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Inleiding 

Voor u ligt de meerjarenbegroting voor de jaren 2023 tot en met 2026 met daarin 

opgenomen de jaarbegroting voor het aankomend kalenderjaar 2023. Deze begroting is 

gebaseerd op het Koersplan van de stichting, de afzonderlijke schoolbeleidsplannen en de 

activiteiten die op basis van deze plannen in 2023 zullen plaatsvinden.  

 

De ambities van Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede voor de komende vier 

jaren zijn vastgelegd in het Koersplan 2020-2024 en zijn gebaseerd op de volgende 

kernwaarden: 

 

• Ieder kind mag zijn wie het is 

• Met een open blik de wereld tegemoet 

• Op je eigen niveau uitgedaagd 

 

Daarbij is iedereen welkom en werken de professionals samen in een lerende organisatie.  

 

De focus in het Koersplan 2020-2024 is gericht op inclusief onderwijs, eigenaarschap van 

leerlingen en leerkrachten en duurzaamheid. 

 

Daarnaast is in september jl. in overleg met de schooldirecteuren en medewerkers van het 

bestuursbureau vastgesteld welke ontwikkelpunten we in 2023 aandacht willen gaan geven. 

Deze ontwikkelpunten zijn opgenomen in deze begroting. 

 

De scholen functioneren elk als een zelfstandige gemeenschap voor kinderen en ouders, met 

een eigen directie en onderwijsteam. De stichting wordt geleid door het college van bestuur, 

ondersteund door het bestuursbureau. Het toezicht vindt plaats door de raad van toezicht. 

 

De meerjarenbegroting heeft betrekking op alle scholen die onderdeel zijn van Stichting 

Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede. De geformuleerde uitgangspunten en 

veronderstellingen gelden dan ook voor de gehele stichting. De exploitatiebegroting van 

Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede betreft vijf basisscholen, het 

bestuursbureau en het bovenschoolse beleid. De meerjarenbegroting wordt jaarlijks 

aangepast, rekening houdend met de feitelijke ontwikkelingen en de actuele wet- en 

regelgeving. 
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1 Het proces 

Het proces tot het opstellen van deze meerjarenbegroting kan als volgt worden 

weergegeven:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net als voorgaand jaar hebben we ervoor gekozen om het proces te starten met een 

voorbereidend gesprek, waarbij de schooldirecties met de controller de inhoud van de 

begroting stapsgewijs doorlopen. De schooldirecties gaan daarna zelf aan de slag om de 

begroting voor hun school op te stellen en presenteren deze aan de controller, 

beleidsmedewerker personeel en de bestuurder. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de 

schooldirecties eigenaar zijn van hun eigen schoolbegroting. 
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2 Uitgangspunten 

In de meerjarenbegroting 2023-2026 zijn een aantal uitgangspunten opgenomen welke 

hieronder beschreven worden. 

 

2.1 De begrotingssystematiek 

De meerjarenbegroting 2023-2026 is opgesteld in de begrotingssoftware Capisci van het 

administratiekantoor Groenendijk Onderwijs Administratie. Dit betreft begrotingssoftware 

dat online (in de Cloud) geregistreerd wordt, waardoor er geen sprake meer is van Excel-

bestanden en de foutkans wordt verminderd. Het begrotingsmodel is ingericht conform de 

EFJ-richtlijnen, ofwel de geldende richtlijnen van het ministerie betreffende 

onderwijsinstellingen, waar de accountant op toeziet.  

In het kort de hoofdlijnen van deze methodiek: 

• De lumpsumgelden, welke door het ministerie worden toegekend aan de stichting per 

brinnummer, worden op basis van de bekostigingsgegevens één op één aan de 

betreffende scholen toegewezen.  

• Een deel van deze lumpsumgelden wordt overgedragen aan het college van bestuur, 

die deze gelden zal inzetten voor de inzet van het bestuursbureau, het gezamenlijke 

bovenschoolse beleid en het ondersteunende administratiekantoor. 

• Het resterende budget per school is beschikbaar voor de exploitatie van de school, 

inclusief de inzet van personeel. Elke schooldirecteur is (integraal) verantwoordelijk 

voor zijn eigen exploitatie. De begroting van een school is taakstellend.  

 

2.2 Risico’s in de begroting 

Hieronder worden kort een aantal risico’s benoemd, welke zijn opgenomen in deze 

meerjarenbegroting 2023-2026.  

 

2.2.1 Aantal leerlingen 

Het leerlingaantal in het gehele funderend onderwijs in Nederland daalt. De daling verschilt 

sterk per regio of zelfs per gemeente of woongebied. Een dalend aantal leerlingen heeft 

directe gevolgen voor de inkomsten van de stichting, hetgeen weer gevolgen kan hebben 

voor het personeelsbestand en de huisvesting. Als het aantal leerlingen onder een bepaalde 

grens komt, de opheffingsnorm, kan het voortbestaan van de bewuste school zelfs in gevaar 

komen. 
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In de meerjarenbegroting 2023-2026 is rekening gehouden met de volgende 

leerlingaantallen: 

 

1-feb 1-feb 1-feb 1-feb 1-feb

School 2022 2023 2024 2025 2026

Toermalijn 158 159 160 155 157

Werkschuit 153 148 148 148 148

OBS Het Anker 193 196 196 193 192

Piet de Springer 94 91 89 89 88

De Horn 282 285 278 273 278

Totaal 880 879 871 858 863

Leerlingaantal per:

  

 

De leerlingaantallen van 1 februari 2022 zijn afkomstig van het ministerie. De toekomstige 

1 februari-tellingen betreffen een verwachting van de schooldirecties, welke wordt bepaald 

op basis van de uitstroom (groep 8) en de verwachte gemiddelde instroom (kleutergroep). 
 

Opvallend is dat het leerlingaantal op 1 februari 2022: 880 leerlingen betreft, hetgeen 

overeenkomt met het verwachte leerlingaantal in de meerjarenbegroting van 2022-2025, te 

weten 879 leerlingen.  

 

De toekomstige leerlingaantallen laten een dalende lijn zien ten opzichte van de telling van 

1 februari 2022. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat de uitstroom in de ‘grote’ groepen 8 

hoger is, dan de gebruikelijke instroom van de kleuters in de onderbouw. Vooral bij de Horn 

is dit de aankomende jaren het geval. Vanaf 1 februari 2026 zal de uitstroom van leerlingen 

op de Horn vanuit groep 8 afnemen, waardoor het leerlingaantal bij een gelijkblijvende 

instroom in de kleutergroepen zal toenemen. 

 

Het percentage basisschoolleerlingen dat op 1 februari 2022 les krijgt binnen het openbaar 

onderwijs binnen Gemeente Wijk bij Duurstede bedraagt 41,6%. Dit betreft een afname van 

0,5% ten opzichte van de leerlingentelling van 1 oktober 2021. 
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2.2.2 Rijksbijdragen OCW 

De opgenomen rijksbijdragen van OCW in de meerjarenbegroting 2023–2026 is gebaseerd 

op: 

• De gepubliceerde regeling van 30 augustus 2022 inzake de personele bekostiging 

primair onderwijs voor 2022/2023. 

• De gepubliceerde regeling van 20 oktober 2022 inzake de (personele en materiële) 

bekostiging primair onderwijs voor 2023. 

• De toelichting van het ministerie m.b.t. de vereenvoudiging van de bekostiging, 

welke staat beschreven in: indicatie-effecten-vereenvoudiging-bekostiging-po-1-10-

2021 gepubliceerd september 2022. 

 

De ervaring van de afgelopen jaren leert dat de personele bekostiging voor een schooljaar 

achteraf wordt aangepast door het ministerie en dat de stichting aan het einde van een 

kalenderjaar dan nog subsidiegelden ontvangt, die betrekking hebben op het afgelopen 

schooljaar. We kunnen hier vooraf geen rekening mee houden in de begroting, vanwege de 

onzekerheid van de hoogte van de aanpassingen. Om de onzekerheid van de bekostiging 

weg te nemen, heeft het ministerie in samenspraak met de PO-Raad en zijn leden een 

nieuwe manier van bekostigen ontwikkeld. Deze nieuwe bekostiging wordt met ingang van 

het kalenderjaar 2023 ingevoerd en heeft als doel: 

 

• Duidelijker maken: de scholen krijgen een basisbedrag per leerlingen en per school, 

waarbij het onderscheid tussen personeel en materieel vervalt; 

• Eenvoudiger maken: de huidige bekostiging is gebaseerd op 130 rekenregels en zal 

worden vereenvoudigd naar 30 rekenregels; 

• Beter voorspelbaar maken: de bekostiging wordt per kalenderjaar vastgesteld i.p.v. 

per schooljaar. Op deze manier wordt de volledige bekostiging voor een kalenderjaar 

inzichtelijk gemaakt. Hierbij wordt uitgegaan van het leerlingaantal per 1 februari van 

voorgaand jaar, ofwel voor het kalenderjaar 2023 wordt dan uitgegaan van het 

leerlingaantal van 1 februari 2022.  

 

De vereenvoudiging van de bekostiging heeft tot gevolg dat met een aantal rekenregels 

geen rekening meer wordt gehouden, te denken valt o.a. aan de verdeling onderbouw- en 

bovenbouw-leerlingen en de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van de leerkrachten. In de 

nieuwe bekostiging wordt uitgegaan van de landelijke GGL, te weten 39,41 jaar, hetgeen 

lager ligt dan de GGL van de stichting, te weten 41,71 jaar. Vier van de vijf scholen krijgen 

hierdoor vanaf het kalenderjaar 2023 minder bekostiging. Het gepubliceerde model 

‘indicatie-effecten-vereenvoudiging-bekostiging-po-sept2022’ van het ministerie laat zien dat 

op stichtingsniveau € 130.682 minder bekostiging zal worden ontvangen. Om deze 

negatieve herverdeeleffecten geleidelijk aan op te kunnen vangen, komt er een 

overgangsregeling. Het negatieve verschil zal in 2023 voor 75% worden gecompenseerd, in 

2024 voor 50% en in 2025 voor 25%. De vereenvoudiging van de bekostiging is opgenomen 

in de meerjarenbegroting 2023 – 2026. 

 

In de personele bekostiging van het ministerie zijn de werkdrukgelden opgenomen, ofwel 

extra middelen om de werkdruk op scholen te verminderen. Deze subsidiegelden bedragen 

voor het schooljaar 2021/2022 € 258,67 per leerling en voor de maanden augustus tot en 

met december 2022 zijn deze extra middelen toegenomen tot € 268,52 per leerling. De 

werkdrukmiddelen worden vanaf het kalenderjaar 2023 opgenomen in de vereenvoudigde 

bekostiging en bedragen € 261,91 per leerling.  
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Naast de werkdrukmiddelen ontvangen de scholen in het schooljaar 2021/2022 ook de  

subsidie ‘bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding startende leraren en 

schoolleiders’ ad. € 96,25 per leerling. Voor het schooljaar 2022/2023 zijn deze middelen 

toegenomen tot € 98,84 per leerling Deze subsidie heeft als voorwaarden dat de gelden in 

overleg met de personeelsgeleding van de MR (P-MR) besteed moeten worden aan het doel, 

te weten: professionalisering medewerkers en begeleiding van starters. De subsidie geldt 

voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 en zal daarna op een andere wijze aan de 

scholen worden toegekend. Omdat nog niet bekend is op welke wijze dit gaat gebeuren, is 

de subsidie op dezelfde wijze in de meerjarenbegroting voor de jaren 2023 tot en met 2026 

opgenomen. 

