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Voorwoord

Voor u ligt het bestuursverslag 2021 van Stichting Bijeen. Een terugblik naar 
een jaar waarin corona veel invloed heeft gehad op de manier waarop we ons 
onderwijs hebben georganiseerd. Kinderen, ouders en medewerkers hebben 
steeds moeten schakelen tussen fysiek en digitaal onderwijs. Hierdoor is er 
een groot beroep gedaan op inzet, flexibiliteit en veerkracht. Ik ben er trots 
op hoe alle betrokkenen hebben gewerkt aan goed onderwijs, ondanks de 
omstandigheden.

Dit bestuursverslag is een verantwoordingsdocument en een infor-
matiedocument voor degenen die zich een beeld willen vormen 
van het beleid en de ontwikkelingen binnen het openbaar primair 
onderwijs in gemeente Hoogeveen. Door het beleid regelmatig 
te evalueren, ontstaat inzicht in de resultaten en het al dan niet 
behalen van de geformuleerde doelstellingen. De gegevens in het 
jaarverslag dienen ook als basis voor gesprek en discussie over 
factoren die van invloed zijn geweest.

Samen besturen
Per 1 augustus 2021 ben ik directeur-bestuurder van Bijeen. Ik wil voortzetten wat goed gaat en 
verfijnen wat beter kan. Daarom ben ik begonnen met een studiedag met de directeurengroep 
om mijn visie op besturen met hen te delen. Die visie gaat uit van het 5-R model: relatie, 
richting, ruimte, resultaat en rekenschap. Samen met de schooldirecteuren mag ik leiding geven 
aan een mooie organisatie, waarin medewerkers iedere dag weer het beste uit zichzelf halen 
om daardoor het beste voor de leerlingen te doen. 

Gezonde organisatie
We kijken in dit bestuursverslag naar onze prestaties in 2021. We kunnen stellen dat Bijeen 
zowel onderwijskundig als financieel een gezonde organisatie is. We begroten offensief (zie 
meerjarenbegroting) en gaan zorgvuldig om met de beschikbare middelen, zodat het 
uiteindelijk altijd ten goede komt aan het onderwijs, dus de leerlingen. We nodigen elk jaar de 
gemeenteraad van Hoogeveen uit voor een nadere toelichting en het bespreken van de 
ontwikkelingen. In 2022 is de uitwisseling met de gemeenteraad in september. Dit heeft te 
maken met corona, onze bestuurswissel en het aantreden van een nieuwe gemeenteraad.

Betrokken medewerkers
Een organisatie bestaat uit mensen, want zij zorgen voor resultaat en sfeer. De scholen van 
Bijeen werken continue aan kwaliteitsverbetering en betrekken de ouders van leerlingen 
daarbij. In de kantoren aan de Crerarstraat werkt het ondersteunend personeel. Het is ook de 
uitvalsbasis voor mij als directeur-bestuurder. En het is de plek waar vergaderd wordt door de 
raad van toezicht, de directie, projectwerkgroepen en waar wordt genetwerkt. Doordat er in 
2021 veel vanuit huis werd gewerkt, is er veel digitaal vergaderd. Later in het jaar was het 
mogelijk om meer hybride te werken.

Wijk- en dorpsgericht
Vanuit de leefwereld van onze leerlingen geven we het onderwijs 
vorm. Daardoor werken we wijk- en dorpsgericht. Waar het kan 
werken we samen. Een mooi voorbeeld daarvan is onze deelname 
aan Jong Hoogeveen, een project van gemeente Hoogeveen dat 
zich richt op het welbevinden van kinderen en de kansen voor 
alle kinderen in de gemeente. 

Iedereen is welkom
Alle medewerkers van Bijeen werken dagelijks gepassioneerd en trouw aan het realiseren van 
de doelstellingen. We zijn ons ervan bewust dat we de kansen op een mooie toekomst vergroten 
voor kinderen die in en om Hoogeveen wonen. Dat doen we als openbare scholen waar iedereen 
welkom is. Bijeenscholen gaan voor elk kind. 
Het echt zien van elk kind is de kracht van ons onderwijs!

Met vriendelijke groet,
Jacqueline Verheggen
directeur-bestuurder
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Bijeen daagt uit

Uitdagend voor leerlingen

Ons onderwijs daagt leerlingen uit veel te leren. Niet alleen qua kennis uit boeken, maar ook 
over zichzelf. Leren is een combinatie van kennis, vaardigheden en ontwikkelen van talenten 
en persoonlijkheid. De scholen werken vanuit dezelfde uitgangspunten:

 1. Onze positieve verwachting klinkt door in ons denken, handelen en voelen. 
 2. We werken vanuit een veilige leeromgeving door veel aandacht te besteden aan  
  sociale vaardigheden. Door kinderen te leren wat goed gedrag is, groeit het zelf 
  vertrouwen, neemt het respect voor elkaar toe en leren kinderen op een fi jne   
  manier met elkaar omgaan. 
 3. Er is duidelijke communicatie en openheid tussen alle betrokkenen: ouders, kind,  
  school en bovenschools.
 4. De scholen zijn met elkaar verbonden. Er is een bovenschools overleg op basis van  
  die verbondenheid. Daarnaast hebben scholen eigen verantwoordelijkheden en de  
           ruimte om eigen keuzes te maken. We werken decentraal waar het kan en 
  centraal waar het moet. 

Uitdagend voor medewerkers

Bijeen daagt ook alle mensen die er werken uit om 
samen het beste uit de kinderen te halen, hen een 
veilige en fi jne school te bieden en samen te werken 
voor het beste onderwijs, zodat kinderen een goede 
toekomst tegemoet kunnen gaan. 

De uitgangspunten voor ons onderwijs zijn:

 • Leerlingen krijgen de ruimte hun eigen mogelijkheden en talenten zo goed 
  mogelijk te ontwikkelen.
 • Leerlingen leren samen, van en met elkaar. We noemen dit samenwerkend leren. 
 • Naast het leren van schoolse kennis, leren de leerlingen moreel te redeneren,   
  eerlijk en betrouwbaar te handelen, te refl ecteren, een mening te vormen, hoe  
  je elkaars verschillen als meerwaarde kunt zien, hoe je zelfstandig moet handelen  
  en hoe je behulpzaam kunt zijn. 
 • Onze openbare scholen gaan uit van de huidige samenleving. We richten ons op de  
  hele samenleving en niet een deel daarvan. Alle kinderen zijn welkom.
 • We werken aan burgerschap door alle leerlingen te betrekken bij waarden, 
  meningen en gedragingen die nodig zijn om de samenhang in de samenleving te 
  bevorderen.
 • De scholen zijn wijk- en/of dorpsgericht en bieden leerlingen een veilig 
  schoolklimaat op basis van wederzijds respect.
 • We werken samen in de driehoek: kind-ouder-school.

Bijeen

Stichting Bijeen is in 2011 voortgekomen uit de Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs (STOPOH). In 2010 is de rechtsvorm veranderd van 
een bestuurscommissie in een stichting. De naam Bijeen is ook terug 
te vinden in de huisstijl die laat zien dat alle betrokkenen bij het 
openbaar onderwijs samen (bijeen) zorgen voor goed onderwijs. 
De verbondenheid met gemeente Hoogeveen is zichtbaar de 
afgebeelde bijen in zowel het logo van gemeente Hoogeveen als 
Stichting Bijeen. 

Bijeen

Stichting Bijeen is in 2011 voortgekomen uit de Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs (STOPOH). In 2010 is de rechtsvorm veranderd van 
een bestuurscommissie in een stichting. De naam Bijeen is ook terug 
te vinden in de huisstijl die laat zien dat alle betrokkenen bij het 
openbaar onderwijs samen (bijeen) zorgen voor goed onderwijs. 
De verbondenheid met gemeente Hoogeveen is zichtbaar de 
afgebeelde bijen in zowel het logo van gemeente Hoogeveen als 
Stichting Bijeen. 
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Kernwaarden
Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden van onze organisatie. Ze zijn kenmerkend en 
onderscheidend voor onze organisatie. Waarden waarop leerlingen, ouders, personeel en andere 
belanghebbenden altijd kunnen rekenen. 

Veiligheid
Een kind komt tot leren en ontwikkelen in een veilige, plezierige omgeving. Daarom werken we 
op de scholen bewust aan een goede sfeer. Dat doen we vanuit respect, normen en waarden en 
aandacht voor elkaar. We geven - samen met ouders - het goede voorbeeld en brengen de 
kinderen sociale vaardigheden bij. Personeelsleden komen tot hun recht in een prettige, collegiale 
en professionele werksfeer. Veiligheid is de basis voor een duurzame ontwikkeling van Bijeen, de 
scholen en ons onderwijsaanbod.

Vertrouwen
Zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen geeft kinderen ruimte voor ontdekken, iets nieuws 
proberen en fouten durven maken. Zo bieden we kinderen een natuurlijke manier van ontdekken 
en ontwikkelen. Het motiveert en daagt hen uit na te denken en oplossingen te vinden voor 
vraagstukken. Het personeel van Bijeen krijgt het vertrouwen om vanuit vakkundigheid te 
werken aan goed onderwijs en het behalen van doelen van de school.

Verbinding
Onze leerlingen staan in verbinding met hun klasgenoten, de leerkracht en de school als geheel. 
Ze werken samen aan opdrachten en spelen samen. Hierdoor leren ze vaardigheden waarvan 
kinderen hun leven lang plezier kunnen hebben. Ook Bijeen ziet die verbinding binnen en buiten 
de organisatie. Onderwijs maken we samen als mensen van Bijeen, maar zeker ook met ouders en 
professionele organisaties waarmee we graag samenwerken.

Vervoering 
Kinderen verwonderen zich, zijn nieuwsgierig en kunnen 
opgaan in het moment. Daarin ligt hun kracht voor leren en 
ontwikkelen. In een voortdurend veranderende wereld zijn 
dit vaardigheden die ook belangrijk blijven in de toekomst. 
We stimuleren de verwondering, de creativiteit en het 
aanpassingsvermogen bij de kinderen én bij de volwassenen, 
zodat iedereen tot z’n recht komt en de uitdagingen van de 
21e eeuw met vertrouwen tegemoet kan treden.

belanghebbenden altijd kunnen rekenen. 

Een kind komt tot leren en ontwikkelen in een veilige, plezierige omgeving. Daarom werken we 

KERNWAARDEN

VERTROUWEN

VERVOERING

VEILIGHEID

VERBINDING
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 Openbaar onderwijs
Naast de kernwaarden voor Stichting Bijeen en de scholen van Bijeen, werken we vanuit de 
kernwaarden van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.

Gelijkwaardigheid
Gelijkwaardigheid betekent dat alle mensen waardevol zijn. Hoeveel mensen ook van elkaar 
verschillen, of wat ze ook van elkaar vinden, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling. 
Dat betekent dat ieders stem telt en we voor de wet allemaal gelijk zijn. Dat wil niet zeggen dat 
alle mensen hetzelfde zijn. Juist omdat mensen zo verschillen, is het belangrijk niet te 
vergeten dat iedereen evenveel waard is.

Vrijheid
Vrijheid is een fundamentele waarde in onze democratische 
rechtsstaat. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om concrete 
burgerrechten als vrijheid van meningsuiting, of vrijheid van 
gedachte, geweten en godsdienst. Er bestaat zowel negatieve 
vrijheid (waarbij iemand vrij is van onderdrukking en dwang) als 
positieve vrijheid (de vrijheid om je eigen keuzes te maken en 

hiernaar te handelen). Om je vrijheid te benutten, is het niet alleen nodig dat niemand je 
tegenhoudt. Het is ook belangrijk dat je de benodigde middelen, kennis en vaardigheden hebt.

Ontmoeting
De openbare school is een ontmoetingsplaats waar mensen en hun verhalen samenkomen. 
De kernwaarde ontmoeting vraagt om een actieve rol van de school en alle betrokkenen. 
Samen creëren zij ruimte voor diversiteit en dialoog. Ontmoeting betekent niet alleen dat je op 
de openbare school in aanraking komt met diversiteit. Het gaat een stap verder: we maken op 
de openbare school actief werk van het gesprek over verschillen en overeenkomsten. We tonen 
aandacht en interesse voor de ander. En ook voor onze buurt, wijk, dorp of stad. 
We dragen zorg voor de ander en de samenleving.

Contactgegevens
Naam   : Bijeen Hoogeveen
Bestuursnummer : 42557
Adres   : Crerarstraat 6b
Postcode  : 7901 AE
Plaats   : Hoogeveen
Telefoonnummer : 0528- 23 45 99
E-mail   : info@bijeen-hoogeveen.nl
Website  : www.bijeen-hoogeveen.nl

Organisatiestructuur
De raad van toezicht fungeert als toezichthouder. Het bestuur is in handen van de 
directeur-bestuurder. Zij heeft besprekingen met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
en is verantwoordelijk voor de aansturing van de schooldirecteuren en het stafbureau. 
Zij is ook voorzitter van de regiegroep die bestaat uit de schoolleiders van de eigen basisscholen. 
Functie gerelateerd vervult zij de volgende nevenfuncties:
 1. Lid afdeling Passend Onderwijs Samenwerkingsverband 2203
 2. Lid adviesraad Pabo Hanzehogeschool
 3. Lid Prisma Drenthe (provinciaal bovenschools netwerk openbaar primair onderwijs)
 4. Lid stuurgroep Talentenjagers
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Regiegroep
Alle schoolleiders (locatiedirecteuren) hebben zitting in de regiegroep die eens per vier weken 
een dag bijeenkomt. ’s Morgens wordt vergaderd over inhoudelijke zaken en de middag wordt 
praktisch ingevuld. De directeur-bestuurder bereidt deze bijeenkomst voor in overleg met de 
clustercoördinatoren.

Stafbureau
Het stafbureau is gehuisvest aan de Crerarstraat 6b in Hoogeveen. Binnen de staf zijn de 
volgende disciplines vertegenwoordigd: Personeel & Organisatie, Financiën, 
Huisvesting/Facilitair, Orthopedagogisch en Managementondersteuning. 
Projectmatig wordt er gebruik gemaakt van de kennis van externen.

