebben heeft plaats gevonden. 

Liquide middelen 

De post liquide middelen is gedaald met € 548.000. Veroorzaakt door het negatieve resultaat, de hogere 

investeringen dan de afschrijvingen, de hogere onttrekkingen dan de dotaties en de mutaties op de vorderingen 

en schulden.  

Passiva 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en een bestemmingsreserve (personele inzet). Tezamen 

met de bestemmingsreserve bedraagt het eigen vermogen € 3.665.252,- per 31-12-2019. Hiermee is de reserve 

boven het benodigde niveau voor de stichting. Van hieruit is dan ook de keuze gemaakt om voor de jaren 2020 

en 2021 deze financiële ruimte te benutten en in te zetten voor uitgaven voor goed onderwijs. Dit komt tot 

uiting in de negatieve resultaten die zijn begroot voor genoemde jaren. De rentabiliteit is door deze negatieve 

resultaten ook negatief, maar dat is een bewuste keuze. 

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 daalt met € 10.037 door de onttrekkingen die in 2019 hebben plaatsgevonden voor 

uitkeringen jubilea. Daarnaast een dotatie door de verlaging van de disconteringsvoet van 1% naar 0,5% en de 

verwachte stijging van de loonkosten (CAO). 

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 2019 is er meer onttrokken dan dat er is gedoteerd aan de voorziening. Daardoor 

daalt de voorziening met € 17.974. 

 

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 € 559.192. De stijging wordt veroorzaakt door openstaande 

crediteuren per 31 december 2019 (in verband met de nieuwbouw scholen Wolfsbos). Daarnaast zijn de posten 

nog te betalen bedragen, te betalen pensioenen en sociale lasten en vooruit ontvangen subsidies gedaald. Mede 

veroorzaakt doordat de subsidies voor een groot deel in het afgelopen jaar zijn besteed.  
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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 2019 een goed beeld zien. Nagenoeg alle kengetallen 

komen boven de signaleringsgrenzen van het Ministerie uit. Ten opzichte van 2018 geven de kengetallen deels 

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 inspectie hanteert een signaleringsgrens van 5%. 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. Voor de liquiditeit hanteert de inspectie een signaleringsgrens van 0,75. In 2019 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 het resultaat over 2019 negatief is ligt het rentabiliteitspercentage onder de 0%. 

Het negatieve resultaat is een bewuste keuze (investeren in kwalitatief sterk 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 kapitalisatiefactor voor 2019 bedraagt 58,94%. Als norm 

hanteert Bijeen dat het percentage tussen de 40% en 60% moet liggen. De kapitalisatiefactor valt voor 2019 

binnen deze norm. De stijging ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt door een stijging van het balanstotaal. 

Doordat de uitgaven voor de bouw van het Kindcentrum Wolfsbos zijn geboekt, maar nog niet betaald, stijgt 

de vordering op de gemeente en nemen de openstaande crediteuren toe. Zonder deze mutaties zou de 

kapitalisatiefactor 51,54% bedragen waarmee de dalende lijn vanaf 2017 doorgezet zou worden. Een gevolg 

van de keuze om te investeren in onderwijs. 

Financiële kengetallen Norm 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Weerstandsvermogen >5% 29,20% 32,22% 33,25% 32,79% 26,98% 28,00%

Solvabiliteit > 30 % 61% 67% 70% 68% 65% 63%

Liquiditeit >0,75 2,7           3,6 3,9 3,7 3,1 2,8

Rentabiliteit > 0 % -0,09% -1,14% 1,96% 5,95% -0,75% 2,10%

Kapitalisatiefactor < 60 % 58,78% 57,33% 58,81% 59,36% 54% 55%
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

In onderstaande tabel is de exploitatierekening 2019 van onze organisatie weergegeven. De exploitatie sluit 

met een negatief saldo van € 8.789. Diverse specificaties en verklaringen volgen na de exploitatierekening. 

 

 

Het resultaat wijkt met € 152.043 in positieve zin af van de begroting over 2019. De afwijking wordt met name 

veroorzaakt door extra ontvangen bekostiging. 

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

 
Baten 
 

Rijksbijdragen  

De Rijksbijdragen vallen € 765.000 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 en prestatiebox hoger uitvallen 

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

Exploitatie 2019

Realisatie 

2019

Begroting 

2019

Realisatie 

2018

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 9.616.934 8.851.875 9.090.095

3.2 Overige overheidsbijdragen 170.227 70.077 93.086

3.5 Overige baten 333.360 262.010 289.436

Totaal 3 Baten 10.120.520 9.183.961 9.472.618

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 8.131.688 7.679.127 7.792.699

4.2 Afschrijvingen 215.683 199.202 234.750

4.3 Huisvestingslasten 991.761 837.020 837.270

4.4 Overige lasten 791.030 633.144 736.675

Totaal 4 Lasten 10.130.162 9.348.493 9.601.394

Saldo baten en lasten -9.642 -164.532 -128.776

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 3.422 5.700 23.273

5.5 Rentelasten 2.569 2.000 2.099

Totaal 5 Financiële baten en lasten 853 3.700 21.174

Resultaat -8.789 -160.832 -107.601



 

 

 

Jaarverslag 2019 Stichting Bijeen 
 

Pagina  39. 

