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Samenvatting

Voor u ligt het het bestuursverslag van onderwijs entrea lindenhout van 2020/2021. 
Het is een bijzonder jaar geweest waarin de gehele wereld en ook entrea 
lindenhout geconfronteerd zijn met de corona epidemie.

Als speciaal onderwijs hebben wij de kinderen steeds voorop gezet en hebben onze 
medewerkers er alles aan gedaan om het onderwijs zo passend mogelijk voort te kunnen 
zetten. Dat vroeg veel creativiteit: veel kinderen konden prima uit de voeten digitaal maar 
voor andere kinderen was dat moeilijk en moesten er toch werkbladen en boekjes gestuurd 
en zelf rondgebracht. Er was veelvuldig contact met ouders om ook hen te ondersteunen 
is deze intensieve tijd.

Ik heb veel respect voor al onze medewerkers, die hier op alle niveau’s aan bijgedragen 
hebben. Natuurlijk waren er ook zorgen om de gezondheid van medewerkers en zagen we 
het ziekteverzuim hard stijgen. Mensen hebben elkaar vervangen en ondersteund waar 
mogelijk, helaas hebben we toch een aantal klassen naar huis moeten sturen en hebben 
een aantal klassen een 4 daagse schoolweek gehad.

Dat is natuurlijk niet wat we voor ogen hebben, onderwijs entrea lindenhout wil 
continuíteit bieden aan de leerlingen en de ouders. Het lerarentekort is een grote zorg 
hierbij. Onderwijs entrea lindenhout zet daarom actief in op samen opleiden en heeft 
gelukkig weer een aantal stagiaires mogen verwelkomen.

Ondertussen doet dit ook een beroep op ons om te kijken waar we het onderwijs zo regulier 
en normaal mogelijk kunnen inrichten, passend bij onze drijfveer “een groter normaal”. 
Daartoe zijn we in gesprek met partners, samenwerkingsverbanden en wethouders en 
zullen we volgend schooljaar een tweetal pilots gaan draaien.

Ondanks corona heeft de ontwikkeling van het onderwijs niet stilgestaan, er heeft een 
verhuizing plaatsgevonden, professional in the lead is verder uitgebouwd en het leren leren 
is verder ontwikkeld. Samen met Praktikon proberen we nog meer informatie te krijgen om 
het onderwijs te verbeteren. De samenwerking met ONS is geëvalueerd en verder 
verbeterd. U leest er meer over in dit bestuursverslag.

Helaas heeft onderwijs entrea lindenhout een financieel slecht jaar gehad, deels te 
verklaren door een flink mindere instroom van het aantal leerlingen uit Stromenland en 
deels door de personeelskosten van ’t Past met tegenvallende resultaten door corona. Dat 
zorgt voor de noodzaak om opnieuw naar inzet formatie te kijken.

De overleggen met schooldirectie, kwaliteitsadviseur, GMR en Raad van Toezicht en 
Inspectie zijn steeds opbouwend en constructief geweest. Samen hebben we de schouders 
eronder gezet en ik vind dat we trots mogen zijn op de kwaliteit die daarbij is neergezet.

Annemarie Profittlich
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1 Algemene informatie 
 
Stichting Entrea/Lindenhout-groep (hierna: entrea lindenhout) is een organisatie voor jeugdzorg, 
onderwijs en onderzoek. Entrea lindenhout is er voor kinderen en jongeren van 0-23 jaar en hun 
ouders en/of verzorgers die hulp en ondersteuning zoeken. 
De verschillende afdelingen van de stichting werken nauw samen voor de kinderen die zowel 
binnen de zorg als binnen het onderwijs een plek hebben gekregen. Daardoor is de stichting in staat 
om intensieve zorg en onderwijs te bieden aan kinderen met gedragsproblemen en met 
kindpsychiatrische problematiek. Binnen onderwijs entrea lindenhout zijn twee scholen voor 
speciaal onderwijs gesitueerd, verdeeld over vier vestigingen in twee regio’s. Drie in regio 
Nijmegen: te weten in Ubbergen (1) en in Nijmegen (2) en één vestiging in Tiel. 
Dit bestuursverslag heeft uitsluitend betrekking op onderwijs entrea lindenhout en dient onder 
meer als verantwoording aan het Ministerie van Onderwijs. 
 

1.1 Contactgegevens 

Stichting Entrea Onderwijs is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64927296. 
De contactgegevens van de hoofdvestiging zijn: 
Bezoekadres:  Hengstdal 6, 6574 NA Ubbergen 
Postadres:   Postbus 10545, 6500 MB Nijmegen 
Telefoonnummer:  024-3780806 
Faxnummer:   024-6790261 
Internetadres:  www.entreaonderwijs.nl 
Emailadres:   info@entraonderwijs.nl 
 
Bezoekadres nevenvestigingen: 
De Berg:  Hengstdal 2, 6522 JV Nijmegen 
De Bron:  Hengstdal 4, 6522 JV Nijmegen 
De Tapir:  Tapirstraat 2, 6532 AL Nijmegen 
De Hertog: Hertog Reinaldlaan 80, 4001 RC Tiel 
 

1.2 Contactpersoon  

Bij vragen over het bestuursverslag kan contact opgenomen worden met het bestuurssecretariaat 
van entrea lindenhout op telefoonnummer 088 – 3561431. 
 

1.3 Doelstelling/kernactiviteiten 

Entrea lindenhout heeft ten doel het verrichten van activiteiten met jeugdigen ter voorkoming, 
vermindering of opheffing van problemen of stoornissen van lichamelijke, geestelijke, sociale of 
pedagogische aard die hun ontwikkeling naar volwassenheid ongunstig kunnen beïnvloeden. 
Evenals het verrichten van onderwijsactiviteiten ter voorkoming, vermindering of opheffing van 
problemen of stoornissen op het gebied van leren. 
 

http://www.entreaonderwijs.nl/
mailto:info@entraonderwijs.nl
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De scholen streven ernaar om met behulp van systematische behandelplanning orthopedagogische 
en orthodidactische onderwijsleersituaties te creëren, waarin de kenmerken van het kind en 
omgeving zo optimaal mogelijk op elkaar zijn afgestemd.  
Voor de kinderen die zowel een indicatie voor zorg als voor onderwijs hebben, wordt intensief 
samengewerkt om de behandeling en ontwikkeling van het kind te optimaliseren. Uitgangspunt is 
altijd: het kind staat centraal.  
 
Daarom kennen de scholen ook teams voor ambulante begeleiding in zowel de regio Nijmegen 
(Stromenland) als Tiel e.o. (Rivierenland). Deze afdelingen ondersteunen leerkrachten en/of 
begeleiden leerlingen in het reguliere PO en/of VO die meer zorg nodig hebben dan de 
zorgstructuur van de eigen school kan bieden. Door deze wijze van werken kunnen meer 
kinderen/jongeren thuisnabij onderwijs blijven volgen. 
 

1.4 Juridische structuur 

Onderstaand een overzicht van de veranderingen in de juridische structuur van Stichting Entrea 
onderwijs (speciaal onderwijs): 

• Op 30-12-2015 is de stichting Entrea juridisch opgesplitst in een stichting Entrea Jeugdzorg en 
een stichting Entrea Onderwijs. De bestuurders en toezichthouders van de stichting Entrea 
Jeugdzorg waren statutair ook bestuurder van de stichting Entrea Onderwijs. 

• Bij de bestuurlijke fusie van Stichting Entrea Jeugdzorg en Stichting Lindenhout is op 1 april 
2017 de Stichting Entrea/Lindenhout-groep ontstaan als moederstichting. Statutair is toen de 
bestuurlijke en toezichthoudende rol jegens Stichting Entrea Onderwijs overgegaan naar de 
Stichting Entrea/Lindenhout-groep.  

• Op 31-12-2019 is de fusieakte getekend waarmee op 1-1-2020 de stichting Entrea Lindenhout 
is ontstaan. Daarin zijn Entrea/Lindenhout-groep, Entrea Jeugdzorg en Lindenhout opgegaan. 
De bestuurders en toezichthouders van Stichting Entrea Lindenhout zijn dat ook voor Stichting 
Entrea Onderwijs. Er is dus sprake van een personele unie.  

 

1.5 Raad van Bestuur 

De raad van bestuur wordt gevormd door  mevrouw A.M.C. Profittlich. 
 