 

Met ingang van het schooljaar 2021/2022 ontvangt elke school een bedrag van het 

ministerie voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona, ook 

wel genaamd de NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs). Met deze gelden kunnen 

scholen leerlingen en leraren helpen om leervertragingen en andere problemen als gevolg 

van corona aan te pakken. De scholen hebben in het schooljaar 2021/2022 € 701 per 

leerling ontvangen en eventueel nog een extra vergoeding als de school reeds subsidie 

ontvangt voor onderwijsachterstanden. Voor het schooljaar 2022/2023 hebben de scholen 

€ 500 per leerling ontvangen en eventueel nog een extra vergoeding als de school reeds 

subsidie ontvangt voor onderwijsachterstanden. Eventuele niet ingezette middelen kunnen 

worden doorgeschoven voor twee jaren. Voor de Horn is deze situatie van toepassing, 

hetgeen ook is verwerkt in de meerjarenbegroting. 

  

2.2.3 (Ontwikkeling) Personele loonkosten 

De bepaling van de hoogte van de personele loonkosten vindt plaats aan de hand van de 

loonkostenbegroting, welke door Groenendijk Onderwijs Administratie wordt opgesteld. In 

deze begroting wordt uitgegaan van de geldende CAO, te weten CAO PO 2022-2023 d.d. 

14 juli 2022, en de bekende premies inzake de werkgeverslasten.  

 

Op 22 april 2022 is er een onderhandelaarsakkoord gesloten tussen de sociale partners met 

betrekking tot de lonen in het primair onderwijs. Het onderhandelaarsakkoord zorgt ervoor 

dat de loonkloof tussen de medewerkers van het VO en het PO wordt gedicht. De beloning 

die voor de medewerkers in het VO geldt, geldt vanaf 1 januari 2022 ook voor de 

medewerkers in het PO. In juni 2022 is deze loonsverhoging met terugwerkende kracht 

uitbetaald aan de medewerkers.  

 

Bovenstaande loonsverhoging wordt gefinancierd vanuit het coalitieakkoord van Rutte IV. De 

reguliere CAO PO 2022, welke jaarlijks wordt bepaald door de sociale partners, is in juni 

2022 opnieuw vastgesteld. Het akkoord hierover laat voor elke medewerker in het PO een 

loonsverhoging van 4,75% zien (m.u.v. bestuurders, aangezien zij een aparte CAO hebben) 

en is met terugwerkende kracht vanaf juni 2022 uitgekeerd in de maand juli.  

 

De extra loonkosten die deze CAO-wijzigingen tot gevolg hebben, kunnen worden bekostigd 

vanuit de subsidies van het ministerie die zijn toegenomen voor de jaren 2021/2022 en 

2022/2023. Zowel de verhoging van de loonkosten als de verhoging van de subsidies zijn in 

deze meerjarenbegroting verwerkt. 
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In de formatie van de scholen wordt rekening gehouden met de personeelsleden die in 

oktober 2022 in dienst zijn van de stichting, aangevuld met de verwachte mutaties die op 

dat moment bekend zijn. Gedurende een jaar kunnen personeelsmutaties plaatsvinden, die 

gevolgen kunnen hebben voor de formatie van een school, te denken valt aan o.a.: 

(on)betaald ouderschapsverlof, duurzame inzetbaarheid of zwangerschapsverlof.  

De vervanging van zwangerschapsverloven wordt deels bekostigd vanuit het UWV, maar de 

vervanging van betaald ouderschapsverlof daarentegen niet. De betreffende medewerker 

betaalt een eigen bijdrage van 25%, en de overige 75% zijn voor rekening van de 

werkgever. Op het moment dat er een vervanging nodig is, heeft dit een extra salarislast tot 

gevolg, welke van invloed is op de formatie van een school. Zover bekend, is hier rekening 

mee gehouden in de formatieberekeningen op schoolniveau.  

 

2.2.4 Personeelstekort 

Er is zowel landelijk als regionaal een tekort aan leerkrachten en onderwijsassistenten. De 

krapte op de arbeidsmarkt is ook bij Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede 

voelbaar en uit zich in vacatures die niet makkelijk zijn in te vullen. Vooral korte 

vervangingen zijn moeilijk te vinden, waardoor we in sommige gevallen genoodzaakt zijn om 

leerkrachten en onderwijsassistenten aan te trekken van detacheringsbureaus. De inhuur 

van extern onderwijspersoneel heeft tot gevolg dat de kosten hoger zijn i.v.m. de marge die 

het detacheringsbureau doorrekent voor het risico dat zij lopen en de btw-heffing van 21%, 

welke verplicht is. De inzet van extern onderwijspersoneel is financieel dus niet wenselijk, 

maar in sommige gevallen noodzakelijk. In de meerjarenbegroting 2023-2026 is rekening 

gehouden met de reeds aanwezige inzet van extern onderwijspersoneel en eventuele korte 

vervangingen.  

 

Binnen Florent, een boven bestuurlijk netwerk waar de stichting lid van is, wordt 

gezamenlijk ingezet op het aantrekken van leerkrachten. Hiervoor worden meerdere 

activiteiten uitgezet, waar wij actief aan meewerken, zie incidentele projecten ‘Aanpak 

lerarentekort’. 

 

2.2.5 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

Op 1 januari 2020 is de wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking getreden 

voor onze stichting. Deze wet regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en 

plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. In de dagelijkse praktijk is er relatief 

weinig veranderd als gevolg van deze wet. Globaal is het volgende gewijzigd:  

 

• De bestuurder van de stichting sluit een tweezijdig arbeidscontract af met een 

werknemer in plaats van dat zij een eenzijdig aanstellingsbesluit neemt.  

• Bij arbeidsgeschillen vervalt de afwijkende rechtsgang van ambtenaren. Net als in de 

marktsector gaat de kantonrechter hier voortaan over.  

• Ook het systeem rondom ontslag is veranderd, omdat de stichting in de meeste 

gevallen pas tot ontslag kan overgaan na tussenkomst van het UWV of de 

kantonrechter.   

 

Kijkend naar de financiële kant van de WNRA ontstaat hier een risico voor de werkgever. 

Een werknemer kan namelijk bij ontslag recht hebben op de wettelijke transitievergoeding. 

Deze vergoeding bedraagt 1/3 van het maandsalaris per gewerkt jaar. Indien het ontslag 

plaatsvindt met wederzijds goedkeuren, is de stichting niet verplicht om de  
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transitievergoeding te verstrekken. In de meerjarenbegroting 2023-2026 is rekening 

gehouden met mogelijke uitkeringen van de transitievergoeding door € 7.500 hiervoor te 

reserveren, welke bovenschools zullen worden verantwoord. 

 

2.2.6 Modernisering Participatiefonds 

Een ander risico dat ontstaat, is dat met ingang van 1 augustus 2022 het Participatiefonds 

haar dienstverlening gaat hervormen en verbeteren. Op dit moment bepaalt het reglement 

van het Participatiefonds of een stichting bij ontslag van haar medewerkers in aanmerking 

komt voor een vergoeding van de werkloosheidskosten. In de huidige systematiek is dit 

reglement te complex, waardoor het moeilijk is om in te schatten of de 

werkeloosheidskosten van een medewerker terecht ten laste van het fonds komen.  

Daarnaast zorgt het reglement voor een behoorlijke administratieve last voor ons als 

stichting. Deze redenen zorgen ervoor dat het reglement met ingang van 1 augustus 2022 

zal worden aangepast. Hierdoor wordt er actiever ingezet op het voorkomen van 

werkeloosheidskosten, wordt de administratieve last verminderd, ontstaat er meer 

duidelijkheid over de te verwachte vergoeding en zal er een financiële prikkel komen die 

werkeloosheidskosten moeten beperken. Ieder schoolbestuur krijgt de verantwoordelijkheid 

om de eigen werkloosheidskosten beperkt te houden. Is ontslag toetsbaar onvermijdbaar, en 

voldoet het aan de beëindigingsgronden, dan worden de kosten voor 90% vergoed door het 

Participatiefonds en betreft de eigen bijdrage 10%, hetgeen normaliter 0% was. Op het 

moment dat een ontslag vermijdbaar was of niet voldoet aan de beëindigingsgronden, dan 

betaalt zowel het fonds als de stichting 50% van de werkeloosheidskosten van deze 

werknemer. Het is moeilijk te voorspellen welke financiële gevolgen dit zal hebben voor onze 

stichting. In de meerjarenbegroting 2023-2026 is er € 10.000 voor eventuele 

werkeloosheidskosten gereserveerd, welke bovenschools zullen worden verantwoord.  

 

2.2.7 COVID-19 

Het begin van jaar 2022 stond wederom vooral in het teken van COVID-19, ofwel corona. De 

scholen werden verplicht om tijdens de kerstvakantie dicht te gaan, hetgeen voor onze 

scholen niet tot problemen heeft geleid. Na de kerstvakantie mochten de scholen weer 

openen, maar kregen de scholen wederom te maken met diverse aanpassingen, o.a. vaker 

(zelf)testen van leerlingen en leraren, mondkapjes voor leerlingen in de groepen 6 t/m 8, 

toename ziekte van leerkrachten. De kosten als gevolg van de aanpassingen hebben 

voornamelijk betrekking op vervangingskosten van zieke leerkrachten. Deze kosten worden, 

tezamen met de extra kosten als gevolg van de toegenomen hygiënemaatregelen, in de 

reguliere exploitatie verantwoord.  

 

2.2.8 Passend Onderwijs 

Om de Wet passend onderwijs goed uit te voeren, is Nederland verdeeld in een aantal 

regio’s. In elke regio is een samenwerkingsverband passend onderwijs opgericht, dat de 

uitvoering coördineert. In de regio Zuidoost-Utrecht is het samenwerkingsverband ZOUT 

actief. Hier zijn wij als stichting bij aangesloten.  
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Het samenwerkingsverband ZOUT kiest ervoor om de zorg van de leerlingen zo veel 

mogelijk op school te laten plaatsvinden. Hiervoor krijgt de stichting gelden overgedragen 

van het samenwerkingsverband, te weten € 235 voor de maanden januari tot en met juli 

2022 en € 215 voor de maanden augustus tot en met december 2022. Hiermee dienen wij 

het passend onderwijs vorm te geven op onze scholen. De stichting maakt, voor de inzet 

van deze gelden, een onderscheid in drie segmenten, te weten: 

 

• Middensegment --> elke school krijgt € 50 per leerling om de basisondersteuning op 

school vorm te kunnen geven + € 30 per leerling voor extra zorg in de klas; 

• Ondersegment --> de scholen kunnen op basis van de handelingsplannen van 

leerlingen met een hulpvraag, die extra begeleiding nodig hebben, hier een budget 

voor aanvragen (arrangementen); 

• Bovensegment --> bij OBS Het Anker is een hoogbegaafdenklas gevormd, te weten 

Explora. Een deel van de salariskosten van de leerkrachten, die voor deze groep 

staan, wordt vanuit deze gelden bekostigd, te weten € 25.000 per jaar. 

  

Naast de genoemde € 235 per leerling ontvangt de stichting voor de maanden januari tot en 

met juli 2022 wederom nog eens € 10 per leerling van het samenwerkingsverband ZOUT. 

Deze gelden zijn beschikbaar gesteld als een extra impuls voor passend onderwijs en 

worden door de stichting ingezet op de scholen die te maken krijgen, of reeds hebben, met 

leerlingen waar extra zorg voor nodig is, maar die buiten de arrangementen vallen. De 

besteding hiervan gaat in overleg met de bestuurder en de betreffende schooldirecteur. Het 

samenwerkingsverband ZOUT heeft aangegeven dat deze extra gelden met ingang van het 

schooljaar 2022/2023 komen te vervallen. 

