
Onderwijs Ede

Pallas Athene College

Stichting Openbaar Voortgezet 



INHOUDSOPGAVE

Bestuursverslag 2

Jaarrekening 25

Overige gegevens 47



1 
 

Pallas Athene College 
Bestuursverslag 2021 
  



2 
 

Inhoud  
Inleiding ................................................................................................................................................................... 4 

1. Organisatie .......................................................................................................................................................... 4 

1.1 Organisatiestructuur ..................................................................................................................................... 4 

1.2 Missie en visie ............................................................................................................................................... 4 

1.3 Verslag Raad van Toezicht ............................................................................................................................. 5 

1.4 Samenwerkingspartners ............................................................................................................................... 5 

Samenwerkingsverband Gelderse Vallei ......................................................................................................... 5 

VO-Ede-Wageningen ....................................................................................................................................... 6 

Compacte schoolbesturen .............................................................................................................................. 6 

1.5 Communicatie en verantwoording ............................................................................................................... 6 

Medezeggenschapsraad .................................................................................................................................. 7 

Leerlingenraad en oudercommissie ................................................................................................................ 7 

Klachtenregeling ............................................................................................................................................. 7 

2. Onderwijs ............................................................................................................................................................ 8 

2.1 Onderwijskundige ontwikkelingen ................................................................................................................ 8 

Passend onderwijs........................................................................................................................................... 8 

ICT ................................................................................................................................................................... 8 

Burgerschapsonderwijs ................................................................................................................................... 9 

Flexibel rooster ............................................................................................................................................... 9 

Internationalisering ......................................................................................................................................... 9 

2.2 Kwaliteit en resultaten ................................................................................................................................ 10 

Slagingspercentages ...................................................................................................................................... 10 

Interne doorstroom ...................................................................................................................................... 10 

Toetsing en examens .................................................................................................................................... 10 

2.3 Nationaal Programma Onderwijs ................................................................................................................ 10 

2.4 Bestuursgesprek onderwijsinspectie........................................................................................................... 12 

2.5 Veiligheid ..................................................................................................................................................... 12 

3. Personeel........................................................................................................................................................... 13 

3.1 Personeelsbeleid ......................................................................................................................................... 13 

Gesprekscyclus .............................................................................................................................................. 13 

Personele inzet .............................................................................................................................................. 13 

Beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag ................................................................................... 13 

3.2 ziekteverzuim .............................................................................................................................................. 14 

Financieel .............................................................................................................................................................. 15 

4.1. Financieel beleid ........................................................................................................................................ 15 

Allocatie van middelen .................................................................................................................................. 15 

4.2 Resultaten ................................................................................................................................................... 16 



3 
 

Baten ............................................................................................................................................................. 16 

Convenantsmiddelen .................................................................................................................................... 16 

Lasten ............................................................................................................................................................ 17 

4.3 Treasurybeleid en verslag ........................................................................................................................... 17 

4.4 Begroting 2022 ............................................................................................................................................ 18 

5. Toekomst – en continuïteitsparagraaf .............................................................................................................. 19 

A.1 Kengetallen leerlingen en personeel .......................................................................................................... 19 

Leerlingprognose ........................................................................................................................................... 19 

Aantal leerlingen per fte. .............................................................................................................................. 19 

Formatieprognose ......................................................................................................................................... 20 

A.2 Meerjarenbegroting  en - balans ................................................................................................................ 21 

Meerjarenbegroting ...................................................................................................................................... 21 

Meerjaren Balans .......................................................................................................................................... 21 

Huisvesting en duurzaamheid ....................................................................................................................... 22 

Kengetallen meerjarig ................................................................................................................................... 22 

B.1. Rapportage toezichthoudend orgaan ........................................................................................................ 23 

B.2 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem. .............. 23 

AO/IB ............................................................................................................................................................. 23 

Planning en Control ....................................................................................................................................... 23 

B.3. Risico’s en beheersmaatregelen ................................................................................................................ 23 

 
 

  



4 
 

Inleiding 
In 2021 werd de eerste prik tegen corona gezet. Vanwege de coronapandemie en de bijbehorende 
maatregelen was het voor veel scholen een rumoerig en ingewikkeld jaar. Ondanks dat corona onze levens 
beheerste hebben we op het Pallas Athene College in Ede (Pallas) ook naar de toekomst gekeken. Op het Pallas 
werkten we aan het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en zijn we aan de slag gegaan om de gedaalde 
instroom van leerlingen te keren. Door corona is het ziekteverzuim bij leerlingen en docenten hoog geweest. 
Desondanks hebben we veel bereikt en zijn we  op de goede weg om ons voorgenomen beleid uit te voeren. 
We kunnen met trots terugkijken op de manier waarop  leerlingen en medewerkers van het Pallas dit jaar 
hebben gewerkt om het onderwijs onder lastige omstandigheden door te laten gaan. Ook de ouders/verzorgers 
willen we bedanken voor de samenwerking gedurende het afgelopen jaar. 
 
Met dit bestuursverslag verantwoorden wij de plannen en resultaten  van onze school in 2021 aan alle 
betrokkenen en  belanghebbenden. Dat zijn in de eerste plaats onze leerlingen, ouders en medewerkers, maar 
ook  de toezichthouders, overheden en collega onderwijsinstellingen. Dit verslag is openbaar en  te vinden op 
de (vernieuwde!) website van onze  school www.pallasathenecollege.nl . 
Wilt u reageren op dit bestuursverslag of wilt u meer informatie? 
Dat kan via info@pallasathenecollege.nl 
 

1. Organisatie 
1.1 Organisatiestructuur  
Het Pallas Athene College in Ede is een school voor openbaar voortgezet onderwijs voor mavo, havo en vwo 
met circa 990 leerlingen en ruim 100 medewerkers. Het bevoegd gezag is de Stichting Openbaar Voorgezet 
Onderwijs Ede. De stichting wordt bestuurd door een directeur-bestuurder en het intern toezicht ligt bij de 
Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding is in handen van de directie van de school, die gevormd wordt door de 
directeur-bestuurder en één conrector, tevens plaatsvervangend rector. Het onderwijs wordt verzorgd door 
drie onderwijsteams elk onder leiding van een afdelingsleider. Er is een team voor de mavo, de havo en het 
vwo. Deze teams zijn verantwoordelijk voor de resultaten van de hen toegewezen leerlingen. De teams bestaan 
elk uit 25 tot 35 docenten waarbij de afdelingsleider ook belast is met de uitvoering van het personeelsbeleid.  
De directie vormt samen met de drie afdelingsleiders het MT. 
 

1.2 Missie en visie 
Het Pallas Athene College is een school voor openbaar voortgezet onderwijs en wil daarmee een school zijn 
waar alle leerlingen, ouders en medewerkers zich thuis kunnen voelen, ongeacht hun sociale, culturele of 
levensbeschouwelijke achtergrond. Iedereen is welkom en diversiteit vinden wij  een groot goed. 
Het Pallas Athene College streeft naar continuïteit van de organisatie. We willen een school zijn met 1000 tot 
1100 leerlingen, groot genoeg voor een breed aanbod aan vakken en toch kleinschalig van karakter met 
aandacht voor de individuele leerling. Attractief en gedegen onderwijs met uitstekende opbrengsten en 
moderne burgerschapsvorming staan daarbij centraal.  
Het strategisch beleidsplan met de titel: “Zien en gezien worden” en de code “Goed bestuur” van de VO Raad 
dienen als inspirerende leidraad voor bestuur en toezichthouders van het Pallas. De geactualiseerde Code Goed 
Onderwijsbestuur VO is gebaseerd op vier principes: verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en 
openheid. Deze principes bepalen ook hoe wij als bestuur en raad van toezicht onze  belangen afwegen en 
onze koers bepalen. 
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1.3 Verslag Raad van Toezicht 
De taakverdeling binnen de Raad van Toezicht is vanaf begin 2022 gewijzigd. Na het terugtreden van  voorzitter  
dhr. F. van Zuilen  heeft de RvT mw. R. Pope gekozen als voorzitter.  Haar taak als vicevoorzitter is sindsdien 
belegd bij dhr. J. van der Horst. Verder hebben de heren Van Zuilen en De Boer te kennen gegeven hun functie 
aan het einde van 2021 neer te zullen leggen. Daarop is samen met leden van de MR een Benoeming Advies 
Commissie vastgesteld, om een tweetal nieuwe leden te werven. Per 1 februari 2022 zijn tot de RvT 
toegetreden mw. A. van der Velden en dhr. S. van der Wiel. Er is afgesproken om met de nieuwe RvT 
samenstelling een uitgebreide evaluatie te doen eind 2022. Daarnaast is met het vertrek van dhr. De Boer de 
samenstelling van de auditcommissie gewijzigd, Dhr. Van der Wiel is in zijn plaats gekomen. De nieuwe leden 
zijn gewezen op situaties van (potentieel) tegenstrijdige belangen en hebben hun (on)betaalde nevenfuncties 
gemeld.  
De jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren kreeg vorm via het lidmaatschap van VTOINVTK. Deze 
vereniging vertegenwoordigt interne toezichthouders uit de sectoren onderwijs en kinderopvang en biedt 
scholing aan waarvan we als toezichthouders gebruik hebben gemaakt. In 2022 staat een zelfevaluatie gepland 
onder leiding van een externe voorzitter.  
Ook zijn verschillende gesprekken gevoerd met de bestuurder als evaluatie van het uitvoerend bestuur.  
De code goed bestuur voor de sector Voortgezet Onderwijs vormt de leidraad van het handelen van de Raad 
van Toezicht. We hebben geen afwijkingen van deze code geconstateerd in 2021. De vergoeding van de raad is 
in 2021 niet gewijzigd en past binnen de normen van de WNT. 
Door de auditcommissie is viermaal vergaderd in bijzijn van de bestuurder en de externe controller. Daarvan 
zijn verslagen gemaakt die dienen als onderlegger bij besluiten over de begroting en jaarrekening. Ook de vier 
financiële kwartaalrapportages en de forecast 2021 zijn in de auditcommissie besproken en van positief 
kritische kanttekeningen voorzien. Zo zal in 2022 met meer integrale rapportages gestart worden waarbij 
formatie, huisvesting en onderwijsontwikkelingen gezamenlijk beoordeeld worden.  
De RvT heeft in 2021 5 keer vergaderd, waarvan 1 maal zonder de bestuurder. Naast deze reguliere overleggen 
heeft de RvT tweemaal overlegd met de MR en eenmaal met het gecombineerde gezelschap van MT, MR en 
leerlingenraad. 
Het belangrijkste onderwerp is het richten van de school op basis van de herijking van de visie, en de daarbij 
behorende belangen- en prioriteiten afweging. Iedere vergadering besteedt de RvT aandacht aan onderdelen 
van de planning- en controlcyclus, met name beleidsrijk begroten en besteden van middelen in het verlengde 
van de onderwijsvisie.  
De RvT heeft de volgende besluiten genomen met betrekking tot de wettelijke taken: 
• goedkeuring van de (meerjaren) begroting 2022-2025  
• goedkeuring van het jaarverslag 2020 inclusief de jaarrekening en het bestuursverslag 
• benoeming van mw. I van Weert tot conrector, tevens plv. bestuurder 
• benoeming van A12 tot extern accountant vanaf de jaarrekening 2021 
Met de vernieuwing van de visie van de school, de vernieuwde samenstelling van MT en RvT is een herijking 
van het toezicht kader van evident belang. De RvT heeft zich voorgenomen om in 2022 te komen tot een 
vernieuwd toezichtkader conform de in 2021 gepubliceerde richtlijnen van het VTOI NVTK.  De intentie van de 
RvT met dit nieuwe toezichtkader is om met in achtneming van de duidelijke rolverdeling tussen MT en RvT, 
meer in verbinding te staan met de hele school en een meer zichtbare rol naar de maatschappij te vervullen. 
De RvT gaat daarom niet alleen in overleg met de Directeur Bestuurder, maar ook met de MR, het MT, de 
leerlingen en ouders. Daarnaast staat collegiaal overleg met de RvT van de andere Edese scholen in de 
planning, evenals met de gemeente, cq. de wethouder Onderwijs.  
Zoals gezegd 2021 was een bewogen jaar, maar gelukkig bevinden we ons op het moment van schrijven in iets 
rustiger vaarwater. De instroom van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 22/23 ziet er veel positiever uit en 
leerlingen krijgen weer “gewoon” klassikaal les. Echter in het kader van “never waste a good crisis” is het van 
belang om als school en RvT te blijven leren en innoveren omdat het leven altijd anders verloopt dan je van te 
voren gepland hebt. 
 

1.4 Samenwerkingspartners 
Samenwerkingsverband Gelderse Vallei 
Het Pallas Athene College valt onder het samenwerkingsverband Gelderse Vallei.   
De ambities van het samenwerkingsverband zoals omschreven in het jaarverslag SWV VO Gelderse Vallei 
worden door het Pallas onderschreven. Kort samengevat gaat het om drie ambities: 

• Versterken van het ondersteuningsaanbod in de school, 
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• Verminderen van thuiszitters en vroegtijdig schoolverlaters en 

• Meer leerlingen dicht bij huis naar school. 
Het Pallas levert in alle onderdelen van het samenwerkingsverband een constructieve bijdrage. De conrector 
heeft een zetel in het directeurencollectief, de rector maakt deel uit van de Raad van Toezicht. 
 
Sinds augustus 2021 is het samenwerkingsverband ingetrokken in het gebouw van het Pallas. Twee lokalen en 
een kantoor bieden plaats aan bestuur en staf van het SWV Gelderse Vallei. Ook is er ruimte voor de leerlingen 
die in het Comma traject worden begeleid. Het Comma traject is opgezet voor leerlingen die internaliserende 
problematiek ervaren waardoor naar school gaan niet meer mogelijk is. Om uitval van deze leerlingen te 
voorkomen worden zij in kleine groepen begeleid. De bedoeling is dat zij op termijn weer in staat zijn om elke 
dag naar school te gaan. Vaak is dat weer de school van herkomst. De afspraken zijn in een huurcontract in 
samenspraak met de gemeente Ede vastgelegd. De looptijd is drie jaar. 
Deze samenwerking is tot stand gekomen vanuit het besef dat we onze gebouwen willen inzetten voor 
onderwijs en jongeren. Het Samenwerkingsverband in huis halen past in deze doelstelling. Naast de huisvesting 
lenen we ook docenten uit die lesgeven aan deze leerlingen. Voor de betrokken docenten is dit een kans om 
ervaring op te doen met deze doelgroep. De eerste ervaringen zijn goed, docenten die met Comma leerlingen 
werken zien het als een verrijkende ervaring. 
 