Good governance
In 2011 is het openbaar primair onderwijs in Hoogeveen verzelfstandigd en is Stichting Bijeen 
opgericht. 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 bestuursverslag (verticale 
verantwoording). Daarnaast legt de stichting verantwoording af over het functioneren van de 
scholen aan ouders, leerlingen, personeel, buurtbewoners en gemeente Hoogeveen 
(horizontale verantwoording).
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Samenstelling bestuur

Raad van toezicht
Annemarie Resink-Weeber  voorzitter
Anneke Lalkens   lid raad van toezicht
Francisco Navarro   lid raad van toezicht
Carla Tulleken   lid raad van toezicht
Berrie Vriezenga   lid raad van toezicht

Directeur-bestuurder
Jacqueline Verheggen  directeur-bestuurder

Stafbureau
Olav Benjamins   facilitair
Piet Broersma   financiën
Marloes Fidom   personeels- en salarisadministratie
Chantal Knulst   financiën
Mirjan Mulder   personeels- en salarisadministratie
Marga Schonewille   personeelsadviseur
Geert Jan Slager   huisvesting, meubilair en facilitair
Mariëlle Tiel-Groenestege  orthopedagoog
Renate Wiggers   managementassistente
Jarno Zwiers    onderwijs ondersteunend ICT

Dagelijks bestuur gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Victor van Leeuwen   voorzitter
Patrick Bos    dagelijks bestuur
Lisanne Engelsman   dagelijks bestuur
Patrick Palecny   dagelijks bestuur

Schooldirecteuren 

Cluster Centrum
Henny Baas    obs de Goudvink
Anita Beving    obs het Spectrum
Astrid Eenkhoorn    obs de Apollo
Trudy Leijssenaar   obs Villa Kakelbont

Cluster De Weide
Wout Eshuis    obs de Schuthoek
Olga Nijmeijer   obs het Rastholt
Karen ter Veen   obs ’t Kienholt 
Karen ter Veen   obs Kienderwijs

Cluster Buitendorpen
Ina Doldersum   obs Tiendeveen en obs de Driesprong
Nicolet ten Kate   obs Oostenbrink en obs Vogelvlucht
Ilona van Leuveren   obs de Posthoorn
Gea Verburg    obs de Zandloper
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Verslag raad van toezicht

De raad van toezicht van de Stichting Bijeen legt in dit verslag verantwoording af over de 
wijze waarop zij in 2021 invulling heeft gegeven aan wettelijke taken op het gebied van 
werkgeverschap van het bestuur, klankbord & advies, toezicht, goedkeuringsbevoegdheden, 
reglementering van bestuur en verantwoording.

Samenstelling
De raad van toezicht is op 1 januari 2018 opgericht en bestaat sindsdien uit vijf leden: één voor-
zitter en vier leden met de portefeuilles Huisvestingszaken, Financiën en ICT, 
Onderwijskundige zaken en Juridische zaken. De leden hebben een zittingstermijn van vier 
jaar, waarna een herbenoeming voor nog eens vier jaar mogelijk is. Ze treden af volgens een 
vastgesteld rooster. In 2021 zijn de twee leden met de portefeuilles Onderwijskundige Zaken 
en Juridische Zaken herbenoemd. De raad van toezicht heeft de remuneratiecommissie en een 
auditcommissie aangesteld. In 2020 is daar een agendacommissie toegevoegd die samen met 
de directeur-bestuurder de vergaderingen voorbereidt. De voorzitter en een lid hadden in 2021 
zitting in de remuneratiecommissie, belast met de voorbereiding en het uitvoeren van het 
waarderingsgesprek met de directeur-bestuurder. De auditcommissie is ingesteld voor fi nanciën 
en risicomanagement en wordt gevormd door de portefeuillehouders Financiën & ICT en 
Juridische Zaken.

Personalia en taakverdeling
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Werkzaamheden raad van toezicht
In 2021 heeft de raad van toezicht 5 maal vergaderd in aanwezigheid van de directeur-bestuurder 
en de notulist. De pandemie domineerde het dagelijks leven, waardoor het bezoeken van 
scholen niet mogelijk was. Corona en de effecten daarvan op bedrijfsvoering, personeel en 
leerlingen heeft vaak op de agenda van de raad van toezicht gestaan. De vergaderingen waren 
voornamelijk digitaal.In 2021 hebben we afscheid genomen van de zittende directeur-bestuurder en 
een wervings-en selectieprocedure gehouden om een nieuwe directeur-bestuurder aan te trekken.
De belangrijkste onderwerpen waren in 2021 waren:
 1. Corona en onderwijs
 2. Werving nieuwe directeur-bestuurder
 3. Zonnepanelen Wolfsbos
 4. Jaarverslag en jaarrekening
 5. Accountantscontrole
 6. Kwartaalrapportages Q1, Q2, Q3 en Q4
 7. Meerjarenbegroting 
 8. (Samenwerkingsverband) Huisvesting
 9. Waarderingsverslag (vertrekkende) directeur-bestuurder
 10. Zelfevaluatie raad van toezicht en herbenoeming
 11. Directievacatures, ziekteverzuim en rechtszaak over inschaling
 12. Incidenten en klachten
 13. Samenwerking in de regio
 14. Multi functionele centra

Documenten
De raad van toezicht heeft interne en externe documenten verkregen en mondelinge en 
schriftelijke informatie opgevraagd voor het uitoefenen van taken, onder andere tijdens 
vergaderingen. Op www.bijeen-hoogeveen.nl staat informatie over de strategische doelstellingen 
en jaarplannen.

2021 in vogelvlucht
Het jaar begon met de ontslagaanvraag van de 
directeur-bestuurder. Na 7 jaar werkzaam te zijn 
geweest bij Stichting Bijeen wilde hij een andere 
wending aan het werk geven. We hebben een 
wervings- en selectieprocedure in gang gezet, 
ondersteund door bureau B&T. 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en 
de schooldirecteuren zijn daar nauw bij betrokken 
geweest. Uit deze procedure is unaniem gekozen 

voor de aanstelling van de huidige directeur-bestuurder drs. Jacqueline Verheggen. In juni heeft de 
vertrekkende directeur-bestuurder Zweers Wijnholds een mooi en passend afscheid gehad. Vanaf de 
start is er tussen de raad van toezicht en de nieuwe directeur-bestuurder een goede 
verstandhouding en is er sprake van een open en informatieve wijze van contact.

Corona en lockdown hebben vaak op de agenda gestaan. Het tweede coronajaar was zeker niet mak-
kelijker dan het eerste jaar voor de medewerkers van Stichting Bijeen. De druk op leerkrachten was 
wederom groot. De raad van toezicht prijst alle leerkrachten, ondersteunend personeel, de staf, 
directeuren, het crisisteam en de directeur-bestuurder voor hun inzet, flexibiliteit en vooral hun 
professionaliteit. Dit heeft ervoor gezorgd dat de leerlingen in bijzondere tijden konden blijven re-
kenen op goed onderwijs. Aan het einde van het jaar bleek dat de terugloop in leerlingen groter was 
dan voorzien. Dit onderwerp blijft op de agenda staan. Stichting Bijeen zou hierdoor eventueel een 
BRIN-nummer moeten inleveren. Dit zal consequenties hebben voor het aantal scholen.
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Contactmomenten
De raad van toezicht laat zich periodiek door diverse geledingen informeren over de ontwikke-
lingen binnen Bijeen. In 2021 waren naast de zijn reguliere vergaderingen met de directeur-be-
stuurder weinig fysieke contactmomenten. Tussen de periodes van de lockdowns door hebben 
we live sollicitatiegesprekken gevoerd. Maar jaarlijkse schoolbezoeken en de kennismaking van 
de twee nieuwe leden van de raad van toezicht met scholen en de teams zijn helaas uitgesteld. 
We verheugen ons om in 2022 daarin een inhaalslag te kunnen maken. De volgende 
contactmomenten waren er wel (live) in 2021:

 1. Studiedag en zelfevaluatie
  De raad van toezicht heeft een dag besteed aan verdere professionalisering en   
  zelfevaluatie. Voorafgaand aan de reguliere vergaderingen is er een vooroverleg  
  waarin volledige aandacht is voor de standpunten van de individuele leden. Sinds  
  de oprichting vergadert de raad van toezicht tenminste één dagdeel per jaar 
  gezamenlijk zonder de aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Dan komt onder  
  andere de voorbereiding en/of nabespreking van het waarderingsgesprek met de  
  directeur-bestuurder en de zelfevaluatie aan bod. 
  Tijdens de zelfevaluatie in 2021 hebben de leden van de raad van toezicht 
  individueel feedback ontvangen op eigen functioneren en feedback aan anderen  
  gegeven. Dit is vastgelegd in een document. Verder hebben individuele leden 
  bijeenkomsten van de NVOI-VTK bijgewoond, waarin onderwerpen aan de orde   
  kwamen die gerelateerd zijn aan toezichthouderschap in het primair onderwijs en  
  de kinderopvang.

 2. Ontmoeting met het samenwerkingsverband
  In een ontmoeting met de directeur van het samenwerkingsverband zijn lopende  
  onderwerpen, zoals financiering van de Talentklas besproken. 

 3. Accountantsdienst Mulderij & Partners
  Met de accountantsdienst Mulderij & Partners is het financiële jaarverslag 2020   
  doorgenomen. De raad van toezicht heeft met deze accountant ook recht- en 
  doelmatigheid van verwervingen, aanwendingen en bestedingen vastgesteld.

 4. Schoolbezoeken en overleg met het stafbureau
  Door de coronamaatregelen zijn er in 2021 geen schoolbezoeken afgelegd. Wel is
   incidenteel gesproken met directeuren, staf en docenten door leden van de raad  
  van toezicht. Tijdens de wervings- en selectieperiode voor een nieuwe 
  directeur-bestuurder zijn er interviews geweest met directeuren.
  Een lid van de raad van toezicht heeft via teams een vergadering van het 
  stafbureau bijgewoond. Daarnaast hebben leden verschillende overleggen gevoerd  
  met medewerkers van Bijeen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.  
  De portefeuillehouder Financiën en ICT heeft met directeur-bestuurder, de HR
  medewerker en de controller geregeld contact over de inzet van personeel en de  
  financiën. De portefeuillehouder huisvesting heeft verschillende overleggen 
  gevoerd over het integrale huisvestingsplan en de klimaateisen voor de 
  scholen in coronatijd.

 5. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
  Jaarlijks voeren twee leden van de raad van toezicht overleg met de leden van het 
  dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting 
  Bijeen. Vooraf is gezamenlijk een agenda opgesteld, waarna de agendapunten zijn 
  besproken.
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6. Nieuwjaarsontbijt en studiedag/jaarafsluiting
 Net als het afscheid van de twee schooldirecteuren is ook het nieuwjaarsontbijt   
 digitaal gehouden. 

7. Afscheid directeur bestuurder Zweers Wijnholds
 Gelukkig was het mogelijk om een fysiek afscheid te organiseren voor de 
 vertrekkende directeur-bestuurder. Een groot aantal collega’s, bekenden en 
 hoogwaardigheidsbekleders waren daarbij aanwezig.

Inzicht in het toezicht en werkgeverschap van het bestuur
De belangrijkste taak van de raad van toezicht is het toezien op de wijze waarop de direc-
teur-bestuurder met strategie, beleid en beheer het doel van de Stichting Bijeen realiseert. 
De vijf aspecten vormen samen het fundament van het toezichtkader:
 1. Realisatie strategische doelstellingen
 2. Onderwijskwaliteit
 3. Bestuurlijke kwaliteitszorg
 4. Goed werkgeverschap en professionalisering
 5. Financiële continuïteit

In 2021 hebben we op deze aspecten de focus gehad, waarbij de realisatie van strategische 
doelstellingen vooral is ingevuld door het werven van een nieuwe directeur-bestuurder en de 
zonnepanelen op MFC Wolfsbos die na aanleg geen stroom bleken te mogen terugleveren. 
Daarnaast was het dossier Integrale Huisvesting nog niet afgerond. De onderhoudsplannen van 
de soms zelfs verwaarloosde onderwijslocaties, zijn na jaren van overleg tussen politiek en 
onderwijsinstellingen vastgelegd in een onderwijshuisvestingsplan waarin alle onderwijsinstel-
lingen van de gemeente een aandeel hebben. De vorming van een nieuw college en de financiële 
situatie van de gemeente, hebben de toezeggingen van de gemeenteraad begin 2020 onder druk 
gezet. De vorming van een meerjaren onderhoudsplan voor de stichting krijgt volop aandacht 
van de raad van toezicht.

Realisatie strategische doelstellingen
De directeur-bestuurder heeft de meeste strategische doelstellingen gerealiseerd. 
Ze is voortvarend van start is gegaan om urgente zaken aan te pakken. Er is waardering voor de 
wijze waarop zij zich inzet. De focus ligt op de goede prioriteiten, waardoor de doelstellingen 
van het beleidsplan worden gerealiseerd. 

Onderwijskwaliteit
De directeur-bestuurder volgt de onderwijskwaliteit goed en objectief. Er is een heldere visie op 
onderwijs, volgens de methodiek van Covey (the leader in me). De directeur-bestuurder bezoekt 
geregeld alle scholen en staat in nauw contact met de teams. 
Verder is er veel aandacht voor een vloeiende doorstroom naar het voortgezet onderwijs. Dit 
is regelmatig onderwerp van gesprek tussen de directeur-bestuurder en de bestuurders van de 
instellingen voor voortgezet onderwijs.
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Bestuurlijke kwaliteitszorg
De bestuurlijke kwaliteitszorg is al jaren goed tot uitstekend. De directeur-bestuurder heeft zeer 
goed zicht op de kwaliteit van het onderwijs, de risico’s en bedreigingen. Indien nodig wordt er 
aantoonbaar gestuurd op verbetering van de onderwijskwaliteit. Haar vorige functie als stafme-
dewerker Onderwijs en Kwaliteit zorgt dat ze goed zicht heeft op waar eventuele 
bijsturing nodig is. De kwaliteit van onderwijs over het algemeen goed.

Goed werkgeverschap en professionalisering
Het werkgeverschap en professionaliseringsbeleid verdient ook een goede kwalificatie. In 2021 
was er door de coronapandemie sprake van hoge werkdruk, soms zelfs stress en uitval. Dit heeft 
volop aandacht gekregen van de directeur-bestuurder met anticiperende en creatieve acties. 
Ondanks alle inspanningen bleef gebrek aan vervangend personeel groot. Hierdoor is het juiste 
signaal afgegeven dat continuïteit juist in deze tijden erg belangrijk is, maar dat de realiteit soms 
beperkte mogelijkheden geeft.

De raad van toezicht is ook zeer te spreken over 
de kansen om door te groeien voor medewerkers. 
Bij vacatures worden interne kandidaten van harte 
uitgenodigd om mee te solliciteren. Voor het be-
stuur is het voortdurend van belang om het perso-
neel goed aan de stichting te binden en de 
personeelsleden het ‘Bijeen-gevoel’ te geven. 
Dit is de basis van het professionaliseringsbeleid. 
En op basis van deze strategie is ook de nieuwe 
directeur-bestuurder aangesteld, die als interne 
kandidaat heeft deelgenomen aan de werving- en 
selectieprocedure. 