1.6 Raad van Toezicht 

Onderwijs entrea lindenhout hanteert het zogenaamde governance model conform de Zorgbrede 
Governance Code (ZGC) en heeft de taakverdeling tussen raad van toezicht (RvT) en bestuurder 
vastgelegd in statuten. Daarin is aangegeven dat de Raad van Bestuur verantwoording over het 
handelen aflegt aan de RvT door middel van een vastgestelde beleidscyclus (beleidsplan inclusief 
begroting, resultaten- en exploitatieverantwoording). Daarnaast verstrekt de Raad van Bestuur de 
RvT voldoende informatie om zijn toezichthoudende rol te kunnen vervullen. 
De governance in de samenwerkingsverbanden Rivierenland en regio Nijmegen is in 2020 conform 
het Raad van Toezichtmodel ingericht. 
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Tweemaal per jaar voert de voorzitter van de RvT, samen met een lid van de RvT, een gesprek met 
de bestuurders over hun functioneren. Deze gesprekken worden schriftelijk vastgelegd, en er wordt 
afgesproken op welke onderdelen voortgang in de prestaties worden verwacht. Van de gesprekken 
wordt op hoofdlijnen verslag gedaan aan de RvT.  
De RvT bezoekt minimaal eenmaal per jaar een aantal onderwijslocaties om ook op de vloer kennis 
te nemen van de gang van zaken en stand van zaken in het onderwijs. Daarnaast wordt eenmaal 
per jaar de GMR uitgenodigd in een vergadering van de Raad van Toezicht en bezoekt een delegatie 
van de raad (minimaal twee personen) eenmaal per jaar een vergadering van de GMR. De 
begroting, jaarrekening, bestuursverslag en strategisch meerjarenplan wordt ter goedkeuering 
voorgelegd aan de GMR en met de Raad van Toezicht gedeeld. De Raad van Toezicht heeft over het 
kalenderjaar 2020 de begroting goedgekeurd, net als de jaarrekening en het bestuursverslag. 
De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant naar aanleiding van een offertetraject. 
 
Onderwerpen die onder meer geagendeerd werden, betroffen het arbeidsklimaat en de werkdruk, 
verzuimaanpak, innovaties en het personeelsverloop. De RvT kent ook een commissie Kwaliteit & 
Veiligheid, die jaarlijks wisselende thema's agendeert. Uiteraard komen de verplichte thema's 
binnen de governance, zoals aandacht voor de brandveiligheid etcetera, aan bod in een reguliere 
vergadering van de RvT. Daarnaast heeft de RvT ook aandacht gehad voor de financiële 
doelmatigheid van de besteding van middelen.  
 
Voorzitter 
De heer R.J.W.M. Coolen van Brakel (remuneratiecommissie, contactpersoon GMR, qq bestuurslid 
van de ds G. Boerstichting) 
Hoofdfunctie: 
Directeur/bestuursvoorzitter Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Utrecht 
Nevenfuncties: 
Directeur Justus Magnus BV, Nijmegen 
Voorzitter Raad van Toezicht Via Jeugd, Cadier en Keer 
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting KOH, Eindhoven 
 
Leden 
Mevrouw M.B. Visser 
Hoofdfunctie:  
Senior controller Hogeschool Windesheim 
Nevenfuncties: 
Lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe 
Secretaris bestuur Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel 
Lid Raad van Commissarissen NV Waterbedrijf Drenthe 
Lid Raad van Toezicht Stichting Vrijescholen Athena 
 
Mevrouw E.L. Holten  
Hoofdfunctie: 
Directeur Stichting Endoor 
Nevenfuncties: 
Lid raad van toezicht Stichting De Kleine Prins 
Lid raad van toezicht RSG Pantarijn 
 
De heer M. Bijker 
Hoofdfunctie: 
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Directeur Bedrijfsvoering Liberein 
Nevenfuncties: 
Geen 
 
De heer O. de Zwart 
Hoofdfunctie: 
Voorzitter Raad van Bestuur Verwey-Jonker Instituut 
Nevenfuncties: 
Lid begeleidingscommissie “Heel de Stad”, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp van de 
gemeente Rotterdam 
 

1.7 Organisatieontwikkeling 

Vanaf 1 augustus 2013 is onderwijs entrea lindenhout regionaal georganiseerd. Na een 
heroriëntatie op de inrichting van bestuur - ingegeven door de ontwikkelingen voortvloeiend uit 
passend onderwijs - is in maart 2015 de functie van (bovenschools) directeur onderwijs komen te 
vervallen en is er per regio een directeur aangesteld. De beide regiodirecteuren hebben het 
grootste deel van deze taken overgenomen en leggen rechtstreeks verantwoording af aan de 
bestuurder van de entrea lindenhout. Beide directeuren zijn samen verantwoordelijk voor de 
afstemming van de ontwikkelingen binnen de samenwerkingsverbanden en jeugdzorg. De 
regiodirectie is gemandateerd door de bestuurder om binnen het bestuursformatieplan over te 
gaan tot benoeming of ontslag. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 
De bestuurder overlegt maandelijks met de schooldirectie over belangrijke speerpunten en actuele 
ontwikkelingen. Daarnaast sluit de bestuurder 2x per jaar aan bij de beleidsdagen van onderwijs. 
 
De taken en verantwoordelijkheden van de regiodirecteuren vereisen een functie op locatieniveau, 
de locatieleider. In 2018 is vanuit de ontwikkeling naar professional in de lead besloten dat deze 
taak een directiefunctie moet worden, de locatieleider. Deze functie is per augustus 2019 ingevoerd 
in plaats van de teamleider. Met het invoeren van deze functie is de dagelijkse voortgang van het 
onderwijs steviger ondersteund.  
 
Daarnaast is de ontwikkeling naar resultaatverantwoordelijke teams met de professionals in de lead  
geborgd doordat de beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg , de commissie van 
begeleiding en de teams ondersteunt in een continue proces van analyse en verbetering van de 
onderwijskwaliteit en onderwijsopbrengsten. 
 
De vanzelfsprekende samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs binnen entrea lindenhout is 
door de transitie van de jeugdzorg en passend onderwijs ingrijpend veranderd. Onderwijs heeft 
voor elke leerling een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) van een SWV nodig, jeugdzorg een 
beschikking van de gemeente. De benodigde reorganisatie van jeugdzorg heeft de samenwerking 
ook onder druk gezet. Voor de leerlingen is het van groot belang om te komen tot één gezamenlijk 
behandelplan voor kinderen vanuit zorg èn onderwijs. In 2020 is de ontwikkeling voortgezet om 
arrangementen die we in het belang van het kind noodzakelijk achten, weer vanuit zorg en 
onderwijs samen in te zetten. Voor leerlingen waarbij jeugdzorg van entrea lindenhout intensief is 
betrokken wordt gewerkt volgens het principe 1 kind 1 plan.  
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1.8 Dienstverlening bedrijfsbureau 

Voor onderwijs entrea lindenhout geldt dat zij haar ondersteunende diensten afneemt van de 
Stichting Entrea Lindenhout waarmee zij een personele unie vormt op bestuurlijk en 
toezichthoudend niveau.  
Tussen beide entiteiten is een SLA (Service Level Agreement) afgesloten. Deze SLA borduurt voort 
op de aard en de omvang van de werkzaamheden die Stichting Entrea Jeugdzorg jarenlang voor 
Stichting Entrea onderwijs heeft verzorgd. Vanaf 1 januari 2020 is het belangrijkste deel van de 
ondersteunende diensten uitbesteed bij een externe partij: ONS Onderwijsbureau. Stichting Entrea 
Lindenhout blijft bestuurlijk en inhoudelijk verantwoordelijk. 

 

1.9 Treasury beleid 

Stichting Entrea onderwijs heeft een treasurystatuut opgesteld conform de Regeling Beleggen, 
Lenen en Derivaten OCW. In het treasurystatuut worden het treasuryproces en de geldende regels 
nader uitgewerkt.  
Het treasurybeleid is ondergeschikt en dienend aan de primaire doelstelling van onderwijs entrea 
lindenhout, namelijk het geven van onderwijs. Hiervan afgeleid is de doelstelling van het financieel 
beleid, het borgen van de financiële continuïteit.  
Deze doelstelling valt uiteen in het realiseren en borgen van: 
 

• voldoende liquiditeit 

• lage financieringskosten 

• risicomijdende uitzettingen 

• kosteneffectief betalingsverkeer 

• beheersen en bewaken financiële risico’s 
 
Onderwijs entrea lindenhout heeft een eenvoudige financieringsstructuur. Geen opgenomen 
leningen of andersoortige financiële instrumenten en ook geen verstrekte leningen aan derden. De 
stichting weet door maandelijks te sturen op een gezond exploitatieresultaat en deze af te zetten 
tegen de vastgestelde begroting, het monitoren van investeringen en goed debiteuren-
/crediteurenbeheer, controle te houden over haar gezonde financiële huishouding. 
 