VO-Ede-Wageningen 
Het Pallas Athene College neemt circa zes keer per jaar deel aan het Overleg VO-Ede-Wageningen, het platform 
voor alle directeuren en rectoren van de V(S)O-scholen in de regio. Het overleg vindt plaats in een goede 
collegiale sfeer en tijdens dit overleg zijn in 2021 de onderwerpen aan de orde geweest die jaarlijks 
terugkomen: de PR en communicatie rond de open dagen, de organisatie van de gezamenlijke VO-
scholenmarkt, de vakantieregeling, de nieuwe cao-VO. Jaarlijks wordt in gezamenlijkheid de leerlingprognose 
voor ons voedingsgebied opgesteld. Vanwege de Covid maatregelen is er gedurende het jaar 2021 afstemming 
en overleg geweest. Doel was om van elkaar te leren maar ook om in de gemeente Ede als VO onderwijs het 
onderwijsaanbod zo goed mogelijk in stand te houden. Gedurende de coronacrisis hebben we veel uitgewisseld 
om van elkaar te leren. Ook hebben we maatregelen en communicatie rondom thuisonderwijs op elkaar 
afgestemd. In een dergelijke crisis is het goed om elkaar te kunnen steunen. 
 

Compacte schoolbesturen 
OVO Ede  heeft één bestuurder die tevens rector is van de school. Een zogenaamde éénpitter kent specifieke 
uitdagingen. Om de risico's te verkleinen en belangen te behartigen is de school lid van de Coöperatie VO. Het 
bestuur van de Coöperatie VO vertegenwoordigt deze scholen in themacommissies en besluitvormende 
organen van de VO-raad. De Coöperatie VO bestaat uit 47 schoolbesturen met ruim 62.000 leerlingen en is 
daarmee een factor van belang binnen de VO-raad. Ook zijn we lid van VOS/ABB. VOS/ABB behartigt de 
belangen van circa 255 openbare schoolbesturen in het funderend onderwijs met in totaal ongeveer 1900 
scholen en  575.000 leerlingen. VOS/ABB vervult drie belangrijke professionele rollen ten behoeve van haar 
leden. 
 

1.5 Communicatie en verantwoording 
De interne communicatie gaat via de PA-intern, een wekelijkse digitale nieuwsbrief die aan alle 
personeelsleden, de leden van de Medezeggenschapsraad, de Oudercommissie en de Raad van Toezicht 
regelmatig wordt verzonden. De schriftelijke communicatie met ouders en leerlingen verloopt  via drie digitale 
kanalen: het PA-nieuws, regulier e-mailverkeer en de website. De meeste communicatie met ouders verloopt 
via het communicatieplatform WIS communicator. De licentie voor dit communicatieplatform is aangeschaft 
om AVG-proof te kunnen communiceren met ouders en leerlingen.  
In 2021 hebben we een nieuwe website laten bouwen. De vindbaarheid en informatievoorziening van de 
huidige website was inmiddels technisch achterhaald en onvoldoende. Omdat het maken van een nieuwe 
website een paar maanden in beslag neemt is ervoor gekozen om gedurende de bouw een zogenaamde 
onepager in te zetten. De meest noodzakelijke informatie staat op één pagina maar al wel in de nieuwe huisstijl 
en beter vindbaar via zoekmachines. In maart ’22 wordt de nieuwe website gelanceerd. Eventuele 
tekortkoming in de beschikbaarheid van publieke informatie gedurende deze vernieuwingsslag is met de 
inspectie afgestemd. Het heeft niet tot problemen in de communicatie geleid. 
Ook digitaal beschikbaar is de jaarlijks geactualiseerde schoolgids van het Pallas Athene College. Daarin 
beschrijven wij hoe  het onderwijs op het Pallas Athene College vorm en inhoud krijgt. De leer- en 
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examenopbrengsten van de school worden gepubliceerd op Scholen op de Kaart. Op de website van de school 
zijn alle relevante documenten voor ouders en leerlingen beschikbaar.  
 
Vanaf de eerste lockdown periode in 2020 hebben wij  wekelijks een bericht naar ouders en intern naar 
medewerkers verzonden. Zo  deelden wij  de laatste ontwikkelingen met elkaar en konden wij alle betrokkenen 
bij de school in coronatijd een hart onder de riem steken. Sinds 2020 functioneerde er een Taskforce Corona  
waarin medewerkers meedachten en instemming verleenden aan de noodzakelijke corona-maatregelen van de 
schoolleiding. In de loop van 2021 is in overleg met de MR besloten om de Taskforce weer op te heffen. Veel 
van de aanbevelingen waren toen al opgenomen in de reguliere organisatie van de school. 
 

Medezeggenschapsraad 
De directie heeft een goede relatie met de MR, waarbij beide partijen met respect voor ieders rol op een 
constructieve wijze samenwerken aan de ontwikkeling van het Pallas. De MR heeft in 2021 ingestemd met alle 
plannen waarmee zij formeel moet instemmen. Hieronder vallen het schoolveiligheidsplan, het 
bevorderingsreglement, het formatieplan 21-22, het jaarverslag 2020, het programma van toetsing en 
afsluiting (PTA) 21-22, het vakantierooster en het taakbeleid. Over het taakbeleid is in samenwerking met de 
AOB een bijeenkomst georganiseerd waar directie en MR samen hebben besloten om een nieuw taakbeleid te 
gaan schrijven. Dit krijgt  in 2022 verdere uitwerking.  
 

Leerlingenraad en oudercommissie 
Naast de participatie van leerlingen in de medezeggenschapsraad is in 2021 de leerlingenraad opnieuw leven in 
geblazen. Nu overleggen zij regelmatig met de conrector en met betrokken docenten over allerlei grote en 
kleine  zaken die zij in school willen aankaarten en veranderen. Deze onderwerpen komen terug op de agenda 
van het MT. Ook de oudercommissie heeft een aantal bijeenkomsten gehad met de directie van de school. 
Naast hun hulp bij de open dagen organiseren zij ook voorlichtingsavonden voor ouders. 
 

Klachtenregeling 
De school beschikt over een klachtenregeling. Deze klachtenregeling maakt deel uit van het handboek 
Governance en het PTA. In 2021 zijn er twee formele klachten ingediend door ouders. Eén klacht is in zijn 
geheel ongegrond verklaard door de commissie, een tweede klacht is op één onderdeel gegrond verklaard. Die 
betrof het niet tijdig genoeg informeren van de ouders  over het doubleren van hun kind. Wel was daar  met de 
leerling zelf al over gesproken. We hebben  de communicatie aangepast en informeren in deze situatie de 
ouders ook tijdig. 
Dat er in een jaar twee klachten bij de landelijke geschillencommissie onderwijs terecht komen is voor het 
Pallas ongebruikelijk. De schoolleiding streeft ernaar om vragen en onduidelijkheden tijdig met leerlingen en 
ouders te bespreken en naar tevredenheid op te lossen. 
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2. Onderwijs 
2.1 Onderwijskundige ontwikkelingen 
Door de sluitingen van de school gedurende de coronacrisis is er sprake van een schooljaar waarin minder en 
vooral, op een andere wijze, onderwijs is gegeven dan gepland. Docenten hebben online lessen gegeven, in 
kleinere klassen en hybride, waarin leerlingen in de klas en online de lessen konden volgen. Dit heeft veel 
gevraagd van leerlingen, docenten en ouders. Er is veel steun vanuit de overheid gekomen. Het Pallas Athene 
heeft verschillende  subsidies aangevraagd, waarvan we er drie bespreken. Met de subsidie IOP ( inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s ) hebben we  in samenwerking met huiswerkinstituten ruim 100leerlingen extra 
begeleid bij hun planning van leerstof in de situatie van thuisweken en bij het inhalen van achterstanden via 
bijspijker-cursussen per vak. . In samenwerking met het Foodvalley scholennetwerk hebben we de  subsidie  
EHK (extra handen voor de klas)  aangevraagd en ingezet om extra onderwijsassistenten in te zetten . Tot slot 
heeft OCW aan alle middelbare scholen waaronder het Pallas extra middelen verstrekt in het kader van  het 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Daar komen we in de volgende paragraaf apart op terug. 
 Hoewel  de corona periode veel gevraagd heeft ( en nog vraagt) van leerlingen en medewerkers, willen we ook 
naar de toekomst van ons onderwijs kijken. De onderwijs resultaten van het Pallas staan onder druk. De 
eindexamenresultaten en doorstroomcijfers bevinden zich rondom de norm. Omdat we streven naar goede 
resultatenmoeten we werken aan de cultuur rondom kwaliteit. De onderwijskundige ontwikkelingen die zijn 
ingezet richten zich niet alleen op repareren maar ook op renoveren. Wij geven dan ook gehoor aan de oproep 
van de Inspectie uit de staat van het onderwijs 2021. 
“Daarom doen wij met deze Staat van het Onderwijs de oproep: maak van de aangekondigde reparatie een 
renovatie. Benut nu de energie en de investeringen waarmee de gevolgen van corona worden hersteld, 
en herstel ook de onderliggende oorzaken van de teruglopende basisvaardigheden en de kansenongelijkheid in 
het onderwijs. Aanpakken én doorpakken, want die kans krijgen we niet snel meer.” 
  

Passend onderwijs 
De coronacrisis heeft zijn sporen achtergelaten bij velen van ons. Zeker jongeren in de leeftijd waarin sociale 
interactie van groot belang zijn getroffen door lockdown-maatregelen. Mentoren hebben extra aandacht 
besteed aan de leerlingen. Maar naast zorg en begrip hebben leerlingen ook grenzen en duidelijkheid nodig. In 
2021 zijn we gestart met leerwegcoördinatoren. Deze collega’s hebben, naast hun lesgevende taak, ook ruimte 
om leerlingen te begeleiden. De organisatie van het pedagogisch opvang lokaal (POL) is opgepakt. Daarmee 
hebben we de absentie weer in de hand. Ook is er begeleiding voor leerlingen die niet meer in de les kunnen 
zijn. Om de bezetting rond te krijgen is een extra onderwijsassistent aangenomen. Het verzuimmanagement is 
strakker georganiseerd om vroegtijdige uitval te voorkomen.  
 
In 2021 is voor het samenwerkingsverband Gelderse Vallei de kwestie rondom de Hoenderloo groep afgerond. 
De jongeren werden in Ede in de residentiele opvang geplaatst en kwamen zodanig op het conto dat de 
verevening voor het samenwerkingsverband onevenredig groot was. Inmiddels is hier een oplossing voor 
gevonden en heeft het samenwerkingsverband een bedrag van 1,3 miljoen ontvangen. Met deze middelen 
krijgt  de ontwikkeling van passend onderwijs alsnog  de benodigde impuls .  
Voor de periode 2019-2023 heeft het SWV vanuit OCW een subsidie toegekend gekregen voor de ontwikkeling 
van een aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Als een van de vier scholen met een vwo afdeling 
participeert het Pallas in dit project. Zo is er ruimte voor scholing van HB coaches, een HB café waar leerlingen 
met elkaar in contact komen en ondersteuning op maat om onderpresteren van hoogbegaafde leerlingen te 
voorkomen.  
Er is vanuit het innovatiebudget van het samenwerkingsverband een project gestart voor het verbeteren van 
de executieve functies. Executieve functies zijn de regelfuncties van de hersenen die het leerproces kunnen 
verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om zaken als plannen en organiseren, nadenken voordat je iets doet, 
reguleren van emoties en doorzettingsvermogen. We richten ons op het vergroten van expertise op het gebied 
van executieve functies en de begeleiding daarvan voor leerlingen.  
 

ICT 
Door het thuiswerken en hybride onderwijs heeft het gebruik van ICT een vlucht genomen. Het project om alle 
leerlingen in de eerste twee leerjaren door de school van een laptop te voorzien wierp zijn vruchten af. Zo 
konden deze onderbouwleerlingen direct goed meedoen met online lessen via Teams. 
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In de overige klassen is gezorgd voor  de beschikbaarheid van computers bij leerlingen. Waar in een 
thuissituatie geen geschikte computer aanwezig was, hebben wij voor een oplossing gezorgd. Ook de 
gemeente Ede is alert geweest om waar mogelijk gezinnen te ondersteunen.  
De toegenomen digitalisering van ons onderwijs noodzaakt ons het ICT beleid te actualiseren. De rol van Pallas 
verschuift van het leveren van hardware naar ondersteunen in leermiddelen en ondersteuning in het gebruik 
van ICT. Het blijkt financieel niet langer mogelijk om elke nieuwe brugklasser een laptop te geven op kosten 
van het Pallas. Met de huidige  leverancier hebben we wel een afspraak gemaakt dat zij  ouders een aanbod  
doen voor het leasen of kopen van een laptop. We vragen nieuwe leerlingen om met een laptop op school te 
komen, waar dat niet mogelijk is kunnen zij via  de gemeente een laptop krijgen. Ook bieden wij  een beperkte 
hoeveelheid leenlaptops via school aan. Dit is een werkwijze die op vele scholen in het land zijn werking heeft 
bewezen.  
In 2021 bleek het noodzakelijk om op een nieuw roosterprogramma over te schakelen. Het gebruikte systeem 
werd niet meer technisch ondersteund door de leverancier. Na een zorgvuldig traject waarin meerdere 
aanbieders betrokken zijn, is door een werkgroep waarin docenten, roostermakers, ICT medewerkers en MT 
leden zitting hadden besloten om met Fusyon te gaan werken.  
In december 2021 heeft het MT kennis kunnen maken met een mogelijke cloudbased werkwijze (m.b.v. 
Microsoft Teams/Microsoft 365). zal in 2022 een ICT beleidsplan rondom het onderwijs geschreven worden 
alsmede een leermiddelenbeleid wat rekening houdt met online en hybride lessen. 

 
Burgerschapsonderwijs 
Op 1 augustus 2021 is de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs in het funderend onderwijs in werking 
getreden. De wet zorgt ervoor dat de regels voor het burgerschapsonderwijs in zowel po als vo verplichtender 
zijn geworden. Dat betekent dat de school een plek is waar leerlingen op veilige manier hun 
burgerschapsvaardigheden met elkaar kunnen oefenen en leraren de basiswaarden voorleven. Gezien de 
geschiedenis van het Pallas Athene als openbare school in Ede zijn de uitgangspunten voor 
burgerschapsonderwijs in het DNA van de school verankerd. De GSA, Dyonisos de feestcommissie, Spellas 
Athene zijn initiatieven waarin leerlingen elkaar vinden.  
Tijdens de masterclasses komen leerlingen vanuit de drie leerwegen bij elkaar en wordt gesport, techniek en 
kunstvakken gegeven, maar ook de LOB gesprekken gevoerd. 
Debatteren, ondernemen en samenwerken loopt door de verschillende vakken heen. Internationalisering is 
een belangrijk thema, we zijn Erasmus plus geaccrediteerd. Kortom, de input is goed. Wat we graag zouden 
ontwikkelen is een trotse en kritische blik op de output en de verworvenheden beter vermelden aan de 
buitenwereld. Daarmee kunnen we nog meer leerlingen kansen bieden en zullen we ons profileren als de 
school waar je echt als wereldburger wordt opgeleid. De visie is impliciet aanwezig en verdient het te worden 
uitgewerkt tot een leidraad voor de onderwijskundige en pedagogische keuzes op het Pallas Athene College. 
 