 

 
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019 
 

Vervolg toelichting op de staat van baten en lasten 
 

In bedragen uitgedrukt onderstaand de grootste afwijkingen: 

- Lumpsum/groei en P&A (bijstelling variabelen)  + €   56.700 
- Prestatiebox (bijstelling variabelen)   + €    4.700 
- Materiële instandhouding/groei   + €   37.000 
- Impuls gebieden (wijziging bekostiging)  - €  118.000 
- Onderwijsachterstandsmiddelen   + € 326.100 
- Opvang vreemdelingen, 1e en 2e jaars   + €  170.800 
- Aanvullende bekostiging 2019 (eenmalig)  + € 131.700 
- Passend Onderwijs     + €   94.000 
- Curriculum      + €   62.000  

+ €  765.000 
 

Bijstelling variabelen 

De bekostigingsvariabelen over 2018-2019 en 2019-2020 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 om een nieuwe CAO mogelijk te maken en daarnaast de toevoeging van meer 

werkdrukmiddelen. De nieuwe cao is er niet in 2019 gekomen. Daardoor heeft dit een positief effect op het 

resultaat omdat de lasten va de nieuwe CAO pas starten in 2020. De werkdrukmiddelen bedragen € 155,55 

per leerling voor 2018-2019. Voor 2019-2020 bedragen deze € 220,08.  

2019/2020 is het eerste bekostigingsjaar dat de bekostiging onderwijsachterstandsmiddelen in is gegaan. De 

bekostiging impuls gebieden is per ingang van 2019/2020 opgehouden. De impuls gelden zaten ook deels 

verwerkt in de lumpsum en personeel en arbeidsmarktbeleid. Het effect op 2019 is nihil voor Bijeen.  

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 (2018/2019) ontvangen.  

Aanvullende bekostiging 2019 (eenmalig) 

Het beschikbaar stellen van de aanvullende bekostiging door het ministerie is een gevolg van de nieuwe CAO. 

De middelen waren nog beschikbaar voor 2019 vanuit het ministerie en zijn in 2019 in een keer uitgekeerd. Met 

als doel om de eenmalige uitkering in februari 2020 te bekostigen.  

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 2019 is bekostiging aangevraagd voor asielleerlingen 

die het eerste jaar in Nederland naar school gaan (€ 10.071 per leerling) en voor asielleerlingen die voor het 

tweede jaar in Nederland naar school gaan (€ 1.538 per leerling). De 2e jaars asielzoekers bekostiging is  per 

2019/2020 niet meer afhankelijk van het leerling gewicht. Bijeen heeft voor 2018/2019 en 2019/2020 

maatwerkbekostiging aangevraagd en dit is volledig toegekend. Bedrag 2019 bedraagt in totaal € 261.100. 

De ontvangen bekostiging bedroeg € 170.800 meer dan begroot. Mede door een voorzichtige inschatting van 

het aantal leerlingen gedurende het jaar (vanwege 4 peildata).  
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Passend Onderwijs 

In 2019 is er meer bekostiging ontvangen van het samenwerkingsverband voor de lichte ondersteuning 

(arrangementen). Daarnaast is er in 2019 een extra bedrag van € 21.500 uitgekeerd door het 

samenwerkingsverband. Dit bedrag komt voort uit het verdelen over de deelnemende besturen van het 

positieve resultaat bij het samenwerkingsverband. Bedrag opgebouwd uit een deel resultaat verdeling en extra 

doorbetaling ontvangen gestegen bekostiging. Het bedrag is in 2019 ingezet voor het verbeteren van de 

kwaliteitszorg.  

De reguliere middelen vanuit het samenwerkingsverband worden besteed aan personele en materiële kosten. 

Materieel voor scholing, verbruiksmateriaal leermiddelen en licenties leermiddelen (Lexima; Read & Write). 

Het personeel (grootste deel van de uitgaven) wordt ingezet voor de volgende ondersteuning: minder en meer 

gemiddelde intelligentie, vroegtijdige signalering, veilig schoolklimaat, dyslexie, dyscalculie, aanpak gedrag, 

ondersteuningsteam en werken met ontwikkelingsperspectiefplan.  

Overige overheidsbijdragen  

De overige overheidsbijdragen zijn hoger dan de begroting. Het betreft de subsidie schakelklas en de vrijval 
van de investeringssubsidie voor de 1e inrichting AZC school. De stijging ten opzichte van de begroting wordt 
veroorzaakt door de vrijval van de subsidies vanuit de gemeente voor onderwijs achterstanden en gelijke 

kansen. 

Overige baten 

De overige baten zijn € 71.300,- hoger geworden dan begroot. De stijging wordt veroorzaakt door hogere 

doorbelasting van loonkosten aan het samenwerkingsverband. Dit i.v.m. hogere salariskosten door de cao-

stijging. Daarnaast waren de subsidies voor de aanleg van het groene schoolplein van OBS de Zandloper niet 

begroot. Tevens zijn er vanuit eerdere schooljaren nog afrekeningen ontvangen voor de schakelklas.  

 

Lasten 

Personeelslasten 

 

De personele lasten over 2019 zijn € 452.600 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)     -   € 241.800 
- Dotatie voorziening ambtsjubilea     -   €     8.700 

- Hogere inzet personeel niet in loondienst    -   €   79.100 

- Nascholing        + €   16.400  

- Hogere kosten voor werving personeel     -  €     4.000  

- Hogere kosten reis- en verblijf *     - € 122.600 

- Overige posten per saldo      -   €   12.800 

Totaal         -   € 452.600 

 

*Hoger doordat deze kosten zijn begroot bij de loonkosten maar in de realisatie elders zijn geboekt. 
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Hogere loonkosten 

De loonkosten komen (rekening houdend met de post uitkeringen) € 241.800 hoger uit dan begroot. Dit heeft 

een aantal oorzaken. Ten opzichte van de begroting is er meer fte ingezet voor OP en OOP. Daarnaast zijn de 

kosten voor vervanging hoger dan begroot. De inhouding van de lonen op de dag van de staking veroorzaken 

lagere loonkosten. De extra inzet van personeel wordt aan de baten kant gedekt door gestegen inkomsten. 