Financiële continuïteit
De financiële continuïteit is goed. De stichting heeft haar solvabiliteit en liquiditeit op orde en er 
is een stevige buffer voor het opvangen van mindere tijden. Investeringen in meubilair en 
schoolequipment worden planmatig gedaan.
De financiële bestedingen zijn doelmatig en verantwoord. De jaarrekening is inzichtelijk en 
voldoet aan de geldende richtlijnen. Voor 2022 en verder zullen - ook met het oog op een 
terugloop in leerlingenaantallen en mogelijk brinnummers - nieuwe keuzes moeten worden 
gemaakt, waarbij de contiuniteit van de bedrijfsvoering geen risico mag lopen. Eind 2021 is er 
een stuurgroep Instandhoudingsbeleid in het leven geroepen om de mogelijkheden te 
onderzoeken. Eind 2022 rapporteert de stuurgroep de bevindingen. De financiële risicoanalyses 
laten zien dat het financiële risico van Stichting Bijeen gering is.

Commissies

Auditcommissie
Er is een auditcommissie ingesteld voor financiën en risicomanagement. Deze bestaat uit Anneke 
Lakens (portefeuillehouder financiën en ICT) en Berrie Vriezenga (portefeuillehouder juridische 
zaken). De auditcommissie heeft als gevolg van de ontwikkeling van de financiële cijfers in 2020, 
in 2021 een zevental extra overleggen ingepland met de directeur-bestuurder, de medewerker HR 
en de controller. In de overleggen kwamen aan de orde: de uitputting op formatie, de 
ontwikkeling van de leerlingenaantallen, het meerjarenonderhoudsplan, de 
onderhoudsvoorziening en de ontwikkelingen van het eigen vermogen en de (meerjaren) 
begroting en de tertiaire rapportages. In 2021 is rapportagefrequentie aangepast van vier keer 
per jaar naar drie keer per jaar. De auditcommissie kreeg een uitgebreide toelichting op de 
financiële cijfers om een oordeel te kunnen vormen over de doelmatige en rechtmatige besteding 
van de middelen. Naast de financiële cijfers is stilgestaan bij de risico’s en de risicomatrix. 
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De auditcommissie geeft tijdens reguliere vergadering van de raad van toezicht 
terugkoppelingen van de vergadering van de auditcommissie. 

De remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie geeft invulling aan de werkgeversrol en de beloningsstructuur voor de 
raad van bestuur. Carla Tulleken en Annemarie Resink zaten in deze commissie. 
De remuneratiecommissie heeft een waarderingsgesprek met de vertrokken 
directeur-bestuurder gevoerd en een aanstellingsgesprek met de nieuwe directeur-bestuurder. 
De verslagen van deze gesprekken zijn vastgesteld in de reguliere vergadering van de raad van 
toezicht.

De agendacommissie
De agendacommissie komt twee weken voor het overleg tussen de directeur-bestuurder en de 
raad van toezicht bijeen. In deze commissie hebben Annemarie Resink (voorzitter) en Francisco 
Navarro (portefeuille huisvesting) zitting naast de directeur-bestuurder.

Honorering
Het budget van de raad van toezicht bestond in 2021 uit een bedrag van € 28.759 exclusief BTW 
voor honorering, volgens de wet Normering bezoldiging topfunctionarissen en bezoldiging toe-
zichthouders (tabel 5.12). De bezoldiging bedraagt 50% van de tabel zoals is opgenomen in de 
handreiking honorering voor toezichthouders van de VTOI. Daarnaast is een bedrag van €27,36 
aan reiskostenvergoeding uitgekeerd, op basis van de regeling van € 0,19 per km bij een reisaf-
stand van meer dan 50 km enkele rit. Verder ontvangen de leden van de raad van toezicht geen 
vergoedingen.
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Bijlage verantwoordingen

Prestatiebox
De middelen uit de prestatiebox zijn in 2021 besteed aan de doelen uit de regeling prestatie-
box. Deze doelen zijn: professionalisering van leerkrachten, professionalisering van schooldirec-
teuren, opbrengstgericht werken en cultuureducatie. Deze doelen zijn nader omschreven in het 
strategisch beleidsplan. De bedragen zijn hoofzakelijk bovenschools besteed.

Werkdrukmiddelen
Over de besteding van de werkdrukmiddelen in 2021 (schooljaren 2020-2021 en 2021-2022) heeft 
elk schoolteam gesprekken gevoerd. De PMR binnen elke school heeft ingestemd met deze plan-
nen. Het overgrote deel is in de formatie verdeeld en besteed aan loonkosten. Het totaalbedrag 
dat beschikbaar was in het kalenderjaar 2021 was € 333.105,27.
De besteding van de werkdrukmiddelen bestond in 2021 uit: 
 • € 329.804,67 loonkosten
 • € 3.300,62 andere personele kosten
Het bedrag is vrijwel volledig besteed aan personele ondersteuning door onderwijsassistenten,
teamondersteuners en overblijfondersteuning.

Onderwijsachterstandsmiddelen
De onderwijsachterstandsmiddelen worden verdeeld op basis van ontvangst van de bekostiging 
en die is gebaseerd op de achterstandscores van het CBS en het aantal leerlingen. De middelen 
worden volledig ingezet via het bestuursformatieplan en op deze wijze besteed aan personeel; 
leerkracht of ondersteuner. Het bestuursformatieplan is voorgelegd voor instemming aan de 
GMR. Voor onderwijsachterstanden was in 2020-2021 een bedrag van € 810.153 beschikbaar en in 
2021-2022 een bedrag van € 777.892.

Allocatie van middelen
De allocatie van middelen vindt jaarlijks plaats via de begroting en via het bestuursformatieplan. 
Het ministerie van OCW berekent aan de hand van gehanteerde variabelen (leerlingaantallen en 
de gemiddelde leeftijd van personeel) de baten per school en kent die toe aan het schoolbestuur. 
Het schoolbestuur herverdeelt die middelen op basis van eigen regels na 
instemming of een positief advies van de GMR. De personeelsinzet wordt per schooljaar gepland 
in het bestuursformatieplan. Er wordt bij het bestuursformatieplan rekening gehouden met het 
deel van het schooljaar waarover in de reguliere begroting al is beslist. Dat zijn de eerste vijf 
maanden van het schooljaar en dus de laatste vijf maanden van het kalenderjaar. Omdat met 
voortschrijdend inzicht wordt gewerkt, kunnen eerdere beslissingen terzijde worden gelegd.

Bij de begroting worden personele en materiele baten en lasten over het kalenderjaar en over 
de budgethouders verdeeld. Er wordt dan rekening gehouden met de beslissingen die in het be-
stuursformatieplan al zijn gemaakt voor het eerste deel van het kalenderjaar, de maanden janua-
ri tot en met juli. Ook hier is sprake van voortschrijdend inzicht en gewijzigde gegevens op basis 
waarvan afwijkend beslist kan worden van het bestuursformatieplan. 
GMR en raad van toezicht bespreken zowel bestuursformatieplan als de begroting. In het be-
stuursformatieplan wordt de verdeling van loonkosten en bijbehorende baten over de scholen 
en bovenschools geregeld. Voor het toezicht op het aangaan van personele verplichtingen is een 
hoofdrol weggelegd voor de HRM. In de begroting worden alle baten en lasten verdeeld over 
budgethouders waarbij de medewerker van HRM het deel voor loonkosten samen met de direc-
teur-bestuurder beheert. De overige budgethouders krijgen hun in hoofdzaak materiele budgetten 
toebedeeld. De scholen met hun directeur als budgethouder hebben een klein budget voor perso-
nele kosten en een groter budget voor leermiddelen. De budgetten voor huisvesting en meubilair 
zijn bovenschools toebedeeld aan de beleidsmedewerker Facilitair. 
Voor tijdelijke projectsubsidies worden van tijd tot tijd specifieke budgethouders aangewezen.
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Beleid onderwijs
Elke school een eigen gezicht
Elke Bijeenschool maakt een schoolplan/jaarplan waarin de beleidskaders van Bijeen worden 
uitgewerkt. Binnen de beleidskaders kunnen en mogen invulling, accenten, profi lering per 
school verschillen. Op basis van het strategisch beleidsplan van Bijeen en de actualiteit worden 
de meeste beleidsvoorstellen voorbereid door medewerkers van het stafkantoor en daarna door 
werk- en projectgroepen verder uitgewerkt. De directeur-bestuurder agendeert deze voorstellen 
in het directieberaad, GMR en na instemming of advies wordt het verspreid onder de betrok-
kenen. Ook de professionalisering van de medewerkers van Bijeen worden zowel op team- als 
op directieniveau besproken en is gekoppeld aan de strategische doelen van Bijeen en van de 
scholen zelf. 

Kwaliteitskaarten
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. 

Onderwijsresultaten

Op basis van objectieve gegevens van het CBS worden de gewichten berekend. Het CBS heeft 
onderzocht welke kenmerken het risico op een onderwijsachterstand voorspellen. 
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Het gaat dan om:

 1. Het opleidingsniveau van beide ouders. 
 2. Het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op school.
 3. Het land van herkomst van de ouders. De herkomstlanden zijn ingedeeld in 
  categorieën die de ‘culturele afstand’ tot Nederland weergeven.
 4. Verblijfsduur in Nederland. Hierbij wordt gekeken naar de verblijfsduur van de  
  moeder in Nederland.
 5. Schuldsanering. Er wordt gekeken of het gezin in de schuldsanering zit.

Hieruit volgt een score die loopt van 20 (laag) tot 40 (hoog). Bij Bijeen hebben 12 van de 13 
scholen een gewicht van 30 of meer, waarbij bij 6 scholen het gewicht meer dan 35 is. 

De scholen onderzoeken de kenmerken van hun populatie leerlingen en passen hun 
onderwijsaanbod hierop aan.

In 2021 is op alle scholen de Cito-eindtoets afgenomen. 
Alle scholen scoren boven de signaleringswaarde voor 2F/1S. Eén school scoort onvoldoende voor 
1F. Dit wordt verklaard door het lage aantal leerlingen in die groep (4) en het feit dat voor al deze 
leerlingen een OPP (ontwikkelingsperspectief) is opgesteld. Deze leerlingen krijgen extra onder-
steuning en/of stromen uit naar het praktijkonderwijs of het vso. 

Klachten
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Wanneer ouders/verzorgers klachten hebben dan 
bespreken ze die in eerste instantie met de betrokken persoon. Als zij er samen niet uitkomen, 
kunnen zij contact opnemen met de schooldirecteur. Een volgende stap is contact opnemen met 
onze externe vertrouwenspersoon. In 2021 zijn er 3 klachten binnengekomen, die naar tevreden-
heid zijn afgehandeld door de externe vertrouwenspersoon. De klachtenregeling van Bijeen staat 
op de website.

Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 
Op onze openbare basisscholen is plaats voor ieder kind. In de wet heet dit algemeen toegankelijk. 
De openbare school is een ontmoetingsplaats en daarmee een afspiegeling van de samenleving in 
het klein. Kinderen met verschillende achtergronden leven en leren samen van jongs af aan. 
Gemeente Hoogeveen is eindverantwoordelijk voor het aanbieden van voldoende openbaar 
onderwijs en het realiseren van voldoende huisvesting. 
Ouders en verzorgers kunnen hun kind aanmelden bij de locatiedirecteur. Na een kennismaking 
wordt de aanmeldprocedure in werking gesteld. Met een aanmelding van een kind, geven ouders 
aan gebruik te willen maken van het onderwijsaanbod van de school en conformeren ze zich aan 
het programma zoals dat in het schoolplan en de schoolgids is opgenomen. De algemene 
toegankelijkheid van het openbaar onderwijs betekent niet dat een openbare school aangemelde 
kinderen nooit mag weigeren. In artikel 40 van de WPO is opgenomen dat de beslissing over 
toelating en verwijdering berust bij het bevoegd gezag. Bijeen heeft de directeur van de school 
gemandateerd te besluiten over de toelating. Met het in werking treden van de Wet op Passend 
Onderwijs heeft de eerste school van aanmelding zorgplicht als blijkt dat de leerling extra onder-
steuning nodig heeft. Deze school is verantwoordelijk voor het realiseren van passend onderwijs, 
al dan niet op een reguliere basisschool. 
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Procedure aanmelding en inschrijving op onze basisscholen.
Voor de leesbaarheid is gekozen voor de term ouders. Hier kan ook ouder(s) of verzorger(s) 
worden gelezen. 

Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten 
zorgen dat ieder kind dat op hun school zit, of dat bij hun school wordt aangemeld, een 
passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband. Deze zorgplicht geldt formeel 
voor de schoolbesturen en is van toepassing op kinderen die in het onderwijs extra - lichte dan 
wel zware - ondersteuning nodig hebben. Voorheen moesten ouders zelf op zoek naar een 
passende onderwijsplek voor hun kind. Nu ligt deze verantwoordelijkheid bij de scholen (school-
besturen).

Samenwerkingsverband
De scholen van Bijeen vallen onder het samenwerkingsverband PO2203. De afdeling Hoogeveen 
bestaat uit 10 besturen met 41 scholen voor primair onderwijs. Zij werken samen om Passend 
Onderwijs te realiseren. Dit betekent dat leerlingen die in onze regio wonen zoveel mogelijk 
een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en een zo passend mogelijke plaats 
in het onderwijs hebben of krijgen.

Zorgplicht
Bij de uitvoering van de zorgplicht moet een schoolbestuur eerst kijken naar wat de school zelf 
kan doen om passend onderwijs aan het kind te bieden. Als de school waar het kind op zit, of is 
aangemeld geen passend onderwijsaanbod kan realiseren, dan heeft de school een trajectplicht. 
Dat betekent dat de school dan zelf voor een goede, nieuwe, onderwijsplek voor dit kind moet 
zorgen. De zorgplicht geldt dus voor alle leerlingen die op de school zitten of die bij de school 
worden aangemeld (4-jarige of schoolwissel).