Flexibel rooster 
Al een aantal jaren zoekt het Pallas naar een onderwijsvorm waar leerlingen veel keuze hebben. In 2021 zijn we 
gestart met concrete plannen rondom een flexibel rooster. Het hoofddoel van het flexibiliseren van het 
onderwijsaanbod is dat leerlingen meer hun eigen route kunnen vormen op het Pallas Athene College. De 
leerlingen bij ons op school hebben op dit moment al heel veel keuzemogelijkheden zoals KunstTalentKlas, IBC, 
Cambridge, ICT-mavo, etc. Deze extra accenten vallen soms lastig in te passen in het vaste lesrooster Door het 
onderwijs flexibeler aan te bieden verwachten wij dat voor onze leerlingen deze keuzemogelijkheden 
makkelijker te combineren zijn met het vaste lesaanbod. Daarnaast zou dit moeten leiden tot meer aandacht 
voor de specifieke talentontwikkeling van onze leerlingen, het verhogen van hun motivatie voor school, nog 
meer individuele aandacht voor de leerling, en het verbeteren van de onderwijsresultaten. Er is een werkgroep 
opgericht die met de criteria voor het nieuwe rooster een keuzeproces hebben ingericht.  
Uiteindelijk is er gekozen voor het 40/80 model. In dit model worden de reguliere vakken gegeven in lessen van 
80 minuten, waardoor er tijd in het rooster ontstaat voor 2 tot 3 “flexuren” van 40 minuten en een extra pauze. 
In 2022 wordt het concept verder uitgewerkt, het doel is om in schooljaar 23/24 met het flexrooster te starten. 
 

Internationalisering 
In 2021 zijn er geen fysieke uitwisselingen geweest in verband met de geldende corona maatregelingen. Wel 
heeft er vanuit het HILS project een digitale uitwisseling plaatsgevonden, deze is door ca 90 personen gevolgd.   
Er is een nieuwe partnerschool gevonden ter vervaging van de school die gestopt is, door vertraging bij ons 
eigen nationaal agentschap is de aanmelding nog niet geformaliseerd.  
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De geschreven tussenbeoordeling voor ErasmusPlus is met een voldoende beoordeeld. Ook zijn hier afspraken 
uit naar voren gekomen over de resterende tijd van het HILS-project. Besloten is om nog twee uitwisselingen 
met leerlingen te gaan organiseren en één met personeel. In 2021 is er een subsidie ontvangen voor 
docentscholingen en job-shadowing in het buitenland. Dit biedt ruimte voor 20 collega’s om aan deel te 
nemen. Gezien de beperkingen door corona is de uitvoering hiervan doorgeschoven naar 2022. 
 

2.2 Kwaliteit en resultaten 
Slagingspercentages 
Zowel in 2020 als in 2021 zijn er aanpassingen gemaakt in het Centraal Eindexamen (CE) in 2020 was er immers 
geen CE, in 2021 werd er een extra tijdvak toegevoegd en is de “duimregeling” geïntroduceerd. Daarmee 
konden de leerlingen één niét kernvak, niet mee laten tellen voor de slaag- zakregeling. Ondanks de 
maatregelen vanwege corona is het goed mogelijk om de resultaten van de eindexamens te vergelijken met het 
landelijk gemiddelde. In onderstaande tabel staat weergegeven wat het slagingspercentage is ten opzichte van 
dit gemiddelde. Ook staan hier de resultaten van de afgelopen jaren. Hieruit blijkt dat we op alle drie de 
leerwegen onder het gemiddelde scoren. In alle drie de leerwegen vallen we hiermee in de 25% slechtst 
presterende scholen. In ons bestuursgesprek met de inspectie is gesproken over de kwaliteitscultuur van de 
school.  
 

Slaag% 20/21 landelijk 19/20 18/19 17/18 16/17 

Vmbo-T 92,6 96,4 98 94 99 89 

Havo 87,9 90,7 97 92 87 84 

Vwo 88,7 94,0 98 95 96 90 

 

Interne doorstroom 
In 2020 en 2021 zijn er landelijk relatief meer leerlingen overgegaan. Dit zou er toe kunnen leiden dat meer 
leerlingen in de komende jaren zouden zakken of alsnog in de latere klassen doubleren. Dit zogenaamde 
balansmodel geeft scholen de mogelijkheid om te kiezen voor een hoog doorstroomcijfer of een wat hoger 
slagingspercentage. Aangezien Pallas altijd voor de kansen van de leerling heeft gekozen zou je verwachten dat 
het doorstroompercentage wat hoger ligt terwijl de slagingspercentages daardoor wat lager kunnen liggen. 
Echter constateren we bij zowel de onderbouwsnelheid als het bovenbouwsucces in 2020 een daling. In het 
gemiddelde over drie jaar vallen we daarmee nog boven de inspectienorm. Het is belangrijk om met deze 
resultaten in het achterhoofd naar de kwaliteit van ons onderwijs te kijken.  
 

Toetsing en examens 
Voor scholen in het voortgezet onderwijs is het sinds 1 augustus 2021 verplicht om een examencommissie 
ingesteld te hebben. De belangrijkste taak van de examencommissie is om de kwaliteit van de schoolexamens 
te waarborgen. Het wettelijk kader voor de uitvoering van deze taak is breed. De examencommissie van het 
Pallas is dan ook gevraagd om naar toetsing in de brede zin te kijken en daarbij dus ook de organisatie van de 
toetsweken, hoe om te gaan met onregelmatigheden tijdens de toetsen en de toets en examenprotocollen van 
Pallas opnieuw onder de loep te nemen. De examencommissie bestaat uit 4 docenten die uit de verschillende 
afdelingen komen, de examensecretaris en een van de afdelingsleiders. Zij komen regelmatig bij elkaar om 
gevraagd en ongevraagd advies te geven en de gang van zaken rondom toetsen te organiseren en monitoren. 

 

2.3 Nationaal Programma Onderwijs 
Het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.  
Het NPO richt zich op: 
• De persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen. 
• Het inhalen en goedmaken van vertraging, bijvoorbeeld door het onderwijs toe te spitsen op de kern van de 
vakken. 
• Ondersteuning van leerlingen die het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld door extra lessen in kleine groepjes. 
• Er is ook ondersteuning voor docenten en andere medewerkers in het onderwijs. Bijvoorbeeld door een 
cursus te organiseren zodat ze leerlingen en studenten beter kunnen helpen met het inhalen van vertragingen. 
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Door middel van een beschikking is bekend gemaakt dat het Pallas voor het schooljaar 21/22 een bedrag van 
€783.544,-  zal ontvangen. Inmiddels is bekendgemaakt dat het bedrag tot en met 2024 verantwoord kan 
worden. Hierdoor ontstaat ruimte om de besteding zorgvuldig en effectief in te zetten. In zeer korte tijd zijn er 
keuzes gemaakt in hoe we als Pallas Athene College deze middelen inzetten. De overheid heeft gevraagd om 
voor het einde van schooljaar 21-22 door middel van een scan in kaart te brengen welke problemen en 
behoeftes er zijn bij leerlingen en school. Vervolgens zijn we in de gelegenheid gesteld, op basis van een 
keuzemenu, om te bepalen welke maatregelen te nemen. 
Bijkomend fenomeen is dat er reeds in de meerjarenbegroting van 2021-2024 is aangegeven dat er een 
formatieoverschot is. We moeten bezuinigen omdat de leerlingaantallen teruglopen. De tijdelijke middelen 
vanuit het NPO kunnen ons helpen om een “zachte landing” te maken. Door het inzetten van jonge docenten 
anticiperen we op het vertrek  van een aantal medewerkers die komende jaren met pensioen gaan. Daarmee 
hopen we te voorkomen dat het lerarentekort ons in 2024 gaat treffen. We houden talentvolle docenten dus in 
dienst. De MR heeft instemming verleend voor dit plan.  
 
Vast staat dat we willen vertrekken vanuit de ambities zoals zij beschreven staan in het Strategisch Beleidsplan 
2020-2024. Dit beleidsplan gaan we vertalen naar een schoolplan. Elk jaar evalueren we het schoolplan en 
passen we aan waar nodig. Het schrijven van schoolplan en het plan voor het NPO verhouden zich tot elkaar. 
Idealiter kan het schoolplan ter hand genomen worden om vanuit de daar beschreven ambities het NPO 
concreet vorm te geven.  
 

De schoolscan 
In het voorjaar van 2021 is de verplichte schoolscan gemaakt. Hiervoor is gebruik gemaakt van informatie uit 
rapportvergaderingen, leerlingbesprekingen, gesprekken met mentorleerlingen en met ouders. Doel is om zicht 
te krijgen op de vertraging, versnelling en ontstane of verergerde problematiek bij leerlingen als gevolg van de 
coronacrisis.  
Voor de schoolscan is geen format. Scholen hoeven de schoolscan en het schoolprogramma ook niet naar 
OCW, DUO of de inspectie te sturen. 
 

Menukaart  
Op basis van de uitkomsten van de schoolscan maakt school de keuze uit de zogenaamde ‘menukaart’ van de 
overheid (publicatie mei 2021). Dit is een lijst van interventies die bewezen of aannemelijk effectief zijn. Uit de 
menukaart stelt school een eigen plan op voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs, aansluitend bij de 
eigen populatie, de analyse van de eigen situatie en de onderwijskundige ontwikkelingen beschreven in school- 
en teamplannen. 
Uit deze menukaart komen drie soorten interventies,  
NPO 1 betreft bijspijkeren van leerachterstanden, hieraan hebben 497 leerlingen aan deelgenomen, 
NPO 2 betreft executieve functies en studievaardigheden, hieraan hebben 104 leerlingen deelgenomen, 
NPO 3 betreft sociaal emotionele ondersteuning, vooralsnog hebben hier 29 leerlingen deelgenomen.  
 
In het plan van aanpak NPO is rekening gehouden met 783/k te besteden NPO gelden. Bij bekendmaking van 
de regeling gingen we uit van besteding in twee jaar.  
In 2021 hebben we deze middelen als volgt ingezet: 
 

Domein begroot gerealiseerd 

NPO 1 cognitieve ontwikkeling 226.800 200.000 

NPO 2 vaardigheden 365.000 100.000 

NPO 3 sociaal emotioneel  189.000 26.000 

 
Binnen de drie domeinen is in het plan van aanpak een begroting gemaakt met behulp van de menukaart die 
door de overheid is geadviseerd. In deze menukaart zijn de volgende interventies opgenomen. 

A. Meer onderwijs om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren 
B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren 
C. Sociaal – emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen 
D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen 
E. Extra inzet van personeel en ondersteuning 
F. Faciliteiten en randvoorwaarden 
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Wij hebben ervoor gekozen om binnen de drie domeinen programma’s te maken. 

• Het domein cognitieve ontwikkeling voorziet in extra instructie in de algemeen vormende vakken en 
meer onderwijstijd (A,B).  

• Het domein vaardigheden heeft vooral betrekking op executieve vaardigheden (D). 

• Het domein sociaal emotioneel betreft metacognitie en zelfregulerend leren (C). 
In de drie domeinen besteden we ook geld aan het inregelen van faciliteiten en randvoorwaarden en de 
scholing van het personeel (F). Waar we bewust niet in investeren zijn langere schooldagen (A), personeel niet 
in loondienst (E) en onderwijs buiten de reguliere schooltijden (A).  
 
De uitgaven bestaan in 2021 vooral uit de inzet van personeel reeds in dienst. De niet bestede gelden (457/k) 
zijn als bestemmingsreserve Nationaal Programma Onderwijs opgenomen.  
Naar aanleiding van het eerste blok wat in 2021 is uitgevoerd hebben er evaluaties plaatsgevonden. De 
rapportage en de vervolgacties zullen in 2022 plaatsvinden. 
We verwachten in 2022 verdere inzet waarbij het zwaartepunt meer naar de NPO 2 en 3 zal gaan. Ook zal er 
meer aandacht zijn voor scholing en ontwikkeling van het team.  
We verwachten in 2022 verdere inzet waarbij het zwaartepunt meer naar de NPO 3 zal gaan. 
Naar aanleiding van het eerste blok wat in 2021 is uitgevoerd hebben er evaluaties plaatsgevonden. De 
rapportage en de vervolgacties zullen in 2022 plaatsvinden. 
 

Vereiste instemming MR 
De instemming op het plan van aanpak NPO is verkregen in de MR vergadering van 5 juli 2021. 
Daarin is overeengekomen dat er geen middelen ingezet worden om personeel niet in loondienst in te zetten 
 

2.4 Bestuursgesprek onderwijsinspectie 
Het laatste vier jarenonderzoek dateert van mei 2018. In november ’21 heeft het periodiek bestuursgesprek 
plaatsgevonden met de contactinspecteur van het Pallas, Mw. Roelien Jonker.. Zij gaf aan  dat het volgende 
vierjaarlijks onderzoek waarschijnlijk in 2023 zal plaatsvinden. Dit uitstel acht zijn verantwoord gelet op het 
vorige rapport, de huidige resultaten en het bestuursgesprek . Desondanks vinden bestuur en schoolleiding het 
nodig om al stevig op verbetering van onze onderwijskwaliteit en resultaten te sturen. De slaagpercentages van 
alle drie de leerwegen liggen onder het landelijk gemiddelde. De driejaars gemiddelden van de examencijfers 
liggen nog boven de inspectienorm. Om steviger te sturen op de resultaten zet het bestuur met ingang van  
schooljaar 21-22 een aantal instrumenten in.  
• Er is een nieuwe methodiek ingevoerd om leerlingen te bespreken. Op het online platform 
Leerlingbespreking.nl leggen we de voortgang vast. Vervolgens voeren we driehoeksgesprekken waar leerling, 
docent en ouders de voortgang bespreken.   
• Het platform waarin de sectievoorzitters over het onderwijs overleggen is op verzoek van de secties nieuw 
leven ingeblazen, er vinden weer regelmatig overleggen plaats. 
• Het Management informatie portaal (MMP) wordt gebruikt als dashboard voor de resultaten. De cyclus 
waarin secties vakwerkplannen gaan schrijven en weer evalueren en aanpassen wordt opgestart. 
 
We willen niet verrast worden door een terugloop van de resultaten, maar tijdig werken aan verbetering van 
de kwaliteit. We hebben in het gesprek aangegeven dat er gewerkt wordt aan een kwaliteitscultuur waarin 
monitoring en sturing op de resultaten breed in de organisatie belegd is. Dit krijgt  in 2022 verder zijn beslag. 
De inspecteur heeft haar vertrouwen uitgesproken in de directie. We hopen in 2023 een waardevol 
kwaliteitsonderzoek te kunnen voeren met aanwijsbare progressie in de kwaliteit van ons onderwijs. 
 