De extra inzet van personeel veroorzaakt een volumeverschil. Over het gehele jaar een hogere inzet 

werkelijk (121,0 fte) dan begroot (116,0 fte). Veroorzaakt door wisselingen in het personeelsbestand. In 

hoofdlijnen heeft dit te maken met: 

- Extra inzet n.a.v. toekenning vreemdelingenbekostiging 

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

- Meer stagiaires, 3,3fte 

- Nieuwe formatie 2019/2020 

 

Totaal gezien veroorzaakt dit een gemiddelde overschrijding van 5 fte op jaarbasis voor personeel in dienst. 

Waaronder 3,3 fte stijging stagiaires, deze inzet veroorzaakt minder relatief minder stijging in de kosten. Bij 

personeel niet in loondienst is meer ingezet dan begroot. Tegenover de genoemde extra inzet staan ook extra 

inkomsten.  

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

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 2019 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 

ziektevervanging IB’ers meer extern personeel ingezet. Daardoor is de werkelijke inzet gestegen naar 2 fte ten 

opzichte van begroot 1,5 fte. 

Dotatie voorziening ambtsjubilea 

De voorziening voor jubileumgratificaties is per 31 december 2019 opnieuw berekend. Uit de berekening komt 

een extra dotatie naar voren van € 13.700. De dotatie is lager dan voorgaand jaar omdat er naast de aanpassing 

in de variabelen die gehanteerd worden bij de berekening in 2019 relatief veel jubileum uitkeringen zijn 

geweest. De disconteringsvoet is verlaagd van 1% naar 0,5 %.  

Afschrijvingslasten 

 

De afschrijvingslasten zijn € 15.400 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 (werkplekvervanging).  
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Huisvestingslasten 

 

De huisvestingslasten vallen € 154.700 hoger uit dan begroot.  

 

De afwijking wordt veroorzaakt door: 

- Hogere huurkosten - € 19.000 

- Hogere kosten voor onderhoud - €  69.000 

- Hogere energiekosten en water - €  35.000 

- Hogere schoonmaakkosten - € 19.000 

- Hogere kosten voor heffingen - €   8.300 

- Diverse kleinere afwijkingen, samen  -  €  4.400 

Totaal -  € 154.700 

 

Hogere huurkosten veroorzaakt doordat alle gehuurde objecten te maken hebben gehad met indexatie en 

bijstelling servicekosten. 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 (o.a. vegen schoolpleinen). Daarnaast is bij OBS de Zandloper het schoolplein 

middels subsidies aangepast naar een ‘groen schoolplein’. De energiekosten zijn hoger door een stijging van 

het tarief en het verbruik. Waarbij van het waterschap nog een positieve afrekening wordt verwacht. Stijging 

in de schoonmaakkosten wordt veroorzaakt door extra inzet schoonmaak en onderhoud linoleum vloeren. Bij 

de heffingen zijn eveneens de tarieven en berekeningsgrondslag gewijzigd en hebben geresulteerd in hogere 

kosten. 

 

Overige instellingslasten 

De overige instellingslasten zijn per saldo € 157.900 hoger dan is begroot voor 2019. 

De voornaamste verschillen zijn te vinden in: 

- Hogere kosten administratiekantoor - €   9.900 

- Lagere kosten deskundigenadvies + € 9.100 

- Hogere kosten vergoeding RvT - € 7.100 

- Hogere kosten leermiddelen - € 70.800 

- Hogere kosten licenties (leermiddelen) - € 28.200 

- Hogere kosten overige ICT - € 5.600 

- Hogere kosten contributies - € 7.200 

- Hogere kosten culturele vorming - € 3.300 

- Lagere kosten testen en toetsen + € 8.600 

- Hogere inzet projectgelden - € 12.300 

- Hogere kosten overige onderwijslasten - €14.500 

- Diverse kleinere afwijkingen, samen - €5.900 

Totaal - € 135.500 

 

De kosten administratiekantoor zijn hoger door de extra kosten van digitalisering, inrichten workflow, inzet 

uren voor vragen en extra modules. aanschaf van een ouderschap en verlofmodule.  

Voor deskundigenadvies zijn de kosten lager dan verwacht. Een aantal trajecten zijn lager uitgevallen. De 

vergoeding voor de Rvt valt hoger uit doordat de gevolgde cursus niet was begoot evenals het btw deel van de 

vergoeding voor de Rvt leden. 

Voor leermiddelen, licenties, overige ICT, projectgelden en overige onderwijskosten 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.  

  



 

 

 

Jaarverslag 2019 Stichting Bijeen 
 

Pagina  43. 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019 

 
Vervolg toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Verder zijn in 2019 meer uitgaven gedaan vanuit de ontvangen subsidies. Hier staan inkomsten tegenover. De 

testen en toetsen vallen lager uit omdat in 2019 het besluit is genomen om voor groep 1 en 2 geen toetsen 

meer af te nemen. 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’. Hierover 

heeft overleg plaatsgevonden met het DB van de GMR en met de voltallige GMR. 

 
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 2019 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 

2019, 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 2019 weggezet op twee verschillende spaarrekeningen. Het rendement 

is gestegen ten opzichte van voorgaand jaar. In 2018 bedroeg het totaal ontvangen bedrag aan rente € 23.273. 

In 2019 is de ontvangen rente € 3.422. Een daling van € 19.851. Veroorzaakt door de lage rente die gehanteerd 

wordt op de markt. Daarnaast zijn de voorwaarden van de ABN vermogensparen gewijzigd in 2019 doordat de 

bank vanwege de marktomstandigheden niet meer het rentetarief kon handhaven voor verenigingen en 

stichtingen. 