Gezien de afwezigheid van beleggingen, leningen en derivaten heeft de stichting geen aparte 
rapportage hierover opgenomen in haar externe verantwoording. 
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1.10 Organogram Entrea Onderwijs 

 
 

  

Onderwijs entrea lindenhout

Onderwijs entrea lindenhout Tiel

(14OP)

regiodirecteur

De Hertog 1:

locatieleider

leraar

leraarondersteuner

onderwijsassistent

De Hertog 2:

locatieleider

leraar

leraarondersteuner

onderwijsassistent

SWV Rivierenland:

leraar

orthopedagoog

Ondersteuning:

intern begeleider  (IB)

orthopedagoog

secretaresse

onderwijskudig medewerker

maatschappelijk deskundige 

concierge

SWV BEPO:

leraar

orthopedagoog

Onderwijs entrea lindenhout Nijmegen

(00ON)

regiodirecteur

De Berg:

locatieleider

leraar

leraarondersteuner

onderwijsassistent

De Tapir:

locatieleider

leraar

leraarondersteuner

onderwijsassistent

De Bron:

locatieleider

leraar

leraarondersteuner

onderwijsassistent

Combilpus

leraar 

pedagogisch medewerker

orthopedagoog

Ondersteuning:

intern begeleider  (IB)

orthopedagoog

secretaresse

onderwijskudig medewerker

maatschappelijk deskundige

logopedist

concierge

SWV Stromenland:

leraar

orthopedagoog

Ondersteuning centraal:

beleidsmedewerker onderwijs

HR (SLA)

finanacieel (SLA)
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2 Onderwijs 
De scholen van entrea lindenhout zijn gespecialiseerd in onderwijs aan kinderen die vanwege 
psychiatrische, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen een onderwijsachterstand hebben 
opgelopen. Onderwijs entrea lindenhout maakt bestuurlijk onderdeel uit van het 
samenwerkingsverband Stromenland in Nijmegen e.o. en van samenwerkingsverband BePO voor 
Tiel e.o. (Rivierenland). Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het bepalen of een 
leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning en geeft in die gevallen waar dat nodig is een 
toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs af. Een toelaatbaarheidsverklaring geeft 
recht op een plaats in het speciaal onderwijs. 
 
Beide scholen sluiten zoveel mogelijk aan op het leerprogramma van het reguliere primair 
onderwijs voor de cognitieve ontwikkeling. Daarnaast staat de sociaal-emotionele ontwikkeling 
centraal en wordt het programma zorgvuldig afgestemd op de individuele mogelijkheden van de 
kinderen in relatie tot hun problematiek. Zo nodig worden de aanpak en het tempo aangepast of 
krijgt het kind individuele begeleiding. Daarvoor zijn aan de scholen specialisten verbonden voor 
remedial teaching en logopedie. Vanzelfsprekend is de samenwerking met de sector jeugdzorg van 
entrea lindenhout van groot belang en er wordt voor veel kinderen dan ook intensief samengewerkt 
tussen onderwijs en zorg. Maar ook samenwerking met derdelijns voorzieningen, zoals o.a. 
kinderpsychiatrie, zijn vaak van belang en/of gewenst. 
 

2.1 Belangrijkste kenmerken van het gevoerde beleid  

Het jaar 2020 heeft ook voor de scholen van entrea lindenhout in het teken gestaan van de 
wereldwijde Corona pandemie. In het voorjaar en najaar van 2020 zijn de scholen van entrea 
lindenhout vanwege deze pandemie een aantal weken gesloten. De leerling én de voorwaarden om 
goed onderwijs te bieden, is tijdens de schoolsluiting centraal blijven staan. De leerkrachten hebben 
thuisonderwijs op maat verzorgd én samen met het onderwijsondersteunend personeel de 
leerlingen in de noodopvang begeleid. Alle medewerkers die thuis konden werken, werken vanaf 
de eerste schoolsluiting nog altijd zoveel mogelijk thuis. 
 
Alle, ten gevolge van pandemie te nemen maatregelen, zijn erop gericht om het onderwijs aan de 
leerlingen zo goed mogelijk voort te kunnen blijven zetten.  
Ondanks de schoolsluiting is er ten behoeve van de ontwikkeling van de sector onderwijs van entrea 
lindenhout in 2020 veel werk verzet. Noemenswaardig zijn de volgende thema’s: 
 

2.1.1  Ontwikkeling van thuisonderwijs 

Lesgeven met ICT is onder invloed van het thuisonderwijs in een stroomversnelling geraakt. De 
recente overstap naar Office 365 en MOO in combinatie met hardware heeft deze digitale 
ontwikkeling ondersteund. Er is vanuit de werkgroep communicatie een leidraad voor het 
verzorgen van thuisonderwijs uitgewerkt. Hiermee is ingezet op een eenduidige en gelijke 
werkwijze.  
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2.1.2  Professional in de lead 

In 2020 is de ontwikkeling Professional in de lead voortgezet. De taakverdeling leerkracht- 
gedragswetenschapper is geborgd. De taakverdeling binnen de CVB is doorontwikkeld. Daarbij ging 
het voornamelijk over de afbakening van taken gedragswetenschapper-IB-er en Locatieleider-
Regiodirectie. Door taakduidelijkheid is de samenwerking van de teams verbeterd en 
geoptimaliseerd.  

 

2.1.3  Passend onderwijs 

Intern: 
De focus op het werken in twee pedagogisch klimaten passend bij de onderwijs- 
ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen heeft gezorgd voor meer balans in het 
opbrengstgericht werken aan zowel de cognitieve als aan de sociale vaardigheden van onze 
leerlingen. In Tiel is in samenwerking met het SO voor leerlingen met een cognitieve en 
meervoudige beperking en met het SBO ingezet op verbreding van de onderwijsondersteuning. 
Het werken in een vakgroepenstructuur met per regio een pedagogisch en didactisch 
verantwoordelijke heeft de ontwikkeling ondersteund. In 2020 stond de borging van de extra inzet 
op technisch lezen en spelling, leren leren en de sociaal emotionele ontwikkeling centraal. Dit 
ingegeven door de opbrengsten over 2018 en de resultaten van deze inzet die zichtbaar werd in de 
opbrengsten van 2019. Naar verwachting hebben de schoolsluitingen invloed op de resultaten op 
deze gebieden. Deze resultaten worden medio 2021 bekend. 

 
Extern: 

Onderwijs entrea lindenhout heeft ook in 2020 ondersteuning geboden binnen het regulier 
onderwijs. Dit alles afgestemd op de wensen van de samenwerkingsverbanden en het uitgangspunt 
van passend onderwijs om kinderen waar mogelijk thuisnabij naar school te laten gaan. Deze 
ondersteuning kon vanwege de pandemie veelal niet in de klas worden uitgevoerd en was 
voornamelijk digitaal. 
 
Vanuit een goede samenwerking van onderwijs entrea lindenhout met de 
samenwerkingsverbanden en de gemeente Nijmegen is de vraag naar inzet van onze expertise voor 
leerlingen die thuiszitters (dreigen te) worden uitgemond in twee arrangementen. Dit heeft 
geresulteerd in een CombiPLUS en een observatieklas beiden gestart in 2018. Jaarlijks vindt er een 
evaluatie met het samenwerkingsverband Stromenland plaats.  

 

• De CombiPLUS een kleine groep van maximaal 8 leerlingen met een aanvullend 

begeleidingsprogramma door pedagogisch medewerkers, heeft in 2020 (n.a.v. de jaarlijkse 

evaluatie) frequenter multidisciplinair overleg ingepland om betrokkenheid van ouders en 

coördinator van het Samenwerkingsverband te vergroten. Hierdoor kunnen interventies 

sneller worden aangepast, wanneer het behalen van het doel: “binnen 1 jaar weer 100% 

deelnemen in een gewone klas van speciaal onderwijs” hierom vraagt. 

• De observatieklas brengt de specifieke onderwijsbehoeften op didactisch, sociaal-emotioneel 

en pedagogisch gebied in kaart voor leerlingen waar de commissie van toelaatbaarheid van 

het samenwerkingsverband onvoldoende zicht op heeft. Aan de hand van de 

ondersteuningsbehoeften wordt bepaald wat de best passende onderwijsplek is. Naar 

aanleiding van de jaarlijkse evaluatie, is besloten dat bij het startgesprek met ouders de 



   
 

13 
 

coördinator van het Samenwerkingsverband aansluit om gezamenlijk verwachtingen en 

doelen en vast te stellen. 

De samenwerking van onderwijs entrea lindenhout en de samenwerkingsverbanden en scholen 
voor regulier en speciaal onderwijs heeft geleid tot nauwe samenwerking in een aantal projecten; 

• ’t pAst is een voorziening voor ondersteuning in het regulier onderwijs. Onderwijs entrea 

lindenhout biedt ondersteuning aan leerkrachten, leerlingen, intern begeleiders etc. in het 

regulier onderwijs. Tevens biedt ’t pAst expertise en scholing aan teams. 