Informatie voor de school 
Bij het zoeken naar een nieuwe of andere school is het belangrijk dat ouders aan de school 
tijdig alle relevante informatie geven over hun kind. Hiervoor kan het bevoegd gezag van een 
school (het schoolbestuur) een formeel verzoek indienen bij de ouders. Wil de school eventueel 
nader onderzoek laten doen door bijvoorbeeld een orthopedagoog, dan moeten de ouders daar 
toestemming voor geven. Ook moeten ouders aangeven op welke andere scholen zij hun kind 
eventueel hebben aangemeld, zodat scholen onderling kunnen afstemmen. De school waar de 
leerling met eerste voorkeur is aangemeld voor toelating, is zorgplichtig. Pas bij schriftelijke 
aanmelding gaat de zorgplicht in. Echter, de school mag een leerling niet weigeren als bij 
mondelinge aanmelding blijkt dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft. De school moet 
ouders vragen dit schriftelijk via het aanmeldformulier aan te geven. Tijdelijke plaatsing als 
gastleerling is niet aan de orde als de leerling al is ingeschreven op een school. Een leerling 
tijdelijk plaatsen kan dus alleen als het kind helemaal niet op een school ingeschreven staat. 
Dit betekent dat in het geval een leerling nog op de oude school ingeschreven staat, deze 
leerling tijdens de onderzoeksfase niet als gastleerling mee mag draaien. De school waar de 
leerling staat ingeschreven is daarom verantwoordelijk voor de leerling. Toestemming van de 
leerplichtambtenaar is noodzakelijk wanneer er sprake is van een tijdelijke plaatsing, de leer-
plichtambtenaar kan dan een verzoek van de school om detachering inwilligen. Het is belangrijk 
dat ouders en school samen optrekken in het vinden van een passende school voor het kind. 
Ouders kennen het kind goed en er is vaak aanvullend veel informatie beschikbaar over een 
kind. Door in openheid informatie met elkaar te delen, is de kans het grootst dat een passende 
school voor het kind gevonden kan worden die ook aansluit bij de wensen van de ouders.
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Procedure 
De komst van nieuwe leerlingen op onze scholen verloopt volgens een aantal stappen, hieronder 
zijn deze beschreven, waarbij we onderscheid maken tussen de instroom van 4-jarigen en van 
zij-instromers in groep 1 t/m 8 (verhuizing, schoolwissel). Bij beide groepen gelden dezelfde 
stappen. Als ouders zich mondeling melden bij de school met de wens hun kind aan te melden, 
kunnen stap 1 en 2 worden omgedraaid of worden gecombineerd.

Instroom van 4-jarigen 

Aanmelding:
 1. Aanmelding door de ouders bij de directie van de school door het invullen van het  
  aanmeldingsformulier 4-jarigen. Het aanmeldingsformulier moet worden ingevuld  
  als het kind drie jaar en negen maanden is.
 2. Uitnodiging voor een intake- en kennismakingsgesprek. In dit gesprek krijgt de   
  directeur zicht op de situatie en kan hij/zij de ouders de route voor de    
  aanmeldingsprocedure en de zorgplicht uitleggen. Eventueel vult de directeur   
  samen met de ouder(s) het aanmeldformulier in en vraagt daarop door. 
 3. Informatie opvragen bij de aanleverende partij.
 4. Mogelijke inschrijving via het inschrijvingsformulier. 

Bij een positieve beslissing volgt de offi ciële inschrijving met het inschrijvingsformulier Bijeen. 
Op basis van dit formulier worden vervolgafspraken met ouders gemaakt over het meedraaien 
op de basisschool voor de 4e verjaardag van het kind. 

Bij deze inschrijving wordt ook de Ouderverklaring van DUO ingevuld.
Zij- instroom in groep 1 t/m 8 
(Zie ook bij instroom 4-jarigen.)

Aanmelding door de ouders bij 
de directie van de school.

Informatie opvragen bij de 
aanleverende partij.

Mogelijke inschrijving via 
het inschrijvingsformulier. 

Uitnodiging voor een intake- en 
kennismakingsgesprek.
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Aanmelding
 1. Aanmelding door de ouders bij de directie van de school door het invullen van het  
  aanmeldingsformulier zij-instroom. De ouders moeten dit aanmeldingsformulier  
  minimaal 10 weken voor de gewenste inschrijfdatum invullen. Binnen deze termijn  
  moet de school een besluit nemen over de inschrijving. 
 2. Uitnodiging voor een intake- en kennismakingsgesprek.
 3. Informatie opvragen bij de aanleverende partij.
 4. Mogelijke inschrijving via het inschrijvingsformulier. Bij een verhuizing of 
  onvrede op een andere school blijft de leerling ingeschreven op de vorige school  
  totdat een nieuwe school bereid is tot inschrijving.

Stappen bij twijfel
Als de school twijfelt of ze tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling van 
volgen onderstaande stappen: 

 1. Informatie verzamelen

 2. Afweging 

 3. Besluitvorming 

 4. Vervolg bij niet plaatsen

1. Informatie verzamelen 

Schriftelijke informatie opvragen bij ouders en relevante instellingen. Ouders hebben informa-
tieplicht en geven toestemming tot het opvragen van informatie op het aanmeldingsformulier. 
In het intakegesprek kan dit verder uitgevraagd worden. Op grond van de informatie maakt de 
school een afweging of het kind geplaatst wordt.

2. Afweging 

Bij twijfel over plaatsing kan de school een deskundige die betrokken is (geweest) bij het kind 
consulteren. Ook kan de orthopedagoog van Bijeen meedenken. Door deze consultatie moet 
duidelijk worden wat de stimulerende en belemmerende factoren zijn bij het kind, de school en 
de omgeving of opvoeding. Zo kan worden aangegeven wat de leerling, de leerkracht/school en 
de ouders nodig hebben om het onderwijs aan deze leerling te kunnen realiseren. 
Bijvoorbeeld: 

 1. Leerling: andere leeractiviteiten, specifieke instructie of aangepaste opdrachten.
 2. Leerkracht-/schoolniveau: expertise, materialen/middelen, inzet extra handen in  
  de klas, aanpassingen in de klas of aan het gebouw. 
 3. Ouders: welke rol kunnen ouders krijgen of welke begeleiding hebben zij nodig? 

  Het kan voorkomen dat de school nog geen besluit kan nemen en dat er extra   
  onderzoek nodig is om antwoord op vragen te krijgen. Aan ouders wordt dan om  
  toestemming gevraagd. De ouders worden geïnformeerd over de vragen die er nog  
  zijn en worden uitgenodigd bij de bespreking van de resultaten van dit onderzoek.  
  Dit onderzoek kan een observatie in de klas zijn, didactisch onderzoek,    
  psychologisch onderzoek, etc. De informatie kan ook leiden tot een aanvraag voor  
  een arrangement bij de Commissie Arrangeren van het Samenwerkingsverband, bij  
  Cluster 1 (slechtziende of blinde kinderen) of bij Cluster 2 (problemen in taal  
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  spraakontwikkeling of gehoorproblemen). De school neemt binnen zes weken een  
  beslissing over de toelating. Deze termijn kan schriftelijk worden verlengd   
  met vier weken, met onderbouwing van argumenten. Mocht de school na tien   
  weken nog geen besluit tot plaatsing hebben genomen dan schrijft de school het  
  kind tijdelijk in.

3. Besluitvorming

Het besluit over de toelating op basis van de informatie en de eventuele onder zoeken wordt in 
gezamenlijk overleg genomen: directeur, intern begeleider, (voor)school van herkomst, CA, CJG, 
betrokken instanties en/of de orthopedagoog van Bijeen. Ouders worden hierbij betrokken. 
Het besluit wordt ook schriftelijk aan ouders meegedeeld.

Mogelijkheden: 
 1. Plaatsing zonder extra ondersteuning (school schrijft in).

 2. Plaatsing met extra ondersteuning (school schrijft in): 
  1. Begeleiding op leerkracht-/schoolniveau door de orthopedagoog van Bijeen.
  2. Ondersteuning met een arrangement toegekend door de CA.
  3. Ondersteuning vanuit Cluster 1.
  4. Ondersteuning vanuit Cluster 2. School stelt bij deze leerlingen een OPP op,  
   behalve bij betrokkenheid van de orthopedagoog van     
   Bijeen (basisondersteuning). 

 3. Plaatsing is niet haalbaar. De school moet dit onderbouwen met de informatie over 
  het kind in relatie tot het schoolondersteuningsprofi el.

4. Vervolg bij niet plaatsen
De school zoekt een passende onderwijsplek als de school het kind de extra ondersteuning niet 
kan bieden. Dit kan een andere reguliere basisschool zijn, een school voor speciaal 
basisonderwijs (sbo) of een school voor speciaal onderwijs (so). Voor plaatsing op een school 
voor sbo of so moet via de Commissie Arrangeren een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij de 
Commissie Toewijzing (CT) aangevraagd worden. De passende school kan binnen het 
samenwerkingsverband ook buiten Bijeen liggen. Als er een school is gevonden die het kind 
passend onderwijs kan bieden, wordt dat schriftelijk aan de ouders meegedeeld. Ouders kunnen 
hun kind vervolgens op deze school inschrijven.
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Schema inschrijving leerling op school + verantwoordelijkheden
Van belangstelling t/m inschrijving nieuwe leerlingen (4-jarigen en zij-instromers). 

Zie ook stroomschema zorgplicht Passend Onderwijs en procedure aanmelding nieuwe leerling bij 
scholen van Bijeen.
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Onderwijsachterstanden
Bijeen verkleint de achterstanden die kinderen hebben door ongunstige omgevingskenmerken met 
gerichte interventies door personeelsinzet en leerstofaanbod. Er is intern en extern nauwe samen-
werking. Onder de vlag van Jong Hoogeveen werken we in overleg met gemeente 
Hoogeveen en andere kindpartijen aan programma’s als:

 1. Vroeg erbij op school
 2. Huiskamercontacten met ouders en verzorgers
 3. Laagdrempeliger maken van hulpinstanties
 4. Doorgaande leerlijn
 5. Weekendschool
 6. Talentenjagers

Jong Hoogeveen
‘Samen doen’ is de kern van het programma van Jong Hoogeveen. Samen met onderwijs en andere 
organisaties, en vooral ook met kinderen en jongeren. Aan hen wordt gevraagd aan te geven wat 
er nodig is om succesvol op te groeien in Hoogeveen. Ook de eigen inzet die kinderen en jonge-
ren kunnen leveren is een voorwaarde om te komen tot verandering. De 5 thema’s binnen het 
programma van Jong Hoogeveen zijn gekozen door kinderen, jongeren en ouders. Ongeveer 1000 
mensen hebben antwoord gegeven op de vraag wat volgens hen belemmerend is om kansrijk te 
kunnen opgroeien. De top 5 aan aandachtspunten die daaruit is ontstaan, ziet er als volgt uit:

 1. Naschools
 2. Veiligheid
 3. Onderwijs en arbeid
 4. Ouders, zorg en onderwijs
 5. Financiën en armoede

Plusklas
De scholen hebben goed zicht op de onderwijskundige 
behoeften van hun populatie. Daarnaast hebben we per 
cluster (cluster buitendorpen, cluster centrum, cluster de 
Weide) een pilot plusklas voor de meer- en hoogbegaafde 
kinderen. Deze pilot is 2021 geëvalueerd. Aangezien de 
plusklas een grote meerwaarde heeft wordt de plusklas 
voortgezet.

Bewegend leren
Alle scholen stimuleren het bewegend leren. Vakleerkrachten verzorgen een belangrijk deel het 
bewegingsonderwijs. Uit onderzoek is gebleken dat een combinatie van bewegen en leren sterk 
bijdraagt aan de totale ontwikkeling van kinderen.

Bijeen-academie
Voor de continue bijscholing/ontwikkeling van personeel 
maakten we in 2020 onder andere gebruik van de Bijeen 
academie. Medewerkers kunnen op de door hun gewenste 
datum en tijd trainingen en cursussen volgen. 
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Corona
Ook in 2021 is corona volop van invloed geweest op het dagelijks leven. Vanaf de start van de 
pandemie heeft Bijeen een corona crisis team (CCT) geformeerd, bestaande uit directeuren, 
stafleden en de directeur-bestuurder. Halverwege 2021 is daar de voorzitter van de GMR aan 
toegevoegd. Na iedere persconferentie maakte het CCT de vertaalslag van de maatregelen voor 
de Bijeenscholen en de communicatie daarvan naar medewerkers, ouders en leerlingen. Naast 
hybride (deels fysiek, deels online) les, hebben de leerlingen ook in 2021 weer periodes 
onderwijs op afstand gekregen. Soms was er een deel van de leerlingen in quarantaine en soms 
hele groepen. Ook kwam het voor dat er geen invalleerkracht meer beschikbaar was. 
Veel collega’s hebben extra gewerkt of dagen geruild om te voorkomen dat groepen naar huis 
gestuurd moesten worden. Met de inzet van NPO-gelden is hard gewerkt aan het inhalen van de 
opgelopen onderwijsachterstanden. We hebben verschillende aanpakken gekozen uit de 
menukaart van het NPO: formeren van kleinere groepen, werken in kleine instructiegroepen, 
herhaalde instructie en begeleide inoefening. 

ICT
Onderwijzen en verrijken
ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. De rol 
die ICT heeft in de maatschappij en het dagelijks leven 
van de leerlingen neemt toe en daarom is het ook nood-
zakelijk dat ICT een duidelijke plek heeft in het onder-
wijs. ICT is een middel om het leven en onderwijzen te 
verrijken, de onderwijspraktijk efficiënter en effectiever in te richten en meer differentiatie in 
het onderwijs te realiseren. Bijeen rust kinderen toe zodat ze tegemoet kunnen komen aan een 
wereld die digitale geletterdheid van hen verwacht. Van leerkrachten wordt verwacht dat zij 
goed gebruik maken van ICT-middelen passend bij de onderwijskundige doelen. Uiteraard moe-
ten ze daarvoor over voldoende kennis en middelen beschikken.

Uitbreiden vaardigheden
Er werd al veel ingezet op ICT- ontwikkelingen, maar de lockdowns in coronatijd hebben als een 
katalysator gewerkt en de ontwikkelingen hebben een vlucht genomen. Ook de komende jaren 
wil Bijeen de vaardigheden van medewerkers en leerlingen verder uitbreiden. 
 • De werkgroep ICT heeft zich in 2020 georiënteerd op Basicly, een methode voor  
  digitale geletterdheid. In 2021 experimenteerden vrijwel alle scholen met deze  
  methode. In 2022 voeren alle scholen de methode in op een wijze die past bij de  
  visie van de school. Het is de bedoeling dat in 2023/2024 alle scholen door de inzet  
  van Basicly werken met een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid.
 • In 2021 zijn alle scholen gemigreerd naar Zorgeloos in de Cloud, ondersteund door  
  programma’s van Microsoft365. Het bestuurskantoor migreert in het eerste   
  kwartaal van 2022 ook Zorgeloos in de Cloud. Door het inzetten van onder andere  
  de programma’s SharePoint, Teams en OneDrive ervaren de medewerkers het   
  gemak van (online) samenwerken. Het is belangrijk om de gebruikerservaringen te  
  monitoren en de medewerkers de gelegenheid te geven zich verder te verdiepen in
  de mogelijkheden van Microsoft 365. De ICT-coördinatoren (leden van de 
  werkgroep ICT) brengen voor hun eigen school in kaart of collega’s behoefte heb 
  ben aan scholing. Op basis van de behoefte krijgt scholing vorm. Bij voorkeur 
  regelen we de scholing intern, wellicht gecombineerd met modules uit de Bijeen  
  Academie. 
 • In 2021 hebben we de verhouding 1:2 kunnen realiseren, dus 1 device voor 2  
  leerlingen. Op een aantal scholen is dat door het inwilligen van specifieke wensen  
  al 1:1. Met de uitbreiding het aantal devices op school moet de capaciteit van 
  het Wifi-netwerk toereikend blijven. De Rolfgroep, onze netwerkbeheerder kijkt  
  hiernaar. Waar nodig worden er Wifi accespoints bijgeplaatst, verplaatst of 
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  Deze aanpassing staat al enige tijd op de rol, maar door de lockdowns kon het nog  
  niet worden uitgevoerd. De aanpassing wordt in de zomervakantie 2022 uitgevoerd  
  op alle scholen.
 • Naast het opschalen van de hoeveelheid werkplekken wordt ook jaarlijks 
  gekeken welke werkplekken aan vervanging toe zijn. De afschrijftermijn voor   
  een werkplek van een medewerker is 5 jaar, voor een werkplek van de leerling   
  (meestal een Chromebook) is dit 6 jaar. Door het tijdig vervangen van de   
  werkplekken werken de medewerkers en leerlingen met devices die up-to-date   
  zijn en goed functioneren.