 
Prestatiebox 
 

De middelen uit de prestatiebox zijn in 2019 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 2.010.042€  1.530.556€   471€               0,03%

Rabobank-vermogensparen 1.300.000€  1.300.000€   2.952€            0,23%

Betaalrekeningen 589.516€      516.493€      -€                0,00%

Betaalrekeningen MR 16.084€        20.757€        -€                0,00%

Totaal 3.937.113€  3.389.278€   3.422€            

Omschrijving Saldo 1-1 Saldo 31-12 Rente
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Werkdrukmiddelen 
 
Voor de besteding van de werkdrukmiddelen in 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 2019 is als volgt geweest: 

- Personeel         € 245.965 

- Materieel         €        431 

- Professionalisering        €           0 

- Overig          €           0 

Totaal bedrag 2019: € 246.366. Het bedrag is nagenoeg volledig besteed aan personele ondersteuning in de 

vorm van onderwijsassistent / teamondersteuner en overblijf ondersteuning. 

Allocatie van middelen 
 
Onderwijsachterstandenmiddelen 

De onderwijsachterstandenmiddelen worden verdeeld op basis van ontvangst van de bekostiging, op basis van 

de schoolscores van het CBS. De middelen worden ingezet in het formatieplan. De middelen worden op deze 

wijze ingezet voor personeel; leerkracht of ondersteuner. Het formatieplan is voorgelegd voor instemming 

aan de GMR. 

Allocatie middelen 
De allocatie van middelen vind plaat bij de begroting. Aan de scholen wordt na berekening, aan de hand van 

de door het ministerie van OCW gehanteerde variabelen en de leerlingtelling, de baten voor de 

schoolbegroting toebedeeld. Voor het deel waarvoor de schooldirecteur niet budgetverantwoordelijk voor is 

maar wat wel schoolse uitgaven betreffen worden de middelen op basis van de berekening van de bekostiging 

toebedeeld. 

Het overige deel wordt gebruikt om de personele lasten (tijdens de formatieplannen zijn de middelen voor 

personeel al gealloceerd, de begroting van de personele lasten is daar een voortvloeisel van) en overige 

materiele bovenschoolse zaken van te bekostigen. Bovenschoolse zaken zijn onder andere: overige personele 

lasten zoals arbo, ICT kosten, contributies en kosten stafbureau (administratie en beheer). De begroting is 

voorgelegd aan de GMR voor advies. De Rvt heeft de begroting goedgekeurd, de bestuurder heeft deze 

vastgesteld.  
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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 laatste 2 jaar en de komende jaren 

zal het leerlingaantal stabiliseren met kleine schommelingen per jaar. 

Daarnaast zijn in het schooljaar 2018/2019 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.  

Middels verdere versterking van de onderwijskwaliteit,  promotie/profilering  per school en als gehele stichting 

proberen we het leerlingaantal stabiel te houden en waar mogelijk groei te realiseren. De effecten van groei 

of daling in het leerlingaantal komen in de berekening voor de bekostiging in het allocatiemodel tot uiting in 

de inzet qua personeel, in het formatieplan.  

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 meerjarenperspectief. Daarnaast een afbouw van de vacatureruimte die in 2019 en 2020 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 2022

onderbouw 648 713 684 658 660 615 669 683 679

bovenbouw 662 667 670 665 667 701 662 658 651

totaal basisscholen 1310 1380 1354 1323 1327 1316 1331 1341 1330

verschil t.o.v  t-1 70 -26 -31 4 -11 15 10 -11

in procent 5,34% -1,88% -2,29% 0,30% -0,83% 1,14% 0,75% -0,82%

Aantal FTE's Werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot

2019 2020 2021 2022 2023

Aantal FTE's in dienst 121,0       115,7       114,7       114,7       114,7       

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

- waarvan tijdelijk 26,7        18,8        18,8        18,8        18,8        

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

Totaal aantal FTE's 123,0      116,7      114,7      114,7      114,7      
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Vervolg continuïteitsparagraaf 
 

Meerjarenbalans 

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

 

 
 

Activa 

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

en meubilair. Voor 2020 wordt verwacht dat er meer wordt geïnvesteerd als afgeschreven. De boekwaarde van 

de activa stijgt daardoor. In de jaren daarna neemt dit weer af. 

De vorderingen hebben met name betrekking op de vordering op het Ministerie in verband met het betaalritme 

en het toerekenen van baten aan het verslagjaar. In de meerjarenbalans is verondersteld dat de vorderingen 

variëren met de baten.  

 

 

 

 

 

 

  

Bedragen per 31-12

Werkelijk Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Vaste activa

Materiele vaste activa 744.761€       851.484€       1.194.078€    1.133.541€    1.064.215€    973.588€       

Financiele vaste activa 87.600€        55.050€        66.600€        66.600€        66.600€        66.600€        

Vlottende activa

Vorderingen 674.475€       1.672.621€    661.825€       660.778€       665.444€       660.142€       

Liquide middelen 3.937.113€    3.389.278€    3.060.943€    3.132.284€    3.282.012€    3.122.368€    

 € 5.443.950  € 5.968.432  € 4.983.445  € 4.993.203  € 5.078.271  € 4.822.697 

Eigen vermogen 3.674.041€    3.665.252€    3.375.806€    3.323.243€    3.338.961€    3.357.686€    

Voorzieningen 460.246€       432.234€       326.627€       384.994€       444.678€       170.682€       

Langlopende schulden 28.540€        22.597€        18.819€        14.131€        11.118€        8.647€          

Kortlopende schulden 1.281.124€    1.848.349€    1.262.193€    1.270.835€    1.283.514€    1.285.683€    

 € 5.443.950  € 5.968.432  € 4.983.445  € 4.993.203  € 5.078.271  € 4.822.697 

Balans

Stichting Bijeen

Totaal activa

Totaal passiva
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Passiva 

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

het eigen vermogen licht afneemt en de laatste jaren licht stijgt door de jaarlijks begrote tekorten en 

overschotten 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 2019 2020 2021 2022 2023