2.5 Veiligheid 
In 2021 hebben er geen noemenswaardige incidenten of ongevallen plaatsgevonden. 
De school beschikt over een schoolveiligheidsplan dat de organisatorische kant van de veiligheid binnen het 
Pallas Athene College, het preventieve en curatieve beleid en de kwaliteitshandhaving beschrijft. Dit 
veiligheidsplan wordt regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd. In 2021 heeft er een ontruimingsoefening 
plaatsgevonden. Er is gekozen om de afsluitronde niet meer door eigen personeel te laten doen maar via het 
beveiligingsbedrijf. De extra kosten hiervoor (6/k) wegen niet op tegen het risico en de kwaliteit van het werk. 

  



13 
 

3. Personeel 
3.1 Personeelsbeleid 
In algemene zin geldt dat voor 2021 de Coronacrisis allesbepalend is voor het personeelsbeleid. Het verzuim is 
hoger en men ervaart een grotere werkdruk. Dit vraagt veel extra aandacht van de leidinggevenden in de 
school. Desondanks wordt er ook gewerkt aan de ontwikkeling van het personeel. Scholing blijft op de agenda 
in teamverband en individueel. Het HR beleid is in de laatste jaren wat naar de achtergrond geschoven. 
Daardoor zijn beleidsdocumenten rondom functiewaardering, taakbeleid en het personeelsstatuur aan 
herziening toe. Dit wordt in 2022, wanneer er minder tijd en energie in crisismanagement gestoken hoeft te 
worden, opgepakt.  
 

Onderwijslogistiek 
Omdat, door de dalende leerlingaantallen, op de formatie gestuurd moet worden is het noodzakelijk om scherp 
te sturen op lessen en taken van onderwijspersoneel. Het bestaande systeem (Foleta) waarin de inzet van 
personeel wordt gepland, wordt uitgebreid met een nieuw roosterprogramma, Xedule. Xedule en Foleta 
vormen samen een systeem, Fyusion, waarmee we in 2021 gaan starten. De benchmark in Foleta wijst uit dat 
we bovengemiddeld veel lessen geven aan leerlingen, dat we bovengemiddeld voor- en nabereidingstijd geven 
aan docenten en dat er bovengemiddeld veel taakuren in de taken zitten. Ook is gebleken dat er een groot 
verschil is bij docenten die overvraagd worden en die onderbenut zijn in tijd. Door met de nieuwe systematiek 
te starten hopen we de inzet van onderwijspersoneel, en op termijn van onderwijs ondersteunend personeel, 
beter te kunnen plannen en monitoren. Het is de wens om medewerkers deelgenoot te maken van het proces 
waarin de onderwijslogistiek tot stand komt.  
 

NPO coronaschuif 
Zoals beschreven in de onderwijskundige ontwikkelingen krijgt het Pallas middelen in het kader van het NPO. 
Met deze middelen hebben we veelbelovende docenten kunnen behouden voor het Pallas. Om meer ruimte te 
geven aan de uitvoering van het NPO zijn de lessen teruggebracht van 50 naar 45 minuten. Zo ontstaat aan het 
einde van de middag ruimte om extra programma’s aan te bieden. Gedurende de looptijd van het NPO gaan er 
medewerkers met pensioen. Het streven is om die vrijgekomen ruimte niet te vullen met nieuwe vacatures 
maar daarmee de formatie weer binnen de perken te krijgen. 
 

Gesprekscyclus 
De coronacrisis heeft veel medewerkers extra onder druk gezet. Het afwisselend online en op school werken 
heeft veel van de mensen gevraagd. De gesprekken met leidinggevenden waren dan ook anders dan in een 
regulier jaar. Meer gericht op het inzetbaar houden. In 2021 hebben we besloten om opnieuw naar de opzet 
van de gesprekscyclus te kijken. Vanaf 2022 werken we met de digitale observatie tool om lesbezoeken vast te 
leggen.  

 
Personele inzet 
In onderstaande tabellen staat de personele inzet weergegeven per 1 oktober 2021. Deze inzet is goedgekeurd 
door de medezeggenschapsraad. 
 

Beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag 
Voor zover mogelijk bieden we tijdelijke contracten aan. De deelnemers aan het generatiepact die vroegtijdig 
uittreden hebben een vaststellingsovereenkomst getekend waarin zij overeenkomen geen aanspraak te maken 
op een uitkering na het beëindigen van het dienstverband. 
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Ondersteunend Personeel in fte per 1 
augustus 2021   
    

 Bruto Verlof Netto 

PR en communicatie 1 0,2 0,8 

opvanglokaal en POL 1   1 

begeleider passend onderwijs 0,4   0,4 

Absentiecoordinatie 0,5   0,5 

ICT 2,7   2,7 

TOA 1,0 0,2 0,8 

Administratie 2,1   2,1 

Rooster + toetsen 1,6 0,2 1,4 

Onderhoud 0,9   0,9 

Conciërges 2,9   2,9 

Toezicht + huishoudelijke dienst 0,7   0,7 

Mediatheek 0,8   0,8 

Totaal  15,6 0,6 15,0 

    
Onderwijzend Personeel in fte per 1 
augustus 2021   

 Bruto 
Verlof 
* Netto 

OP Capaciteit vast benoemd 57,8 4,7 53,10 

OP Capaciteit in tijdelijke 
aanstelling 3,1   3,10 

Totaal 60,9 4,7 56,20 

    
Directie in fte per 1 augustus 
2021    

 Bruto Verlof Netto 

Directie/bestuur 6,1 0,1 6,0 

Totaal 6,1 0,1 6,0 

    
    
Personeel in fte per 1 augustus 
2021    

 Bruto Verlof Netto 

Medewerkers 82,6 5,4 77,2 

Vacature       

Totaal 82,6 5,4 77,2 

    
* Waarvan 3,6 fte 
generatiepact    

 

3.2 ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim is in 2021 opgelopen. Vanwege de coronamaatregelen zijn medewerkers eerder thuis bij 
ziekte. Door inzet van online onderwijs blijven medewerkers die ziek of in quarantaine thuis zitten wel beter 
bereikbaar. Ook lessen gaan langer door ondanks afwezigheid. 
Bij het lange verzuim zien we een aantal medewerkers, die om niet-medische redenen verzuimen. Deze 
redenen zijn vrijwel geheel te vinden in de privésfeer van de medewerkers. Er is door het UWV met ingang van 
september 2021 een (vervroegde) WIA-uitkering (IVA) toegekend. Dat houdt onder meer in dat er geen re-
integratie verplichtingen zijn voor werkgever en werknemer. In samenwerking met BW Oost zoeken we voor 
andere collega’s die langdurig ziek zijn naar oplossingen die voor beide partijen gunstig zijn maar de loonkosten 
voor het Pallas drukken. 
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Financieel  
4.1. Financieel beleid 
Het bestuur voert een solide financieel beleid, dat beoogt de middelen optimaal in te zetten voor een hoge 
kwaliteit van onderwijs, voor goed werkgeverschap en een goed geoutilleerd gebouw. Tegelijk is het financieel 
beleid gericht op het waarborgen van de financiële continuïteit van de organisatie op lange termijn.  
Uitgangspunt is een  gemiddeld resultaat van de exploitatie (rentabiliteit) over een periode van 4 jaar van niet 
meer dan 0,5 % en niet minder dan 0 %.  
Daarbij wordt wel gerekend met de inzet van €100.000 per jaar tot en met 2022 vanuit  de 
bestemmingsreserve Generatiepact van €300.000. Deze is eind 2018  gevormd om de extra kosten van de 
regeling oudere werknemers (Generatiepact) gedurende drie jaar te dekken. 
Het reservebeleid is erop gericht om geen bovenmatig publiek eigen vermogen aan te houden. Tenzij dit  
onderbouwd wordt met een afwijkend risicoprofiel (meer dan 7% van de baten) en/of een specifieke extra 
investeringsbehoefte ten behoeve van het onderwijsproces. Volgens de berekeningsmethodiek normatief 
publiek eigen vermogen (NPEV) die de inspectie in 2020 geïntroduceerd heeft, is de verhouding  tussen 
werkelijk en normatief eigen vermogen in 2021 gestegen van 1,12 naar 1,23 . Dit staat voor een overreserve 
van €605.000 bij een risicobuffer van 7% van de baten. Dat komt vooral door de extra baten NPO gelden die in 
november 2021 zijn ontvangen en nog niet uitgegeven. Als de exploitatietekorten vanaf 2024 worden 
gerealiseerd zoals meerjarig begroot, dan zal deze ‘overreserve’ rond 2025 geheel verdwenen zijn. 
 

Allocatie van middelen 
De volgende uitgangspunten voor het financieel beleid golden voor 2021 en blijven ook in 2022 van kracht : 

• De bekostiging dient maximaal te worden aangewend voor het primaire proces: het geven van goed onderwijs 
en begeleiden van leerlingen;  

• De omvang van de personeelsformatie wordt afgestemd op enerzijds een gewenste verhouding tussen het 
aantal leerlingen en personeelsleden (ratio lln/fte) en anderzijds op de bekostiging (betaalbaarheid); 

• De algemene reserve dient voldoende te zijn als risicobuffer; bestemmingsreserves hebben een helder 
omschreven doel en een tijdshorizon; 

• De financiële kengetallen dienen zich te bewegen  boven de drie signaleringsgetallen die de onderwijsinspectie 
sinds 2021 hanteert bij het risico-gestuurd financieel toezicht; 

• De schoolleiding handelt kostenbewust en bevordert het kostenbewustzijn in de afdelingen;  

• Bij het afsluiten van nieuwe contracten wordt zo mogelijk aangesloten bij landelijke mantelcontracten of 
gezamenlijke initiatieven in de regio; voor grote inkopen wordt gehandeld volgens de aanbestedingsregels van 
de overheid; 

• Structurele verplichtingen worden bekostigd uit de structurele baten en subsidies; bij vooraf bepaalde, 
kortlopende projecten die aansluiten bij de beleidsprioriteiten, kan financiële dekking worden gezocht in 
tijdelijke overheidssubsidies, private geldstromen of sponsoring; 

• NPO middelen worden beschouwd als niet-structurele baten die de tijdelijke kosten dekken conform een NPO 
begroting die in overleg met de MR is vastgesteld; 

• De ouderbijdrage (€105 per leerling) dient ter dekking van uitgaven aan niet verplichte onderdelen in het 
onderwijs en vormingsaanbod (incl. dagexcursies); overigens volgt de school de landelijke regelgeving rond 
ouderbijdragen en deelnemersbijdragen voor extra onderwijsactiviteiten. 
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4.2 Resultaten 
De begroting 2021 sloot met een tekort van €177.854  en de realisatie bedraagt (voor vrijval van 
bestemmingsreserve Generatiepact) plus €452.395 (2020 min €239.308). Dit betekent voor 2021 een 
rentabiliteit van 4,6%  ( 2020  min 2,0%). Het verschil tussen het begrote en werkelijke exploitatieresultaat over 
2021  bedraagt ruim €630.000. De belangrijkste verklaring voor dit positieve resultaat zijn de extra, niet 
begrote subsidies van het Rijk die in 2021 zijn ontvangen; de grootste betreft €783.545 in het kader van het 
Nationaal Programma Onderwijs. Daarvan is €457.068 ( 7/12 deel) bedoeld ter dekking van de NPO uitgaven 
van januari tot augustus 2022. Zonder dit bedrag zou het exploitatieresultaat 2021 uitgekomen zijn op €-
67.603. Dat is 110 k beter dan begroot was. De volgende tabel laat het verschil zien tussen realisatie en 
begroting op de hoofdposten. We lichten ze in het vervolg kort toe. 
 

EXPLOITATIE 2021 (x €1000) 

  Realisatie Begroot Verschil 

BATEN       

3.1 Rijksbijdragen 9.479 8.271 1.208 

3.2 Overige overheidsbijdragen  12 170 -158 

3.5 Overige baten 350 337 13 

TOTAAL BATEN 9.841 8.778 1.063 

        

LASTEN       

4.1 Personeelslasten 7.580 7.107 473 

4.2 Afschrijvingen 325 393 -68 

4.3 Huisvestingslasten 496 454 42 

4.4 Overige lasten 985 1.002 -17 

TOTAAL LASTEN 9.386 8.956 430 

Saldo baten en lasten 455 -178 633 

        

5.  Saldo financieel -3 0 -3 

TOTAAL EXPLOITATIERESULTAAT 452 -178 630 

 

Baten 
De totale baten kwamen bijna 1,1 mln euro hoger uit dan begroot. Aan rijksbaten ontving OVO Ede maar liefst 
€1.2 miljoen meer dan begroot. Dit komt zoals gezegd voor €783.545 door de NPO subsidie schooljaar 21-22 
die in november 2021 is ontvangen en volledig in de baten is meegenomen. Voor EHK (Extra handen voor de 
klas) werd 61k aan subsidie ontvangen en besteed. Daarnaast steeg ook de personele lumpsum met €440.000 
mede dankzij overheveling van de prestatieboxgelden naar de lumpsum. Die switch verklaart de daling van de 
overige overheidsbijdragen ten opzichte van de begroting.  De daling van de overige baten komt doordat er in 
coronatijd minder reizen en excursies plaatsvonden waaraan ouders bijdragen. De bijdrage van de gemeente 
Ede aan extra lokaalruimte verviel omdat het aantal leerlingen daalde.  
De resterende €117 per leerling aan Prestatieboxgelden zijn besteed aan strategisch hrm en ziekteverzuim. 
 

Convenantsmiddelen 
In het convenant zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld aan scholen ten behoeve van maatregelen tegen 
tekorten en werkdruk. In 2019 zijn deze convenantsmiddelen gebruikt om het docententeam van een laptop te 
voorzien. Gedurende de lockdown heeft deze investering zijn nut bewezen. Docenten zijn via de laptop in staat 
om vanuit elke werkplek les aan een klas te geven. Het resterende bedrag is gebruikt voor het bekostigen van 
kleinere brugklassen. 
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Lasten 
De totale lasten uit gewone exploitatie kwamen €430.000 hoger uit dan begroot. We lichten de belangrijkste 
oorzaken toe. 