 

2.2.9 Vervangingsfonds ERD 

Vanaf 1 januari 2018 is de stichting uit het Vervangingsfonds getreden en eigen risicodrager 

(ERD) geworden. Dit houdt in dat wij eigen risicodrager zijn voor de eerste twee jaar ziekte 

van onze werknemers. Omdat wij een relatief kleine organisatie zijn, lopen wij een financieel 

risico m.b.t. de langdurige ziektegevallen. Om dit financiële risico weg te nemen, hebben we 

ervoor gekozen om ons te herverzekeren voor de ziektegevallen die langer dan 42 dagen 

duren.  

 

De keuze om eigen risicodrager te worden, kwam voort uit het feit dat het Vervangingsfonds 

binnen een aantal jaren in haar huidige vorm op houdt te bestaan. Daarnaast betaalden we 

als stichting maandelijks premie aan het Vervangingsfonds, welke meer bedroeg dan de 

uitkering die wij in het kader van ziekte ontvingen.  

In de meerjarenbegroting 2023–2026 hebben we ervoor gekozen om het financiële voordeel, 

dat wordt veroorzaakt door de lagere premie die we betalen voor de verzekering aan het 

Vervangingsfonds (te weten: 2,95% i.p.v. 6,05%), als risico op te nemen voor de 

vervangingskosten die ontstaan bij ziekte. Deze kosten zijn op schoolniveau verantwoord. 

 

Op het moment dat tijdens het opmaken van de begroting reeds bekend is dat een 

medewerker langdurig ziek is, wordt hier rekening mee gehouden in de meerjarenbegroting. 

Gezien de onvoorspelbaarheid van deze kosten en vergoedingen van het Vervangingsfonds, 

zijn hier schattingen voor opgenomen en zullen deze gedurende het kalenderjaar 2023 

nauwkeurig worden gevolgd.   

 



 

221208 Begroting 2023 - 2026  11 

2.2.10 Huisvestingskosten en leegstand 

De dislocatie van de Horn is vanaf februari 2017 gehuisvest in het oude schoolgebouw van 

OBS Het Anker, te weten Het Kompas. De vier bovenbouwgroepen van de Horn zijn op deze 

locatie gevestigd. Het schoolgebouw is bestemd voor acht groepen en wordt dus niet 

volledig benut. Sinds eind 2017 worden twee lokalen tijdelijk verhuurd aan Museum 

Dorestad, waarvoor de Horn een vergoeding ontvangt. De verwachting is dat Museum 

Dorestad tot en met 2023 gevestigd blijft in Het Kompas. Op het moment dat zij weggaan, 

zal er naar een andere huurder of een andere oplossing moeten worden gekeken om de 

leegstaande lokalen te bezetten. Daarnaast worden sinds maart 2020 een lokaal en een 

gespreksruimte verhuurd aan de Stichting Wijk in Contact. Zodra de Horn de 

huisvestingskosten van het schoolgebouw Het Kompas niet meer kan dragen, zullen we 

samen met de gemeente naar een oplossing moeten kijken. 

 

Het goede nieuws is dat er een gedeelde visie van de schoolbesturen en Gemeente Wijk bij 

Duurstede ligt op het Integraal Huisvestingsplan. In 2023 gaan we voor onze school de 

Werkschuit de ontwikkelfase in voor de tweede Brede school in Wijk bij Duurstede. Samen 

met de Windroos van ‘t Sticht en Kind&Co borgen we dat onze nieuwe gebouwen 

ondersteunend zijn aan het onderwijs dat gegeven wordt binnen onze scholen, in de 

toekomst ruimte biedt aan tweemaal 200 leerlingen, toegankelijk en toekomstbestendig is. 

 

De Horn is in de volgende fase aan de beurt. In het IHP wordt er nu van uitgegaan dat de  

overige scholen in Wijk bij Duurstede nog op orde zijn en vanaf 2033 ook vernieuwd worden. 

Indicatief uitvoeringsjaar 2036-2038 is opgenomen, tegen die tijd zal opnieuw naar de 

investeringsagenda gekeken worden. 

2.2.11 Energiekosten 

De huidige energiecontracten, die zijn afgesloten met Gazprom en Eneco, vervallen per 

1 januari 2023. Hierdoor zal vanaf 1 januari 2023 een nieuw contract moeten worden 

afgesloten, waardoor de stichting te maken krijgt met de onzekere energiemarkt. 

De stichting neemt deel aan de aanbesteding van de energiecontracten die door Gemeente 

Wijk bij Duurstede wordt uitgezet, tezamen met een aantal andere gemeenten uit de regio. 

De prijzen die voor zowel het gas als het elektra zullen gaan gelden vanaf 1 januari 2023 

zijn op dit moment nog niet bekend. Wel is bekend dat de prijzen zullen toenemen, waarbij 

een inschatting is gemaakt door het begeleidende adviesbureau van een stijging van 275% 

ten opzichte van de energiekosten van 2021. Deze aanname is ook opgenomen in de 

meerjarenbegroting 2023-2026 en zorgt voor een toename van de kosten.  

De toename van de energiekosten komen bij onze scholen deels terug via de indexering op 

de bekostiging. De verwachting is dat het ministerie met maatregelen gaat komen voor de 

scholen. Op dit moment is hier nog geen duidelijkheid over en is hier geen rekening mee 

gehouden in de meerjarenbegroting. 

 

2.2.12 Projectplan ‘Doorontwikkeling Het Anker’ 

De gebruikers van Brede school Het Anker willen in samenwerking met Gemeente Wijk bij 

Duurstede en het samenwerkingsverband ZOUT meer inclusief onderwijs en een efficiënte, 

effectieve verbinding van onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp. Hiervoor is een projectplan 

opgesteld, genaamd ‘Doorontwikkeling Het Anker’, waar de speerpunten zijn vastgesteld en 

de investeringen die van 2017 tot en met 2021 worden ingezet. De stuurgroep heeft eind 

2021 een evaluatie van het projectplan opgesteld en is er opnieuw vastgesteld wat nodig is 
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om het project verder te ontwikkelen en te borgen. De tweede fase van het project wordt 

gepresenteerd in het projectplan ‘Passend(-e) Onderwijs, Opvang & Jeugdzorg Wijk bij  

Duurstede/Het Anker’. Aan dit projectplan is een begroting gekoppeld, waarin staat 

opgenomen dat zowel de participerende stichtingen als het samenwerkingsverband jaarlijks 

een financiele bijdrage zullen leveren voor de periode 2022 tot en met 2026. In 2022 werd 

echter bekend dat het samenwerkingsverband ZOUT de bijdrage aan dit project gaat 

afbouwen in de jaren 2022 tot en met 2024. Deze bijdragen zijn opgenomen in de 

meerjarenbegroting. 

 

2.2.13 Voorziening groot onderhoud gebouwen 

Jaarlijks wordt door een extern bureau in samenwerking met de vastgoedmedewerkers van 

de Gemeente Wijk bij Duurstede een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld voor de 

schoolgebouwen van de stichting waarin de te verwachte onderhoudswerkzaamheden voor 

de aankomende 10 jaren zijn opgenomen. Op basis van deze meerjarenonderhoudsplanning 

wordt de jaarlijkse dotatie bepaald aan de voorziening groot onderhoud gebouwen, welke 

€ 105.000 per jaar bedraagt. Deze werkwijze wordt al jaren toegepast binnen het Primair 

Onderwijs en is eveneens goed bevonden door onze accountant, te weten Astrium 

Accountants. Op verzoek van het ministerie en de Raad voor Jaarverslaggeving is er een 

werkgroep samengesteld, die heeft onderzocht of bovenstaande werkwijze conform de 

richtlijnen voor de jaarverslaggeving is. Deze werkgroep is met een advies gekomen, te 

weten: 

 

• Het opbouwen van een voorziening per onderhoudsinvestering (conform RJ) geeft een 

reëler beeld van toekomstige financiële risico’s/ uitgaven en geeft ook een beter 

inzicht in de daadwerkelijke vermogenspositie. Dit is belangrijke informatie voor het 

gesprek met interne en externe stakeholders over de continuïteit van de 

schoolorganisatie. 

• Het zondermeer direct invoeren van deze werkwijze is echter onverantwoord.  

 

De werkgroep pleit(te) voor:   

 

• Voldoende voorbereidingstijd voor schoolbesturen; 

• Meer helderheid over verantwoordelijkheden huisvesting schoolbesturen en 

gemeenten; 

• Eenduidige definitie van groot onderhoud, zodat voor eenieder duidelijk voor welke 

uitgaven je een voorziening kan vormen; 

• Een ondersteuningsaanbod van schoolbesturen. 

 

OCW heeft de adviezen overgenomen en heeft naar aanleiding hiervan in de Regeling 

jaarverslaglegging onderwijs (RJO) vastgelegd dat schoolbesturen in de overgangsperiode 

de voorziening groot onderhoud kunnen waarderen op de wijze zoals ze dat eerder hebben 

gedaan. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is met de nieuwe concept-definitie van 

groot onderhoud gekomen. Helaas geeft deze definitie nog heel veel ruimte voor 

interpretaties en wijkt deze behoorlijk af van de tot nu toe gangbare interpretatie van groot 

onderhoud. Ook is er onvoldoende rekening gehouden met onderwijs specifieke kenmerken, 

zoals het economisch claimrecht van het gebouw dat bij de gemeente ligt en niet bij ons. De 

PO-Raad verwacht dat de aanpassing van het verwerken van het groot onderhoud in de 

jaarcijfers nog een jaar wordt uitgesteld. Als helemaal duidelijk is hoe het verwerkt moet 
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worden komt er vanuit de PO-Raad extra ondersteuning om dit op de juiste wijze te 

verwerken. 

 

In 2023 zal hier meer duidelijkheid over komen en zullen de wijzigingen naar verwachting 

vanaf het kalenderjaar 2024 worden ingevoerd. Voor het kalenderjaar 2023 heeft 

bovenstaande nog geen invloed en wordt de huidige systematiek aangehouden. Welke 

gevolgen dit advies zal hebben vanaf het kalenderjaar 2024 is nog niet bekend. Hier is dan 

ook nog geen rekening mee gehouden in de meerjarenbegroting 2023-2026. 

 

2.2.14 Onderwijsachterstanden 

De stichting ontvangt gedurende het schooljaar extra bekostiging van het Ministerie van 

OCW voor onderwijsachterstanden. Scholen kunnen met deze gelden extra aandacht geven 

aan de kinderen in deze doelgroep om achterstanden te voorkomen en tegen te gaan. De 

toekenning van deze middelen is gebaseerd op de CBS-indicator. Met de CBS-indicator wordt 

op basis van achtergrondkenmerken (land van herkomst, opleidingsniveau ouders, 

verblijfsduur van de moeder en of ouders in de schuldsanering zitten) een onderwijsscore 

per leerling bepaald. Per school worden de onderwijsscores van de leerlingen opgeteld die 

landelijk gezien behoren tot de laagste 15% laagst scorende leerlingen. Daar wordt een 

drempel over berekend, wat resulteert in een achterstandsscore per school. 