3.1 (Rijks)bijdragen OCW 8.851.875 8.958.834 8.945.392 9.012.600 8.938.672

3.2 Overige overheidsbijdragen 70.077 72.244 70.988 69.313 68.771

3.5 Overige baten 262.009 263.869 263.869 263.869 263.869

Totaal baten 9.183.961 9.294.947 9.280.249 9.345.782 9.271.312

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Lasten 2019 2020 2021 2022 2023

4.1 Personele lasten 7.679.127 7.587.903 7.545.452 7.547.705 7.475.227

4.2 Afschrijvingen 199.202 241.437 226.437 221.437 216.437

4.3 Huisvestingslasten 837.021 868.923 868.923 868.923 868.923

4.4 Overige instellingslasten 639.837 728.784 700.000 700.000 700.000

Totaal  lasten 9.355.187 9.427.047 9.340.812 9.338.065 9.260.587

Saldo baten en lasten -171.226 -132.100 -60.563 7.718 10.725

5 Saldo financiele baten en lasten 3.700 1.390 8.000 8.000 8.000

Exploitatieresultaat -167.526 -130.710 -52.563 15.718 18.725
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De komende jaren laten de exploitatieresultaten in de meerjarenbegroting een licht negatief beeld zien tot 

een licht positief resultaat in 2022 en 2023. Onderstaand worden de redenen van overschrijding aangegeven. 

Deze negatieve resultaten zijn op te vangen binnen het eigen vermogen. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Na balansdatum is de instelling en de hele maatschappij geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. 

Dit zal leiden tot extra kosten. De verwachting van de instelling is niet dat dit zal leiden tot continuïteitsissues 

mede gezien de bekostiging door de rijksoverheid. 

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.  

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.  

 

 
  

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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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. Het resultaat is dat de personele lasten beheersbaar zijn en in 
de pas lopen met de verwachting. 

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. In 2019 zijn hierdoor alle salarissen op tijd uitbetaald 

en is er geen achterstand in de verwerking van personeel en salaris mutaties ontstaan die het proces zouden 

verstoren. 

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.  

Dit alles heeft in 2019 geleid tot een uiteindelijk resultaat naar verwachting. Tussentijds zijn de uitgaven 

bijgesteld aan de hand van stijging van de bekostiging en andere baten. 

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 in de toekomst een lichte groei verwacht. 
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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. Momenteel is het leerlingaantal stabiel stabiel en wordt in de toekomst een lichte groei 

verwacht. 

 

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 5 
van dit verslag.  
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A. Balans per 31-12-2019 na resultaatbestemming

1 Activa

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 851.484 744.761

1.1.3 Financiele vaste activa 55.050 87.600

Totaal vaste activa 906.534 832.361

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 1.672.621 674.475

1.2.4 Liquide middelen 3.389.278 3.937.113

Totaal vlottende activa 5.061.898 4.611.589

Totaal activa 5.968.432 5.443.950

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 3.665.252 3.674.042

2.2 Voorzieningen 432.234 460.246

2.3 Langlopende schulden 22.597 28.540

2.4 Kortlopende schulden 1.848.348 1.281.122

Totaal passiva 5.968.432 5.443.950

31-12-2018

EUR

31-12-2019
EUR

31-12-2018

EUR

31-12-2019

EUR
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B. Staat van baten en lasten over 2019

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 9.616.934 8.851.875 9.090.095

3.2 Overige overheidsbijdragen 170.227 70.077 93.086

3.5 Overige baten 333.360 262.010 289.436

Totaal baten 10.120.520 9.183.961 9.472.618

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 8.131.688 7.679.127 7.792.699

4.2 Afschrijvingen 215.683 199.202 234.750

4.3 Huisvestingslasten 991.761 837.020 837.270

4.4 Overige lasten 791.030 639.839 736.675

Totaal lasten 10.130.162 9.355.188 9.601.394

Saldo baten en lasten -9.642 -171.227 -128.776

6 Financiële baten en lasten 853 3.700 21.174

853 3.700 21.174

Resultaat -8.789 -167.527 -107.601

Resultaat na belastingen -8.789 -167.527 -107.601

Totaal resultaat -8.789 -167.527 -107.601

Begroting 2019

EUR

2019

EUR

2018

EUR
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C. Kasstroomoverzicht over 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo van baten en lasten -9.642 -128.776

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 215.683 234.750

- Mutaties voorzieningen -28.012 32.255

- Koersresultaat FVA 0 0

- Ov mutaties eigen vermogen 0

187.672 267.005

Veranderingen in vlottende middelen:

 - Vorderingen -1.018.410 -98.340

 - Kortlopende schulden 567.225 84.658

-451.186 -13.682

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -273.156 124.547

Ontvangen interest 23.687 10.077

Betaalde interest 2.569-             -2.099

Buitengewoon resultaat 0 0

21.118 7.978

Totale kasstroom uit operationele activiteiten -252.038 132.525

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 322.405 270.038

Desinvesteringen in materiële vaste activa 0 0

Investeringen in financiële vaste activa 3.450 15.750

Desinvesteringen in financiele vaste activa -36.000 -11.400

289.855 274.388

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten 289.855 274.388

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen

Aflossing langlopende schulden 5.943-             -5.943

5.943-                 -5.943

Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten -5.943 -5.943

Mutatie liquide middelen -547.836 -147.806

Liquide middelen 1-1 3.937.113 4.084.919

Liquide middelen 31-12 3.389.278 3.937.113

Mutatie liquide middelen -547.836 -147.806

20182019
EUREUR
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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 

samenstelling van vermogen 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 1% naar 0,5% 

omdat dit meer aansluit bij de huidige rentestand. Het effect is een € 4.558 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 € 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 bij de stichting.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd op reële waarde.