Personeelslasten  
Deze bestaan uit loonkosten, overige personele lasten en ontvangen vergoedingen van UWV. 
De totale personele lasten kwamen €473.000 ( 6,7 %) hoger uit dan begroot. Hogere loonkosten bepaalden 
€265.000 van dat verschil.  Enerzijds besloot het bestuur de formatie minder in te krimpen dan de 
leerlingdaling aangaf, waardoor de overformatie kon worden ingezet voor NPO activiteiten; anderzijds werd in 
november (!)  een CAO 2021 afgesloten met een loonstijging van 1,5 % over 2021.  
De overige personele lasten overschreden met bijna €224.000 (53%) het begrote bedrag. OVO Ede doteerde 
ruim €50.000 meer aan voorzieningen voor langdurig zieken en huurde voor €162.000 meer aan extern 
personeel in. Vooral voor extra handen in de klas en extra ondersteuning om achterstanden opgelopen in de 
coronatijd in te halen. Hiervoor waren ook extra subsidiegelden (IOP/EHK/NOP) beschikbaar. 
De uitkeringen vanwege zwangerschapsverlof kwamen €15.000 hoger uit dan begroot. 
De gemiddelde bezetting daalde met 3,7  fte naar 87,7 fte, wat redelijk in lijn is met de leerlingdaling. 
Het aandeel van de personele kosten ten opzichte van de Rijksbijdragen daalde met 6 procentpunt naar 80 %. 
Maar dit kengetal geeft over 2021 een vertekend beeld, vanwege de eerdergenoemde extra baten NPO in de 
noemer die gedeeltelijk in 2022 nog tot loonkosten zullen leiden.  

 
Afschrijvingen  
De realisatie van de afschrijvingen op gebouwen, inventaris, meubilair, ICT en schoolboeken eindigde bijna        
€68.000 lager dan begroot. Dit kwam bijna volledig door een te hoog vastgestelde afschrijving op ICT. 
Het totale investeringsplan voor 2021 bedroeg €208.000 , maar het bestuur investeerde meer namelijk bijna 
€280.000. Voor €75.000 betrof dit de laatste fase van verbouw van (beta) lokalen en aanbrengen van zuinige 
en duurzame led-verlichting. 
 

Huisvestingslasten 
Deze overschreden met €42.000 de eerder begrote kosten van €453.000 vanwege hogere (lopend) 
onderhoudskosten en contracten , hogere stookkosten (ramen open!) en hogere beveiligingskosten. 
 

Overige instellingslasten 
Deze betreffen vier categorieën van kosten die per saldo ruim  €17.000 (2,6 %) lager waren dan begroot.  

1. administratie- en beheerslasten liepen nagenoeg in de pas met het budget 
2. inventaris , apparatuur en ICT licenties, deze post kwam per saldo ruim €30.000 hoger uit, voornamelijk door 

hogere ICT kosten  in coronatijd 
3. extra leermiddelen voor secties en aanschaf van leer/werkboeken zorgden voor een overschrijding met 

€60.000 (30 %) van dit budget in coronatijd 
4. bij de overige instellingslasten is sprake van een onderbesteding van €120.000 (30%). Deze valt toe te schrijven 

aan de lockdowns en corona-maatregelen waardoor veel (extra) activiteiten zoals reizen, werkweken, 
feestelijkheden en projecten geen doorgang vonden. Overigens daalde ook de bijdragen van ouders aan deze 
activiteiten.  
 

Resultaatbestemming 
Het totale resultaat van  €452.396 over 2021  is voor €457.068 toegedeeld aan de bestemmingsreserve NPO, 
zijnde het 7/12 deel voor 2022, en voor €69.276 aan de bestemmingsreserve Examengelden waarmee in 2022 
extra uitgaven worden gedaan. Daarna resteert per saldo een toename van de algemene reserve met 
€128.780. Aan de bestemmingsreserve Generatiepact wordt  €100.000 onttrokken (waarna €100.000 resteert) 
.     De bestemmingsreserve Convenant  Werkdrukmiddelen van €92.233 wordt geheel ingezet.  
Tot slot wordt €10.495 onttrokken aan de private  bestemmingsreserve Talentfonds. 
 

4.3 Treasurybeleid en verslag 
In maart 2017 heeft de Raad van Toezicht het vigerende treasurystatuut goedgekeurd, waarna de bestuurder 
het heeft vastgesteld. Het is opgesteld conform de wettelijke kaders voor het beleid inzake beleggen, lenen en 
financiële derivaten zoals  opgenomen in de meest recente ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’ . 
De stichting OVO Ede belegt niet en houdt haar overtollige liquiditeiten aan op twee spaarrekeningen, één bij 
de ING en één bij de Rabobank. Zowel de ING als de RABO-bank rekenen met een negatieve spaarrente van -
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0,5 % en de drempel is per 1 juli 2021 verlaagd naar spaargelden boven de €100.000. Het renteresultaat over 
2021 was bijna €2600 negatief. Daarom is in het verslagjaar de mogelijkheid onderzocht om over te gaan op 
schatkistbankieren, teneinde meer boeterente op tegoeden te voorkomen. Begin 2022 is het besluit genomen 
om inderdaad alle middelen aan te houden op een rekening bij het ministerie van Financiën. In de financiële 
auditcommissie van de Raad van Toezicht wordt  verslag gedaan van de ontwikkelingen die de 
liquiditeitspositie betreffen. Voor 2022 staat een actualisatie van het treasurystatuut gepland. 
 

4.4 Begroting 2022 
Na goedkeuring door de Raad van Toezicht heeft de bestuurder in december 2021 de begroting 2022 
vastgesteld. Het exploitatieresultaat bedraagt €171.061 negatief; dat staat voor een rentabiliteit van - 2,0 %. 
Voor €100.000 kan dit tekort worden gedekt door de laatste vrijval uit de bestemmingsreserve Generatiepact. 
 

Verdichte Exploitatiebegroting 2022 x 1.000 € 

BATEN 2022 

3.1 Rijksbijdragen 8.234 

3.2 Overige overheidsbijdragen 12 

3.5 Overige baten 130 

TOTAAL BATEN 8.376 

LASTEN  

4.1 Personeelslasten 6.845 

4.2 Afschrijvingen 315 

4.3 Huisvestingslasten 536 

4.4 Overige lasten 841 

TOTAAL LASTEN 8.537 

Saldo baten en lasten -178 

5.  Saldo financiële baten/lasten -10 

EXPLOITATIERESULTAAT -171 

 
De belangrijkste feiten en ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar 2022 zijn: 

• De dip in de aanmeldingen is voorbij, evenals de uitstroom van de grote examenjaren; daardoor verwacht de 
school per 1 augustus met 980 leerlingen te starten in plaats van de begrote 957 

• Aan reguliere rijksbaten levert dat alleen al ca. €180.000 aan niet-begrote baten op 

• Begin 2022 heeft OCW het NPO bedrag vastgesteld op ca. €820 per VO leerling voor schooljaar 2022-23. Dat is 
€320 per leerling meer dan in de begroting 2022 is opgenomen en levert dus een meevaller op van ca. 
€300.000. Deze baten kunnen tot 2025 worden ingezet 

• Ook is een niet begrote eenmalige subsidie voor heterogene brugklassen ad €100.000 aangevraagd en 
toegekend, die in 2 schooljaren besteed mag worden. 

• Vanaf 1-1-2022 profiteert de school van een positief herverdeeleffect bij de vereenvoudiging van de 
bekostiging ter grootte van €216.500. Dit voordeel houdt OCW bij wijze van overgangsregeling tot 2026 nog 
gedeeltelijk in : de inhouding neemt in vier stappen van stappen af, totdat in 2026 het totale effect is bereikt. 

• Aan de kostenkant vallen (nog) geen mee- of tegenvallers te melden voor 2022 

• In 2022 bedraagt het meerjaren investeringsplan bijna €220.000 en de jaren erna is een verdere daling 
voorzien tot stabilisatie rond €170.000. 
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5. Toekomst – en continuïteitsparagraaf 
Het jaarverslag fungeert niet alleen als verantwoordingsdocument voor het afgelopen jaar, maar ook als een 
vooruitblik op de financiële situatie in de komende jaren. Dit doen we in de continuïteitsparagraaf. In dit 
hoofdstuk bespreken we de financiële gevolgen van voorziene, toekomstige externe en interne 
beleidsontwikkelingen voor de vierjaren volgend op het verslagjaar.  
 

A.1 Kengetallen leerlingen en personeel 
Leerlingprognose 
Per 1 augustus 2021 zijn op het Pallas 147 brugklasleerlingen gestart. Dat waren er 48 minder dan de begrote 
instroom van 195. In combinatie met een grote uitstroom van examenleerlingen kwam de leerlingtelling op 1 
oktober 2021 uit op 969 leerlingen, exclusief Vavo leerlingen. Dat was 46 leerlingen onder de prognose van 
1015 in de meerjarenbegroting. Daarom is voor 2022-2026 de leerlingprognose herzien. Daartoe heeft het 
bestuur meerdere externe prognoses geraadpleegd (MOOZ, Scenariomodel VO) en de eigen prognose 21-25. 
De trend is in alle prognoses tot 2027 dalend vanwege de krimp van de basispopulatie in Ede en omstreken. De 
mate waarin de krimp doorzet is afhankelijk van het herwinnen van een stukje marktaandeel waardoor 
toegroei mogelijk is naar een instroom van 174 of zelfs 200 leerlingen in 2027.  Het bestuur heeft voor de 
meerjarenbegroting 22-26 gekozen voor de MOOZ IV prognose met instroom van ca. 170 leerlingen, omdat die 
het meest voorzichtig is. Dit leidt tot 860 leerlingen in 2026, een aantal dat minimaal gehaald wordt. 
De verschillende prognoses staan in de volgende tabel. 
 

Leerlingprognoses 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

MOOZ IV= Pallas 2022-26 986 957 989 866 855 860 866 

MOOZ gem. 986 937 918 906 903 905 909 

Scenariomodel VO, versie mrt ‘22 986 975 921 901 897 902 910 

 

Aantal leerlingen per fte. 
Lange tijd is het beleid van de school erop gericht maximaal te investeren in onderwijsformatie. Om echter de 
ondersteunende processen te kunnen waarborgen is er meer OOP nodig. Het kengetal aantal leerlingen per fte 
onderwijzend personeel zal dus gaan stijgen in de komende jaren. Het Pallas Athene College streeft er naar dit 
kengetal van 15 naar 17 leerlingen per Fte OP te laten bewegen. Onder de 15 komt de betaalbaarheid van de 
formatie in het geding. Dat is voor het eerst het geval in 2021, vandaar dat een bezuiniging op de formatie is 
ingezet. 
 

Kengetal lln per fte OP 2017 2018 2019 2020 2021 

Aantal lln. excl. Vavo 1 okt 1165 1162 1085 1065 986 

Fte onderwijzend personeel 72,8 72,7 69,4 70,7 70 

Kengetal 16,0 16,0 15,6 15,1 14,1 
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Formatieprognose 
Totaal krimpt de schoolbevolking met ruim 200 leerlingen voor de bekostiging tussen 2020 en 2026. De baten 
dalen daardoor met circa €1,7 mln. Dat vraagt om forse aanpassingen in de personeelsformatie met ongeveer 
20 fte tussen 2021 en 2025. Die zijn in gang gezet. Deels vermindert de formatie via vervroegde uitstroom door 
het reeds ingezette Generatiepact, deels door de flexibele schil te benutten en kritisch te zijn op vacatures in 
het OOP en de schoolleiding. Doordat de school tot 2024 de extra inkomsten NPO in kan zetten, is een ‘zachte 
landing’ van de formatieve krimp mogelijk. 
Zo is er per augustus 2021 geen 10 fte bezuinigd hoeven te worden maar 5 fte door met eigen personeel het 
inhaalprogramma uit te voeren. Het streven blijft om ook na 2023 de krimp zonder gedwongen ontslagen uit te 
voeren, maar deze financieel-formatieve uitdaging is kleiner als de school weer meer dan 900 leerlingen telt. 
 

formatie in fte start 
schooljaar 

21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 

OP 66,3 58,3 57 54 53 

OOP 15,9 17 17 17 16 

DIR incl AL 6,7 5 5 5 5 

plus kwal frictie 
 

1 0,7 0,3 
 

plus NPO / vacature 
 

5 3 
  

TOTALE FORMATIE 88,9 86,3 82,7 76,3 74 

leerlingen 986 957 989 866 855 

kengetal lln/fte 11,1 11,1 12,0 11,3 11,6 

bron Foleta en MJB 
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A.2 Meerjarenbegroting  en - balans 
Meerjarenbegroting 
In december 2021 heeft de bestuurder na goedkeuring door de Raad van Toezicht de meerjarenbegroting 
2022-2026 vastgesteld. Onderbouwde prognoses van leerlingaantallen en van baten en lasten zijn aangevuld 
met aannames en beleidsvoornemens. Deze zijn doorgerekend in de exploitatiecijfers voor de jaren 2022 tot en 
met 2026. Deze presenteren we in de volgende tabel. NB. De baten vanaf 2022 zijn zonder eerdergenoemde 
meevallers. 

 
 
De uitkomst van de meerjarenbegroting voldoet niet aan de eigen financiële streefwaarde voor de rentabiliteit 
van gemiddeld 0,5 %. Dat is bewust beleid. Allereerst streeft het bestuur naar een beheerste krimp (zachte 
landing) van de personeelsformatie, behoud van werkgelegenheid voor talentvolle docenten en een 
aantrekkelijk (extra) onderwijsaanbod. Met name de geplande inzet van de bestemmingsreserve generatiepact 
(€100.000 in 2022) en de bestemmingsreserve NPO ondersteunen dit beleid. Ten slotte biedt ook de goede 
vermogenspositie ruimte voor tijdelijk negatieve exploitatieresultaten. 
 