• Het gespecialiseerd onderwijs in Tiel heeft een observatiegroep voor jonge leerlingen waarbij 

nog onvoldoende duidelijk is welke ondersteuningsbehoefte er is. Binnen een arrangement 

van twintig weken wordt onderwijs gegeven en onderzoek en observatie geboden. 

De scholen bieden onderwijs in Engels (vroeg vreemde talenonderwijs) in de bovenbouw. Er zijn 

geen verdere ontwikkelingen voornemens op het gebied van internationalisering. 

 

2.1.4  Inzet werkdrukmiddelen 

Onderwijs entrea lindenhout was blij met de middelen voor werkdrukverlaging. Met de teams zijn 
per locatie bijeenkomsten geweest over hoe de middelen in zetten om tot werkdrukverlaging te 
komen. Het plan wat hieruit is ontstaan is voorgelegd aan de MR-en die toestemming heeft gegeven 
om de gewenste plannen uit te voeren. Dit heeft geleid tot de volgende ondersteuning  

• Nijmegen: meer uren leerkracht zodat bij alle leerkrachten ruimte ontstaat voor 

klassenbezoeken en collegiale consultatie en scholing thematisch-gericht werken. Vanwege de 

schoolsluitingen en annulering van de fysieke bijeenkomsten met alle teamleden heeft de 

scholing van thematisch-gericht werken geen doorgang gevonden en zijn de 

werkdrukmiddelen volledig ingezet voor uitbreiding uren leerkracht. 

• Tiel: extra uren onderwijsgevend en onderwijs ondersteunend personeel waarbij ruimte 

ontstaat voor professionalisering en collegiale consultatie. 

 

2.1.5  Personeelsbeleid 

De onderwijsteams hebben ook in 2020, onder leiding van de locatieleiders, invulling gegeven aan 
het werkverdelingsbeleid. Er is gekozen voor de pragmatische benadering. Behouden van alle 
afspraken waar de teams tevreden over zijn en aanpassen waar behoefte aan is. De nadruk is 
komen te liggen op zo goed mogelijk regelen van de pauzes voor het personeel.  In 2020 heeft de 
vaststelling van het functiehuis conform nieuwe CAO plaatsgevonden. Deze is volgens plan 
geïmplementeerd waarvoor de GMR instemming heeft verleend. In 2020 is tevens een start 
gemaakt met vernieuwing van de gesprekscyclus conform de methodiek “Waarderend 
onderzoeken”. De locatieleiders en regiodirectie zijn in 2020 geschoold in deze methodiek.  
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2.2 Sociaal jaarverslag 

2.2.1 Aantallen fte’s 

Aantal fte’s per 1-1-2020: 90,97 fte vast, 13,93 fte tijdelijk en 1,20 fte vervanging. Geen stagiaires. 
Aantal fte’s per 31-12-2020: 92,38 fte vast en 15,90 fte tijdelijk en2,60 fte vervanging. Geen 
stagiaires. 
 
Per functiecategorie 
 

Functiecategorie 1-1-2020 31-12-2020 

Directie 4,90 fte 5,30  fte 

Onderwijzend personeel 58,68  fte 61,54  fte 

Onderwijsondersteunend personeel 42,52  fte 44,04  fte 

 

2.2.2 Verzuim 

Gemiddeld verzuimpercentage  
2020: 8,22% (excl. zwangerschap), in 
2019: 3,54% (excl. zwangerschap), in 
2018: 4,03% (excl. zwangerschap), in  
2017: 3,71% (excl. zwangerschap), in  
2016: 6,20% (excl. zwangerschap) 
 
Verzuim door zwangerschap  
2020: 1,51%, in 
2019: 1,04%, in  
2018: 1,00%, in  
2017: 1,49%, in  
2016: 1,02%. 
 
Meldingsfrequentie  
2020: 1,05, in 
2019: 0,81, in 
2018: 0,77, in  
2017: 0,66, in  
2016: 1,00 
 
Gemiddelde verzuimduur  
2020: 15,1 dagen, in 
2019: 19,6 dagen, in 
2018: 23,9 dagen, in  
2017: 23,7 dagen, in  
2016: 34,43 dagen 
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Verzuimpercentage in verzuimklassen per maand 

 
 
In bovenstaande grafiek is het verzuim verdeeld in kort (< 7 dagen), middellang (7-42 dagen) en 
lang (42-365 dagen) en extra lang (>365 dagen). 
 
Uit de verzuimpercentages blijkt dat in januari het verzuim nog redelijk in lijn met de voorgaande 
maanden was, maar in februari en vooral in maart een enorme stijging kent.  
Mogelijk is hier een samenhang met corona: in de maand februari 29 nieuwe ziekmeldingen, in 
maart 34 en in april maar 1. Ook het middellang verzuim in maart was hoog: 4,55%, ook hier het 
vermoeden van een samenhang met corona. 
Gedurende de zomervakantie in juli en augustus zien we het verzuim iets afvlakken tot net onder 
de 6%. In september en oktober zien we het verzuim weer stijgen, vooral door een forse toename 
van het kortdurend verzuim (1-7 dagen) naar 1,33% resp. 1,47%.  
 
De Volkskrant meldt in oktober zelfs dat  scholen worstelen met de uitval van docenten door de 
coronamaatregelen. Een enquête wees uit ‘dat sinds het begin van het schooljaar gemiddeld 10 
procent van de leraren tijdelijk thuis zat vanwege een verkoudheid of een besmette huisgenoot’.  
Zelfs de herfstvakantie in oktober heeft geen invloed op verzuimcijfers. In november is het 
middellang verzuim verdrievoudigd, het gevolg van het hoge kortdurende verzuim in september en 
oktober. 
 
De flinke stijging van het verzuim vanaf september wordt zeer waarschijnlijk beïnvloed door de  
afwezigheid van medewerkers (onder invloed van corona, bv. wachttijd voor testen of quarantaine) 
waardoor de werkdruk voor diegenen die nog werken hoger wordt. 
 

2.2.3 Verloop  

Het verloop is de wisseling van werknemers binnen een organisatie door (vroegtijdig) vertrek, ziekte 
en pensioen. Het verloopcijfer wordt uitgedrukt in een percentage op basis van het aantal 
werknemers dat in een jaar vertrekt ten opzichte van het totale personeelsbestand. Het verloop 
van Onderwijs entrea lindenhout bedroeg in 2020 12,82%, iets lager dan in 2019 (14,12%) en 2018 
(14,1%). 
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2.2.4  Werktijdverdeling 

Er zijn naar verhouding iets meer fulltimers in dienst dan voorgaande jaren. 63% van de totale 
formatie bestaat uit dienstverbanden van minder dan 0,8 fte. 
Van de 156 medewerkers ultimo 2020 zijn er 26 fulltime werkend (17%). De verdeling over de 
werktijdfactoren is als volgt: 
 

 

 2020 2019 2018 
Tot  20 uur per week 12% 13% 11% 
20 tot 32 uur per week 49% 50% 50% 
32 tot 40 uur per week 22% 21% 21% 
40 uur per week 17% 16% 18% 

 
 

2.2.5 Verhouding man-vrouw 

Het percentage mannen is in 2020 hetzelfde gebleven als is 2019.  
 

 2020 2019 2018 
Vrouwen 87% 87% 85% 
Mannen 13% 13% 15% 

 

2.2.6 Functiemix 

Met het wegvallen van de functiemix in de cao PO (de binnen de sector vrijgevallen middelen van 
de functiemix worden gebruikt voor de loonsverhoging) is het niet meer nodig deze cijfers te 
genereren. 
 

2.2.7 Leeftijdsopbouw 

De leeftijdsopbouw is op 31 december 2020 redelijk evenwichtig gespreid. Alleen de leeftijdsgroep 
15 t/m 24 jaar is relatief klein (7%), en iets afgenomen ten opzichte van 2019. Het aandeel ouderen 
(55+-ers) lijkt constant te blijven. 
 
Deze ontwikkeling heeft ook invloed op de gemiddelde leeftijd van de medewerkers. Eind 2020 is 
de gemiddelde leeftijd 42,5 jaar t.o.v. 42,1 jaar in 2019. Eind 2018 was dat 42,8 jaar. 
 