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 

gefinancierde 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 

zijn oorsprong 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 2020 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 (0,50 %). De 

werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

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

FTE.

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 

betrekking 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 2019 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 97,8%. 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 - 30 jaar
Inventaris en apparatuur 5 jaar
ICT 4-8 jaar
Leermiddelen 8 jaar
Overige duurzame apparatuur 5 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 

terreinen

Inventaris en 

apparatuur

Andere vaste 

bedrijfsmiddele

n

Totaal

Aanschafprijs 1-1-2019 15.144 2.776.723 996.216 3.788.084

Afschrijving cum. 1-1-2019 2.509 2.203.273 837.542 3.043.323

Boekwaarde 1-1-2019 12.636 573.451 158.674 744.761

Investeringen 2019 4.547 258.878 58.981 322.406

Desinvesteringen 2019 0 0 0 0

Afschrijvingen 2019 1.166 157.893 56.624 215.683

Jaarmutatie 3.381 100.985 2.357 106.723

Aanschafprijs 31-12-2019 19.691 3.035.602 1.055.197 4.110.490

Afschrijving cumulatief 31-12-2019 3.674 2.361.166 894.166 3.259.006

Boekwaarde 31-12-2019 16.017 674.436 161.031 851.484

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 ICT 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 - 30 jaar 

- Inventaris en apparatuur 5 jaar

- ICT 4 - 8 jaar

- Leermiddelen 8 jaar

- overige duurzame apparatuur 5 jaar

1.1.3 Financiële vaste activa Mutaties 2019

Boekwaarde Investeringen Desinveste- Boekwaarde

per 1          

januari 

en verstrekte 

leningen

ringen en 

afgeloste

per 31 

december

2019 leningen 2019

1.1.3.8 Overige vorderingen 87.600 3.450 -36.000 55.050

Financiële vaste activa 87.600 3.450 -36.000 55.050

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

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

1.2.2.1 Debiteuren 3.555                 47.526          

1.2.2.2 Kortlopende vorderingen op OCW 482.207             491.369        

1.2.2.3 Vordering gemeente 1.044.267          10.423          

1.2.2.15 Overige vorderingen 40.421               5.441            

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 99.162               96.444          

1.2.2.14 Te ontvangen interest 3.008                 23.273          

1.2.2.16 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid -                        -                   

Totaal vorderingen 1.672.621          674.475        

Stg Bijeen is bouwheer bij de realisatie van Kindcentrum Wolfsbos waarbij de bouwkosten door de stichting worden betaald en

van de gemeente Hoogeveen worden terugontvangen. Op balansdatum is hierdoor de vordering hoog. Van de gemeente zijn

begin 2020 voorschotten ontvangen.

1.2.4 Liquide middelen

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 3.389.278          3.937.113     

Totaal liquide middelen 3.389.278          3.937.113     

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

31-12-2019 31-12-2018

31-12-2019

EUR

EUR

EUR

31-12-2018

EUR
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2 Passiva

Mutaties

2.1 Eigen vermogen Stand per                  

1-1-2019

Resultaat Overige 

Mutaties

Stand per 31-

12-2019

EUR EUR EUR EUR

2.1.1 Algemene reserve 3.604.521 -8.790 0 3.595.731

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

- Bestemmingsreserve personele inzet 69.521 0 0 69.521

Totaal eigen vermogen 3.674.042 -8.790 0 3.665.252

2.2 Voorzieningen 2.2.1.4 2.2.1 2.2.3

Voorziening 

jubilea

Personele 

voorzie-

ningen

Voorziening 

onderhoud

Totaal 

voorzie-

ningen

Stand per begin boekjaar 110.984             110.984         349.262          460.246        

Dotaties 2019 13.715               13.715           195.629          209.344        

Onttrekking 2019 23.753               23.753           213.603          237.356        

Vrijval 2019

Stand einde boekjaar 100.947             100.947         331.288          432.234        

Kortlopend deel < 1 jaar 6.796                 6.796             331.288          338.084        

Looptijd 1<>5 36.450               36.450           0-                     36.450          

Langlopend deel > 5 jaar 57.701               57.701           -                      57.701          

100.947             100.947         331.288          432.234        

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 

langlopende 

schulden

Totaal 

langlopende 

schulden

Leningschuld per 1 januari 2019 28.540 28.540

Aangegane leningen 0 0

Aflossingen (opgenomen onder kortlopende schulden) 5.943 5.943

Leningschuld per 31 december 2019 22.597 22.597

Looptijd < 1 jaar (opgenomen onder de kortlopende schulden) 5.943 8.315

Looptijd 1<>5 12.643 12.643

Langlopend deel > 5 jaar 9.954 9.954

22.597 22.597

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 734 85.339

734 85.339

2.4.8 Crediteuren 1.037.312 192.861

1.037.312 192.861

De crediteuren zijn op balansdatum hoger dan regulier doordat er in verband met de realisatie van Kindcentrum Wolfsbos facturen

van de aannemer zijn ontvangen, de facturen zijn voldaan nadat van de gemeente Hoogeveen voorschotten zijn ontvangen.  

De crediteuren per 31-12-2019 zijn vrijwel afgewikkeld.