Deze CBS-indicator wordt elk jaar opnieuw berekend door het CBS en is moeilijk te 

voorspellen. In de meerjarenbegroting 2023-2026 wordt de laatst vastgestelde 

achterstandsscore aangehouden voor de toekomstige jaren. 
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2.3 Over te dragen budget  

De lumpsumgelden van het ministerie worden ontvangen op basis van de 

bekostigingsgegevens per brinnummer. Besteding vindt plaats op meerdere eenheden, 

namelijk de scholen, het bestuursbureau, het ondersteunende administratiekantoor en het 

gezamenlijke bovenschools beleid. Om die reden is een herverdeling van middelen nodig en 

dragen de scholen € 666 per leerling over aan het college van bestuur.  

 

Het overgedragen bedrag per leerling wordt gebruikt voor: 

• het ondersteunende administratiekantoor en de accountantskosten; 

• kosten die te maken hebben met het primaire proces, maar die in gezamenlijke 

verantwoordelijkheid bovenschools worden gedragen; 

• de kosten van de raad van toezicht, bestuur en het bestuursbureau. 

 

De stichting heeft de afgelopen jaren een aantal besparingen gerealiseerd, door o.a. het 

afsluiten of opnieuw bekijken van de contracten voor de kopieermachines, accountant en het 

administratiekantoor. Door de besparingen is op dat moment het over te dragen bedrag van 

de scholen aan de stichting gedaald, hetgeen ten goede komt aan de beschikbare budgetten 

op schoolniveau.  

 

Daarnaast wordt jaarlijks een deel van de subsidie personeel- en arbeidsmarktbeleid, te 

weten € 71,37 per leerling, toegevoegd aan de bovenschoolse middelen, zodat hiermee 

bovenschoolse activiteiten kunnen worden bekostigd. Te denken valt hierbij aan: verhoging 

opbrengsten onderwijs, verbeteren ICT-infrastructuur, digitalisering processen, 

professionalisering medewerkers. Vanaf het kalenderjaar 2023 vervalt de subsidie 

personeels- en arbeidsmarktbeleid, waardoor het bedrag van € 71,37 zal worden 

toegevoegd aan het over te dragen budget van € 666 per leerling. 
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3 De begroting 2023 – 2026 

De meerjarenbegroting 2023-2026 is opgesteld aan de hand van: 

 

• De door de schooldirecteuren opgegeven prognoses van de leerlingen per 1 februari 

2023 en volgende jaren.  

• De berekening van de personeelslasten aan de hand van de door Groenendijk 

Onderwijs Administratie geleverde loonkostenbegroting.  

• De reeds toegekende subsidies van het ministerie voor het schooljaar 2021/2022 en 

het schooljaar 2022/2023. Hierbij wordt de bekostigingsmethodiek van het ministerie 

gevolgd, ofwel de T-1 systematiek.  

• De verwachte vereenvoudigde bekostiging vanaf het kalenderjaar 2023.  

• Het berekenen van de afschrijvingslasten op basis van de reeds gedane 

investeringen, afkomstig van Groenendijk Onderwijs Administratie, en de door de 

directeuren verwachte investeringen voor de jaren 2023 en volgende. 

 

3.1 Begroting op stichtingsniveau 

Op de volgende pagina wordt een samenvatting van de meerjarenbegroting voor de jaren 

2023 tot en met 2026 weergegeven. Tevens wordt de begroting van 2022 en de verwachte 

realisatie van 2022 weergegeven.  
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Meerjarenbegroting 2023-2026

Stichting

Begroting Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting

2022 2022 2023 2024 2025 2026

Leerlingen (t-1) 880 879 871 858

3 Baten       

3.1 Rijksbijdragen 5.998.488€     7.074.355€     7.008.767€     6.369.238€     6.276.434€     6.148.708€     

3.1 Correctie betaalritme OCW -€                  -282.466€      -249.095€      

3.2 Overheidsbijdragen -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

3.5 Overige baten 260.455€        260.624€        346.198€        397.379€        427.296€        465.070€        

Totaal Baten 6.258.943€   7.052.513€   7.105.870€   6.766.617€   6.703.730€   6.613.778€   

      

4 Lasten       

4.1 Personeelslasten 5.003.558€     5.417.696€     5.778.847€     5.583.035€     5.480.977€     5.419.100€     

4.2 Afschrijvingen 217.667€        179.346€        197.714€        198.660€        192.563€        189.399€        

4.3 Huisvestingslasten 489.250€        490.234€        516.622€        516.622€        516.622€        516.622€        

4.4 Overige lasten 799.122€        763.264€        667.944€        528.788€        530.293€        527.532€        

4.5 Leermiddelen -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

Totaal Lasten 6.509.597€   6.850.540€   7.161.127€   6.827.105€   6.720.455€   6.652.653€   

      

6       

6.1 Financiele baten -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

6.2 Financiele lasten -2.400€          -4.743€          -5.070€          -5.070€          -5.070€          -5.070€          

Totaal -2.400€        -4.743€        -5.070€        -5.070€        -5.070€        -5.070€        

      

Subtotaal resultaat -253.054€    197.231€      -60.327€      -65.558€      -21.795€      -43.945€      

Incidentele projecten

Stijging energielasten -€                  -€                  115.978€        105.978€        105.978€        105.978€        

Project Het Anker 33.375€         34.000€         22.667€         11.333€         -€                  -€                  

Aanpak lerarentekort 25.000€         1.790€           15.000€         15.000€         15.000€         15.000€         

Interim directie 25.000€         3.801€           -€                  -€                  -€                  -€                  

Kweekvijver 10.000€         10.542€         20.000€         20.000€         20.000€         20.000€         

Brede school Noorderwaard 10.000€         -€                  10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         

Duurzame frisse scholen 5.000€           476€              10.000€         10.000€         5.000€           5.000€           

Toekomst OBS Wijk 5.000€           901€              7.500€           5.000€           -€                  -€                  

IT en innovatie 13.500€         9.057€           15.000€         15.000€         15.000€         15.000€         

Onderwijskundige doelen 25.500€         1.533€           20.500€         8.000€           8.000€           8.000€           

Totaal Incidentele projecten 152.375€      62.100€        236.645€      200.311€      178.978€      178.978€      

Resultaat -405.429€    135.130€      -296.972€    -265.869€    -200.773€    -222.923€    

Financiële baten en 

lasten

Financiële baten en 

lasten
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3.1.1 Toelichting meerjarenbegroting 2023-2026 

Een toelichting bij de prognose van 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 is als volgt: 

 

De rijksbijdragen OCW bedragen in 2022 aanzienlijk meer dan begroot, dit komt o.a. door: 

• Zowel de lumpsumbekostiging voor het schooljaar 2021/2022 als voor het schooljaar 

2022/2023 is omhoog bijgesteld door het ministerie. Deze bijstelling is doorgevoerd 

i.v.m. de stijging van de loonkosten vanwege o.a. het dichten van de loonkloof 

tussen het VO en het PO en de loonsverhoging van 4,75%. De verwachting is dat de 

verhoging van de lumpsumbekostiging in 2022 in totaal € 617.392 zal bedragen, 

hetgeen een toename van ca. 12% bedraagt. 

• OBS Het Anker heeft dit kalenderjaar meerdere asielzoekerskinderen toegewezen 

gekregen, waarvoor subsidie is aangevraagd. De verwachting is dat er in totaal 

€ 89.677 wordt ontvangen in 2022, hetgeen € 64.952 meer is dan begroot. 

• De ontvangen NPO-gelden laten eveneens een positieve overschrijding zien, te weten 

verwachte realisatie voor 2022 betreft € 625.505 en begroot was € 569.301. Deze 

toename wordt veroorzaakt doordat de Toermalijn, de Werkschuit en OBS Het Anker 

extra subsidiegelden hebben ontvangen in verband met de aanwezigheid van 

leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden. Dit wordt bepaald op basis de 

achterstandsscore, welke jaarlijks door het CBS wordt bepaald. Hier was geen 

rekening mee gehouden in de begroting van 2022. 

• Kijkend naar de verantwoorde geoormerkte subsidie ad. € 20.000 zijn deze 

opbrengsten niet begroot. Dit betreft de vergoeding voor de inzet van twee zij-

instromers op de Piet de Springerschool en de Horn voor o.a. de kosten van de 

opleiding, begeleiding etc. Hier staan echter ook kosten tegenover, welke eveneens 

niet zijn begroot. 

• Er is een correctie betaalritme opgenomen in de rijksbijdragen van 2022, hetgeen 

een negatieve correctie betreft op de opbrengsten. Dit is niet gebruikelijk, maar in 

verband met de overgang naar een nieuwe manier van bekostigen vanaf 1 januari 

2023 wordt de bekostiging niet meer op schooljaar, maar op kalenderjaar 

vastgesteld. In de huidige schooljaarbekostiging krijgt een schoolbestuur in de eerste 

vijf maanden van het schooljaar (augustus t/m december) minder dan 5/12-deel van 

de totale bekostiging. Hierdoor heeft elk schoolbestuur aan het einde van het 

kalenderjaar in de administratie een vordering van 7,12% op OCW. Door de overgang 

naar kalenderjaarbekostiging vervalt deze vordering. Met het opstellen van de 

begroting voor 2022 was de verwachting dat deze vordering € 249.095 zou 

bedragen. Door de toegenomen bekostiging is de verwachting dat de totale vordering 

eind 2022 € 282.466 zal bedragen. 

Opgemerkt dient te worden dat de stichting, samen met 231 andere PO-besturen, 

bezwaar hebben gemaakt tegen het wegvallen van deze vordering. De PO-Raad heeft 

namens deze besturen een gerechtelijke bezwaarprocedure opgezet, waarbij de 

verwachting is dat er begin december 2022 een beslissing zal worden genomen. 

 

De rijksbijdragen OCW zullen de aankomende jaren afnemen, hetgeen een aantal oorzaken 

heeft, te weten: 

• De verwachte daling in het leerlingaantal. Op 1 februari 2022 hadden we als stichting 

880 leerlingen, maar de verwachting is dat de aankomende jaren het leerlingaantal 

zal afnemen naar 863 leerlingen per 1 februari 2026, hetgeen invloed heeft op de 

hoogte van de bekostiging. 
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• Vanaf het kalenderjaar 2023 wordt de bekostiging op een vereenvoudigde wijze 

vastgesteld, zie paragraaf 2.2.2. In deze nieuwe berekeningswijze wordt geen 

rekening meer gehouden met de schoolgebonden GGL, ofwel de gewogen gemiddelde 

leeftijd van de leerkrachten op een school. Dit heeft tot gevolg dat de bekostiging van 

vier van de vijf scholen zal afnemen. Het gepubliceerde model ‘indicatie-effecten-

vereenvoudiging-bekostiging-po-sept2022’ van het ministerie laat zien dat er op 

stichtingsniveau € 130.682 minder bekostiging zal worden ontvangen. Om deze 

negatieve herverdeeleffecten geleidelijk aan op te kunnen vangen, komt er een 

overgangsregeling. Het negatieve verschil zal in 2023 voor 75% worden 

gecompenseerd, in 2024 voor 50% en in 2025 voor 25%. 

• Net als in het schooljaar 2021/2022 hebben de scholen ook in het schooljaar 

2022/2023 NPO-gelden ontvangen. Voor het jaar 2022 zullen de scholen naar 

verwachting € 625.505 aan subsidiegelden ontvangen. In het jaar 2023 betreft dit 

nog 7/12 van de subsidie voor het schooljaar 2022/2023 en zullen deze 

subsidiegelden ca. € 327.769 bedragen. Vanaf augustus 2023 zullen de NPO-gelden 

niet meer worden toegekend, waardoor er een afname zichtbaar is van de 

rijksbijdragen.  

 

De overige baten betreffen o.a. de bijdragen van het samenwerkingsverband ZOUT en de 

stichting voor de uitvoering van het plan ‘Doorontwikkeling Het Anker’, zie paragraaf 2.2.12. 