Werkgroep ICT
Bovenstaande ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en besproken binnen de werkgroep 
ICT. Deze werkgroep bestaat uit 14 ICT-coördinatoren (van elke school minimaal 1), een direc-
teur en de bovenschools ICT-coördinator. De werkgroep is kritisch op het verloop van de ontwik-
kelingen en werkt vanuit de wens de onze leerlingen verder helpen in hun ontwikkeling, zowel 
cognitief als sociaal-emotioneel. De werkgroep helpt de medewerkers professionaliseren in het 
gebruik van ICT in het onderwijs en wil hiermee de kwaliteit van het onderwijs positief 
beïnvloeden. Daarbij wordt de werkgroep bijgestaan door De Rolfgroep en Provision (leverancier 
digiborden), zodat de ICT-voorziening op elke school voor elkaar is. Op deze manier dragen we 
bij aan de toekomstgerichtheid, verbinding en uitdaging van Stichting Bijeen.

Personeel en professionalisering
Op de scholen is hard gewerkt om de opgelopen vertragingen in de leerontwikkeling in te halen. 
Daarnaast hebben de scholen kunnen insteken op andere ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het 
opzetten van een nieuwe zorgstructuur, aanschaf en implementatie van nieuwe methodes op het 
gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, technisch lezen, starten met het werken vanuit de 
leerlijnen, werken met coöperatieve werkvormen, het realiseren van een leerplein en de 
inrichting van een nieuw schoolplein.

In alle clusters hebben de teams een informatiebijeenkomst bijgewoond over de professione-
le standaard die binnen Bijeen is ontwikkeld. De professionele standaard is het inzicht om te 
denken en te handelen vanuit 7 kerncompetenties en wordt ondersteund door 3 fundamentele 
modellen. Deze 7 kerncompetenties zijn:

 1. Persoonlijk en onderwijskundig meesterschap
  Wij zijn gericht op het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen. 
 2. Teamleren
  Wij hebben een lerende en ontwikkelende houding. 
 3. Systeemdenken
  Wij werken vanuit houding en vaardigheden die leiden tot goed presteren en zien  
  de samenhang hiervan.
 4. Integriteit
  Wij handelen eerlijk en betrouwbaar.
 5. Transparant
  Wij volgen planmatig en cyclisch om de juiste ondersteuning te bieden en stellen  
  heldere, eenduidige en haalbare doelen.
 6. Kwaliteit
  Wij werken aan duurzame kwaliteit vanuit het PDCA-model om het beste uit elk  
  kind te halen. 
 7. Professioneel handelen & denken
  Wij hanteren 3 fundamentele modellen voor de professionele standaard. 
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De directeur van de Vogelvlucht en de Oostenbrink is aan het einde van het schooljaar met 
pensioen gegaan. Na een sollicitatieprocedure (zowel intern als extern) is de directeur van de 
Apollo benoemd. Vervolgens is er een sollicitatieprocedure voor de Apollo gestart. Per 1 oktober 
is daar eveneens een nieuwe directeur (extern) benoemd.
Per 1 augustus is er een nieuwe directeur-bestuurder benoemd. De nieuwe directeur-bestuurder 
was voorheen in dienst als beleidsmedewerker kwaliteit onderwijs binnen Bijeen.

Studiedagen en nascholing
In 2021 zijn er diverse studiedagen geweest op cluster- en teamniveau, voor schooldirecteuren 
en specifiek voor intern begeleiders en directeuren. 

Het schooljaar is begonnen met een studiedag met de directeuren en de nieuwe directeur-be-
stuurder. Er is informatie uitgewisseld over de visie en werkwijze van de nieuwe bestuurder, 
dialoog gevoerd over wat goed onderwijs is en er is een basis gelegd voor een nieuwe samen-
werking en werkwijze binnen de regiegroep. 

De studiedag voor directeuren en internbegeleiders ging over passend onderwijs. De andere 
manier van werken vanuit de afdeling van het samenwerkingsverband stond centraal: meer 
preventief dan curatief en geen arrangementen meer. Een werkgroep van directeuren en intern 
begeleiders hadden de dag voorbereid.

Alle Bijeenscholen besteden in het schooljaar 2021/2022 aan de executieve functies (regelfunc-
ties van de hersenen die vooral nodig zijn bij het verwerken van informatie) en dan vooral ook 
op het geven van feedback. Voor de uitvoering van deze taak volgden de onderwijsteams na-
scholing. 

Strategisch personeelsbeleid

Pandemie
Het jaar 2021 stond in het teken van de Covid19-pandemie. Hierdoor moesten leerlingen, 
ouders/verzorgers en medewerkers op de scholen en het stafbureau vaak schakelen, van thuis 
onderwijs, naar onderwijs in de klas en daarna weer 
thuis en op school. Ondanks dat het schakelen door 
corona veel energie kostte, is het gelukt goed onderwijs 
te blijven geven. Mede door de mentale veerkracht en 
de flexibiliteit van de medewerkers. Hierbij helpen de 
vier kernwaarden van Bijeen die de basis vormen voor 
het uitvoeren van het werk: veiligheid, vertrouwen, 
verbinding en vervoering.

HR beleid
De verdere ontwikkeling van ons Human Resource (HR) beleid kreeg meer prioriteit. We hebben 
ons gericht op het herijken van de strategische HR-koers voor de komende jaren. Er is gestart 
met een strategische personeelsplanning en vervolgens werden de andere HR beleidsterreinen 
verder ontwikkeld en geactualiseerd. De leidende thema’s in het proces zijn: duurzame 
inzetbaarheid, werkplezier, loopbaanbeleid, professionalisering, mobiliteit en inzetten 
op talentontwikkeling. Het nieuwe- en geactualiseerde beleid wordt voorgelegd aan de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor instemming en/of advies.

30



Intern werken we veel samen in werk- en projectgroepen. 
Daarnaast is er ook veel samenwerking met externe partijen. 
We blijven medewerkers mogelijkheden bieden zich te 
ontwikkelen, zowel verticaal als horizontaal.

Werkdruk verlagende middelen
De middelen die bestemd zijn om de werkdruk te verlagen 
gaan rechtstreeks naar de scholen. Om tot een bestedingsplan 
per school te komen, is er overleg tussen personeel en directie over de inzet van de middelen 
op de scholen. Ook de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad is hierbij betrokken. 
De werkdrukmiddelen zijn op de verschillende scholen voor verschillende doelen ingezet:
 1. Kleine klassen: vorming of behoud van extra groepen.
 2. Vrij roosteren van leerkrachten voor andere werkzaamheden, bijvoorbeeld 
  gymlessen door vakdocenten.
 3. Extra onderwijsassistentie.
 4. Inzet vrijwilligers.

Aanpak dreigende lerarentekort
Het lerarentekort is een groot en groeiend probleem. Voor de aanpak in onze regio nemen wij 
deel aan projecten die vallen onder de Regionale aanpak dreigend personeelstekort (RAP).  
Daarnaast zetten we vanuit onze organisatie in op onder andere:

 1. Een invalpool in eigen beheer.
 2. Een flexpool-vervangingsmanager, waarin we samen werken met andere    
  schoolbesturen in Zuid-West-Midden Drenthe.
 3. Nauwe samenwerking met opleidingsscholen, zoals Stenden, Hanze hogeschool   
  en Alfa college en Deltion College.
 4. Het vroegtijdig bieden van perspectief aan leraren in opleiding.
 5. Medewerkers extra betalen wanneer zij groepen overnemen van afwezige   
  collega’s.

De subsidies verstrekt vanwege corona vanuit het Ministerie van OCW
In 2021 hebben we op verschillende subsidies een beroep kunnen doen om eventuele achter-
standen door lesuitval door corona op te vangen. Hiervoor hebben de scholen bestedingsplannen 
ingediend. 

De subsidies die zijn toegekend zijn:

 1. Nationaal Programma Onderwijs (NPO).
 2. Inhaal- en Ondersteuningsprogramma Onderwijs (IOP).
 3. Extra handen in de klas (vanuit regionale aanpak personeelstekort RAP).

De subsidies zijn ingezet voor scholing, ontwikkeling, extra formatie voor groepsverkleining 
en extra leerlingbegeleiding door onderwijsassistenten. De subsidie IOP en extra handen in 
de klas zijn volledig ingezet en verantwoord over het jaar 2021. De subsidie NPO mag over 
meer jaren worden ingezet. Het ministerie heeft de bestedingstermijn verlengd, omdat de 
krapte op de arbeidsmarkt het niet mogelijk maakt om op korte termijn extra gekwalificeerd 
personeel aan te trekken.

31



Subsidie Vrij roosteren Leraren
In 2021 is de subsidie Vrij roosteren Leraren aangevraagd en toegekend. Dit tweejarig project is 
bedoeld om extra personeel aan te trekken, zodat het mogelijk is leraren vrij te roosteren van 
het lesgeven. Op deze manier hebben ze meer tijd om zich te kunnen bekwamen in het 
lesgeven, extra leerlingbegeleiding tijdens de lessen en het eigenaarschap van leerlingen in de 
bovenbouw te vergroten. Ook het aanvragen van hulpmaterialen is mogelijk binnen deze 
subsidie. De subsidie is bedoeld voor leerkrachten van groep 5 tot 8 die werken op scholen met 
een hoge score op onderwijsachterstanden. Door het lerarentekort is het lastig om voldoende 
personeel te kunnen in zetten. 

Allocatie van middelen
Evenals voorgaande jaren is ook in 2021 het allocatiemodel voor de toekenning van de formatie 
op scholen gehanteerd. Dit model is gebaseerd op een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Bij het vaststellen van het formatiebudget wordt rekening gehouden met de gemiddelde 
personeelslast op bestuursniveau. Dit wordt doorberekend in het aantal fte’s dat voor de school 
beschikbaar is. De schoolleiders hoeven bij de inzet van personeel geen rekening te houden met 
leeftijd van het personeel, kosten duurzaamheidsverlof, ouderschapsverlof etc. De gemiddelde 
personeelslast op bestuursniveau was in 2021 rond de € 72.000, - per fte.

Arbeidsmarkttoelage
Medewerkers die op een school werken met een hoge 
achterstandsscore hebben in 2021 een 
arbeidsmarkttoelage gekregen. Voor het schooljaar 
2021-2022 gaat het om en toelage van rond de 8% van 
het salaris.

Gemiddelde leeftijd onderwijsgevend personeel
In 2021 was de gemiddelde leeftijd van onderwijsgevende personeel 37,6 jaar 
in 2020 was het 36,5 jaar.

Gezondheidsbeleid
Op school- en bestuursniveau staat het hebben en houden van een laag ziekteverzuim hoog op 
de agenda. Het verzuim was in 2021 4,5%, dat is iets lager dan in 2020 toen het 4,9% was. 
In 2020 was het landelijk verzuimcijfer voor onderwijsgevend en ondersteunend personeel 5,8%. 
Het landelijk verzuimcijfer 2021 is nog niet bekend. Er zijn twee medewerkers na langdurig 
verzuim uit dienst gegaan met een IVA-toekenning (inkomensvoorziening volledig arbeidsonge-
schikten). De kosten van deze uitkeringen komen voor rekening van het pensioenfonds ABP.

Beheersing uitkeringen na ontslag
Stichting Bijeen is eigen risicodrager voor de kosten van werkloosheidsuitkeringen (WW en 
WOPO). In de meeste gevallen kunnen de kosten ondergebracht worden bij het Participatiefonds 
van het onderwijs. Als aan de voorwaarden wordt voldaan vergoedt dit fonds de kosten. In 2021 
zijn de kosten van WW bij ontslag van een medewerker ten laste gebracht van het 
Participatiefonds.
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Sociaal jaarverslag
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Huisvesting en facilitaire zaken
Integraal huisvestingsplan voor scholen
Op 16 december heeft de gemeenteraad van Hoogeveen het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 
(IHP) vastgesteld. Dit plan vormt een gedeelde ambitie van schoolbesturen en gemeente om tot 
uitvoering van maatregelen in de onderwijshuisvesting te komen op korte, middellange en lange 
termijn. Het IHP heeft de status van een overeenkomst tussen schoolbesturen en gemeente. 
Zowel gemeente als schoolbesturen hebben een inspanningsverplichting om tot realisatie van de 
in het IHP opgenomen afspraken te komen. 

Voor de komende 4 jaar zijn de volgende afspraken gemaakt:

 1. Upgrade De Akker in Pesse
 2. Nieuwbouw speciaal onderwijs
 3. Nieuwbouw Titus Brandsmaschool
 4. Nieuwbouw Het Palet.

Onderhoud schoolgebouwen 
In 2020 stelde een extern bureau een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) op voor de komende 
10 jaar. Daarin staat expliciet aangegeven welke werkzaamheden uitgevoerd moesten worden in 
2021 en 2022. Door de pandemie is het niet gelukt om alle werkzaamheden in 2021 uit te voeren. 
Deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2022. In datzelfde jaar wordt het MJOP 
geactualiseerd.