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 266.780 292.638

Premies Participatiefonds en Vervangingsfonds 19.106 24.815

285.886 317.453

EUR

31-12-2019 31-12-2018

EUR
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2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 103.866 89.397

2.4.12 Overige kortlopende schulden

Nog te betalen bedragen 33.189 57.013

Netto salarissen 7.504 8.859

40.693 65.872

2.4.14 Vooruitontvangen subsidies OCW

Diversen 0 14.988

Bekostiging opvang asielzoekers en vreemdelingen 21.103 29.648

Lerarenbeurs 0 0

21.103 44.636

,

2.4.15 Vooruitontvangen investeringssubsidies 5.943 5.943

Vooruitontvangen gemeentelijke bijdragen huisvesting 0 59.249

5.943 65.192

2.4.16 Vooruitontvangen bedragen 99.884 182.309

99.884 182.309

2.4.17 Vakantiegeld 252.926 238.062

252.926 238.062

Totaal kortlopende schulden 1.848.348 1.281.122

Niet uit de balans blijkende rechten en plichten

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. 

Er is een huurcontract afgesproken voor de huur van een kantoorpand ingaande 1 januari 2019 met een looptijd van 5 jaar. De verplichting voor 

2019 bedraagt € 24.400 en voor de jaren daarna samen € 97.600. 
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 2019

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 

3.1.1 Rijksbijdrage OCW 8.411.076 7.859.497 7.723.348

3.1.2. Overige subsidies OCW 786.872 667.426 942.670

3.1.3 Inkomensoverdracht van rijksbijdragen 418.985 324.952 424.079

Totaal rijksbijdragen OCW 9.616.934 8.851.875 9.090.097

3.1.1 Rijksbijdrage OCW 

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 

Personele lumpsum 5.520.536      5.512.556       5.512.641     

Materiële instandhouding 1.213.925      1.176.854       1.176.459     

Personeels- en arbeidsmarktbeleid 1.218.792      1.170.087       1.034.248     

Bijzondere aanvullende bekostiging OAB 326.120         

Bijzondere aanvullende bekostiging 131.705         

8.411.076      7.859.497       7.723.348     

3.1.2. Overige subsidies OCW

3.1.2.1 Overige subsidies OCW

Subsidie voor studieverlof -                     -                     34.124          

Prestatiebox 259.250         254.567         243.974        

Bekostiging impulsgebieden 204.436         322.455         358.850        

Bijzondere bekostiging eerste opvang vreemdelingen en 

asielzoekers kinderen 2e jaar in Nederland

261.159         90.404           284.810        

Bijzondere/aanvullende bekostiging curriculum ontwikkeling 62.027           -                     20.913          

786.872         667.426         942.670        

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.2.2 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 166.450         66.300           87.841          

Vrijval investeringssubsidies overheden 3.777             3.777             5.245            

Totaal overige overheidsbijdragen 170.227         70.077           93.086          

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 37.181           38.200           44.302          

3.5.2 Detachering personeel 213.093         198.634         200.935        

3.5.10 Overige 83.086           25.176           44.200          

Totaal overige baten 333.360         262.010         289.436        

EUR

Begroting 2019

EUR

2019

2018

EUR

Begroting 2019

2019

Begroting 2019 20182019

EUR EUR

2018

EUR

EUR

EUR

EUR EUR

Begroting 20192019 2018

2018

EUR

Begroting 2019

EUR

2019

EUR

EUR

EUR
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 5.675.863 7.362.912 5.518.981

4.1.1.2 Sociale lasten 834.883 0 839.326

4.1.1.3 Participatiefonds 217.892 0 263.062

4.1.1.4 Vervangingsfonds 11.927 0 10.989

4.1.1.5 Pensioenpremies 916.885 0 744.319

4.1.1 Lonen en salarissen 7.657.449 7.362.912 7.376.677

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 13.715 5.000 23.805

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 213.517 134.400 174.107

4.1.2.3 Overig 374.720 251.815 284.382

4.1.2 Overige personele lasten 601.953 391.215 482.294

4.1.3 Ontvangen vergoedingen

4.1.3.2 Vergoedingen uit het vervangingsfonds 0 0 0

4.1.3.3 Uitkeringen die de personeelslasten verminderen -127.714 -75.000 -66.271

-127.714 -75.000 -66.271

Totaal personeelslasten 8.131.688      7.679.127       7.792.699     

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen

- voorziening jubilea 13.715           5.000             23.805          

Totaal 13.715           5.000             23.805          

4.1.2.3 Overige personeelskosten

De overige personeelskosten bestaan uit de volgende posten:

Cursussen 149.506         165.915         139.266        

Werving personeel 7.096             3.000             8.312            

Reis en verblijf 130.587         8.000             93.412          

Bedrijfsgezondheidsdienst 20.393           20.000           10.926          

Personeelskantine 4.333             2.400             7.186            

Overige personele kosten 62.806           52.500           25.281          

374.720         251.815         284.382        

Aantal personeelsleden

Gemiddeld had Stichting Bijeen 121,0 fte in dienst (2018: 109,9 fte)

De volgende onderverdeling kan worden gemaakt over het aantal personen:

2019 2018

Dir 9,4                  9,9                     

OP 97,0                90,9                   

OOP 14,6                9,1                     

121,0 109,9

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activa 215.683 199.202 234.750

Totaal afschrijvingen 215.683         199.202         234.750        

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 280.085         260.763         242.821        

4.3.3 Onderhoud 179.503         110.734         108.310        

4.3.4 Energie en water 111.382         76.605           82.292          

4.3.5 Schoonmaakkosten 173.165         154.179         169.231        

4.3.6 Heffingen 26.817           18.500           23.494          

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 195.629         195.629         187.768        

4.3.8 Overige 25.179           20.610           23.355          

Totaal huisvestingslasten 991.761         837.020         837.269        

Begroting 2019

Begroting 2019 2018

2018

EUR

EUR

Begroting 2019

EUR

EUR

2019
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Begroting 2019
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2018

2018

EUR

EUR

2018

2019

EUR

EUR

EUR

EUR

Begroting 2019
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2019

2019
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2019
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4.4 Overige instellingslasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 236.810         223.840         242.497        