De bijdragen van het samenwerkingsverband ZOUT en de stichting zullen naar verwachting 

voor het kalenderjaar 2022 respectievelijk € 63.036 en € 34.000 bedragen. Vanaf het 

kalenderjaar 2023 zal de bijdragen worden afgebouwd en zal de school nog 2/3 van de 

subsidie ontvangen en in 2024 zal de subsidie nog 1/3 bedragen, te weten respectievelijk 

€ 20.896 en € 11.333. 

 

Jaarlijks wordt door de Gemeente Wijk bij Duurstede een vergoeding verstrekt voor extra 

ondersteuning aan de Taalklas kinderen en het lokaal dat voor deze groep kinderen 

beschikbaar wordt gesteld, tezamen ca. € 32.000 per jaar. Deze opbrengsten worden onder 

de overige baten van OBS Het Anker verantwoord. 

 

Daarnaast wordt er onder de overige baten jaarlijks € 40.000 begroot voor vergoedingen 

van detacheringen van de pool-leerkrachten. Deze leerkrachten worden zowel intern op onze 

eigen scholen als ook extern ingezet bij andere schoolbesturen, waarvoor een vergoeding 

wordt ontvangen. Deze vergoeding zal naar verwachting slechts € 32.588 bedragen voor het 

jaar 2022. Door de afwezigheid van onze medewerkers op de scholen als gevolg van ziekten 

(o.a. door corona), zwangerschapsverloven en andere verloven, zijn er op onze eigen 

scholen voldoende vervangingen nodig, waardoor de pool-leerkrachten intern worden 

ingezet. Vanaf 2023 is de verwachting dat er meer detacheringen zullen plaatsvinden, omdat 

de langdurige vervangingen dan minder nodig zullen zijn. 

 

De personeelslasten vallen in 2022 hoger uit dan verwacht, hetgeen o.a. wordt veroorzaakt 

door: 

• Op 22 april 2022 is er een onderhandelaarsakkoord gesloten tussen de sociale 

partners met betrekking tot de lonen in het primair onderwijs. Het 

onderhandelaarsakkoord zorgt ervoor dat de loonkloof tussen de medewerkers van 

het VO en het PO wordt gedicht. De beloning die voor de medewerkers in het VO 

geldt, geldt vanaf 1 januari 2022 ook voor de medewerkers in het PO.  

 



 

221208 Begroting 2023 - 2026  19 

Daarnaast is de CAO 2022 in juni opnieuw vastgesteld, waardoor elke medewerker in 

het PO vanaf juni 2022 een loonsverhoging ontvangt van 4,75%. Deze 

loonsverhogingen waren niet begroot. 

• Door de aanwezigheid van een aantal langdurig zieke medewerkers dit kalenderjaar 

(huidige aantal is één, was drie aan het begin van het jaar) en een behoorlijk aantal 

korte ziektegevallen (corona/griep) heeft de stichting te maken met een 

overschrijding van de kosten voor de vervangers van deze zieke medewerkers. De 

vervanging wordt deels intern opgelost, ofwel door mensen die van de stichting 

salaris ontvangen, en deels door de inhuur van externen mensen. Het is in deze tijd 

moeilijk om vervanging te vinden, waardoor directeuren in uitzonderlijke gevallen 

leerkrachten inzetten van detacheringsbureaus. 

• De vervangingskosten van de medewerkers die met zwangerschapsverlof zijn, 

bedragen meer dan de vergoeding die wordt ontvangen van het UWV.  

• Gedurende het kalenderjaar 2022 is ervoor gekozen om een leraar in opleiding (LIO) 

aan te stellen op de Toermalijn, zodat deze kan worden behouden voor de toekomst. 

Deze LIO’er is boven formatie aangesteld in 2022. In de meerjarenbegroting 2023-

2023 is deze leerkracht opgenomen onder de reguliere formatie. 

• Door de toename van de NPO-subsidiegelden is er gedurende het jaar 2022 voor 

gekozen om meer formatie in te zetten ten laste van deze opbrengsten. Er was 

begroot dat er 4,6626 WTF aan personele formatie zou worden ingezet voor de 

gestelde doelen vanuit de NPO-middelen. In werkelijkheid is dit 5,1412 WTF aan 

formatie geworden. 

• In 2022 is er nog steeds sprake van een krapte op de arbeidsmarkt en is het moeilijk 

om gekwalificeerd personeel te vinden, zeker voor tijdelijke vervangingen. Op zowel 

de Piet de Springerschool als OBS Het Anker heeft dit geleidt tot het inzetten van 

leerkrachten en onderwijsassistenten van detacheringsbureaus. De kosten hiervan 

zullen naar verwachting € 188.635 bedragen voor 2022, terwijl er € 84.000 was 

begroot. Ook in 2023 blijft de krapte op de arbeidsmarkt voelbaar en verwachten wij 

personeel van detacheringsbureaus nodig te hebben. In de meerjarenbegroting 2023-

2026 is hiervoor € 130.500 opgenomen. 

• Gedurende het schooljaar 2021/2022 en 2022/2023 worden personeelsleden van 

SBO Het Anker ingezet in de groepen van OBS Het Anker. De salariskosten van deze 

mensen worden doorbelast aan OBS Het Anker. De verwachting was dat in 2022 

€ 152.000 aan loonkosten zouden worden doorbelast. De verwachte realisatie betreft 

echter € 89.432, waardoor hier een positieve afwijking ontstaat. De verwachting is 

dat deze kosten zullen toenemen in 2023 in verband met de externe inzet van een 

leerkracht en een onderwijsassistent in groep 7 van OBS Het Anker via het 

detacheringsbureau Daan. Deze kosten worden aan SBO Het Anker gefactureerd, 

aangezien het contract met Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs (GSO) is afgesloten, 

en vervolgens door GSO bij ons gedeclareerd.  

• Voor het uitbetalen van transitievergoedingen en voor het opvangen van de eigen 

bijdrage bij werkeloosheidsuitkeringen, voor medewerkers die worden ontslagen, 

hebben we in de begroting € 17.500 voor het gehele jaar 2022 opgenomen. De 

verwachting is echter dat hier geen uitgaven voor worden verantwoord. M.b.t. de 

eigen bijdrage inzake de werkeloosheidsuitkeringen dient opgemerkt te worden dat 

deze nieuwe regeling vanuit het Participatiefonds met ingang van 1 augustus 2022 is 

gestart. Dit is verwerkt in de meerjarenbegroting 2023-2026. 
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• Voor de zomervakantie is de werkkostenregeling van de stichting opnieuw 

vastgesteld en is hierin opgenomen dat elke medewerker, die in dienst is van de 

stichting, gebruik kan maken van de ‘lekker in je vel bonus’. Deze bonus geeft 

werknemers de mogelijkheid om zich op geestelijk en/of lichamelijk vlak verder te 

ontwikkelen om zo (nog) lekkerder in hun vel te komen. Hier kunnen de 

medewerkers onbelast € 100,- per jaar voor vergoed krijgen, mits wordt voldaan aan 

bepaalde voorwaarden. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de bonus, welke 

niet was begroot voor 2022, waardoor hier een overschrijding ontstaat. De 

aanpassing van de werkkostenregeling is verwerkt in de meerjarenbegroting 2023-

2026. 

 

De personeelsopbouw in de meerjarenbegroting 2023-2026 is als volgt: 

 

 

In de aankomende jaren zal er een afname in de formatie plaatsvinden, als gevolg van o.a. 

(zwangerschapsverlof)vervangingen die niet meer nodig zijn, de extra te formeren 

kleuterklas op OBS Het Anker voor de maanden januari 2023 tot en met juli 2023 en het 

wegvallen van de NPO-gelden vanaf het schooljaar 2023/2024. De afname van de formatie 

zal op basis van natuurlijk verloop, de inzet binnen de invalpool of met de stopzetting van 

tijdelijke contracten worden gerealiseerd.  

 

Op stichtingsniveau zullen naar verwachting de aankomende jaren de volgende 

investeringen plaatsvinden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afschrijvingslasten zullen in 2023 en 2024 toenemen, maar vervolgens de jaren er na 

afnemen. Dit komt o.a. doordat we stichtingsbreed blijven inzetten op het verbeteren van de 

ICT-infrastructuur op de scholen en bovenschools, te denken valt hierbij aan het vervangen 

van de Chromebooks, de digiborden en de laptops.  

Functie 2022 2023 2024 2025 2026

Directie 4,7180 4,5846 4,6929 4,5596 4,5596

OP 45,4351 45,2129 42,9254 41,7931 40,7026

OOP 9,0603 9,1895 8,9811 8,9811 8,9811

Totaal 59,2134 58,9870 56,5995 55,3338 54,2433

Personeelsopbouw in WTF

2022 2023 2024 2025 2026

Gebouwen/terrein -€            85.000€       -€               -€               -€               

Inventaris en apparatuur -€            -€               -€               -€               -€               

Meubilair 2.173€      -€               -€               -€               -€               

ICT 64.058€     167.402€     147.150€     112.605€     49.250€       

Leermiddelen 18.414€     76.850€       56.250€       56.250€       55.000€       

Overige -€            -€               -€               -€               -€               

Totaal 84.645€    329.252€     203.400€     168.855€     104.250€     

Investeringen
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Daarnaast willen we investeren in innovatieve ICT-oplossingen, zoals bijvoorbeeld een 3D-

printer, een leskist VR of een leskist robotica, waarmee we ons kunnen onderscheiden van 

andere scholen. 

 

Opvallend is dat voor het jaar 2022 een bedrag van € 240.974 begroot was aan 

investeringen. Uiteindelijk betreffen de verwachte investeringen in 2022 in totaal € 84.645. 

Het lager uitvallen komt o.a. doordat geplande investeringen zijn uitgesteld, bijvoorbeeld de 

aanschaf van de zonnepanelen voor de Toermalijn, welke in 2023 staat gepland. Daarnaast 

wordt zichtbaar dat geplande investeringen in methodes niet als investering zijn verwerkt, 

omdat methodes tegenwoordig vaker worden aangeboden in de vorm van een licentie met 

werkboeken. Hierdoor worden de kosten jaarlijks in de exploitatie verwerkt. In de 

meerjareninvesteringsbegroting 2023-2026 wordt hier rekening mee gehouden.  

 

De huisvestingslasten zullen naar verwachting de aankomende jaren toenemen o.a. 

vanwege de indexatie van de prijzen die door de leveranciers worden doorgevoerd i.v.m. de 

stijgende kosten. Zo is de verwachting dat de schoonmaakkosten en het contractonderhoud 

met ca. 10% zullen toenemen. 

 

De enorme stijging van de energieprijzen zal ook onze stichting raken. De verwachting is dat 

de kosten van elektra en gas met ca. 275% zullen toenemen. Op dit moment zijn de 

contractonderhandelingen nog bezig en betreft bovenstaande een voorlopige indicatie. We 

hebben ervoor gekozen de extra energiekosten voor rekening van de stichting te laten 

komen en zal dit (nog) niet leiden tot extra snijden in de schoolbegrotingen. We willen 

namelijk niet dat de stijging van de energiekosten ten koste gaat van onze 

onderwijskwaliteit. De stijging van de energiekosten wordt dan ook als incidenteel project 

verantwoord en wordt daardoor niet in de huisvestingslasten gepresenteerd. 