Meubilair
In 2019 is het investeringsoverzicht 2018-2037 met bijbehorende notitie vastgesteld. Dit overzicht 
geeft aan wanneer het meubilair op de scholen vervangen kan worden. In de voorbije jaren lag 
het accent op het vervangen van de leerlingensetjes in de groepsruimten. Op de meeste 
scholen is dit inmiddels gerealiseerd. In 2021 heeft dit plaatsgevonden op obs Het Spectrum. Door 
de pandemie waren scholen minder toegankelijk voor externen. Hierdoor zijn een aantal 
opdrachten doorgeschoven naar 2022. De verwachting is dat medio 2022 de opdrachten volgens 
het investeringsoverzicht hebben plaatsgevonden.
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Stand van zaken 
doelen 2019-2023

Doel nog niet behaald Doel onvoldoende behaald Doel bijna behaald Doel behaald
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Medezeggenschap
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel en ouders vertegenwoordigd 
zijn. De schooldirecteur voert met de MR overleg over school specifi eke zaken. 
Voor zaken die over de organisatie gaan, is de directeur-bestuurder 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 5 reguliere vergaderingen gehouden. 

De belangrijkste onderwerpen waren:

 • Samenstelling dagelijks bestuur GMR
 • Themabijeenkomst Passend Onderwijs
 • Personele zaken
 • Arbodienst traject
 • Voortgang onderwijs in coronatijd en tweede lockdown
 • Masterplan huisvesting
 • Financieel onderzoek onderwijsinspectie: terugkoppeling vanuit dagelijks bestuur GMR
 • Jaarplanning 2021-2022 
 • Schoolanalyses- en rapportages 
 • SWV 2203, ontwikkelingen afdeling Hoogeveen
 • Formatie en verdelingsregels formatie
 • Protocol sneltesten
 • Arbodienst: stand van zaken en in te plannen kennismaking
 • Professionele standaard Bijeen (Covey)
 • Verlengde schooldag – vervolg 
 • Bestuursformatieplan 2021-2022
 • Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
 • Protocollen en statuten
 • Subsidies
 • Verplaatsen Thema Avond Maart
 • Leerlingenaantallen
 • Concept jaarplan
 • Bovenschoolse begroting
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 Financieel jaarverslag

Jaarrekening
Het jaar 2021 stond ook fi nancieel in het teken van de gevolgen van de coronapandemie. De 
baten en lasten werden er sterk door beïnvloed. Qua fi nanciële schade is het onderwijs bijna 
geheel gevrijwaard door de rijksoverheid. Voor de fi nanciële analyse van het jaar 2021 maken 
we gebruik van de jaarrekening die net als het gehele jaarverslag is opgesteld volgens de OCW 
richtlijn jaarverslag onderwijs. De jaarrekening, opgenomen in de bijlagen, bestaat uit een 
balans per 31 december 2021, een exploitatierekening over de periode 1 januari tot en met 31 
december 2021 en een kasstroomoverzicht. De eerste twee zijn voorzien van de benodigde spe-
cifi caties. Het kasstroomoverzicht is een overzicht van de ontwikkeling van de liquide middelen. 
Deze wordt verder niet toegelicht, omdat er in de praktijk weinig mee wordt gedaan.
In dit hoofdstuk worden de exploitatierekening en de balans gepresenteerd en voorzien van een 
toelichting. De jaarrekening die in de bijlagen is opgenomen, vermeldt ook een aantal 
specifi caties waarmee de organisatie zich verantwoordt naar OCW en de maatschappij over de 
beloning van bestuurders (en anderen met topinkomens) en geoormerkte subsidies. 

Exploitatierekening
De exploitatierekening, ook wel staat van baten en lasten genoemd, geeft alle inkomsten en 
uitgaven weer die bij het kalenderjaar horen. Inkomsten en uitgaven die in 2021 hebben 
plaatsgevonden maar die niet op 2021 betrekking hebben, staan er dus niet in.  
Die zijn of worden opgenomen in de jaren waarop ze betrekking hebben. Uitzonderingen hierop 
zijn de inkomsten en uitgaven die op een verlopen jaar betrekking hebben, maar daarin niet 
meer kunnen worden opgenomen.
Het jaar 2021 is afgesloten met een fl ink positief exploitatieresultaat van € 721.500. 
In de begroting 2021 was een negatief resultaat van bijna € 194.000 opgenomen. De verklaring 
hiervoor is het verschil tussen de ontvangen bekostiging en uitgaven die bedoeld waren om de 
schoolsluitingen door de lockdowns op te lossen met extra personeel. Door het lerarentekort 
hebben we de bekostiging niet volledig kunnen benutten. 
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In volgende tabel staat de exploitatierekening 2021. 
De globale analyses, verklaringen en duiding volgen na het overzicht. 
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Het resultaat wijkt met € 915.469 in positieve zin af van de begroting over 2021. 
Veel afzonderlijke verschillen veroorzaken de afwijking. 
Hieronder een samenvatting daarvan.

Zoals gezegd is er een overheersende rol voor de extra bekostiging door het Rijk in deze 
verschillen. De extra personeelskosten die dat hadden moeten compenseren, doen dat niet. 
Hierna komen de baten en lasten in verschillende onderdelen aan de orde.

Baten

Rijksbijdragen 
De rijksbijdragen vallen ruim € 1.224.000 hoger uit dan begroot. Vrijwel alle rijksbekostigingen 
vielen mee. Alleen de prestatiebox en de doorbetalingen van het samenwerkingsverband vielen 
tegen. Hieronder een specifi catie:
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De bekostiging uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), Inhaal- en ondersteuningsprogram-
ma en Vrijroosteren leerkrachten is tijdelijk. De eerste twee zijn bedoeld om 
corona-gerelateerde achterstanden weg te werken. De andere is (op aanvraag) bedoeld om 
leerkrachten onderwijskundig bij te scholen zodat ze voldoen aan de actuele eisen. 
Als deze tijdelijke bekostigingen aflopen dan wordt bepaald of de aangestelde personeelsleden 
vanuit andere bekostigingen kunnen worden betaald, de plaats van een vertrekkende collega 
kunnen innemen of het noodzakelijk is afscheid te nemen wegens gebrek aan inkomsten. De 
nieuwkomers blijven voor de bekostiging structureel geen nieuwkomers. De bekostiging wordt na 
1 jaar verlaagd en bij asielzoekers wordt de subsidie verlaagd zodra er een status wordt verleend. 
De instroom van asielzoekers is wisselend waardoor de bekostiging sterk kan variëren. In 2021 
en 2022 zijn de voorwaarden voor verstrekking van deze reguliere bekostiging verruimd onder de 
NPO regeling. Ook dat zal tijdelijk zijn. De overige bekostigingen zijn structureel. 

De prestatiebox is in 2020-2021 voor het laatst en gaat voor een deel van de oorspronkelijke 
doelen verder onder de naam bekostiging professionalisering en begeleiding starters en 
schoolleiders. Het overgrote deel is opgenomen in het budget voor personeel- en 
arbeidsmarktbeleid. Ook dat verklaart een aantal verschillen. De middelen voor professionali-
sering en begeleiding van startende leraren en schoolleiders zetten we in voor scholing en coa-
ching van medewerkers. De kosten vallen onder Overige personele lasten, onderdeel Cursussen. 
Aan baten kwam € 50.122 binnen. De regeling Professionalisering en begeleiding van starters en 
schoolleiders loopt tot en met juli 2023. Wat er daarna gebeurt is onzeker. Wel is toegezegd dat 
de middelen in de sector blijven en mogelijk onderdeel worden van de lumpsum.

Andere overheidsbijdragen
De andere overheidsbijdragen betreft de subsidie voor de schakelklas.
Deze gemeentelijke bijdrage was in overeenstemming met de begroting. In 2021 is minder 
bekostiging ontvangen vanuit het samenwerkingsverband voor de ondersteuning van leerlingen die 
dat nodig hebben. De middelen worden ingezet voor extra personeel, extra opleiding, 
specifieke lesmiddelen en licenties. De ondersteuning is voor zowel minder- als meerbegaafden. 
Ook wordt er extra aandacht besteed aan vroegtijdige signalering, een veilig schoolklimaat, 
dyslexie, dyscalculie en aanpak gedrag op individueel- en op groepsniveau. De expertise hiervoor 
wordt bovenschools georganiseerd.  De verlaging heeft te maken met te hoge uitgaven in het 
verleden. De wijze van bekostigen is veranderd waardoor er geen onverwachte tekorten meer 
zijn. Een deel van deze bekostigingen wordt opzij gelegd voor de toekomst. Dat blijkt ook uit de 
meerjarenbegroting die verderop in dit verslag staat.

Overige baten
De overige baten zijn € 253.350 hoger uitgekomen dan begroot. De afwijking wordt bijna geheel 
veroorzaakt door hogere baten voor extra hulp in de klas: een rijkssubsidie die via 
onderwijsorganisatie Stichting OOZ (Openbaar Onderwijs Zwolle) naar Bijeen werd overgemaakt 
en daarom niet onder de rijksbijdragen valt. Er werd € 9.000 meer dan begroot ontvangen aan 
huurbaten en detacheringsbaten. Ook werden er nog een aantal niet begrote kleine 
doelsubsidies ontvangen van CKC, Stichting Plateau, MBO-raad en Gemeente Hoogeveen.

Lasten

Loonkosten
De loonkosten komen - rekening houdend met de post uitkeringen - ongeveer € 428.000 hoger uit 
dan begroot. Dit heeft een aantal oorzaken. Er is meer capaciteit ingezet dan begroot voor het 
onderwijs en onderwijs gerelateerde projecten. Dat kwam doordat er meer projectgeld binnen-
kwam, meer geld voor werkdrukbestrijding binnenkwam en er meer personeel voor vervanging 
nodig was dan begroot. De rest - globaal de helft van de overschrijding – komt voort uit de 
nominale loonsverbetering. De cao-afspraken leverden een forse loonsverbetering op voor het 
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personeel, ruim 2,25%.  Van de meerinzet werd ook een deel gecompenseerd door uitkeringen 
van het UWV, ongeveer € 180.000 aan extra uitkeringen bij zwangerschap. Mogelijk een gevolg 
van de geboortegolf na de eerste lockdown in 2020.

De meerinzet wordt dus ruimschoots vergoed door extra inkomsten. Ook voor de 
loonkostenverhoging was dekking in de vorm van extra bekostiging. De kosten van extra 
vervangers bij ziekte worden niet vergoed. Daar was sprake van door een hoger verzuim door 
corona en daaraan gerelateerde quarantaines. Iets meer dan € 100.000 van de extra inzet van 
vervangers werd niet gedekt door extra inkomsten. Dat laatste is een gevolg van het eigen 
risicodragerschap en van een investering in de toekomst. We hebben er geen spijt van maar het 
kwam evenals in 2020 net iets harder binnen dan bedoeld. Overigens hadden veel andere onder-
wijsorganisatie in 2021 hier ook mee te maken.

Overige personele lasten
Voor tijdelijk werk en functies waarvoor geen fulltimer kan worden ingezet, maakt Bijeen 
gebruik van extern personeel. Het voordeel hiervan is het fl exibel kunnen inzetten van mensen 
met goede kwaliteiten zonder verplichtingen bij afvloeiing of ziekte. De kosten van het externe 
personeel worden in samenhang bekeken met de loonkosten van het eigen personeel. In 2021 
werd aan extern personeel ongeveer € 157.000 uitgegeven waarvan € 75.000 was begroot. 
Het verschil van € 53.000 is ontstaan door het inzetten van payrollers voor vervangingen bij 
ziekte, zwangerschap en arrangementen. De rest is het gevolg van meer inzet van stafpersoneel 
dat niet in loondienst is.

Een opvallende afwijking bij de overige personeelskosten is het grote verschil in begrote en 
werkelijke reiskosten. Deze waren (evenals in 2020) in de begroting opgenomen in de 
loonkosten, maar worden nu separaat geboekt onder de overige personeelskosten. Dat maakt 
het verschil tussen de werkelijke en begrote loonkosten nog ongeveer € 110.000 hoger. 
De verwevenheid van deze posten komt voort uit de cafetariaregeling waarbij niet of niet 
geheel vergoede kilometers worden gedeclareerd via een netto betaling die in mindering komt 
op brutolooncomponenten.

Onder de overige personele lasten waren er nog meevallers bij de werkkostenregeling (€ 23.000) 
en opleidingen (€ 36.000). Tegenvallers waren er bij de dotatie aan de voorziening voor 
jubileumuitkeringen (€ 9.000), wervingskosten (€ 29.000), Arbokosten (€ 7.000) en de post 
diversen (€ 11.000). Bij de laatste post vielen de grote hoeveelheid kleine vergoedingen voor 
overblijfuren op. 

Meevallers waren er ook, zelfs corona-gerelateerd. Zo konden veel mensen de geplande 
opleidingen of cursussen niet volgen, waardoor de kosten daarvan (€ 57.000) achterbleven op de 
begroting.
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Afschrijvingslasten
De afschrijvingslasten zijn in hun totaliteit iets hoger dan begroot. Ze worden bepaald door de 
aan het begin van het jaar aanwezige activa plus de afschrijvingen op de investeringen in de 
loop van het jaar. De eerste post is redelijk goed vooraf te bepalen, al wordt de begroting voor 
het nieuwe jaar gemaakt terwijl niet alle investeringen in het lopende jaar zijn gedaan. Soms 
wordt dan een gedeelte van de afschrijving niet begroot terwijl het zich wel voordoet. Daar 
wordt rekening mee gehouden, waardoor het slechts om kleine bedragen gaat. 

De investeringen in 2021 waren als volgt:

Hoewel er afschrijvingskosten op gebouwen waren begroot, zijn die er toch niet gekomen. 
Dit was bedoeld voor de eigen bijdrage aan de revitalisatie van Villa Kakelbont. 
De eigen bijdrage die voor 2020 was gepland, kon echter geheel uit de onderhoudsvoorziening 
worden voldaan, waardoor er niet geactiveerd en afgeschreven hoefde te worden. Dat besluit 
viel begin 2021, waardoor de begroting er niet meer op aangepast kon worden. De investeringen 
in schoolpleininrichting vielen hoger uit dan begroot doordat de aanschaffi ngen duurder waren 
dan verwacht. Er waren geen investeringen in Inventaris en apparatuur gepland, maar er is toch 
geïnvesteerd door Villa Kakelbont in meubilair dat zo bijzonder is dat het inventaris en appara-
tuur is genoemd. Vermoedelijk waren de bureaufi etsen hiervan de hoofdoorzaak. Hierdoor viel 
het bedrag voor de afschrijvingen ook iets hoger uit. De geplande investeringen in meubilair 
werden vrijwel exact volgens plan uitgevoerd waardoor ook de afschrijvingen in de buurt van de 
begroting bleven. Hetzelfde geldt voor de investeringen in ICT, maar dan weer niet voor de 
afschrijvingslasten. Die kwamen hoger uit dan begroot. Oorzaak was het aanpassen van de le-
vensduur van touchscreens van 10 naar 8 jaar. De geplande investeringen in lesmethoden wer-
den lang niet allemaal uitgevoerd. Er was € 85.000 gepland en er is € 35.000 gerealiseerd. 
Daardoor vielen ook de afschrijvingslasten mee. De redenen voor het niet uitvoeren van deze 
investeringen zijn divers: handelingsverlegenheid door onzekerheid om over te stappen op 
digitale methoden, werkelijke overstap naar digitale methoden (betaald via jaarlijkse licenties 
en niet via investeringen) en uitstel van investering door tijdsgebrek. 
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Huisvestingslasten
De huisvestingslasten vallen ongeveer € 60.000 hoger uit dan begroot. Gas, water en elektra 
vielen opnieuw mee, tezamen ruim € 25.000. Er werd een extra lokaal gehuurd voor De 
Goudvink en we ontvingen nog nota’s voor servicekosten voor De Driesprong en het 
bestuurskantoor die nog op 2020 betrekking hadden.
En dan kwamen er ook nog de extra kosten door corona bij: extra schoonmaakwerk, extra 
schoonmaakmiddelen en ontsmettingsmiddelen. Voor alle scholen gaat het in totaal om € 50.000 
meer dan begroot. Op de overige posten waren de overschrijdingen en onderschrijdingen van 
minder betekenis.