 2020 2019 2018 
Jonger dan 25 jaar 7% 9% 5% 
25-34 jaar 28% 26% 25% 
35-44 jaar 24% 25% 26% 
45-54 jaar 16% 15% 15% 

55 jaar en ouder 25% 25% 28% 

 

2.2.8 Het gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag 

Bij het afvloeien van medewerkers wordt standaard ingezet op mobiliteit. Onderwijs entrea 
lindenhout is – als onderdeel van entrea lindenhout – aangesloten bij het samenwerkingsverband 
de Werkgeverij. Binnen de Werkgeverij werken de aangesloten werkgevers samen om elkaar te 
ondersteunen op het gebied van mobiliteit van medewerkers. 
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Indien bij ontslag van een van de medewerkers binnen de stichting de betreffende medewerker 
toch aanspraak maakt op een uitkering vanuit het UWV, dan zal het Participatiefonds deze 
uitkeringslast voor haar rekening nemen. Onderwijs entrea lindenhout betaalt hiervoor een 
maandelijks premie aan het Participatiefonds. Dit Participatiefonds beoordeelt vervolgens ieder 
ontslag afzonderlijk. Mocht blijken dat Onderwijs entrea lindenhout uiteindelijk onvoldoende grond 
heeft gehad tot ontslag, dan zal het Participatiefonds de uitkeringslast verleggen richting 
onderwijsbestuur middels een inhouding op de bekostiging vanuit DUO. Vooruitlopend op een 
eventuele inhouding  maakt de stichting vanuit het voorzichtigheidsprincipe, per dossier een 
inschatting van het risico dat het Participatiefonds een negatieve toetsing doet. Hiervoor wordt een 
reservering aangelegd. 

2.3 Huisvesting 

2.3.1. Gebouwen 

De regio Nijmegen kent drie locaties die vanaf de start van schooljaar 2019-2020 in twee (ipv drie) 
locaties zijn gehuisvest:  

• De Tapir Tapirstraat 2 in Nijmegen 

• De Bron Tapirstraat 2 in Nijmegen 

• De Berg Hengstdal 2 Ubbergen  

De locatie de Berg in Ubbergen is een schoolgebouw in eigen onderhoud en beheer. Er zijn in 2019 
plannen gemaakt renovatie van dit pand op Hengstdal 2. Door een externe adviseur is de 
financieringsaanvraag voor vernieuwbouw van De Berg voorbereid. Ondanks dat de gemeente Berg 
en Dal vanaf de start van de plannen betrokken was, is indienen van de financieringsaanvraag op 
het moment dat dit aan de orde was afgeraden. De gemeente heeft een schoolpand, dat recent 
gerenoveerd is en op niet al te lange tijd leegkomt, als alternatief voor Hengstdal 2 aangeboden. In 
2020 heeft bestuur en directie van onderwijs entrea lindenhout     ingestemd met uitwerking van 
de plannen om locatie De Berg, inclusief de aanvulde jeugdzorgonderdelen, in de toekomst te 
verhuizen naar deze locatie. Voorbereiding is uitgewerkt in een projectplan. 
 
De locaties in Nijmegen zijn gevestigd in een verzamelgebouw waarin ook een afdeling jeugdzorg 
en SBO de Windroos is gevestigd. Het gedeelte van het gebouw aan de Tapirstraat waarin locatie 
De Tapir is gehuisvest is eigendom van entrea lindenhout. Het gedeelte van het gebouw aan de 
Tapirstraat waarin locatie De Bron is gehuisvest is eigendom van Conexus (het bestuur van het SBO). 
De huur van de lokalen De Bron en de kosten van onderhoud van de ruimten ten behoeve van de 
school worden berekend volgens een in 2004 vastgestelde verdeelsleutel. 
 
Regio Tiel heeft een schoolgebouw waarin ook de jeugdzorg van entrea lindenhout is gevestigd. Dit 
pand wordt gehuurd van Kleurrijk Wonen (voorheen stichting Volkshuisvesting Tiel). De vergoeding 
voor de ruimten en kosten voor onderhoud en beheer worden berekend volgens een vastgestelde 
verdeelsleutel. 
 

2.4 Onderwijsprestaties  

2.4.1 Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg  

De inspectie voor het onderwijs heeft in maart en april 2019 onderzoek uitgevoerd bij onderwijs 
entrea lindenhout. De vraag stond centraal of de sturing op de kwaliteit op orde is en er sprake is 
van goed financieel beheer. De inspectie concludeert dat de sturing op kwaliteit in de scholen goed 
is maar op bestuursniveau nog niet voldoende: vooral het helder rapporteren op de resultaten en 
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het stellen van realistische maar ambitieuze doelen is onvoldoende. Hier heeft onderwijs entrea 
lindenhout een verbetermaatregel gekregen die al opgepakt is. In de Raad van Toezicht wordt nu 
twee keer per jaar de voortgang en de KPI’s van onderwijs besproken. Ook sluit de schooldirectie 
elk jaar aan in een vergadering met de Raad van Toezicht om stil te staan bij de opbrengsten en 
belangrijkste ontwikkelingen. De kwaliteitscultuur met de “professional in the lead, integriteit en 
transparantie“  kreeg een voldoende. Ook de verantwoording en dialoog kregen een voldoende, er 
is voldoende dialoog en tegenspraak geregeld. Het onderwijsproces en het didactisch handelen zijn 
ook als voldoende beoordeeld. Er is een goed beeld over de leerlingen, er is een taakgerichte 
werksfeer, er is echt aandacht voor “leren leren”. Een compliment kreeg de school voor 
samenwerking met de ketenpartners en met zorg.  Samenwerking werd beoordeeld met een goed. 
De arrangementen CombiPLUS en Observatiegroep voor leerlingen die dreigen uit te vallen, noemt 
de inspectie als mooie concrete voorbeelden van deze samenwerking.   
 

2.4.2 Overige punten  

Met betrekking tot de onderwijsprestaties in het jaar 2020 is het nog relevant om de volgende 
punten te benoemen: 
- Onderzoek en ontwikkeling: Samen met Pratikon voeren wordt onderzoek uitgevoerd naar de 

longitudinale uitstroom van kinderen in het speciaal onderwijs; 
- Toelatingsbeleid: entrea lindenhout conformeert zich met betrekking tot het toelatiingsbeleid 

volledig naar de twee samenwerkingsverbanden die de TLV’s afgeven. Soms gaat dit in 
combinatie met aanvullende arrangementen; 

- Programmatische zaken: Het onderwijs binnen entrea lindenhout wordt methodisch en 
programmatisch gegeven, waarbij de opbrengstgerichtheid en oplossingsgericht werken de 
basis zijn. In 2020 hebben we als extra speerpunten het leren leren en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling toegevoegd. 

-  

2.5 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen  

2.5.1.  Samenwerkingsverbanden passend onderwijs 

Sinds 2013 maakt onderwijs entrea lindenhout deel uit van de samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs in de regio’s Nijmegen en Tiel. De scholen van entrea lindenhout maken bestuurlijk deel 
uit van het SWV PO Stromenland, SWV Rivierenland en het SWV BePO en werken hierbinnen samen 
met het Reguliere PO, SBO en de SO-scholen.  

 
Het SWV Stromenland heeft een vereveningsopdracht die in 2020 ten einde liep. Dit heeft 
geresulteerd in een bezuinigingsopdracht. Vanuit ideologische overweging (meer thuisnabij en 
inclusief) wordt ingezet op afbouw van het aantal TLV`s SO. In 2020 werden de effecten hiervan 
meer zichtbaar. Vaker zijn leerlingen die bij onderwijs entrea lindenhout worden aangemeld eerst 
geplaatst op het SBO voordat een TLV SO werd afgegeven. Deels verklaart dit de terugloop van het 
aantal aanmeldingen van ruim 30 ten opzichte van het schooljaar daarvoor op onze locaties in 
Nijmegen. Daarnaast wordt de onverwacht grote terugloop in leerlingaantal gezocht in de situatie 
die is ontstaan door de lockdown in het voorjaar van 2020. Door de schoolsluiting in het PO en de 
gedeeltelijke opening van het PO vanaf half mei tot aan de zomervakantie, zijn de leerlingen met 
complexe vragen rondom hun gedrag minder in beeld geweest. Hierdoor was verwijzing naar het 
SO minder noodzakelijk. 
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Het samenwerkingsverband Betuws Passend Onderwijs heeft de afgelopen jaren vooral gewerkt 
met arrangementen op basis waarvan leerlingen geplaatst werden binnen het speciaal onderwijs. 
Hierin is een aantal arrangementen afgegeven aan leerlingen zonder inschrijving bij een reguliere 
onderwijs instelling. Dit wordt teruggedraaid en gecorrigeerd. In Rivierenland is er geen sprake 
geweest van een vereveningsopdracht. Het verwijzingscijfer binnen de regio ligt echter boven het 
landelijke gemiddelde. In 2020 is er sprake van consolidatie van het leerlingaantal. 
 
Samenwerking met Praktikon (onderzoeksbureau gelieerd aan entrea lindenhout) 
Binnen onderwijs entrea lindenhout willen wij reële ambitieuze doelen stellen voor onze leerlingen, 
ook wat betreft het uitstroomniveau. Wij werken binnen ons onderwijs cyclisch met de data die we 
hebben. Dat doen we middels Data-Duiden-Doelen-doen. Op het gebied van bijvoorbeeld cito-LOVS 
en SCOL is dit ingebed. De uitstroomgegevens worden hier nog nauwelijks in meegenomen, terwijl 
dat een belangrijke kennisbron kan zijn. Als wij meer zicht krijgen op wat goede voorspellers zijn, 
dan kunnen wij onze doelen beter afstemmen op de leerling.  
 