 

Een opvallende afname is zichtbaar in de overige lasten, hetgeen wordt veroorzaakt doordat 

de materiele kosten, de kosten van inhuur van derden én de scholingskosten, welke 

betrekking hebben op de NPO-gelden, hier ten laste van worden gebracht. Vanaf het 

schooljaar 2023/2024 vervallen deze subsidiegelden en dus ook de kosten die hiervoor 

verantwoord worden. Zo is er in 2022 in totaal € 303.600 begroot aan NPO-kosten in de 

overige lasten en in 2023 betreft dit nog € 188.728. Vanaf augustus 2023 vervallen de NPO-

gelden en zijn er geen kosten meer hiervoor verantwoord. 

 

3.1.2 Incidentele projecten 

Na zeven vette jaren voor de stichting wordt 2023 een financieel uitdagender jaar. Met de 

stijgende energie- en gasprijzen en het wegvallen van subsidies voor basisvaardigheden en 

de NPO-gelden hebben we keuzes gemaakt. In 2022 sluiten veel scholen het boekjaar 

positief af, komend jaar zullen we het eigen vermogen aanspreken. Daarnaast zijn er ook dit 

jaar weer een aantal onderwijs gerelateerde (incidentele) projecten die we bovenschools 

verantwoorden en waarvoor er ook een beroep wordt gedaan op ons eigen vermogen. We 

investeren in 2023 in totaal € 120.667 in incidentele projecten, naast de stijgende 

energiekosten van ca. € 115.978.  
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We zijn volop in ontwikkeling en kiezen ervoor om waar het kan te investeren in het 

verduurzamen van onze schoolgebouwen. We vinden het belangrijk om te blijven investeren  

in de ontwikkeling van onze stichting, de scholen, de leerkrachten en het onderwijs aan onze 

kinderen. Voor komend jaar zijn de volgende keuzes gemaakt. 

 

Energieprijzen 

De enorme stijging van de energieprijzen zal ook onze stichting raken. We hebben ervoor 

gekozen dat deze extra kosten voor rekening van de stichting komen en dit jaar nog niet 

zullen leiden tot extra snijden in de schoolbegrotingen. Dit omdat we niet willen dat het ten 

koste gaat van onze onderwijskwaliteit. De scholen gaan wel bewuster om met het besparen 

op energie en verwarming. De impact op de begroting voor 2023 is € 115.978.  

 

De energiekosten komen bij onze scholen deels terug via de indexering op de 

lumpsumbekostiging. Scholen hebben geen andere bron van inkomsten. We verwachten dat 

OCW, verantwoordelijk voor onze bekostiging, nog iets gaat doen voor de scholen. Op dit 

moment is helaas nog niet duidelijk wat dat is. Bijkomende uitdaging is dat de bekostiging, 

bestemd voor de ‘materiële instandhouding’ al jaren te laag is. Eerder uitgesteld onderhoud 

en de uitgestelde verduurzamingsmaatregelen worden door deze energiecrisis belangrijk om 

aan te pakken dit jaar.  

 

Duurzaamheid: 

Een speerpunt is dan ook het verder realiseren van duurzame schoolgebouwen en duurzaam 

onderwijs. De analyse ‘hoe we de huidige gebouwen kunnen verduurzamen’ door Facilicom 

zal afgerond worden. Daar zal waar nodig extern advies van onze energiecoach van de 

provincie worden ingeschakeld. Voor de bekostiging zijn deels verschillende subsidies 

beschikbaar.  

 

Er wordt ook gekeken naar het verbeteren van de ventilatiemogelijkheden in een aantal 

lokalen en gebouwen. De Toermalijn en de dislocatie van de Horn, het Kompas, zullen van 

zonnepanelen worden voorzien en we willen in het kader van de subsidieregeling ventilatie 

een voorstel voor het verbeteren van het gebouw van de Horn realiseren. Met de directies 

gaan we na hoe we in het lesprogramma de focus op duurzaamheid kunnen realiseren. We 

werken daarvoor samen met Zowiezon. Voor duurzaamheid en Frisse scholen is additioneel 

€ 10.000 begroot dit jaar.  

 

Investeren in kwaliteit en doorontwikkeling van Het Anker: 

Begin 2017 zijn we gestart met Brede School Het Anker en hebben we samen met Stichting 

Gewoon Speciaal Onderwijs intrek genomen in het prachtige nieuwe gebouw aan de 

Hordenweg. Samenwerkingsverband ZOUT ondersteunde het project met kennis en kunde, 

vanuit haar visie om te streven naar meer inclusief onderwijs. Vanaf 2023 zal de bijdrage 

van samenwerkingsverband ZOUT worden afgebouwd. 

 

Het Anker is gestart vanuit een idealistische ambitie. “Geen kind Wijk uit; Inclusief onderwijs 

en een efficiënte, effectieve verbinding van onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp.” Om alles 

uit het concept en de gedeelde visie van Het Anker te halen, is tijd, ruimte, samenwerking, 

ondersteuning, vasthoudendheid, doorzettingsvermogen en financiering nodig. Gerichte 

focus van de project- en stuurgroep werkt toe naar de volgende fase en het gewenste 
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model. De stuurgroep bestaat uit: 

 

● de wethouder onderwijs van Gemeente Wijk bij Duurstede; 

● de voorzitter van samenwerkingsverband ZOUT PO; 

● de bestuursvoorzitters van Gewoon Speciaal, Openbaar Onderwijs Wijk en KMN Kind 

& Co; aangevuld in 2020 met de bestuurders van de Oorsprong en ’t Sticht. Daarmee 

zijn alle bestuurders, die verantwoordelijk zijn voor het basisonderwijs in de kern 

Wijk bij Duurstede, vertegenwoordigd. 

 

Afgelopen jaren is er veel gebeurd met zowel positieve als negatieve ontwikkelingen. Sinds 

2021 is Het Anker formeel door OCW toegelaten tot Experiment Beleidsregel. Dit geeft in de 

dagelijkse uitvoering veel ruimte qua regelgeving. Er zijn afgelopen jaar verschillende 

directiewisselingen geweest en dit heeft veel onrust binnen het team gegeven. Er werken op 

Het Anker heel bevlogen veelal jonge medewerkers met grote inzet in een gecompliceerde 

onderwijssetting. Daarin wordt veel van hen gevraagd. Qua leerlingenaantallen doet Het 

Anker het goed, er is vertrouwen bij de Wijkse ouders in de voorzieningen in onze school. De 

resultaten van de leerlingen regulier blijven achter, maar de SBO-resultaten zijn goed. De 

schoolweging is met 32,96 de zwaarste van alle scholen uit onze gemeente. Afgelopen jaar 

is er een uitgebreide projectevaluatie uitgevoerd. De aanbevelingen borgen we in de nieuwe 

koers en het gezamenlijke schoolplan met focus op een sterkere prioritering in het actieplan, 

meer delen van het eigenaarschap en toewerken naar kwaliteit, veiligheid, rust en stabiliteit. 

Begin schooljaar 2022-2023 is er gestart met een nieuwe ervaren schoolleiding. Met een 

heldere opdracht voor dit jaar: 

 

● Zorg voor veiligheid voor kinderen, personeel en ouders;  

● Zorg dat de resultaten van de reguliere groepen omhooggaan, minimaal passend bij 

de populatie; 

● Herstel van vertrouwen van medewerkers; 

● Huidige Jaarplan en Schoolgids gebruiken maar daarna omvormen tot iets wat 

concreet is; 

● Herstellen van een goede communicatie met ouders, MR, GMR, Kind&CO en externen;  

● Behouden van de regeling: Experiment Beleidsregel van OCW. 

 

Na twee maanden zien we al goede resultaten. Er is rust gebracht en er zijn belangrijke 

keuzes gemaakt. Focus nu is op de basis op orde en prioriteit in actiepunten. Op grond van 

de evaluatie van het projectplan is vastgesteld wat nodig is om Het Anker verder te 

ontwikkelen en te borgen. Dat vraagt om investeringen van zowel de stichtingen als het 

samenwerkingsverband.  

 

Vanuit onze stichting leggen we de focus op de basis op orde. De inclusie wordt dit jaar 

anders en minder geforceerd ingevuld. Zo stopten we de mix regulier/SBO en werken voor 

de basisvaardigheden in aparte groepen. We onderzoeken hoe inclusie op een verantwoorde 

manier stapsgewijs ingepast kan worden. Qua financiering laten we nu middelen liggen, 

omdat niet alle leerlingen goed in beeld zijn. De populatie van het SBO is goed in kaart. De 

populatie van de reguliere groepen worden nu goed onder de loep genomen. In de reguliere 

populatie zitten veel leerlingen die in aanmerking komen voor een SBO of SO4 beschikking. 

Is deze groep passend voor deze leerlingen? Waar hebben zij en wij recht op?  
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We leggen de focus op de basis en creëren de ruimte en capaciteit om de leerkrachten tijd te 

geven om hun lessen goed vorm te geven en om te overleggen met collega’s. Voor meer 

informatie wordt verwezen naar het projectplan en de bijbehorende begroting. In lijn met 

voorgaande jaren zal de stichting in 2023 € 22.667 investeren. Dit bedrag zal voor het jaar 

2024 € 11.333 bedragen. 

 

Koersplan en toekomstbestendige Stichting OBS Wijk 

In de eerste 100-dagen van de nieuwe bestuurder wordt er een visie gevormd op diverse 

actuele thema’s; Het Anker, onze marktpositie, segregatie in Wijk bij Duurstede, 

nieuwkomersonderwijs, de nieuwbouw in de Noorderwaard, Kwaliteitsbeleid, Duurzaamheid, 

Financiële ontwikkelingen en Strategisch personeelsbeleid.  

 

Gebaseerd daarop volgt een gezamenlijke uitwerking van een aantal speerpunten en de 

aanscherping van het huidige koersplan. We vinden het belangrijk om de wijze waarop we 

onze organisatie nu vormgeven tegen het licht te houden en externe begeleiding in te zetten 

om de organisatie toekomstbestendig te maken.  

 

Tevens hebben we ruimte opgenomen voor onderzoekskosten voor een mogelijke 

bestuursoverdracht of intensieve inhoudelijke samenwerking met scholen van andere 

stichtingsbesturen. We reserveren hiervoor € 7.500 in 2023 en € 5.000 in 2024.  

 

Nieuwbouw Brede school Noorderwaard 

Het goede nieuws is dat er een gedeelde visie van de schoolbesturen en Gemeente Wijk bij 

Duurstede ligt op het Integraal Huisvestingsplan. In 2023 gaan we de ontwikkelfase in voor 

de tweede Brede school in Wijk bij Duurstede. Samen met de Windroos van ‘t Sticht en 

Kind&Co borgen we dat onze nieuwe gebouwen ondersteunend zijn aan het onderwijs dat 

gegeven wordt binnen onze scholen, in de toekomst ruimte biedt aan tweemaal 200 

leerlingen, toegankelijk en toekomstbestendig is.  

 

Wij investeren in een duurzame en intensieve samenwerking met als doel een samenwerking 

met de kinderopvang in een brede school met twee kwalitatief goede scholen, een plek waar 

onderwijs, welzijn en opvang samenkomen op één locatie en we onze kinderen en de wijk 

echt iets kunnen bieden.  

 

Voor externe ondersteuning bij de nieuwbouw van de Brede school in de Noorderwaard en 

de inzet van de directeur en andere medewerkers binnen dit traject is in 2023 € 10.000 

opgenomen. 

 

IT en innovatie 

We kiezen ervoor om de inzet van een ICT-begeleider op stichtingsniveau te continueren. 

Het is van belang om het digitaal werken en leren goed te blijven begeleiden en te borgen. 