Administratie en Beheer
Onder dit kopje zien we een onderschrijding van de begroting met 1/3 deel, ongeveer € 80.000. 
Dat is vrij stevig. Het is vooral gerelateerd aan de lockdowns en andere coronamaatregelen. 
Er is € 74.000 minder dan begroot besteed aan deskundigenadvies. Dit is vooral het gevolg van 
het niet doorgaan van studiedagen. De kosten daarvan zitten dan vaak in sprekers en verzorgers 
van workshops. Er waren weinig juridische problemen, waardoor er weinig gebruik gemaakt is 
van de diensten van juristen. 

ICT, Repro en leermiddelen
Deze post kwam netjes in de buurt van de begroting, er net iets onder. Uit de onderverdeling 
blijkt dat er minder geld is besteed aan leermiddelen en ICT-hardware (anders dan geactiveerd 
en meerjarig bruikbaar). En er is meer geld besteed dan begroot aan software. Dat heeft te ma-
ken met de definitieve overgang naar de Cloud (office 365 en SharePoint). Daar was wel 
rekening mee gehouden in de begroting, maar er moest toch extra geld worden uitgetrokken 
voor de zaken die niet in de offerte waren inbegrepen. Op de posten repro, website en aanschaf 
klein inventaris werd de begroting iets overschreden.

Overige instellingslasten
Bij de overige instellingslasten zorgen de posten kabeltelevisie, abonnementen, contributies, 
medezeggenschap, culturele vorming en sportdagen voor meevallers ten opzichte van de 
begroting. Testen & toetsen veroorzaakt de afwijking van de begroting. Bij kabeltelevisie was 
dat door verplaatsing van de internetkosten naar het kopje telefonie. Voor testen & toetsen 
werd anders dan vorig jaar juist veel meer uitgegeven: € 9.000. Maar er is dan ook weer even 
voorraad. Bij medezeggenschap komt het voort uit het digitaal communiceren waar dat 
voorheen live en met gebruik van papier gebeurde. Bij de contributies werd het verschil 
veroorzaakt door de collectiviteitskortingen van de Onderwijs Inkoop Groep. Waar we vorig jaar 
nog een tussentijdse doorverwijzing naar het SO hadden die een overschrijding van de begroting 
betekende, viel dat nu mee en hebben we het voordeel van € 20.000.

Financiële baten en lasten
In de begroting was gerekend op € 2.000 aan bankkosten en dat was ook de werkelijkheid. 
Bij de rente was nog gehoopt op baten maar dat werden toch rentelasten, een tegenvaller van 
ongeveer € 2.000.  De feitelijke tegenvaller is eigenlijk tweemaal zo hoog, maar doordat we 
voor 2020 een te hoog bedrag hadden ingeschat en als schuld opgenomen, viel dat bedrag weer 
vrij op het moment dat bleek dat een deel van de schuld niet bestond. Inmiddels hebben veel 
banken een snellere incasso van de rentebedragen dan dat ze voorheen de tegoeden uitkeerden. 
Hierdoor hoeven we geen inschattingen meer op te nemen.
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Balans
De balans is een momentopname van enerzijds alle bezittingen en vorderingen (activa) en 
anderzijds de wijze waarop deze bezittingen en vorderingen gefi nancierd zijn, met eigen of 
vreemd vermogen (passiva). 

Hierna volgt de balans per 31 december 2021 met het jaar 2020 als vergelijk. In de jaarrekening 
is een gedetailleerdere versie van de balans opgenomen. 

Activa
De waarde van de materiële vaste activa is vrijwel gelijk gebleven in 2021. Er is evenveel 
geïnvesteerd als dat er is afgeschreven. Na de hoge ICT-investeringen van 2020 was een pas op 
de plaats gewenst. Qua beschikbaarheid van devices lopen de scholen voor op de in het 
strategisch beleidsplan gestelde doelen. Voor het thuisonderwijs via de computer was dat een 
voordeel in 2020 en 2021. Onder het kopje afschrijvingen staat een overzicht van de specifi catie 
van de begrote en werkelijke investeringen.
De investeringen in lesmethoden komt voor de zoveelste keer onder de begroting uit. 
De oorzaken zijn divers: de onmogelijkheid om in teamverband genoeg aandacht te geven aan 
de invoering van nieuwe lesmethoden, vervanging van conventionele lesmethoden door software 
of online content en handelingsverlegenheid.

De post deelnemingen/fi nanciële vaste activa betreft de voornamelijk in 2016 betaalde borg 
voor het gebruik van Snappet-tablets. De borg wordt opgenomen onder de fi nanciële activa, 
omdat de tablets langer dan 1 jaar gebruikt worden en de borg pas wordt terugontvangen als 
de tablets worden ingeleverd. Het enthousiasme over de tablets van Snappet is neemt af. Er is 
een grotere hang naar Chromebooks, vanwege de bredere inzetbaarheid en de eenvoud van het 
beheer.

De post vorderingen betreft de openstaande posten van debiteuren en de vooruitbetalingen van 
bijvoorbeeld licenties. De grootste post is echter de vordering op het ministerie van OCW die 
wordt geacht te bestaan omdat het ministerie van de beschikkingen over 2021-2022 in de eerste 
5 maanden (augustus tot en met december 2021) niet precies 1/12 deel per maand heeft 
betaald. Aangezien wij wel de loonkosten (met name de vakantiegeldrechten) gelijkmatig 
spreiden, matchen wij de baten en lasten via deze vordering. Deze vordering van € 494.864 in 
2021 zal in per 31-12-2022 vervallen. Met de vereenvoudiging van de bekostiging en de 
wijziging van de beschikkingstermijn zal blijken dat deze vordering is vervallen in de periode 
van 1-1-2022 tot en met 31-7-2022 en volgens de beschikking over 1-8-2022 tot en met 31-12-
2022 niet opnieuw ontstaat. Een vierde component in de vorderingen is de vordering op de 
gemeente Hoogeveen. In 2019 was dit meer dan een miljoen in verband met de nieuwbouw van 
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Kindcentrum Wolfsbos. Die vordering is vrijwel geheel verdwenen en dat bepaalt ook het 
verloop van het saldo van de totale vorderingen. Inmiddels heeft de gemeente iets meer 
voldaan dan onderbouwd kon worden met kosten en staat er aan de creditzijde van de balans 
een schuld aan de gemeente. In het boekjaar 2022 wordt de bouw van Wolfsbos administratief 
afgesloten en zal de post geheel verdwijnen. Op het moment van schrijven moet de afhandeling 
met de gemeente nog plaatsvinden. De post liquide middelen is gestegen met ruim € 100.000. 
Dat is veroorzaakt door het positieve resultaat, verlaagd door de daling van de vorderingen. 
Het penvoerderschap van de bouwprojecten Wolfsbos en Villa Kakelbont hebben wel de nodige 
invloed gehad op met name vorderingen en schulden in de balans. Zoals beschreven komen die 
vertekeningen tot een einde in 2022.

Passiva
Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en met ingang van 2021 ook weer uit een 
bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve zal in de komende jaren weer ingezet worden voor 
het doel waarvoor het is ontvangen: inhalen leerachterstanden door lockdowns en 
thuisonderwijs. Deze bestemmingsreserve heeft geheel betrekking op de in 2021 wel ontvangen 
maar niet uitgegeven NPO-middelen. De NPO middelen die het komende jaar aan de 
bestemmingsreserve worden toegevoegd, geven we in de daarop volgende jaren uit aan het 
primaire proces.

De kortlopende schulden zijn gedaald met ruim 7 ton. De belangrijkste factor daarin wordt 
gevormd door de betaling van de laatste termijnen van de bouw van Wolfsbos en de aanleg en 
inrichting van het plein bij Villa Kakelbont. De baten hiervoor waren al ontvangen van de 
gemeente en deze vooruit ontvangsten stonden als schuld te boek. Overigens waren ook 
andere vooruit ontvangsten hier aan de orde waarvan het IOP (Inhaal en OndersteuningsPro-
ject) de grootste was met € 147.000. Ook het bedrag aan openstaande crediteurschulden per 31 
december 2021 is veel lager dan een jaar eerder maar dat is toeval. De reguliere posten zoals 
de te betalen pensioenen en sociale lasten en vakantiegelden zijn ook iets lager dan vorig jaar 
maar niet veel. Dat heeft te maken met de lichte daling van de totale loonlast.

Kengetallen
Aan de hand van de belangrijkste fi nanciële kengetallen kan een beeld gevormd worden van de 
fi nanciële gezondheid van Bijeen.
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De kengetallen laten voor het jaar 2021 een goede financiële gezondheid zien. Nagenoeg alle 
kengetallen zitten (flink) boven de norm. Ten opzichte van 2020 geven de kengetallen als gevolg 
van het positieve resultaat hogere waarden aan en dus nog steeds een goede financiële positie. 
We bespreken de meest gangbare kengetallen:

 • Liquiditeit (verhouding vlottende activa gedeeld door de kortlopende schulden) 
  De liquiditeit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar verplichtingen  
  op korte termijn te voldoen. De liquiditeit moet hoger zijn dan 1, dat lukt   
  ruimschoots.
 • 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 voldoen. Het minimumpercentage is 30%. Het percentage van Bijeen  
  ligt hier ook ruim boven.
 • Weerstandsvermogen (eigen vermogen gedeeld door batentotaal)
  Het weerstandsvermogen zegt iets over de mogelijkheden om financiële tegenvallers  
  te kunnen opvangen. De norm ligt op minimaal 20%. Het percentage van Bijeen ligt  
  hier ruim boven.
 • Rentabiliteit (verhouding exploitatieresultaat gedeeld door totale baten)
  Het begrip rentabiliteit heeft in het onderwijs een andere betekenis dan in de 
  bedrijfseconomie. In het onderwijs wordt met dit begrip het exploitatieresultaat 
  vergeleken met het batentotaal en in de bedrijfseconomie wordt het 
  exploitatieresultaat vergeleken met het vermogen. Voor non-profit organisaties is het  
  echter een onbetekenend kengetal. Er wordt op de lange termijn gestreefd naar 0%  
  maar afhankelijk van de reservepositie of operationele omstandigheden kan er 
  gekozen worden voor een andere waarde. Moet de reservepositie versterkt worden,  
  dan zal het een positief percentage zijn. Wordt de risicobuffer aangesproken of is er  
  bovenmatige onderwijskundige actie nodig om een school weer boven de nullijn te  
  krijgen, dan zal het een negatief percentage kunnen zijn. Bijeen heeft in het 
  verleden al enkele jaren gekozen voor een negatief percentage en wordt door de 
  Inspectie van het Onderwijs nog steeds als bovenmatig financieel gezond gezien. 
  Overigens was ook voor 2021 een negatief resultaat begroot maar door de bijzondere  
  extra baten en het onvermogen om personeel te vinden om dat geld te besteden, 
  viel het resultaat toch flink positief uit.
 • Signaleringswaarde
  Zoals gezegd zit Bijeen nog in de categorie te rijke onderwijsorganisaties volgens 
  de inspectie. Althans, Bijeen is de gelegenheid geboden om aan te geven 
  waarom de organisatie een groter eigen vermogen heeft dan de signaleringswaar 
  de die het ministerie van OCW sinds dit jaar hanteert voor het vaststellen van boven 
  matig eigen vermogen. Bij de signaleringswaarde wordt gekeken naar de omvang van 
  de exploitatie om vast te stellen hoe groot de risicobuffer moet zijn. 
  Er wordt gekeken naar de aanschafwaarde van de gebouwen en de boekwaarde van  
  de overige materiele vaste activa om vast te stellen hoeveel geld er moet zijn 
  ter financiering van activa. Tenslotte wordt een eventueel privaat vermogen 
  uitgesloten van de beoordeling omdat het ministerie daar niet over gaat. 
  Ultimo 2021 heeft Bijeen een signaleringswaarde van € 1.718.829 en een eigen 
  vermogen van € 3.708.733. Dat betekent een vermogen dat ultimo 2021 bijna 
  € 2.000.000 hoger is dan noodzakelijk of redelijk. 
  In 2020 was dat bijna € 1.300.000 en in € 2019 was dat ongeveer € 2.200.000. 
  Het is dus een verschil dat snel kan wijzigen. Ook dat is de inspectie meegedeeld.  
  Zoals hiervoor is aangegeven, zal in 2022 als gevolg van de vereenvoudiging van de  
  bekostiging de vordering van € 495.000 op het ministerie van OCW vervallen. 
  Ultimo 2022 zal als gevolg van gewijzigde regelgeving de hoogte van de 
  onderhoudsvoorziening aangepast moeten worden, waarbij er een bedrag van naar  
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  schatting € 1.150.000 van het eigen vermogen overgeheveld moet worden naar de  
  voorziening voor planmatig onderhoud. De meerjarenbegroting telt voor de jaren  
  2023 tot en met 2026 negatieve resultaten, in totaal voor € 850.000. Het eigen ver 
  mogen zal dan uiteindelijk onder de signaleringswaarde uit komen. Ultimo 2022 is  
  er eigenlijk maar weinig veranderd aan de fi nanciële gezondheid van Bijeen, maar  
  de regelgeving is gewijzigd op diverse fronten en dat heeft geen extra inkomsten  
  of uitgaven tot gevolg. Vermoedelijk zullen de kengetallen worden herzien of de  
  normen die er bij horen worden aangepast. De tijd zal het leren. Voor Bijeen is er  
  echter geen aanleiding om overhaast reserves in te zetten.