Dat verhoogt ook de mate van schoolsucces voor de leerling.  Insteek is om in een 
onderzoeksproject samen met Praktikon zicht te krijgen op voorspellers voor het uitstroomniveau, 
om zo ons onderwijs en ons handelen goed af te stemmen op de mogelijkheden van de leerling, en 
daarmee te komen tot goede en reële opbrengsten. 

Opleidingschool: samenwerking HAN Pabo 

Onderwijs entrea lindenhout is een van de partners in de opleidingsschool “Veelzijdig opleiden in 
Diversiteit". Doel van deze opleidingsschool is studenten een leeromgeving te bieden waar de 
beroepscontexten van regulier en speciaal onderwijs zijn geïntegreerd.  Deze opleidingsschool biedt 
studenten de mogelijkheid om een startbekwame leraar te worden met een afstudeerprofiel 
gericht op diversiteit en complexiteit in ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Deze 
opleidingsschool is een samenwerking tussen de Pabo, speciaal onderwijs en regulier onderwijs en 
is daarmee uniek in Nederland. De noodzakelijk subsidie is toegekend in 2019 en heeft de weg 
vrijgemaakt voor de doorontwikkeling. In 2020 heeft dit betekent dat er voor het eerst sinds de wet 
op Passend onderwijs weer stagiaires van de Pabo zijn geplaatst in de klassen van onderwijs entrea 
lindenhout. De leerkrachten, in hun rol van mentor, worden ondersteunt door een schoolopleider 
verbonden aan de opleidingsschool. 

 
Samenwerking LOPI  
Onderwijs entrea lindenhout neemt deel aan de landelijke expertise uitwisseling van de Landelijke 
Pedologisch Instituut scholen (LOPI) en bundelen de krachten via een gemeenschappelijke website 
en twee keer per jaar twee conferentiedagen. Vanwege de Corona pandemie zijn deze 
conferentiedagen in 2020 geannuleerd. In het PI-consortium is onderwijs entrea lindenhout actief 
in het delen van de expertise en ervaring met andere scholen op meerdere expertmeetings waarin 
onderzoek en praktijk met elkaar verbonden wordt. Deze expertmeetings worden ontwikkeld en 
georganiseerd door ambassadeurs van onze scholen in samenwerking met de onderzoekers van 
Praktikon en zijn in 2020 volledig digitaal vormgegeven. 
 
Ixperium (centrum voor leren en lesgeven met ICT) 
In 2020 is een businessplan opgesteld samen met het Ixperium, waarin staat beschreven wat deze 
samenwerking moet bieden. Onderwijs entrea lindenhout vormt een samenwerkingsverband met 
het iXperium/Centre of Expertise leren met ict en de Pabo van de HAN om in gezamenlijkheid bij te 
dragen aan kennisontwikkeling, praktijkontwikkeling en professionalisering in het domein leren en 
lesgeven met ict. Door de deelname van onderwijs entrea lindenhout aan het bestaande 
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samenwerkingsverband ontstaan kansen om in gezamenlijkheid passend onderwijs verder vorm te 
geven met behulp van ICT, ieder vanuit een eigen, specifieke invalshoek. We vullen elkaar hierbij 
aan. 

Onderwijs entrea lindenhout willen, in het bijzonder, samen optrekken met andere SO-organisaties 
en met de Pabo van de HAN, om te zorgen dat “ict in het SO” goed wordt opgenomen in het 
curriculum van de Pabo. We willen dat de Pabo-studenten onze SO-scholen ondersteunen (o.a. 
middels stage en scriptie) om het leren en lesgeven met ict binnen het SO (door) te ontwikkelen.  

In de samenwerking met het iXperium  rondom het thema leren en lesgeven met ict hebben wij 
een partner gevonden in onderzoek, andere schoolbesturen en lerarenopleiding die de expertise 
hebben en ontwikkelen om samen met ons aan onze ambities op gebied van ict te werken. 

 

2.5.2.  Inrichting van de dialoog met in- en externe actoren 

Dialoog is georganiseerd op verschillende niveaus: 

• Elke regio kent een MR die regelmatig overlegt met de locatiedirectie, formele lokale stukken 
worden voor besproken om centraal aan te bieden. Lokale stukken/lokaal beleid worden 
besproken en van advies of instemming voorzien. De directie houdt de MR leden ook op de 
hoogte van ontwikkelingen binnen de school. 

• Gezamenlijk bestaat er een GMR die regelmatig overlegt met de bestuurder, formele stukken 
waarop advies of instemming nodig is worden gedeeld en besproken. Tevens worden cijfers 
gedeeld en uitgelegd. De bestuurder houdt de leden op de hoogte van de ontwikkelingen op 
organisatieniveau. 

• Elke 4 weken vindt werkoverleg tussen directie en Raad van Bestuur plaats. Hier vindt o.a. 
evaluatie plaats, opbrengsten, praktische zaken worden besproken, samenwerking met de 
ketenpartijen, instroom leerlingen, bezetting leerkrachten en eventuele klachten. 
Bedrijfsvoering is een structureel onderwerp. 

• 5 x per jaar vindt een Raad van Toezichtvergadering plaats, hierin wordt ook de bedrijfsvoering 
en de kwaliteit van onderwijs besproken, waarbij de schooldirectie eens per jaar aansluit. 

• 2x per jaar is er overleg tussen de Raad van Toezicht en de GMR. Hier wordt teruggekeken en 
vooruitgekeken. 

 

2.6 Afhandeling van klachten 

In 2020 is er één formele klacht geweest. Het betrof een klacht met betrekking tot het advies vanuit 
de Observatieklas in Nijmegen. Klaagster, Moeder van betreffende leerling, heeft dit advies en de 
SBO TLV aanvraag, die daaruit voortvloeide, bij meerdere klachtinstanties aangevochten. De 
externe klachtcommissie van onderwijs entrea lindenhout oordeelde als volgt: 
“De Commissie constateert dat de verwachtingen van klaagster over de observatie heel anders zijn 
geweest dan wat de observatie daadwerkelijk inhoudt. Onduidelijk is hoe de communicatielijnen ten 
aanzien van de intake exact zijn verlopen. De onderzoeksonderdelen die de school heeft uitgevoerd 
vanuit de opdracht van de CT zijn afgewerkt. De commissie kan geen inhoudelijk oordeel geven over 
een juiste uitkomst van het onderzoek. Het voldoet aan de wens om tot een schoolkeuze te komen, 
zoals de bedoeling was.”  
 
Het door klachtcommissie geformuleerde advies is gedeeld met de directie en het team van de 
observatiegroep en wordt door hen grotendeels herkend en erkend. Er zijn derhalve afspraken 
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gemaakt gericht op verbetering van de informatieverstrekking vanuit het samenwerkingsverband, 
het team van de observatiegroep en vanuit de ouders naar aanloop van-maar ook tijdens het 
observatietraject. 
 

2.7 Risico’s en onzekerheden  

Leerlingaantallen 
Passend onderwijs heeft geleid tot een belangrijke wijziging in de positie en bekostiging van ons SO 
onderwijs en de ambulante dienstverlening. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs 
streven actief naar een verlaging van het deelnamepercentage in het speciaal onderwijs tot 
landelijke gemiddelden. Deze krimp heeft zich met name in de jaren 2014- 2017 voorgedaan.  
De afname van de aantallen leerlingen is in die periode financieel beheersbaar gebleken. Dit mede 
dankzij aanpassing van het normatief kader, een scherpe bedrijfsvoering en een proactieve houding 
van het bevoegd gezag.  
 
De leerlingaantallen laten in de regio Nijmegen onvoorzien een forse daling zien: teldatum 1-10-
2018: 249 leerlingen, teldatum 1-10-2019: 245 leerlingen., teldatum 1-10-2020: 210 leerlingen. 
Verwachting was dat voor 1-2-`21 (de extra teldatum voor het SO) een groot aantal leerlingen 
tussentijds zou zijn ingestroomd als na-ijleffect van de eerst schoolsluiting voorjaar 2020.  
Mede door de tweede schoolsluiting in het najaar van 2020 bleef het totale leerlingaantal in 2020 
in ruim 30 leerlingen lager dan ten opzichte van 2019 in Nijmegen. Prognose is een stabilisering van 
dit aantal leerlingen op 220 voor Nijmegen. Terugbrengen van het FTE in Nijmegen conform 
normatief kader is noodzakelijk om financieel in control te blijven. 
 