Er is een leerkracht voor 0,1000 WTF vrij geroosterd. De verwachte kosten hiervoor 

bedragen ca. € 10.000. 

 

In het kader van onderzoekend en ontdekkend leren zijn we in 2018 de proef aangegaan om 

met een 3D-printer te werken. De Piet de Springerschool en de Toermalijn hebben deze 

reeds aangeschaft. Op beide scholen is het werken met de 3D-printer nu een integraal 

onderdeel van het onderwijs. De kosten van de aanschaf van de printer worden  
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bovenschools verantwoord, maar worden niet als apart project opgenomen, te weten een 

jaarlijkse afschrijving van € 2.500. In het kader van onderwijsinnovatie op het gebied van 

ICT willen we een leskist VR en een leskist robotica beschikbaar stellen. In 2022 is dit 

project niet uitgevoerd. In 2023 zal er als proef op één school met een dergelijke kist 

gewerkt worden. De kosten voor dit proeftraject zijn € 2.000 inclusief begeleiding. 

 

Een belangrijk speerpunt blijft het hybride werken, hierin zijn we als stichting al heel ver. 

Om te onderzoeken wat er nodig is om te borgen zal de ICT-begeleider met de ICT-ers op de 

scholen en de directies verdere stappen zetten. Het beschikbare bedrag voor 2022 is niet 

ingezet. Het is van belang om hiervoor in 2023 nog eenmaal een bedrag van € 3.000 

beschikbaar te stellen om nieuwe ontwikkelingen en innovaties te blijven stimuleren.  

 

Kwaliteitsverbetering Onderbouw:  

Het project Jonge Kind Café is in 2022 weer opgestart. De bijeenkomsten versterken de 

mogelijkheid om gezamenlijk aan kwaliteitsverbetering in de onderbouw te werken. De 

leerkrachten maken een gezamenlijk scholings- en ontwikkelplan. Er worden middelen 

gereserveerd om leerkrachten in de onderbouw de mogelijkheid te bieden bij elkaar in de 

groep te observeren. Dit budget kan worden ingezet voor het regelen van vervanging. De 

scholingsactiviteiten worden betaald uit de professionaliseringsgelden op schoolniveau. Dit 

continueren we in 2023 en de verwachte kosten zijn: € 2.500. 

 

Ontwikkelplan Taal:  

Als uitvloeisel van het Ontwikkelplan Taal is er binnen de stichting een aanbod voor 

leerkrachten om zich te scholen in het beter herkennen en aanpakken van leerlingen met 

een taal/spraakachterstand en het observeren van leerlingen in met name de onderbouw. 

Daarvoor wordt een logopediste vanuit Het Anker ingezet. Verwachte kosten voor 2023 

bedragen € 2.500. 

 

Versterken hoogbegaafdheidsbeleid:  

Om de kwaliteit van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen te versterken is er binnen de 

stichting een werkgroep waarin voor de leerkrachten van alle scholen een gezamenlijk beleid 

en scholingsaanbod op wordt gezet. Vanuit Het Anker delen we expertise. Aandacht gaat 

naar een aantal zeer hoogbegaafde leerlingen van diverse scholen binnen de stichting, zodat 

zij gebruik kunnen maken van het Explora-aanbod. De kosten zullen bovenschools worden 

geregeld, te weten: € 2.500. 

 

Inclusief onderwijs: 

In 2023 zal onze visie op inclusie op de scholen verder worden uitgewerkt. Op een aantal 

van onze scholen is er reeds een vergaande samenwerking en inclusief onderwijs. Dat 

betekent dat een zeer diverse groep kinderen naar dezelfde basisschool gaat. Ook kinderen 

die in aanmerking komen voor speciaal (basis)onderwijs. Op dit moment is Het Anker een 

proeftuin waar we ervaring opdoen met een uniek concept. We vinden inclusief onderwijs 

belangrijk. Elke school neemt daarin de stappen die bij haar past, passend bij hun niveau 

van ontwikkeling. Belangrijkste vraag: “Wat kunnen we hierin van en met elkaar leren?”. 

Voor dit bovenschools project stellen we ook dit jaar € 3.000 beschikbaar. 

 

Digitale geletterdheid: 

Digitale vaardigheden zijn essentieel onderdeel van het onderwijs van de toekomst. Hierin 
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willen we als stichting voorop lopen. Aangezien we verwachten dat er in de toekomst in de 

SLO's meer van ons gevraagd gaat worden ten aanzien van digitale geletterdheid willen we 

hier stichtingbreed nog actiever mee aan de slag. We begroten voor 2023 € 10.000 om een 

Techlab Leerlijn op digitale vaardigheden te ontwikkelen.  

 

De doelstelling wordt het ontwikkelen van een dynamische leerlijn stichtingbreed waar 

iedere jaar nieuwe ontwikkelingen aan toegevoegd worden. Hieraan werkt een TechLab 

groep met vertegenwoordigers van alle scholen samen aan de uitwerking en het delen van 

best practices. Coördinatie ligt bij de IT coördinator stichtingbreed." 

 

Strategische personeelsplanning 

Om goed voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen moeten we tijdiger nadenken 

over een passende personeelsbezetting op de scholen binnen onze stichting. Hierin kunnen 

we nog meer samenwerken om medewerkers in hun kracht te zetten, de kans te bieden om 

zich te ontwikkelen en te behouden voor de stichting. Komend jaar ligt de focus op twee 

specifieke projecten; een kweekvijver voor schoolleiders en de opleidingsschool waarin we 

werken aan de aanpak van het lerarentekort. 

 

Kweekvijver startende directeuren: 

De stichting wil een aantal leerkrachten de mogelijkheid bieden de opleiding tot schoolleider 

te volgen. In samenspraak met de andere besturen binnen Florent ontwikkelen we een 

kweekvijver waarin startende schoolleiders een plek krijgen, waarbij een opleiding, coaching 

en stageplaatsen worden aangeboden. Er is ruimte voor twee plaatsen. De kosten in 2023 

hiervoor zijn € 20.000. 

 

Aanpak lerarentekort: 

Er is zowel landelijk als regionaal een tekort aan leerkrachten. Binnen Florent, een boven 

bestuurlijk netwerk waar de stichting lid van is, wordt gezamenlijk ingezet op het 

aantrekken van leerkrachten. De bestuurder neemt deel aan de werkgroep anders 

organiseren. De komende jaren zal het lerarentekort nog groter worden. Daarom kiezen we 

ervoor om hierin te blijven investeren. Een deel van deze gelden wordt ingezet om jonge 

leerkrachten intensiever te coachen. Overige activiteiten zullen zijn: 

 

● Zorgen voor schoolopleiders binnen de stichting in het kader van toetreden tot de 

opleidingsraad van de Hogeschool Utrecht; 

● Begeleiding zij-instromers; 

● Werving nieuwe leerkrachten; 

● Werving invalleerkrachten; 

● Begeleiden en coachen jonge leerkrachten binnen de stichting; 

● Traineeship voor startende leerkrachten; 

● Nieuwe opleidingstrajecten regelen en samenwerken met Basis Buren. 

 

Het beschikbare budget voor 2023 betreft € 15.000.  

 

Inzet Interim:  

Ook in komend jaar kan het voorkomen dat op één van de scholen een interim directie nodig 

is. Voor een deel worden deze kosten geboekt op de schoolbegroting. Er blijft echter nog een 

bedrag over wat vanuit de bovenschoolse middelen wordt verantwoord. Dit is vanaf 2023 

opgenomen onder “Overige personele lasten”, in plaats van onder de incidentele projecten. 

De verwachte kosten hiervan bedragen voor 2023: € 25.000.  
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3.2 Begroting op schoolniveau 

Op schoolniveau zijn de volgende resultaten begroot: 

Scholen 2022 2022 2023 2024 2025 2026

begroot prognose begroot begroot begroot begroot

Toermalijn -15.430€        -13.091€      12.981€         -10.956€        -12.485€        -9.117€         

Werkschuit 3.535€           95.435€       14.769€         -20.726€        26.881€         17.796€         

OBS Het Anker 913€              147.919€      -41.844€        -€                  -€                  -€                  

Piet de Springer 5.701€           57.183€       9.486€           -17€              -8.006€         -1.651€         

De Horn 6.321€           164.404€      -23.557€        -885€            10.214€         -3.308€         

Bovenschools -406.469€      -316.720€    -268.806€      -233.283€      -217.377€      -226.642€      

Totaal -405.429€    135.130€    -296.972€    -265.869€    -200.773€    -222.923€    

 

Een toelichting bij de resultaten op schoolniveau: 

 

• De Toermalijn: Vanaf het kalenderjaar 2023 zal de vereenvoudiging van de bekostiging 

worden ingevoerd. De bekostiging zal vanaf dat moment afnemen, omdat er geen 

rekening meer wordt gehouden met de gewogen gemiddelde leeftijd van de 

leerkrachten. Daarnaast nemen de kosten van o.a. schoonmaak, onderhoud en energie 

toe in 2023, waardoor er in eerste instantie een negatieve exploitatie ontstaat. 

Aangezien vanaf 1 augustus 2023 een leerkracht met pensioen gaat, wordt deze 

leerkracht niet vervangen. Tevens zal de stijging van de energielasten voor 2023 door de 

stichting worden gedragen, waardoor er een positieve exploitatie ontstaat voor 2023. 

 

• De Werkschuit: Ook de Werkschuit heeft te maken met een afname van de bekostiging 

doordat er geen rekening meer wordt gehouden met de gewogen gemiddelde leeftijd van 

de leerkrachten. Daarnaast neemt de bekostiging ook af vanwege de daling van het 

leerlingaantal, waarbij de verwachting is dat het leerlingaantal zal afnemen van 153 

leerlingen per 1 februari 2022 naar 148 leerlingen per 1 februari 2023. De verwachting is 

dat het leerlingaantal de jaren ernaar zal stabiliseren i.v.m. de nieuwbouw die op de 

planning staat. Ook de Werkschuit heeft te maken met een stijging van de kosten van 

o.a. schoonmaak, onderhoud en energie in 2023. Dit alles tezamen zorgde ervoor dat de 

exploitatie zich in eerste instantie negatief ontwikkelde. Vanaf 1 augustus 2023 zal 

echter een externe leerkracht niet langer worden ingezet, en tezamen met de 

compensatie van de stijging van de energiekosten door de stichting, zorgt dit voor een 

positieve exploitatie voor 2023.  

 

• OBS Het Anker: Met de invoering van de vereenvoudiging van de bekostiging zal de 

school een hogere bekostiging ontvangen, omdat de gewogen gemiddelde leeftijd van 

Het Anker OBS lager ligt dan gemiddeld. Daarnaast zal de school vanwege de toename 

van het aantal aanmeldingen van nieuwkomerskinderen meer subsidiegelden hiervoor 

ontvangen. Tegenover de toename van de bekostiging staat echter dat de school veel 

zorg moet bieden in de reguliere groepen van OBS Het Anker. In de reguliere populatie 

zitten nl. veel leerlingen die in aanmerking komen voor een SBO of SO4 beschikking. Om 

deze zorg te bieden, is er extra ondersteuning aanwezig in de groepen, waardoor de 

loonkosten zijn toegenomen en er een negatieve exploitatie ontstaat. In samenwerking 

met GSO worden een aantal acties uitgevoerd om te bekijken of er (andere) financiële 
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middelen zijn, die Het Anker kunnen helpen de exploitatie te verbeteren.  Hierbij valt te 

denken aan: in kaart brengen leerlingen (TLV’s, arrangementen), overleg gemeente 

(inzet NPO-middelen, vervoerskosten), overleg samenwerkingsverband ZOUT (subsidie 

HB, projecten) en inzet subsidie basisvaardigheden vanuit GSO. Het resultaat van OBS 

Het Anker zal naar verwachting zonder acties in 2023 op € 159.038 negatief uitkomen. 