Treasuryverslag
Bijeen heeft in 2017 haar treasurystatuut herzien volgens de nieuwe regeling: Beleggen, lenen 
en derivaten OCW 2016. In 2021 zijn de tijdelijk overtollige liquide middelen overeenkomstig 
het risicomijdende beleid gestald op spaarrekeningen bij de Rabobank, de ABNAMRO Bank en de 
ING-bank. De omvang hiervan was afhankelijk van de liquiditeitsbehoefte. De gelden zijn dage-
lijks opvraagbaar. Banken waar spaargelden gestald worden dienen tenminste een AA- rating te 
hebben en dat hebben de Rabobank, de ABNAMRO bank en de ING-bank. Periodiek vindt er be-
heer plaats van de liquiditeit. Doorgaans wordt er maandelijks bezien wat de liquiditeitsbehoef-
te is en wat de beschikbare liquiditeit is. Door de extreem lage rente en zelfs negatieve was het 
vrijwel niet meer lonend om tijd te besteden aan liquiditeitsbeheer. Inmiddels (2022) is de rente 
op het overgrote deel van het spaartegoed licht negatief (0,1% tot 0,5%) en zou het lonend kun-
nen worden om de rentekosten te beheersen in plaats van maximale rendementen te behalen. 
Verwachtend dat we weer naar een lichte rentestijging zullen toegaan de komende tijd, worden 
er geen wijzigingen voorzien in de stalling van onze liquiditeiten.

Hieronder volgt een overzicht van de liquiditeitspositie in 2021:

Het niet geïnvesteerde vermogen is in 2021 weggezet op twee verschillende spaarrekeningen. 
Het rendement is negatief. We verwachten wel weer een lichte stijging maar dat zou ook nog 
best een jaar kunnen duren.

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. 
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Staat van baten en lasten in meerjarig perspectief
De meerjarenbegroting voor de komende jaren laat het onderstaande beeld zien.

De komende jaren laten de exploitatieresultaten in de meerjarenbegroting een negatief beeld 
zien. Het is de bedoeling om jaarlijks een bedrag aan de reserves te onttrekken om onze school-
locaties allemaal in stand te kunnen houden met behoud van een goede kwaliteit van onderwijs. 
De ontwikkeling van leerlingenaantallen maakt dat echter misschien onmogelijk. Daarnaast is 
het onzeker of de ontwikkelingen in 2023 in de vorm van vereenvoudigde bekostiging en gewij-
zigde regelgeving voor onderhoudsvoorzieningen ons op een andere manier naar ons eigen 
vermogen doen kijken. Vooralsnog zijn de plannen echter om jaarlijks iets extra’s te doen, 
waarbij de volgende zaken uit het strategisch beleidsplan de boventoon voeren:

 • Huisvestingslasten dislocaties
  Bijeen kampt met een substantieel tekort op de baten en lasten voor huisvesting.  
  Deels is dit te verklaren doordat er een aantal dislocaties zijn. Voor dislocaties
  verstrekt het ministerie van OCW geen extra bekostiging. De kosten voor 
  huisvesting moeten dan anders worden gedekt en dat gaat ten koste van andere  
  bestedingen. Het andere deel wordt verklaard door een structureel te lage rijks  
  vergoeding voor huisvestingskosten. Het is een in de branche bekend, langdurig  
  probleem.
 • Professionalisering directies en leerkrachten, doorvoeren kwaliteitsverbetering
  Vanuit het strategisch beleidsplan spreekt de ambitie om personeel en kwaliteit  
  naar een hoger niveau te tillen. In de jaren 2018 en 2019 zijn de begrotingen aan
  gepast om verdere verbeteringen te kunnen realiseren. Het gaat dan om 
  professionalisering van directies en leerkrachten, het verder ontwikkelen van
  Wetenschap en Techniek, doorontwikkeling en borging kwaliteitszorg naar 
  duurzaam groen, opzetten van een schoolverbeterplannen et cetera. Deze posten  
  hebben grotendeels een tijdelijk karakter, maar drukken wel gedurende die tijd  
  extra op de exploitatie.
 • In stand houden formatie op kleine scholen
  Het tekort in de begroting wordt gedeeltelijk ook veroorzaakt doordat we de   
  formatie op de kleine scholen in stand willen houden, zodat het onderwijs op deze  
  scholen van goede kwaliteit blijft. Bij het verder krimpen van de kleine scholen  
  kan die prijs te hoog worden. 
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 • Inhalen achterstanden door corona
  Niet afkomstig uit het strategisch beleidsplan, maar wel mede de basis voor 
  negatieve exploitatieresultaten is het inhalen van corona gerelateerde 
  leerachterstanden. Een groot deel van het positieve resultaat van 2021 is 
  afkomstig uit de niet bestede NPO-gelden. Deze gelden zijn in een 
  bestemmingsreserve vastgelegd om alsnog besteed te worden aan dit doel.

Ontwikkeling kengetallen in meerjarenperspectief
Onderstaande tabel geeft de (geprognosticeerde) ontwikkeling van de formatieomvang en van 
het leerlingenaantal weer zoals die is gebruikt voor de meerjarenbegroting, maar dan 
aangepast op de situatie per 31-12-2021. Toen werd boven de vermelde personele inzet nog 8 
fte aan stagiaires ingezet. 

Het leerlingaantal zit naar verwachting in 2025 op een dieptepunt en zal daarna heel licht 
stijgen en na 2026 weer redelijk stijgen. Het effect van de corona gerelateerde geboortegol-
ven is hierin nog niet meegenomen. Vermoedelijk zal de stijgende lijn daardoor 2 jaren eerder 
inzetten. De invloed van de dynamiek van de AZC-school kan groot en vertekenend zijn. In de 
komende jaren zal het leerlingaantal van de AZC-school stabiel zijn naar verwachting. 
Het leerlingenaantal en de verwachting daarvan worden momenteel strak gemonitord omdat we 
dicht bij de minimale waarde van onze gemiddelde schoolgrootte zitten. Ook het aantal 
kinderen vanuit Oekraïne zal een rol gaan spelen, hopelijk voor korte tijd maar het zijn 
onzekere tijden.

Door verdere versterking van de onderwijskwaliteit, promotie en profi lering 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 via het allocatiemodel tot uiting in de personele inzet in het bestuursformatieplan.

Balans in meerjarenperspectief 
De balanspositie is in sterke mate afhankelijk van de ontwikkeling van het resultaat en de inves-
teringen. Ten aanzien van vorderingen en schulden zijn de cijfers afhankelijk van de 
veronderstellingen en uitgangspunten en minder van plannen. 
De plannen en veronderstellingen leiden tot het volgende beeld van de balans.

ActivaActiva
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De post materiële vaste activa betreffen geactiveerde lesmethoden, ICT-middelen (digiborden, 
computers etc.) en meubilair. Voor 2022 wordt verwacht dat er nog iets meer wordt geïnves-
teerd dan afgeschreven, daarna zal dat stabiliseren. De financiële vaste activa zijn de 
borgsommen voor Snappet-apparatuur. Deze zullen langzaam afnemen.
De vorderingen hebben eerder nog vooral betrekking op de vordering op het ministerie van OCW 
in verband met het betaalritme en het toerekenen van baten aan het verslagjaar, maar dat 
eindigt in 2022. In de meerjarenbalans is verondersteld dat de andere vorderingen variëren met 
de baten. De liquiditeiten zullen afnemen met zo ongeveer het tempo en omvang van het 
resultaat en de mutatie van de onderhoudsvoorziening. Vooral de laatste kan nogal variëren.

Passiva
Het jaarlijkse exploitatieresultaat wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan het eigen vermogen. 
Het eigen vermogen neemt zichtbaar af door de jaarlijks begrote tekorten op de exploitatie. 
Ook de bestemmingsreserve wordt in de loop van de jaren ingezet. De voorzieningen worden 
jaarlijks verhoogd met een dotatie en de jaarlijkse uitgaven worden weer in mindering 
gebracht. De schommelingen in de voorzieningen worden veroorzaakt door de schommelende 
uitgaven al valt die schommeling erg mee. Zo wordt voor 2022 een uitgave verwacht van slechts 
€ 20.000 en voor 2024 € 347.000. De kortlopende schulden zijn in de praktijk erg variabel maar 
veel van de componenten zijn afhankelijk van de ontwikkeling van het kostentotaal. 
Een belangrijke post hierin is de schuld per 31 december aan de belastingdienst, 
de pensioenmaatschappij en de rechten van de medewerkers op vakantiegeld.
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Rapportage aanwezigheid en werking van het intern 
risicobeheersings- en controle systeem

Personeel
De personele lasten vormen met ongeveer 82% 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 formatiegesprek-
ken die de P&O-adviseur voert met de schooldirecteuren en de directeur-bestuurder. Losse 
baten die verspreid over het jaar binnenkomen, gaan over het bureau van de P&O-adviseur en 
worden gepland om uit te geven aan loonkosten (toezicht P&O), personele kosten anders dan 
lonen of materiele kosten (toezicht budgethouder of eventueel projectleider). Het resultaat is 
dat de personele lasten beheersbaar zijn en in de pas blijven lopen met de verwachting.
Twee interne personeels- en salarisadministrateurs voeren op het stafbureau de 
salarisadministratie. Ons administratiekantoor voert de salarisbetalingen, betalingen premies en 
belastingen worden uitgevoerd uit. 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 2021 zijn alle salarissen op tijd uitbetaald en is er geen 
achterstand in de verwerking van personeel en salarismutaties ontstaan die het proces zouden 
verstoren. Dit ondanks ziekte van één van de salarisadministrateurs.

In 2021 zijn de personele bestedingen bijna het gehele jaar per maand gevolgd, naast de 
begroting gelegd en voorzien van toelichting door de controller. 

Materieel
De financiële administratie is uitbesteed aan een administratiekantoor en er wordt gebruik 
gemaakt van een systeem voor digitale factuurverwerking. De facturen worden door het ad-
ministratiekantoor geregistreerd. Vervolgens worden de facturen door de schooldirecteuren, 
beleidsmedewerkers, en de directeur-bestuurder digitaal goedgekeurd. De betaling van de 
facturen gebeurt door het administratiekantoor. De procuratie (regeling van tekenbevoegdheid) 
wordt bij wisseling van budgethouders of extra budgethouders geactualiseerd.

De schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor de schoolbudgetten en de beleidsmedewerkers 
zijn verantwoordelijk voor de bovenschoolse budgetten. De budgetten zijn per school via een 
Afas-analyse te volgen. Tweemaal per jaar verzorgt de controller een managementrapportage 
waarin een analyse van de besteding ten opzichte van de begroting wordt gemaakt en er een 
eindejaarsprognose aan wordt toegevoegd. Eventuele afwijkingen van de begroting worden 
hierdoor in een vroeg stadium aan het licht gebracht en verklaard. Bijsturing kan plaatsvinden 
waar nodig. Voor de schooldirecteuren wordt ook tweemaal per jaar een budgetrapportage 
gemaakt die qua lay-out aansluit op de begroting en iets makkelijker leesbaar en hanteerbaar is 
dan de Afas-analyse. 

Op schoolniveau is er een kleine reserve. De financiële resultaten van de scholen worden 
jaarlijks afgerekend via deze reserve. Hierdoor ontstaat meer budgetvrijheid bij de 
schooldirecteuren, maar ook meer verantwoordelijkheid. De schooldirecteuren worden na afloop 
van het jaar geïnformeerd over de stand van de schoolreserve. In 2021 is gestart met een 
beknopte tweemaandelijkse tussenrapportage op het vlak van de huisvesting voor de 
medewerker huisvesting.

Bijeen is eigenrisicodrager voor ziektevervanging waarmee het nog steeds mogelijk blijft dat er 
flink wordt afgeweken van de begroting om te voorkomen dat plaatselijk het onderwijsproces 
stopt.
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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 
bijna stabiel en wordt in de toekomst weer een lichte groei verwacht.

Leerlingenaantallen
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, kan er tijdig ingespeeld worden op de terugloop 
van de leerlingaantallen en daarmee ook op de bekostiging. De flexibiliteit van de flexibele schil 
wordt minder. Het wordt moeilijker en zeker duurder om boventallig personeel te laten 
vertrekken. Verder heeft een werknemer bij ontslagaanzegging recht gekregen op een 
transitievergoeding. Met als gevolg dat werknemers niet meer ontslag nemen of een 
transitievergoeding vragen als ze wel ontslag nemen. Tenslotte komt daar ook een gedeeltelijke 
plicht tot uitkeringsvergoeding bij als een werknemer ontslagen wordt. De technische details 
daarvan vallen buiten het bestek van dit verhaal, maar het is duidelijk dan het moeilijker en 
duurder wordt om de flexibele schil goed te gebruiken.

Daling van leerlingaantallen kan ook gaan betekenen dat de bekostiging voor scholen of 
nevenvestigingen wegvalt. De opheffingsnorm voor een school in de gemeente Hoogeveen is 95 
leerlingen. Als een school minder leerlingen heeft dan kan het bevoegd gezag uitwijken naar 
een uitzonderingsregel. Een school behoudt recht op bekostiging als het minder dan 95 
leerlingen telt maar als de onder het bevoegd gezag vallende scholen tezamen gemiddeld meer 
dan 10/6e van die 95 leerlingen hebben. Dat zijn 158 leerlingen. Onder de huidige 
bekostigingssystematiek verhoogt het ministerie het leerlingenaantal met 3% om samen met de 
1-oktobertelling op een goed halfjaargemiddelde te komen. Het feitelijke aantal leerlingen kan 
daarom 3% lager zijn dan die 158 leerlingen en komt op 153 leerlingen. Bij 8 scholen is dat 1230 
leerlingen. Het aantal leerlingen op 1-10-2021 was 1264. Er is dus niet zoveel ruimte meer tot 
er weer een brinnummer ingeleverd moet worden. Deze kwestie heeft de doorlopende aandacht 
in de organisatie, algemeen wordt gevoeld dat er niet nog meer dislocaties of nevenvestigingen 
kunnen komen. Daarmee zou de beschikbare bekostiging per vestiging nog meer dalen. 

Ziekteverzuim
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. 
In de begroting wordt daarom rekening gehouden met een bedrag voor ziektevervanging dat 
volstaat om 100% van het actuele verzuimpercentage van het onderwijzend personeel te kunnen 
herbezetten. Bij directies en ondersteunend personeel wordt rekening gehouden met een lager 
vervangingspercentage.

Aantrekken nieuw personeel
Het aantrekken van nieuw personeel is lastig in de huidige markt. Door contacten met 
opleidende scholen en werken aan de zichtbaarheid van Bijeen wordt op dit probleem 
ingespeeld. In 2020 waren we succesvol maar hebben we dat misschien net iets te goed gedaan. 