De leerlingen aantallen in Tiel laten tussen 2018 en 2019 een groei zien van 11 leerlingen: teldatum 
1-10-2018: 156 leerlingen en 1-10-2019: 167 leerlingen, 1-10-2020 165 leerlingen. Er is geen 
demografische krimp of groei te verwachten. Vooralsnog is de prognose voor de regio Rivierenland 
dat de leerlingaantallen geconsolideerd zullen worden op 165 leerlingen. 
 
Lerarentekort 
Het lerarentekort is ontaard in een structureel probleem landelijk en ook voor onderwijs entrea 
lindenhout. Waar het in Nijmegen lukt om met inzet van onderwijsassistenten die de LOI -PABO 
volgen voldoende  onderwijzend personeel voor de klas te hebben, is ook deze oplossing voor Tiel 
niet toereikend. Dit heeft erin geresulteerd dat andere functionarissen met een Pabo diploma, zoals 
intern begeleider of remedial teacher voor kortere of langere tijd als leerkracht zijn ingezet. Behoud 
en ontwikkeling van de onderwijskwaliteit komt hierdoor onder druk te staan. Vanwege dit 
lerarentekort en de veelvuldige afwezigheid van leerkrachten vanwege coronagerelateerde 
klachten zijn regelmatig klassen naar huis gestuurd vanwege gebrek aan vervangende leerkrachten.  

In 2020 heeft deze toename van het lerarentekort ertoe geleid dat eind 2020 een 4- daagse 
schoolweek noodzakelijk werd voor een 4-tal klassen in Nijmegen en een 3-tal klassen in Tiel.  
 
Op korte termijn kan onderwijs entrea lindenhout het lerarentekort hanteren, doordat vanwege de 
krimp van het leerlingaantal ook krimp in het leerkrachtenbestand noodzakelijk is. Het 
toekomstperspectief is echter niet rooskleurig. De landelijke prognose is een oplopend 
lerarentekort. Dit betekent dat onderwijs entrea lindenhout zich nog meer is gaan richten op 
duurzaam behouden (binden en boeien) van onderwijspersoneel. 
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Een grote uitdaging is het behoud van kwaliteit van onderwijs en dienstverlening, bij een mogelijk 
krimpend personeelsbestand. Daarbij speelt een rol dat wet- en regelgeving weliswaar voorziet in 
mogelijkheden om de formatieomvang tijdig bij te sturen, maar veel minder om dit te doen met 
oog voor de gewenste kwaliteiten van medewerkers. Vergroten van de orthopedagogische 
vaardigheden van leerkrachten middels scholing en coaching, inzet van extra ondersteuning voor 
de 1 op 1 begeleiding van leerlingen/extra “handen” in de klas, in kunnen spelen op groei van het 
leerlingaantal gedurende een schooljaar vraagt een gezonde financiële basis en de mogelijkheid om 
extra financiering vanuit de betreffende SWV te krijgen. Hierin hanteren de SWV verschillend beleid 
waardoor sturingsmogelijkheden per regio verschillen. 
 
De vraag naar de expertise van onderwijs entrea lindenhout, met name waar het gaat om 
gedragsproblematieken in het regulier onderwijs, blijft groot. Om aan deze vraag te kunnen 
voldoen is een organisatorische inspanning en een personele uitdaging. Veel leerkrachten met 
ervaring gaan graag deze uitdaging aan en dit wordt gestimuleerd door de directie. De keerzijde is 
dat daarmee de personele bezetting in de scholen van onderwijs entrea lindenhout onder druk 
komt te staan. 
 
Complexiteit leerlingen 
De Commissie Van Begeleiding (CVB) die maandelijks ingewikkelde casussen, 
incidentenrapportage, instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen bespreekt ziet een 
toename van complexiteit van de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Deze 
ondersteuningsbehoeften doen zich niet alleen in de onderwijssetting voor, maar ook in de 
thuissituatie. Daarnaast zijn er bij onze leerlingen ondersteuningsbehoeften waarvoor de inzet en 
expertise van de kinder-psychiatrie of gespecialiseerde jeugdzorg noodzakelijk is. Het succes van 
plaatsing van deze leerlingen bij onderwijs entrea lindenhout wordt mede bepaald door de 
mogelijkheid en tijdigheid van de juiste kinder-psychiatrische of specialistische jeugdzorg. Deze 
tijdige inzet staat onderdruk vanwege de toename van wachttijden en wachtlijsten Met inzet van 
jeugdzorg personeel in de onderwijsteams op basis van capaciteitsbekostiging, willen we sneller 
een passend antwoord kunnen geven op de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.  
 
Sturing op risico`s en onzekerheden 
Onderwijs entrea lindenhout heeft, zoals hierboven beschreven, te maken met diverse risico’s en 
onzekerheden. De financiële impact van deze risico’s is niet te becijferen. 
 
Het intern beheersings- en controlesysteem is tweeledig. Enerzijds volgen we de bedrijfsmatige 
kant, dit gebeurt door het bespreken van de maand– en kwartaalrapportage waarbij aandacht 
uitgaat naar financiën, ziekteverzuim en inzet aantal FTE anderzijds volgen we de leerlingenstromen 
op aantallen en resultaten in de CVB. 
 
Veel van de risico’s waar onderwijs entrea lindenhout mee te maken heeft zijn inherent aan 
onderwijs gekoppeld, zoals de groeibekostiging of zijn niet direct beïnvloedbaar, zoals het 
lerarentekort. Alle risico’s worden gemonitord en waar mogelijk worden beheersmaatregelen 
getroffen. Deze maatregelen zijn soms direct van aard, zoals het inzetten van 
scholingsmogelijkheden om de kwaliteit te waarborgen en soms zijn deze indirect van aard zoals 
het binden en boeien van personeel om het lerarentekort aan te pakken. Onderwijs entrea 
lindenhout neemt zelf geen aanvullende risico’s op zich die niet passen bij de uitvoering van de 
doelstellingen van de organisatie. 
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Wet- en regelgeving 
Uit controle van de accountant is gebleken dat niet alle VOG’s in het personeelsdossier zaten. Bij 
outsourcing van de administratie was onvoldoende duidelijk waar de taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden lagen. Dit is inmiddels besproken en de verantwoordelijkheid bij indiensttreding 
ligt bij de teamleiders, waarna HR de VOG aanvraag verstuurt. Door de outsourcing van de 
administratie is overigens wel bewerkstelligd dat er meer actuele kennis is van huidige en 
toekomstige wet- en regelgeving. 
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3 Financieel verslag 

3.1 Kengetallen op balansdatum 

De financiële kengetallen en (minimum)streefwaarden (voor het primair onderwijs) staan 
hieronder weergegeven. De signaleringsgrenzen zijn door de PO-Raad bepaald.  
 

Kengetal Definitie Signalering 
31-12-
2020 

31-12-
2019 

31-12-
2018 

Solvabiliteit 2 

Eigen vermogen (incl. 
voorz.) 

< 30% 66,2% 67,6% 69,6% 
balanstotaal                           

x 100% 

Liquiditeit 
vlottende activa 

< 0,75 1,5 1,8 1,9 
kortlopende schulden 

Rentabiliteit 

resultaat Afhankelijk 
van 
reserveposit
ie schooljaar 

-3,8% 1,2% 0,9% totale baten                           
x 100%  

Kapitalisatiefactor 

Balanstotaal minus 
gebouwen 

>35% 19,9% 26,1% 23,6% 
totale baten                           
x 100%  

Weerstandsvermogen/ 
omzetratio 

eigen vermogen 

15% 18,8% 23,4% 22,5% totale baten                           
x 100% 

 
Bij de solvabiliteit gaat het erom in hoeverre een bevoegd gezag op lange termijn, ook in tijden van 
tegenspoed, aan haar verplichtingen kan voldoen. Dit blijkt uit de verhouding tussen eigen 
vermogen en het totaal van de passiva. Absolute normen voor solvabiliteit zijn moeilijk te geven. 
Beoordeling van het eigen vermogen kan niet los worden gezien van de beoordeling van de hoogte 
van de voorzieningen. Immers, wanneer die niet toereikend zijn om de toekomstige verplichtingen 
te dekken, zal aanvulling vanuit het eigen vermogen moeten plaatsvinden. Om een gezonde 
financiële positie te bewerkstelligen wordt voor het primair onderwijs een ondergrens van 30% 
aanbevolen. 
 
Bij liquiditeit gaat het erom of het bevoegd gezag in staat is om op korte termijn aan haar 
verplichtingen te voldoen. Dit blijkt uit de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende 
schulden. Voor een goede liquiditeit moet dit getal minimaal 0,75 zijn, omdat er geen andere activa 
zijn die op korte termijn in geld kunnen worden omgezet.  
 