De begroting van SBO Het Anker laat voor 2023 een positief resultaat zien van € 75.351. 

Afgesproken is dat het financiele resultaat aan het einde van het kalenderjaar samen 

met GSO wordt gedragen.  

 

• De Piet de Springerschool: Ook deze school heeft te maken met een afname van de 

bekostiging doordat er geen rekening meer wordt gehouden met de gewogen gemiddelde 

leeftijd van de leerkrachten. Daarnaast neemt de bekostiging ook af vanwege de daling 

van het leerlingaantal, waarbij de verwachting is dat het leerlingaantal zal afnemen van 

94 leerlingen per 1 februari 2022 naar 91 leerlingen per 1 februari 2023 en zelfs naar 89 

leerlingen per 1 februari 2024. De verwachting is dat het leerlingaantal de jaren ernaar 

zal stabiliseren. Ook de Piet de Springerschool heeft te maken met een stijging van de 

kosten van o.a. schoonmaak, onderhoud en energie in 2023. Dit alles tezamen zorgde 

ervoor dat ook de exploitatie van de Piet de Springerschool zich in eerste instantie 

negatief ontwikkelde. Vanaf 1 augustus 2023 zal echter 0,6000 WTF minder formatie 

worden ingezet, en tezamen met de compensatie van de stijging van de energiekosten 

door de stichting, zorgt dit voor een positieve exploitatie voor 2023.  

 

• De Horn: Ook de Horn heeft te maken met een afname van de bekostiging doordat er 

geen rekening meer wordt gehouden met de gewogen gemiddelde leeftijd van de 

leerkrachten. Daarnaast neemt de bekostiging ook af vanwege de daling van het 

leerlingaantal. Het leerlingaantal per 1 februari 2022 betreft 282 leerlingen. Per 1 

februari 2023 zal er een stijging zichtbaar zijn door een lager uitstroom in groep 8, 

waardoor het leerlingaantal 285 zal bedragen. Vanaf 1 februari 2024 zal de uitstroom 

van groep 8 weer toenemen, waardoor er een daling wordt verwacht naar 278 leerling en 

per 1 februari 2025 zelfs een daling naar 273 leerlingen. Daarnaast heeft ook de Horn te 

maken met een stijging van de kosten van o.a. schoonmaak, onderhoud en energie in 

2023. De Horn heeft zelfs twee gebouwen te onderhouden, waardoor dit extra drukt op   

exploitatie. Alles samen zorgt ervoor dat de school genoodzaakt is om vanaf 1 augustus 

2023 1,000 WTF minder formatie in te zetten, en ondanks de compensatie van de 

stijging van de energiekosten door de stichting, blijft er een negatieve exploitatie voor 

2023. De directie heeft besloten om de onderwijsassistent, die wordt ingezet voor de 

gestelde doelen vanuit de NPO-middelen, aan te houden en deze loonkosten te 

verantwoorden uit de nog aanwezige NPO-gelden. 

 

• Bovenschools: In het wetsvoorstel vereenvoudiging van de bekostiging in het primair 

onderwijs gaat de bekostiging van de schoolbesturen van schooljaarbekostiging naar 

bekostiging per kalenderjaar. In de huidige schooljaarbekostiging krijgt een 

schoolbestuur in de eerste vijf maanden van het schooljaar (augustus t/m december) 

minder dan 5/12-deel van de totale bekostiging. Hierdoor heeft elk schoolbestuur aan 

het einde van het kalenderjaar in de administratie een vordering van 7,12% op OCW. 

Door de overgang naar kalenderjaarbekostiging vervalt deze vordering. Voor onze 

stichting heeft dit tot gevolg dat we in 2022 ca. € 282.465 niet als opbrengsten mogen 

verantwoorden. Begroot was een bedrag van € 249.095 voor 2022, maar door de stijging 

van de bekostiging is ook de vordering toegenomen. Besloten is om deze vermindering 

van de opbrengsten niet op schoolniveau, maar op stichtingsniveau te verantwoorden. 
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Daarnaast veroorzaken ook de kosten met betrekking tot de incidentele projecten en de 

stijging van de energiekosten, welke bovenschools wordt verantwoord, het negatieve 

resultaat, zie hiervoor ook de toelichting bij de stichtingsbegroting.   
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4 Eigen vermogen 

De stichting beschikt op 1 januari 2022 over een publiek eigen vermogen van € 2.024.300. 

Naar verwachting wordt 2022 afgesloten met een positief resultaat van € 135.130, hetgeen 

positiever is dan verwacht aangezien er een negatief resultaat van € 405.429 was begroot. 

Het jaar 2023 zal naar verwachting met een negatief resultaat eindigen van € 296.972, 

waardoor het publiek eigen vermogen eind 2023 zal afnemen naar € 1.862.458.  

 

Om vast te kunnen stellen of een dergelijk eigen vermogen voldoende is om (eventuele) 

risico’s financieel op te kunnen vangen, is er in samenwerking met Astrium Accountants en 

twee leden van de raad van toezicht een risico-inventarisatie opgesteld. Deze risico-

inventarisatie is besproken in de Raad van Toezicht en akkoord bevonden. In het 

beleidsdocument ‘Risicomanagement versie 201123’ worden de mogelijke risico’s in kaart 

gebracht met de bijbehorende beheersingsmaatregelen. Door deze inventarisatie kan de 

stichting proactief omgaan met de mogelijke risico’s en kunnen (on)voorziene kosten worden 

voorkomen, waardoor de continuïteit van de stichting niet in gevaar zal komen. Echter, de 

beheersingsmaatregelen zullen er nooit toe leiden dat alle beschreven risico’s kunnen 

worden uitgesloten. Daarom dient de stichting een weerstandsvermogen aan te houden, 

zodat de financiële effecten van optredende risico’s opgevangen kunnen worden. Het 

weerstandsvermogen is per risico als volgt bepaald: 

 

- Effectuering Passend Onderwijs 20.000€      

- Gebouwenonderhoud 200.000€    

- Verzwaring wet- en regelgeving 80.000€      

- Fluctuerende leerlingaantallen 125.000€    

- Onderwijskwaliteit/vernieuwing 5.000€        

- Veranderingen in de bekostiging 70.000€      

- AVG/fraude (cyber) 2.000€        

- Personeelsverloop 100.000€    

- Pandemie 100.000€     
 

Het totale weerstandsvermogen is hiermee vastgesteld op € 702.000, hetgeen de 

ondergrens van het eigen vermogen van de stichting is. 

 

Naast een ondergrens van het eigen vermogen is er sinds 2020 ook sprake van een 

bovengrens van het eigen vermogen. Door het ministerie is namelijk een nieuw kengetal 

ontwikkeld, te weten een indicator om bovenmatig publiekvermogen vast te stellen, ook wel 

genaamd de ratio eigen vermogen. De Inspectie van het Onderwijs gaat deze 

signaleringswaarde gebruiken in het toezicht op de doelmatigheid, ofwel worden de gelden 

voldoende besteed aan het onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs benadrukt daarbij dat 

deze waarde geen absolute norm is, maar in geval van overschrijding de basis vormt voor 

een gesprek met het betreffende bestuur. De signaleringswaarde wordt als volgt bepaald: 

 

 
Het publiek eigen vermogen wordt vervolgens gedeeld door het normatief eigen vermogen 

om tot de nieuwe indicator te komen zijnde de ratio eigen vermogen (ratio EV). 
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Een analyse van de financiële positie van de stichting levert de volgende kengetallen op: 

 

Kengetallen  Signaleringswaarde 2022 2023 2024 2025 2026 

  onder boven           

                

Solvabiliteit (EV/TV) 30% geen 74% 71% 69% 65% 63% 

Weerstandsvermogen (EV/TB) 11% geen 31% 26% 24% 21% 18% 

Liquiditeit (VA/KS) 1,00 geen 3,10 2,63 2,31 2,05 1,92 

Rentabiliteit (R/TB) 0,0% 5,0% 1,9% -4,2% -3,9% -3,0% -3,4% 

Ratio Eigen Vermogen geen 1,0% 1,84% 1,43% 1,23% 1,10% 0,99% 

                

 

De ratio eigen vermogen geeft aan dat het publiek eigen vermogen van de stichting in de 

jaren 2022 tot en met 2025 meer dan het normatief eigen vermogen bedraagt, ofwel het 

eigen vermogen van de stichting is hoger dan de signaleringswaarde van de Inspectie van 

het Onderwijs. Doordat we in de aankomende jaren te maken krijgen met de negatieve 

gevolgen van de vereenvoudiging van de bekostiging en bewust gaan investeren in 

bovenschoolse ontwikkelprojecten, wordt het resultaat negatief en daalt het eigen vermogen 

van de stichting. Vanaf het jaar 2026 komt het eigen vermogen van de stichting onder het 

normatief eigen vermogen en voldoen we aan het advies van de Inspectie van het 

Onderwijs.  
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5 PDCA-cyclus 

Zoals reeds aangegeven zal jaarlijks de meerjarenbegroting worden aangepast aan de 

feitelijke ontwikkelingen, waardoor elk jaar een aangepaste jaarbegroting zal ontstaan. Door 

deze werkwijze kunnen we rekening houden met de toekomstige plannen en verwachtingen, 

en kunnen we jaarlijks bijsturen, mochten we uit koers raken. De meerjarenbegroting wordt 

hiermee niet alleen opgesteld en zo goed mogelijk ter uitvoering gebracht, maar wordt op 

deze manier ook naast de realisatie gelegd en bijgesteld, 

mochten de verwachtingen anders uitpakken.  

 

Ditzelfde geldt ook voor de jaarbegroting, die door deze 

werkwijze per jaar wordt bijgesteld aan de feitelijke 

ontwikkelingen. De jaarbegroting die geldend is voor het 

lopende jaar, zal echter niet per jaar, maar maandelijks al 

naast de realisatie worden gelegd. Dit maakt het mogelijk 

om eventueel op korte termijn bij te kunnen sturen, mocht 

dit noodzakelijk zijn. Maandelijks zal de controller de 

realisatie naast de begroting leggen en zullen bij 

afwijkingen zowel de desbetreffende schooldirectie als de 

bestuurder hiervan op de hoogte worden gesteld. Tevens 

wordt viermaal per jaar een Management Rapportage 

opgesteld, welke middels een rapportage aan de bestuurder 

en de Raad van Toezicht wordt gepresenteerd. 

  

Tevens geldt hierbij dat een schooldirecteur binnen de begroting van zijn school vrij is om te 

handelen. Indien een overschrijding zal plaatsvinden, dient een schooldirecteur hier vooraf 

toestemming voor te vragen bij de bestuurder. Zonder toestemming mag een overschrijding 

niet plaatsvinden. 
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6 Vaststelling en ondertekening 

Door ondertekening wordt akkoord gegaan met de inhoud van dit beleid ‘Begroting 2023 - 

2026'. 

Namens het college van bestuur 

Mevrouw M. Idema- Weijman 

Voorzitter college van bestuur 

Datum: ……….. 

Namens de raad van toezicht 

De heer S. Lentink 

Datum: ……………… 

Mevrouw B. van der Linden 

Datum: ……………… 

14-12-2022

Claudia van Wijk
Nieuwe stempel

Claudia van Wijk
Nieuwe stempel

Claudia van Wijk
Nieuwe stempel