Meerjaren Balans 
Deze is samen met de meerjarenbegroting in december 2021 goedgekeurd door de RvT en vastgesteld door de 
bestuurder. De belangrijkste drie oorzaken van veranderingen op de balans zijn: 

• een negatief exploitatie resultaat doet de algemene reserve afnemen en onttrekkingen aan de 
bestemmingsreserve verkleinen het eigen vermogen 

• een meerjaren investeringsplan van voornamelijk vervangingsinvesteringen zorgt ervoor dat vanaf 2022 de 
waarde van de bezittingen (MVA) gestaag dalen  

• dotaties die groter zijn dan de jaarlijkse onttrekkingen doen de personele en materiele voorzieningen 
toenemen. 
Deze drie ontwikkelingen beïnvloeden per saldo ook de liquiditeit van de stichting in negatieve zin. 
Aangenomen is dat de vlottende activa en kortlopende passiva gelijk blijven.  
De bestemmingsreserve groeit per ultimo 2021 dankzij de nog niet uitgegeven NPO middelen. 
In onderstaande tabel staat het verwachte totaaleffect op de balansposten.  
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Meerjarenbalans OVO 
Ede 2021-2026 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 

Activa        

Materiële vaste activa       1.992.922  1.895.631   1.789.171  1.700.439  1.600.778     1.472.638  

Financiële vaste activa           19.821            11.063            11.063            11.063            11.063            11.063  

Vlottende activa          243.409            88.000            88.000            88.000            88.000            88.000  

Liquide middelen       2.829.399   2.856.740   2.687.348  2.437.089   2.571.287     2.364.842  

        5.085.551  4.851.434  4.575.582  4.236.590  4.271.128     3.936.543  

         

Passiva        

Eigen vermogen       3.294.689   3.054.352  2.616.388  2.265.952  2.159.438   1.998.733  

- algemene reserve      2.633.849       2.737.231       2.581.892       2.231.456       2.124.942       1.964.237  

- bestemmingsreserve         660.840          317.121            34.496            34.496            34.496            34.496  

Voorzieningen          649.000  697.082  859.194  870.638  1.011.690  837.810  

Kortlopende schulden       1.141.862  1.100.000  1.100.000  1.100.000  1.100.000   1.100.000  

        5.085.551  4.851.434   4.575.582  4.236.590  4.271.128  3.936.543  

 

Huisvesting en duurzaamheid 
Op het gebied van huisvesting zijn geen (ver)nieuwbouwplannen voorzien de komende jaren. Het 
schoolgebouw is inmiddels 30 jaar oud, maar is kwalitatief goed en wordt planmatig onderhouden. Na 
uitgebreide metingen is gebleken dat de huidige ventilatie aan de normen voldoet. Er hoeft geen aanpassing 
plaats te vinden om binnen de gestelde normen te blijven.  
Zorg voor een duurzame omgang met onze leefomgeving is belangrijk. Naast dat we onze energie zoveel 
mogelijk opwekken met behulp van de zonnepanelen op het dak nemen we groene stroom af. Meer duurzame 
maatregelen wil de school wel nemen, maar zijn zonder extra financiële steun van de overheid niet te betalen. 
Intussen proberen we in de lessen de kennis over duurzaamheid over te dragen opdat ook het gedrag van 
leerlingen en medewerkers bijdraagt aan een toekomstbestendige leefomgeving. 
 

Kengetallen meerjarig 
Op grond van bovenstaande meerjaren begroting en balans is de ontwikkeling van de financiële kengetallen tot 
en met 2026 samengevat in de volgende tabel. 
 

Kengetallen OVO Ede 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Solvabiliteit  64,8% 63,0% 57,2% 53,5% 50,6% 50,8% 

Solvabiliteit 2          Norm >30% 77,5% 77,3% 76,0% 74,0% 74,2% 72,1% 

Liquiditeit               Norm >1 2,69 2,68 2,52 2,30 2,42 2,23 

Huisvestingsratio  5,3% 6,3% 6,4% 6,7% 7,0% 7,0% 

Weerstandsvermogen  33,5% 34,8% 31,2% 28,9% 29,1% 27,7% 

Rentabiliteit  4,6% -2,0% -5,6% -4,7% -1,5% -2,2% 

Alle financiële kengetallen van OVO Ede bevinden zich ultimo 2021 boven de drie signaleringswaarden van de 
inspectie en ook boven de eigen streefwaarden. Meerjarig richting 2026 bewegen vanaf 2024 de solvabiliteit 2 
en de rentabiliteit zich naar percentages onder de eigen streefwaarden. Omdat het weerstandsvermogen en de 
liquiditeit goed zijn, kan het bestuur de tijd gebruiken om zo nodig vanaf 2024 via (meer) bezuinigingen op de 
personeelsformatie bij te sturen. 
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B.1. Rapportage toezichthoudend orgaan 
De rapportage van het toezichthoudend orgaan treft u in paragraaf 1.3 
 

B.2 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem.   
Risico’s zijn onzekere gebeurtenissen die het realiseren van de (strategische) doelstellingen van de organisatie 
bedreigen. Deze gebeurtenissen zijn voorstelbaar, maar niet voorspelbaar. Om te voorkomen dat deze risico’s 
zich voordoen, of kans of impact daarvan te matigen, besteden bestuur en raad van toezicht nadrukkelijk 
aandacht aan het managen van de risico’s door middelen van beheersmaatregelen. Dit risicomanagement 
verloopt langs drie lijnen, te weten, administratieve organisatie / intern beheer (AO/IB), planning & control en 
risicoanalyse. 
 

AO/IB 
De eerste lijn in risicobeheersing betreft een degelijke administratieve organisatie en intern beheer. Deze zijn 
zo veel mogelijk beschreven in de overeenkomst met IJK administratiekantoor en deels vastgelegd in een 
losbladig handboek Administratieve Organisatie op de school. In 2022 wordt dit handboek geactualiseerd, 
waarbij opnieuw de belangrijkste standaardprocedures worden herijkt (wie doet wat, wanneer) en vastgelegd. 
Dit betreft onder meer het inkoopproces, het aanstellen van tijdelijk en vast personeel en personele mutaties. 
Ook het procuratieschema wordt herzien en geactualiseerd. De lijnen tussen de bestuurder, de externe 
controller, het hoofd administratie en het administratiekantoor zijn kort. Van de externe accountant is bij de 
jaarrekening 2020 een compacte managementletter ontvangen waarop verbeteringen zijn ingezet. 
 

Planning en Control 
De tweede lijn van risicobeheersing betreft het werken volgens een vaste planning & control-cyclus. OVO Ede 
werkte ook in 2021 volgens dit cyclisch proces van plannen, programmeren, budgetteren, evalueren en 
bijstellen. De stichting werkt met een beleidsrijke meerjarenbegroting en vier tussenrapportages gedurende 
het jaar. De bestuurder zet meerdere functionarissen in op financieel gebied, deels intern verbonden aan de 
school, deels extern ingehuurd via IJK (financiële- en salarisadministratie) en Infinite Financieel (controlling en 
advies). Beide functionarissen droegen ook in 2021, in samenspel met het hoofd administratie, zorg voor de 
kwaliteit en tijdigheid van documenten in deze cyclus. De controller geeft gevraagd en ongevraagd advies aan 
de bestuurder en aan de RvT. Bij het uitvallen van de bestuurder is de plaatsvervangend rector bevoegd tot het 
doen van uitgaven. 
De bestuurder en controller bespreken de begroting en kwartaalrapportages voorafgaand aan de vergadering 
van de Raad van Toezicht met de financiële auditcommissie, bestaande uit twee leden van de RvT. Vanaf het 
tweede kwartaal wordt de financiële rapportage voorzien van een gefundeerde voorspelling (forecast) van het 
verwachte financiële exploitatieresultaat per 31 december van het boekjaar. Deze aanpak is dynamisch, 
transparant en bevordert het gesprek over financiële ombuigingen gedurende het jaar. De financiële processen 
zijn transparant. Financiële risico’s worden periodiek in beeld gebracht en bij de kwartaalrapportages opnieuw 
bezien en besproken. De auditcommissie fungeert als critical friend en bewaakt de kwaliteit van de begroting 
en verantwoording namens de RvT.  
 

B.3. Risico’s en beheersmaatregelen 
Het regelmatig uitvoeren van een risicoanalyse is voor het schoolbestuur een belangrijk onderdeel van 
risicomanagement.  Het doel is te komen tot een evenwicht tussen risico’s nemen en risico’s beheersen. 
Recentelijk heeft het bestuur met enkele sleutelfiguren in de organisatie de voornaamste risico’s en 
onzekerheden (opnieuw) bepaald. Per geïdentificeerd risico is geanalyseerd wat de oorzaak (kans) en gevolgen 
(impact) kunnen zijn en zijn beheersmaatregelen ontworpen.  
 

Positionering onderwijs  
Wanneer het niet lukt om ons brede (extra) onderwijsaanbod te handhaven verliezen we ons profiel en kunnen 
we onze beloftes aan leerlingen om ze keuzes te bieden, niet waarmaken. Vooralsnog lopen we het grootste 
risico in het vwo, met minder leerlingen kunnen we niet alle profielen aanbieden. Dit kan leegloop van ons vwo 
veroorzaken. Voor specifiek het vwo is een marktonderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat het profileren van ons 
onderwijs als hoogwaardig en gericht op (hoog)begaafde leerlingen volgens ouders van groep 8 belangrijk is. 
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Ook het aanbrengen van structuur in de school en programma’s als Next en Accentklassen duidelijker koppelen 
aan leerdoelen en vervolgonderwijs.  
Wij hebben hier de volgende maatregelen op genomen. Naast alle inzet om meer leerlingen te werven wordt 
voor het schooljaar 23/24 een flexibel rooster voorbereid waarmee we kleinere groepen kunnen bedienen en 
de extra programma’s beter in de schoolweek van de leerlingen ingevoegd kunnen worden. Hiervoor gebruiken 
we een nieuw roosterprogramma wat beter aansluit bij de wensen van deze tijd en maatwerk mogelijk maakt. 
 

Kwaliteit van de ondersteuning. 
Wanneer het Pallas de doelen uit het ondersteuningsplan voor zorgleerlingen niet waar kan maken lopen we 
een financieel risico. De eisen die door de wet passend onderwijs aan scholen zijn gesteld worden gekoppeld 
aan de bekostiging. Wanneer een te groot aantal leerlingen in het samenwerkingsverband naar het speciaal 
onderwijs worden verwezen zal die bekostiging op de scholen verhaald worden. Dit is voor het SWV Gelderse 
Vallei een reëel risico. Dit is overigens een risico dat we niet geheel in eigen hand hebben, andere scholen in 
Ede kunnen teveel leerlingen doorverwijzen naar het SVO. 
De maatregelen die we nemen hebben vooral invloed op de kwaliteit van ondersteuning in de eigen school. Zo 
wordt het mentoraat versterkt. Hiermee maken we meer docenten deelgenoot van de ontwikkelingen rondom 
passend onderwijs. Hierop wordt scholing aangeboden. We hopen in 2022 het effect van de samenwerking met 
het SWV Gelderse Vallei te kunnen merken. Zij zijn sinds 2021 in ons gebouw getrokken.  
 

HRM als uitdaging 
Een kleine school heeft als nadeel dat de ondersteunende processen door enkele medewerkers uitgevoerd 
worden. Bij uitval van deze mensen is er geen achterwacht, dit is een risico voor de continuïteit. In de 
uitvoering van het personeelsbeleid zoeken we naar versterking van de automatisering, door beter gebruik van 
AFAS. Veel processen zijn niet doelmatig en kosten veel tijd die anders besteed kan worden. Door analyse van 
werkzaamheden en het opnieuw inrichten van administratieve en beheersprocessen maken we tijd vrij  bij 
medewerkers. Denk hierbij aan het gebruik van Digitale Observatie Tool (DOT) in de beoordeling van lessen en 
docenten.  
Bij een lerarentekort is werving en selectie steeds belangrijker. We zullen daar in 2022 meer aandacht aan 
besteden om een aantrekkelijke en moderne werkgever te blijven. 
 

Facilitair personeel 
Uit een benchmark met vergelijkbare (kleine) schoolbesturen  is gebleken dat er een zeer kleine staf van 
onderwijs ondersteunend personeel in dienst is. Dit resulteert onder andere in onvoldoende faciliteit en kennis 
om de AVG procedures goed in de organisatie te laten werken. Daardoor kan vertrouwelijk informatie in 
verkeerde handen terechtkomen. In 2022 wordt onderzocht of we diensten kunnen inhuren of dat we zelf 
meer personeel moeten aantrekken om dergelijke risico’s te verkleinen. Ook meer praktische werkzaamheden 
zoals het uitvoeren van de sluitronde in het gebouw of het uitvoeren van renovaties in de school zijn deels 
uitbesteed. Het inzetten  van vrijwilligers die, tegen een vrijwilligersvergoeding, reguliere werkzaamheden 
uitvoerden is gestopt. Met enkele van deze mensen is een reguliere arbeidsovereenkomst aangegaan.  
 

Financieel 
Niet tijdige controle op de uitputting van budgetten kan een risico vormen. De verantwoordelijkheid hiervoor 
ligt in de school traditioneel  bij de rector en de conrector. Gezien de wens naar meer autonomie en 
verantwoordelijkheid bij meer functionarissen in de organisatie, zullen we vanaf 2022  het budgetbeheer waar 
mogelijk lager  in de organisatie beleggen. Voorwaarde is wel dat rapportagetools en mogelijkheden tot 
accorderen van facturen en declaraties grotendeels geautomatiseerd verloopt.  
 

Signaleringswaarde eigen vermogen. 
Deze is bovenmatig en dient in het bestuursverslag te worden toegelicht hoe het komt dat deze bovenmatig is 
en hoe deze besteed gaan worden. Ondanks dat het eigen vermogen beperkt bovenmatig is voeren we geen 
beleid om dit vermogen af te bouwen met extra maatregelen. In de komende jaren staat de exploitatie onder 
druk en zullen we eventueel begrote exploitatieverlies uit het vermogen compenseren. De doorgeschoven 
middelen vanuit het NPO en generatiepact zijn in het schooljaar 2024/25 uitgeput. Met betrekking tot de 
bestemmingsreserve voor het meerjaren onderhoudsplan voor de gebouwen zullen we in 2025 met een 
nieuwe systematiek moeten gaan werken.  
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A. Balans per 31-12-2021 na resultaatbestemming

1 Activa 31-12-2020

EUR

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 1.992.922 2.038.412

1.1.3 Financiële vaste activa 19.821 11.063

Totaal vaste activa 2.012.743 2.049.475

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 243.409 71.716

1.2.4 Liquide middelen 2.829.404 2.297.665

Totaal vlottende activa 3.072.812 2.369.382

Totaal activa 5.085.555 4.418.856

2 Passiva 31-12-2020

EUR

2.1 Eigen vermogen 3.294.694 2.842.298

2.2 Voorzieningen 648.999 473.356

2.4 Kortlopende schulden 1.141.861 1.103.202

Totaal passiva 5.085.555 4.418.856

EUR

31-12-2021

EUR

31-12-2021
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B. Staat van baten en lasten over 2021

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 9.644.065 8.271.410 8.588.781

3.2 Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden 11.525 169.583 39.500

3.5 Overige baten 185.320 337.000 305.001

Totaal baten 9.840.911 8.777.993 8.933.283

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 7.580.294 7.106.923 7.402.300

4.2 Afschrijvingen 324.653 393.009 365.854

4.3 Huisvestingslasten 495.941 453.832 476.542

4.4 Overige lasten 985.035 1.002.083 923.565

Totaal lasten 9.385.923 8.955.847 9.168.262

Saldo baten en lasten 454.988 -177.854 -234.979

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten 0 0 -1.917

6.2 Financiële lasten -2.592 0 -2.413

-2.592 0 -4.329

Resultaat 452.395 -177.854 -239.308

Resultaat na belastingen 452.395 -177.854 -239.308

Totaal resultaat 452.395 -177.854 -239.308

2020

EUREUR EUR

2021 Begroting 2021
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C. Kasstroomoverzicht over 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo van baten en lasten 454.988 -234.979

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 324.653 365.854

- Mutaties voorzieningen 175.644 80.409

- Koersresultaat FVA 0 0

- effect stelselwijziging 0

500.297 446.263

Veranderingen in vlottende middelen:

 - Vorderingen -171.692 33.770

 - Effecten 0

 - Kortlopende schulden 38.659 99.408

-133.033 133.179

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 822.252 344.462

Ontvangen interest -                   -1.917

Betaalde interest 2.592-           -2.413

-2.592 -4.329

Totale kasstroom uit operationele activiteiten 819.659 340.133

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 279.163 438.199

Desinvesteringen in materiële vaste activa 0 -170.153

Investeringen in financiële vaste activa 8.758 11.063

Desinvesteringen in financiele vaste activa 0 0

287.921 279.109

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten 287.921 279.109

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossing langlopende schulden -                   0

-                       0

Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie liquide middelen 531.738 61.024

Liquide middelen 1-1 2.297.665 2.236.640

Liquide middelen 31-12 2.829.404 2.297.665

Mutatie Liquide middelen 531.738 61.025

20202021

EUREUR
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D. Grondslagen

Algemeen

Gegevens over de rechtspersoon

Naam: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede

Rechtsvorm: Stichting

Zetel: Ede

Kamer van Koophandel: 51271958

Activiteiten van het bevoegd gezag

In deze jaarrekening zijn de activiteiten van Stichting Openbaar VO Ede en de onder deze 

rechtspersoon vallende scholen verantwoord.