4.4.2 Inventaris en apparatuur 252.971         208.910         258.535        

4.4.3 Leermiddelen 157.730         93.635           110.617        

4.4.5 Overige 143.519         113.454         125.028        

Totaal overige instellingslasten 791.030         639.839         736.676        

4.4.1 Toelichting administratie- en beheerslasten

Kosten administratiekantoor 80.649           70.700           75.680          

Accountantskosten 9.902             9.500             8.751            

Deskundigenadvies 85.199           94.300           108.333        

Telefonie/internet kosten 9.782             9.730             10.442          

Portikosten 2.466             2.730             2.340            

Drukwerk 4.545             3.150             1.477            

Kantoorbenodigdheden 5.941             3.500             6.696            

Onkostenvergoeding RvT 29.357           22.230           25.293          

Vergaderkosten 10                  500                7                   

PR en marketing 8.986             7.500             3.445            

Overige administratiekosten 27-                  -                     32                 

236.810         223.840         242.497        

De accountantskosten zijn als volgt te specificeren:

Controle jaarrekening 9.902             9.500             8.751            

Adviesdienstverlening -                   

9.902             9.500             8.751            

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

Inventaris 6.741             1.800             6.368            

Apparatuur 180.731         158.840         139.823        

Reproductie 37.780           42.300           49.349          

Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen 27.719           5.970             62.995          

252.971         208.910         258.535        

4.4.3 Toelichting leermiddelen

Leermiddelen 157.730         93.635           110.617        

157.730         93.635           110.617        

4.4.5 Toelichting Overige 

Kabeltelevisie en overige rechten 15.932           12.300           12.620          

Abonnementen 5.200             4.795             4.334            

Contributies 25.065           17.800           14.971          

Representatie 1.035             800                2.573            

Medezeggenschapsraad/Ouderraad 4.089             7.982             7.368            

Overige verzekeringen 4.562             3.600             2.333            

Culturele Vorming 39.726           36.407           21.332          

Sportdagen 255                420                -                   

Testen en toetsen 9.395             18.000           16.825          

Projectkosten 13.628           1.350             11.129          

Overige onderwijslasten 24.566           10.000           31.511          

Tussenschoolse opvang 65                  -                     32                 

143.519         -                        113.454         -                      125.028        
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6 Financiële baten en lasten

6.1.1 Rentebaten 3.422              5.700                 23.273            

Totaal financiële baten 3.422             5.700             23.273          

6.2 Financiële baten

6.2.1 Rentelasten 2.569-              2.000-                 2.099-              

Totaal financiële lasten 2.569-             2.000-             2.099-            

Saldo financiële baten en lasten 853                3.700             21.174          

Jaarresultaat 8.789-             167.527-         107.600-        

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

Begroting 2019 20182019

EUR EUREUR
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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)

Toewijzing Bedrag Ontvangen t/mPrestatie

Omschrijving Kenmerk Datum Toewijzing verslagjaar afgerond

€ € Ja/nee

totaal -               -              

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

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Toewijzing Bedrag Ontvangen t/mTotale Te verrekenen 

Omschrijving Kenmerk Datum Toewijzing verslagjaar kosten ultimo verslagjaar

€ € € €

-                  -                         

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-19 verslagjaar Verslagjaar 31-dec-19 31-dec-19

€ € € € € €

totaal
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H. WNT overzicht van Stichting Bijeen Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen

1. Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1 Z. Wijnholds

Functiegegevens
Directeur-

bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                  0,93 
Dienstbetrekking? ja
Klasse B
Complexiteitspunten aantal leerlingen 1
Complexiteitspunten totale baten 4
Complexiteitspunten aantal onderwijssoorten 1

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen              88.634 
Beloningen betaalbaar op termijn              15.283 
Subtotaal            103.917 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum            118.510 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen 

bedrag
 NVT 

Totaal bezoldiging           103.917 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan NVT

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling NVT

Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1
Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging
Beloning en belastbare onkostenvergoedingen              89.673 
Beloningen betaalbaar op termijn              14.338 

Subtotaal            104.011 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum            122.000 

Totaal bezoldiging           104.011 

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 2019 is het WNT-maximum voor het onderwijs en bedraagt voor 2019 € 127.000. Voor de 

individuele bezoldigingsmaximum wordt verwezen naar onderstaande opstelling. Voor topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking geldt met ingang van januari 2018 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, 

zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en 

leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van van de 

functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 

topfunctionaris worden aangemerkt.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1
A.A.C 

Bouckaert
C. Tulleken M. van Rij

Functiegegevens VOORZITTER LID LID
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging                5.850                4.095             4.095 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum              17.777              11.851           11.851 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen 

bedrag
nvt nvt nvt

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt nvt nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling nvt nvt nvt

Totaal bezoldiging                5.850                4.095             4.095 

Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging                5.850                4.095             4.095 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum              18.300              12.200           12.200 

bedragen x € 1 B. Vriezenga F. Navarro
Functiegegevens LID LID
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31/12 01/01-31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging                4.095                4.095 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum              11.851              11.851 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen 

bedrag
nvt nvt

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling nvt nvt

Totaal bezoldiging                4.095                4.095 

Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/10-31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging                4.095                1.024 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum              12.200                3.075 
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OVERIGE GEGEVENS
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C1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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D1 Gegevens over de rechtpersoon

Bestuursnummer 42557
Naam instelling Stichting Bijeen OPO Hoogeveeen

Adres Crerarstraat 6
Postcode / Plaats 7901 AE Hoogeveen
Telefoon 0528-234599
E-mail info@bijeen-hoogeveen.nl

Internet-site www.bijeen-hoogeveen.nl

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
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