Grondslagen voor de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële 

Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 

9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, waaronder Richtlijn 660 

Onderwijsinstellingen. De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector is van toepassing. Ten aanzien van het WNT overzicht wordt aangesloten bij het normenkader 

WNT zoals dat voor VO-instellingen van toepassing is.

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het 

resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden de activa en 

passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar 

toe te rekenen lasten. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 

zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

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

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldenden 

grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die mede bepalend zijn voor de 

opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Financiële instrumenten

De Stichting Openbaar VO Ede heeft alleen primaire financiële instrumenten, voor de grondslag wordt 

verwezen naar de behandeling per post.
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

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

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 

afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op 

basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele 

restwaarde. Bedragen vanaf 500 euro worden geactiveerd.

Voorzover investeringssubsidies zijn verkregen zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen reële waarde.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende passiva worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële 

waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 

gearmortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

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

op de balans anders is aangegeven.

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

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

Liquide middelen

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

beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 

12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste activa.

Algemene reserve publiek

Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 

gefinancierde activiteiten. 

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van Stichting Openbaar VO 

Ede.

Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil 

tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat 

ten laste van de algemene reserve gebracht.
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Bestemmingsreserve publiek

Aan bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste 

van de reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de 

uitgaven zullen worden gedaan.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij het 

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs 

geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in mindering zijn 

gebracht.

Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst 

zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn. 

Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst 

te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

Voorziening groot onderhoud

De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud 

aan onroerende zaken die door de jaren een een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de 

voorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenbegroting. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste 

van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties 

toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode waarover de meerjarenonderhoudsbegroting 

strekt. Daar waar in het groot onderhoud wordt voorzien door middel van een convenant met de 

gemeente is geen voorziening getroffen.

Voorziening jubilea

Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor 

verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. 

De voorziening is opgenomen tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk 

van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet (0,0 %). De werkelijke 

jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

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

per FTE.

Voorziening spaarverlof

De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer 

personeelsleden het gespaarde verlof opnemen. De voorziening is berekend op basis van de werkelijk 

gespaarde uren tegen een werkelijk uurtarief. De in de cao opgenomen bindende genormeerde 

bedragen zijn hier op van toepassing.

Voorziening Langdurig zieken

De voorziening langdurig zieken is gevormd ter dekking van de toekomstige kosten van langdurig zieke 

medewerkers die naar verwachting niet meer terugkomen.

Voorziening duurzame inzetbaarheid

De voorziening duurzame inzetbaarheid is gevormd voor de niet opgenomen gespaarde uren vanuit het 

levensfase bewust personeelsbeleid. De voorziening is berekend op basis van de werkelijk gespaarde 

uren tegen een uurtarief gebaseerd op de loonkosten cf de bepalingen in de CAO. 

Kortlopende schulden

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. 

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 

aan de nominale waarde van de schuld.
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Overlopende passiva

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 

toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn te 

plaatsen.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar 

toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze 

betrekking hebben.

Rijksbijdragen

Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt 

door het Ministerie OCW/EZ. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband 

ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage.

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare 

doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking 

hebben volledig verwerkt als bate in de de staat van baten en lasten.

Geoormerkte OCW subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot 

geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar 

rato van de voortgang van de gesubsideerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen 

activiteiten zijn verricht per balansdatum, worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW subsidies met een met een verrekeningsclausule worden ten gunste van de staat 

van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin de gesubsideerde lasten komen Niet bestede 

middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is 

verlopen.

Overige overheidsbijdragen

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente, 

provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het 

verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie 

van OCW/EZ, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden 

toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personele lasten

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van 

de rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het 

inhuren van extra personeel, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg.

Pensioenen 

Stichting Openbaar VO Ede heeft voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling.

Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op 

een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de 

werknemer pensioen heeft opgebouwd.

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de 

werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald.
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De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het 

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

toelaat. 

Per 31 december 2021 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 101,4%. De pensioenverplichting 

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

wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten 

verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van 

een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde 

premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.

Afschrijvingen

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

materiële vaste activa. In het jaar van investeren wordt afgeschreven vanaf ingebruikname op basis van 

de door het bestuur vastgestelde termijnen:

Gebouwen/verbouwingen 40/20 jaar

Investeringen in bestaande bouw 25 jaar

Kantoor meubiair 12,5 jaar

Schoolmeubilair 15 jaar

Leermiddelen 8 jaar

Machines, inventaris en apparatuur 15 jaar

ICT & Hardware 4 jaar, touchscreens 5 jaar

Leerboeken 4 jaar

Huisvestingslasten

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

toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten

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

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

betrekking hebben.

Financieel resultaat

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

lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

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

van baten en lasten aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op 

ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de winst- en 

verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de 

operationele activiteiten.

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

gerealiseerde bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen 

operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.

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

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

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

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

operationele activiteiten.
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D. Toelichting behorende tot de balans

1 Activa

1.2 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa

Gebouwen en 

terreinen

Inventaris en 

apparatuur Totaal

Aanschafprijs begin boekjaar 1.456.852 3.125.126 4.581.978

Afschrijving cum. begin boekjaar 415.618 2.127.948 2.543.566

Boekwaarde begin boekjaar 1.041.234 997.178 2.038.412

Investeringen 74.558 204.605 279.163

Ontvangen investeringsbijdrage 0 0 0

Afschrijvingen 59.206 265.447 324.653

Aanschafprijs 1.531.411 3.329.731 4.861.141

Afschrijving cumulatief 474.824 2.393.395 2.868.220

Boekwaarde einde boekjaar 1.056.586 936.335 1.992.922

1.1.3 Financiële vaste activa

1.1.3.8 Overige vorderingen

Boekwaarde begin boekjaar 11.063 0

Toename 8.758 11.063

Afname 0 0

Totaal financiële vaste activa 19.821 11.063

De vordering betreft een betaalde waarborgsom voor gehuurde laptops en heeft een looptijd van 4 jaar (tot en met 2023).

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

1.2.2.1 Debiteuren 67.105             725             

1.2.2.5 Vorderingen op verbonden partijen 61.709             

1.2.2.7 Ouders 4.640               8.874          

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 108.320           68.518        

1.2.2.15 Overlopende activa 1.634               

1.2.2.16 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid -                       6.400-          

Totaal vorderingen 243.409           71.716        

1.2.4 Liquide middelen

1.2.4.1 Kasmiddelen 1.818 1.130

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 2.827.586 2.296.535

Totaal liquide middelen 2.829.404 2.297.665

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

EUR

EUR

31-12-2020

EUR

31-12-2021 31-12-2020

31-12-2021

EUR

31-12-2020

EUR

31-12-2021

EUR
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Mutaties

Stand per                  

1-1-2021

Overige Resultaat Stand per 31-

12-2021

EUR EUR EUR EUR

2.1.1 Groepsvermogen

2.1.1.1 Algemene reserve 2.505.074 0 128.780 2.633.854

2.1.1.2 Bestemmingsreserve Publiek

Bestemmingsreserve Generatiepact 200.000 0 -100.000 100.000

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Onderwijs 457.068 457.068

Bestemmingsreserve besteding Examengelden 69.276 69.276

Bestemmingsreserve Convenant 92.233 0 -92.233 0

292.233 0 334.111 626.344

2.1.1.5 Bestemmingsfonds Privaat

Bestemmingsfonds Talentfonds 44.991 0 -10.495 34.496

44.991 0 -10.495 34.496

Totaal eigen vermogen 2.842.298 0 452.396 3.294.694

Van de in 2018 gevormde bestemmingsreserve Generatiepact is een deel in 2021 aangewend om de kosten 

van het generatiepact op te kunnen vangen.

Er is een bestemmingsreserve gevormd voor de nog niet uitgegeven middelen die van uit het Nationaal Programma Onderwijs zijn

ontvangen en nog niet zijn uitgegeven. De middelen zijn bestemd om als gevolg van de Corona crisis opgelopen 

leerachterstanden in te halen.

Er is een bestemmingsreserve gevormd vanuit de ontvangen middelen bijzondere bekostiging eindexamens. Deze middelen worden in 2022

aangewend om leerlingen die het nodig hebben voor te bereiden op de examens en daarme de slagingskans te verhogen.

2.2 Voorzieningen

2.2.1.2 2.2.1.2 2.2.1.4 2.2.1.6

Voorziening 

spaarverlof

Voorzieing 

Individueel 

keuzebudget

Voorziening 

jubilea

Voorziening 

langdurig 

zieken

Personele 

voor-

zieningen

Stand begin boekjaar 58.350        59.273          131.389           -                      249.013       

Dotaties boekjaar 8.792          27.545          -                       41.050             77.387         

Onttrekkingen boekjaar -                  -13.732        -7.512              -                      -                   -21.244        

Vrijval -1.929              -1.929          

Saldo einde boekjaar 67.142        73.086          121.949           41.050             -                   303.226       

Kortlopend deel < 1 jaar -                  3.654            8.546               41.050             53.250         

Kortlopend deel 1 <> 5jaar 67.142        18.271          47.683             -                      133.097       

Langlopende deel > 5 jaar -                  51.160          65.720             -                      -                   116.880       

67.142        73.086          121.949           41.050             -                   303.226       

2.2.3

Voorziening 

onderhoud

Totaal 

overige 

voor-

zieningen

Stand begin boekjaar 224.343       224.343      

Dotaties boekjaar 150.000       150.000      

Onttrekkingen boekjaar 28.570         28.570        

Saldo einde boekjaar 345.773 345.773

Kortlopend deel < 1 jaar 176.918       176.918      

Kortlopend deel 1 <> 5jaar 168.855       168.855      

Langlopende deel > 5 jaar -                   -                  

345.773 345.773

In het najaar van 2020 is een onderwijsconvenant door partijen afgesloten waarbij het Ministerie zich heeft verplicht aanvullende 

bekostiging beschikbaar te stellen. Deze bekostiging is in 2020 ontvangen, maar leidde in 2021 tot uitgaven. Daarvoor is ultimo 

2020 een bestemmingsreserve gevormd.

Er is een bestemmingsfonds gevormd voor de van Stichting Schoolfonds ontvangen bijdrage. De stichting is in 2021 geliquideerd en 

het resterend batig saldo is aan de school overgemaakt.
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2.4 Kortlopende schulden

2.4.4 OCW 0 0

2.4.8 Crediteuren 98.494 94.329

98.494 94.329

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 326.332 318.903

Loonheffing 326.332 318.903

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 107.892 98.230

107.892 98.230

2.4.12 Nog te betalen bedragen 44.351 68.523

44.351 68.523

2.4.13 Vooruitontvangen ouderbijdragen 89.052 98.506

89.052 98.506

2.4.14 Vooruitontvangen subsidie OCW/EZ 29.201 122.001

Vooruitontvangen subsidie ESF subsidies 79.244 3.469

108.445 125.470

2.4.17 Bindingstoelage 24.434 26.121

2.4.17 Vakantiegeld 228.457 230.122

252.891 256.243

2.4.19 Overige kortlopende schulden

Overig  96.000 28.793

Lonen en salarissen 1.395 2.095

Personeelsfonds 17.010 12.111

114.405 42.998

Totaal kortlopende schulden 1.141.861        1.103.202   

Niet uit de balans blijkende rechten en plichten

Contract Aalbers

Er is een schoonmaakcontract met Aalbers afgesloten voor 2022 van € 136.200 per jaar.

Contract IJK

Met IJK is een overeenkomst voor een jaar inzake het voeren van de personele en financiële administratie overeengekomen.

Het contract bevat een optie voor een jaarlijkse (stilzwijgende) verlenging. De jaarlijkse vaste fee bedraagt € 42.432 inclusief btw.

Vordering Ministerie.

Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WCVO is het op basis van artikel 5 van de Regeling "Onvoorziene gevallen bij invoering

vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs" (WJZ 2005/54063802) toegestaan een vordering op te nemen op de Ministerie OCW/EZ.

SOVO Ede heeft de keus gemaakt om geen vordering op te nemen in de balans en deze als niet uit de balans blijkend actief

toe te lichten. De vordering op het Ministerie van OCW/EZ wordt jaarlijks berekend als 7,5% van de personele lumpsum van het betreffende

jaar (zijnde het betaalritme verschil). Voor 2021 zou dit een vordering betreffen van € 527.848.

31-12-2021 31-12-2020

EUR EUR
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 2021

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 

3.1.1 Rijksbijdrage OCW / EZ 9.189.938    7.774.758       8.013.528   

3.1.2 Overige subsidies OCW / EZ 306.392       371.652          421.343      

3.1.3 Inkomensoverdrachten van rijksbijdragen 147.736       125.000          153.910      

Totaal rijksbijdragen OCW 9.644.066    8.271.410       8.588.781   

3.1.1 Rijksbijdrage OCW / EZ

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW

Personele lumpsum 7.039.439    6.598.438       6.794.773   

Materiële instandhouding 851.809       833.840          861.790      

Strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim 877.267       -                      -                  

Bekostiging lesmateriaal 352.148       342.480          356.965      

Bijzondere aanvullende bekostiging (Eindexamens) 69.276         -                  

9.189.938    7.774.758       8.013.528   

3.1.2 Overige subsidies OCW / EZ 

3.1.2.1 Overige subsidies OCW

Prestatiebox -                   351.652          376.635      

Subsidie Inhaal en ondersteuningsprogramma 99.000         -                      -                  

Subsidie VSV 19.159         20.000            24.400        

Subsidie Hoogbegaafdheid 38.109         -                      -                  

Subsidie Extra Handen voor de Klas 126.837       -                      -                  

Subsidie voor studieverlof 23.287         -                      20.309        

306.392       371.652          421.343      

3.1.3 Inkomensoverdrachten van rijksbijdragen

3.1.3.1 Doorbetalingen rijksbijdragen SWV

Bijdragen samenwerkingsverband 147.736 125.000 153.910

147.736 125.000 153.910

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 11.525 60.583 36.389

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 0 109.000 3.111

Totaal overige overheidsbijdragen 11.525         169.583          39.500        

3.5 Overige baten

3.5.1 Opbrengst verhuur 8.549           5.000              1.085          

3.5.2 Detachering personeel -                   -                      -                  

3.5.5 Ouderbijdragen 166.822       324.000          211.741      

3.5.10 Overige 9.948           8.000              92.176        

Totaal overige baten 185.320       337.000          305.001      

2020

EUR

2021 2020

EUR

2021

EUR EUR

2020

EUR

Begroting 2021

EUR

EUR

2020

EUR

2020

EUR

EUR

2020

EUR

2021

Begroting 2021

EUR

Begroting 2021

Begroting 2021

2021 Begroting 2021

Begroting 2021

EUR EUR

2021

EUR

2021

EUR

EUR EUR
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 5.288.920 5.060.548 5.335.795

4.1.1.2 Sociale lasten 741.234 730.166 751.379

4.1.1.5 Pensioenpremies 950.155 925.083 873.896

4.1.1 Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 6.980.309 6.715.797 6.961.069

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 61.726 10.000 66.394

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 312.137 150.000 185.666

4.1.2.3 Overig 270.777 261.126 250.607

4.1.2 Overige personele lasten 644.640 421.126 502.667

4.1.3 Ontvangen vergoedingen

4.1.3.3 Uitkeringen die de personeelslasten verminderen -44.654 -30.000 -61.437

-44.654 -30.000 -61.437

Totaal personeelslasten 7.580.294    7.106.923       7.402.300   

Dotaties personele voorzieningen

- voorziening jubilea -1.929          10.000            33.283        

- voorziening duurzame inzetbaarheid 13.813         -                      15.471        

- voorziening overige personele voorzieningen 8.792           17.640        

- voorziening langdurig zieken 41.050         

Totaal 61.726         10.000            66.394        

Overige personeelskosten

De overige personeelskosten bestaan uit de volgende posten:

WKR gerichte vrijstelling 3.715           3.900              4.331          

WKR forfaitaire ruimte 18.627         240                 25.772        

Reiskosten woon-werk 105.383       99.986            100.211      

Dienstreizen en verblijfkosten 2.198           5.000              2.407          

Personeelskantine 11.342         12.500            7.429          

(NA) scholing en cursussen 68.638         70.000            39.171        

Werving personeel 29.624         25.000            36.694        

Activiteiten personeel 9.445           12.500            1.481          

Bedrijfsgezondheidsdienst 4.363           17.000            22.938        

Overige personele lasten 17.440         15.000            10.173        

270.777       261.126          250.607      

Uitkeringen

Ontvangen uitkeringen en vergoedingen -44.654        -30.000           -61.437        

44.654-         30.000-            61.437-        

Aantal personeelsleden

De gemiddelde bezetting bedroeg over: 2021 2020

Directie/bestuur 1,8 2,1

Onderwijsgevend personeel 66,3 72,5

Onderwijsondersteunend personeel 19,7 16,8

87,8 91,4

EUR

EUR

EUR

2021

EUR

2020

EUR

EUR

EUR

Begroting 20212021

2021

Begroting 2021

EUR

EUR

2021 Begroting 2021

EUREUR

Begroting 2021

2020

2020

2020

EUR
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4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activa 324.653 393.009 365.854

Totaal afschrijvingen 324.653       393.009          365.854      

Gebouwen 59.206         57.962            57.963        

Inventaris en apparatuur 265.447       335.047          307.891      

324.653       393.009          365.854      

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 12.920         20.000            14.389        

4.3.3 Onderhoud 46.990         31.500            37.393        

4.3.4 Energie en water 73.864         54.332            66.622        

4.3.5 Schoonmaakkosten 181.227       175.000          188.109      

4.3.6 Belastingen en heffingen 13.437         17.500            12.514        

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 150.000       150.000          150.000      

4.3.8 Overige 17.502         5.500              7.515          

Totaal huisvestingslasten 495.941       453.832          476.542      

4.4 Overige instellingslasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 234.010       231.500          221.133      

4.4.2 Inventaris, apparatuur 207.757       166.500          174.813      

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 264.042       204.583          195.693      

4.4.4 Dotatie overige voorzieningen -                   -                      6.400          

4.4.5 Overige 279.225       399.500          325.526      

Totaal overige instellingslasten 985.035       1.002.083       923.565      

4.4.1 Toelichting administratie- en beheerslasten

Administratiekantoor 81.114         86.500            80.362        

Accountant 23.657         22.000            31.473        

Deskundigenadvies 55.008         50.000            49.673        

Telefoon/fax 2.742           8.000              5.752          

Porti 8.799           5.000              5.691          

Kantoorbenodigdheden 6.249           5.000              3.041          

Public relations en marketing 32.848         30.000            22.461        

Vergoeding Raad van Toezicht 23.593         25.000            22.680        

234.010       231.500          221.133      

De accountantskosten over het boekjaar zijn als volgt toe te lichten:

Controle jaarrekening 23.657         22.000            31.473        

Adviesdienstverlening

23.657         22.000            31.473        

Wij hebben van de accountantsorganisatie uitsluitend controlediensten ontvangen. 

Voor de controle van de jaarrekening 2021 is een nieuwe accountant aangesteld.

EUR

EUR

EUR

2020

Begroting 2021
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2020
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EUR
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4.4.2 Toelichting Inventaris en apparatuur

ICT-kosten 157.311       110.500          115.909      

Reproductie 30.340         45.000            45.987        

Overig 20.107         11.000            12.917        

207.757       -                       166.500          -                   174.813      

4.4.3 Toelichting Leermiddelen

Leermiddelen 78.595         40.000            59.183        

Boekenfonds 185.447       164.583          136.510      

264.042       -                       204.583          -                   195.693      

4.4.4 Dotatie overige voorzieningen

Dotatie voorziening debiteuren -                   -                      6.400          

-                   -                      6.400          

4.4.5 Toelichting Overige instellingslasten

Kabeltelevisie en overige rechten 2.380           1.000              2.186          

Abonnementen 3.525           2.000              5.021          

Contributies 34.613         50.000            38.601        

Representatie 555              1.000              119             

Medezeggenschap- en ouderraad 1.819           2.000              1.834          

Verzekeringen 10.818         5.000              5.999          

Culturele vorming 11.277         12.000            10.940        

Sportdag en vieringen 53.435         35.000            24.991        

Reizen en excursies 26.628         120.000          45.452        

Testen en toetsen 2.088           5.000              3.896          

Leerlingkantine en automaten 9.307           7.500              15.043        

Activiteiten ouderbijdrage 10.177         40.000            20.519        

Bijdragen aan Vavo leerlingen 60.749         72.000            117.039      

Kosten Passend Onderwijs 16.610         -                      -                  

Projecten 13.885         32.000            18.933        

Uitgaven ten laste van ESF subsidie 3.110           10.000            3.111          

Overige onderwijslasten 18.250         5.000              11.841        

279.225       399.500          -                   325.526      

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten

6.1.1 Rentebaten -                   -                      1.917-          

-                   -                      1.917-          

6.2 Financiële lasten

6.2.1 Rentelasten -2.592          -                      -2.413          

-2.592          -                      -2.413          

Saldo financiële baten en lasten -2.592          -                      -4.329          

Jaarresultaat 452.396        -177.854         -239.304      

F. Overzicht verbonden partijen

Juridische vorm

Statutaire zetel

Code activiteiten

Eigen Vermogen 31-12-2021

Resultaat 2021

Art 2:403 BW

Deelname %

Consolidatie

2021 Begroting 2021 2020

EUR EUR EUR

2020

EUR

2021

EUR

Begroting 2021

EUR

EUR

2021 Begroting 2021

EUR

EUR

2021

EUR

2020

2020

2021

Begroting 2021

EUR EUR

Begroting 2021

2020

EUR EUR EUR

Nog niet bekend

Nog niet bekend

nee

nee

nee

Samenwerkingsverband 

VO Gelderse vallei

Naam

Stichting

Ede

4 (overig)
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Model G : verantwoording subsidies

Toewijzing

Omschrijving Kenmerk Datum

Ja/nee

Subsidie voor studieverlof 2020/2/1632952 20-9-2020 ja

Subsidie voor studieverlof 2021/2/17151204 20-8-2021 nee

Subsidie voor studieverlof 2021/2/17129340 21-9-2021 nee

Inhaal en ondersteuningsprogramma tijdvak 2 IOP2-42549-VO 16-10-2020 ja

G2.A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar.

Toewijzing Bedrag Saldo Ontvangen in Lasten in Totale kosten Saldo nog te besteden

Omschrijving Kenmerk Datum Toewijzing 1-jan-21 verslagjaar Verslagjaar 31-dec-21 31-dec-21

€ € € € € €

G2.B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar.

Toewijzing Bedrag Saldo Ontvangen in Lasten in Totale kosten Saldo nog te besteden

Omschrijving Kenmerk Datum Toewijzing 1-jan-21 verslagjaar Verslagjaar 31-dec-21 31-dec-21

€ € € € € €

totaal

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan 

andere actviteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidie 

beschikking geheel uitgevoerd en afgerond.

42



H.  WNT verantwoording 2021 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2021

bedragen x € 1 M.P. Dees

Functiegegevens
Directeur-

bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                  1,00 

Dienstbetrekking? ja

Klasse C

Complexiteitspunten aantal leerlingen 1

Complexiteitspunten totale baten 4

Complexiteitspunten aantal onderwijssoorten 3

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen            102.663 

Beloningen betaalbaar op termijn              20.301 

Subtotaal            122.964 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum            149.000 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen 

bedrag
 NVT 

Totaal bezoldiging            122.964 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is toegestaan
NVT

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling NVT

Gegevens 2020 M.P. Dees A. Marissink

Functiegegevens
Directeur-

bestuurder

Directeur-

bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/7-31/12 1/1 -31/8

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                  1,00               1,00 

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning en belastbare onkostenvergoedingen              49.728           83.465 

Beloningen betaalbaar op termijn                9.028           13.457 

Subtotaal              58.756           96.922 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum              71.891           95.333 

Totaal bezoldiging              58.756           96.922 

De WNT is van toepassing op Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede. Het voor Stichting Openbaar 

Voortgezet Onderwijs Ede toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 149.000 (bezoldigingsmaximum 

voor het onderwijs, klasse C, complexiteitspunten per criterium: aantal leerlingen 1, totale baten 4, aantal 

onderwijssoorten 3).

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en 

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

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

topfunctionaris worden aangemerkt.
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12

Er zijn  geen leidinggevenden topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in 2021 of 2020.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2021

bedragen x € 1
Dhr. F.A. van 

Zuilen

Dhr. J.C. van 

der Horst

Dhr. P. de 

Boer

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging                4.500             4.500             4.500 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum              22.350           14.900           14.900 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen 

bedrag
nvt nvt nvt

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is toegestaan
nvt nvt nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling nvt nvt nvt

Totaal bezoldiging                4.500             4.500             4.500 

Gegevens 2020
Dhr. F.A. van 

Zuilen

Dhr. J.C. van 

der Horst

Dhr. P. de 

Boer

bedragen x € 1

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging                4.500             4.500             4.500 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum              21.450           14.300           14.300 

bedragen x € 1
Dhr. P.J.R. 

Vermaat
Mw. R. Pope

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging                4.500             4.500 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum              14.900           14.900 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen 

bedrag
nvt nvt

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling nvt nvt

Totaal bezoldiging                4.500             4.500                   -   

Gegevens 2020
Dhr. P.J.R. 

Vermaat
Mw. R. Pope

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging                4.500             4.500 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum              14.300           14.300 
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1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Er zijn geen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700

Er zijn geen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of meer die aan deze categorie voldoen

Er zijn geen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

Er zijn geen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met 

of zonder dienstbetrekking

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband geweest aan topfunctionarissen in 2021 of 2020.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking 

die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling 

van toepassing is

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling 

van toepassing is
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I. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT OVER 2021

Het exploitatieresultaat over 2021 bedraagt 452.396        
Hiervan wordt onttrokken aan: 
Algemene reserve 128.780        
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Onderwijs 457.068        
Bestemmingsreserve Generatiepact -100.000      
Bestemmingsreserve besteding Examengelden 69.276          
Bestemmingsreserve Convenant -92.233        
Bestemmingsfonds Talentfonds -10.495        
Totaal 452.396        

J GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen die hier gemeld moeten worden.

K. ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

Directeur-bestuurder

Dhr . M.P. Dees

Raad van Toezicht

Mw. R. Pope

Voorzitter

Dhr. J.C. van der Horst

Vice-Voorzitter

Dhr. P.J.R. Vermaat

Mw. G.A. van der Velden-Westervelt

Dhr. S.J. van de Wiel

Datum vaststelling jaarrekening
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RA12 is de merknaam van RA12 Registeraccountants B.V. (KvK-nummer: 70882436) 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

 
Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede 
 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

Ons oordeel  
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede te Ede gecontroleerd. 
  
Naar ons oordeel: 

• geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede op 31 december 
2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in 
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de 
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. 
‘Referentiekader’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2021; 
2. de staat van baten en lasten over 2021; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen.  

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op 
grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede zoals vereist in de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd  
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij 
niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-
plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 
 
 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de in 
de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 
'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 is vereist.   

 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.  
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 
paragraaf 2.2.2. ‘Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening.  
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 
en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 
'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. 
 
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 
 
Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en 
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de 
naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude.  
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is haar 
activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de 
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft 
om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is.  
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Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening. 
 
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de onderwijsinstelling. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze 
controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s 
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, 
o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die 

van materieel belang zijn 
o het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 

verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij 
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.  Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de onderwijsinstelling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door 
het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel 
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de 
datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter 
toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 
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• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

 
Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
Veenendaal 
RA12 Registeraccountants B.V. 
 

 

 

 
Drs. A.F.J. (David) van der Velden RA 

 



Gegevens over de rechtpersoon

Bestuursnummer 42549

Naam instelling Stg Openbaar VO Ede

Adres Koekeltse Boslaan 21

Postadres Postbus 4008

Postcode / Plaats 6710 AE  EDE

Telefoon 0318-624500

E-mail info@pallasathenecollege.nl

Internet-site www.pallasathenecollege.nl

Contactpersoon De heer M.P. Dees, directeur-bestuurder

Telefoon 0318-624500

E-mail

Brin Naam Sector

19KZ Pallas Athene College VO
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