De kapitalisatiefactor is een kengetal om te signaleren of onderwijsinstellingen hun kapitaal niet of 
inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken.  Als instellingen meer kapitaal hebben dan 
past bij de jaarlijkse baten, wordt een deel van dat kapitaal mogelijk niet efficiënt benut.  
Definitie: (Totaal Kapitaal excl. Gebouwen & Terreinen) gedeeld door Totale Baten (TK / TB).  
De normatieve bovengrens is 35% voor instellingen met > € 8 mln. jaarlijkse baten. 
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Bron: Staatscourant 24 november 2011 vastgesteld door Ministerie van OC&W. 

 

Met deze bovenstaande normering als referentie, kan gesteld worden dat de reservepositie onder 
niveau is, wellicht zelfs aan de lage kant is. Resultaat kapitalisatiefactor 2020: 19,92 en 2019: 26,1. 
Gezien de verwachte resultaten komende jaren, wordt verwacht dat de kapitalisatiefactor nog 
verder zal dalen. Het totale kapitaal wordt immers lager en de baten dalen maar beperkt. Omdat 
het percentage blijft dalen, maar wel lichtelijk, hoeft er voor nu verder geen actie ondernomen te 
worden. Wel is van belang dat dit onderdeel onder aandacht wordt gehouden.  
 
Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van het risicomanagement voor de school. Door 
eliminatie van de bestemmingsreserves ontstaat een zuiver inzicht in het spaargedrag. Bekeken 
wordt in hoeverre de school zich een tekort kan permitteren in relatie tot de opgebouwde reserves. 
Het is van belang waartoe reserves worden aangehouden of, ingeval van een negatieve stand, 
waardoor een negatieve stand wordt veroorzaakt. Te hoge reserves duiden op "spaargedrag", te 
lage reserves kunnen duiden op zorgeloos financieel management. Negatieve reserves kunnen 
consequenties hebben voor de continuïteit. De meerjarige trend als indicator is belangrijk. 
 
Als indicator is de rentabiliteit een waardevol trendgegeven. Te grote positieve verschillen roepen 
vragen op inzake het bestedingspatroon. Negatieve verschillen duiden op een te ruim financieel 
management, met mogelijke consequenties in de komende jaren.  
 
De liquiditeit, solvabiliteit en het weerstandsvermogen geven per 31 december 2020 een gezond 
beeld. De werkelijke kengetallen liggen boven de vastgestelde (minimum) streefwaarde. Echter de 
kapitalisatiefactor is een aandachtspunt.  
 

3.2 Reservepositie / Signaleringswaarde inspectie 

Indicator reservepositie/ Signaleringswaarde inspectie/ maatschappelijk thema 
OC&W heeft per 29 juni 2020 de schoolbesturen geïnformeerd via een brief met kenmerk 
24862676 over de nieuwe signaleringswaarde voor reserves die gelanceerd is. De Inspectie van het 
onderwijs heeft een formule ontwikkeld voor het berekenen van de bovengrens van de 
reservepositie. De Inspectie benadrukt daarbij dat deze signaleringswaarde voor het eigen 
vermogen geen norm is, maar een communicatiemiddel en een startpunt voor een gesprek met 
(interne) belanghebbenden. De signaleringswaarde wordt door de Inspectie gebruikt in het toezicht 
op de doelmatigheid. Vanuit het ministerie van OC&W is per 7 oktober 2020 een brief ontvangen 
dat de verantwoording over de reserves verandert voor 2020 in het jaarverslag. Het ministerie 
adviseert met klem om te komen tot een bestedingsplan voor de reserves. Op de volgende pagina 
wordt de berekening van de signaleringswaarde van Stichting Entrea Onderwijs weergegeven: 
 
 
 

Normatieve kapitalisatiefactor, voor 
besturen 

> € 8 mln. baten 

Bufferliquiditeit 5,0% 

Transactieliquiditeit 9,0% 

Financieringsfunctie 21,0% 

Afgeronde signaleringsgrens  35.0% 
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Uit bovenstaande berekening blijkt dat er geen sprake is van bovenmatig eigen vermogen. Het zit 
iets onder het normatief eigen vermogen. Stichting Entrea Onderwijs zit dus op een redelijk 
vermogen dat nodig is om bezittingen te financieren en risico’s op te vangen. Er hoeft dan ook 
verder geen actie te worden ondernomen.  
 

3.3  Staat van baten en lasten 

In deze paragraaf zullen de verschillen worden toegelicht tussen de realisatie 2020 en de begroting 
2020 en tussen de realisatie 2020 en de realisatie 2019.  
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Onderstaand overzicht geeft de exploitatie weer over 2020 van Stichting Entrea Onderwijs.  
 

 
 

3.3.1 Baten 

De totale gerealiseerde baten 2020 (exclusief financiële baten) bedroegen € 9.078.968 en zijn 
daarmee € 15.063 (+ 0,2%) hoger uitgekomen dan de jaarbegroting. De baten zijn dus bijna gelijk 
aan de begroting. In de subonderdelen van de baten zijn er wel wat verschuivingen. Vergeleken 
met 2019 zijn de baten € 294.225 (+ 3,35%) hoger.  
 
Rijksbijdragen Ministerie van OCW 
De rijksbijdragen 2020 vanuit OCW (exclusief doorbetalingen vanuit het SWV) bedragen  
€ 6.879.160 en komen € 123.641 (1,8%) hoger uit dan begroot. Vergeleken met 2019 is er een 
positief verschil van € 373.977 (5,8%) ondanks een dalend aantal leerlingen per 01-10 telling.  
Het verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de bijstelling van de parameters van de OC&W 
bekostiging. Voor de materiële bekostiging zijn de OC&W parameters van 26 september 2019 
leidend geweest voor de begroting 2020. Voor de personele bekostiging zijn de OC&W parameters 
van 23 oktober 2019 leidend geweest in de begroting 2020.  
 
In 2020 is er voor ongeveer € 82.000 ontvangen aan prestatiebox middelen. De middelen vanuit de 
prestatiebox zijn ingezet voor professionalisering en ontwikkeling doorgaande leerlijn “leren leren” 
en de leerlijn sociaal emotionele ontwikkeling. 

 
Bekostiging vanuit het SWV 
De ontvangen doorbetalingen vanuit de diverse SWV’en bedroegen € 1.484.516 en zijn daarmee  
€ 126.138 (+7,8%) lager uitgevallen dan de jaarbegroting. Dit komt met name door een lagere 
instroom (groeibekostiging) dan begroot van ruim € 100.000. Ook zijn er minder inkomsten inzake 

Entrea Onderwijs Realisatie Begroting Realisatie

2019 2020 2020

3. Baten

3.1 Rijksbijdragen 7.204.660 8.366.173 8.363.676

3.2 Overige overh.bijdr. & - subs. 395.525 398.500 514.680

3.5 Overige baten 1.184.558 299.232 200.612

Totaal baten 8.784.743 9.063.905 9.078.968

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 7.510.298 7.952.202 8.219.217

4.2 Afschrijvingen 133.615 168.153 145.364

4.3 Huisvestingslasten 683.844 721.688 705.536

4.4 Overige lasten 203.624 172.870 168.628

4.5 Leermiddelen 148.883 197.150 184.979

Totaal lasten 8.680.264 9.212.063 9.423.724

Financiele baten en lasten -524 0 -846

Netto resultaat 103.955 -148.158 -345.602
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speciale arrangementen van ruim € 60.000. De reguliere baten van het SWV zijn € 36.000 hoger dan 
begroot. De bekostiging inzake de arrangementen is altijd moeilijk in te schatten.   
 
Vergeleken met 2019 is er een positief verschil van € 785.039. Het grote verschil met 2019 komt 
met name door een wijziging in verantwoording in de boekhouding. De vergoeding van de SWV’s 
voor detachering van personeel wordt sinds 2020 verantwoord als doorbetaling SWV (in 2019 nog 
als detachering personeel onder overige baten).  

 
Overige overheidsbijdragen/subsidies 
Inkomsten uit overige overheidsbijdragen/subsidies (bijdragen sportonderwijs beide regio’s, 
huurvergoeding gemeente Tiel en inkomsten doordecentralisatie Nijmegen) zijn strak in lijn met de 
begroting 2020. Daarnaast zijn er in 2020 gelden ontvangen van het Participatiefonds ad. € 116.499 
voor de herwaardering van functies onderwijsondersteunend personeel. Dit verklaart dan ook 
direct het verschil van € 116.180 met de begroting en met 2019.   

 
Overige baten 
In 2020 zijn de overige baten ruim € 100.000 lager uitgevallen dan begroot. De voornaamste 
afwijking betrof inkomsten voor begrote detachering ad € 110.000. Vergeleken met 2019 is er een 
negatief verschil van € 983.946. Zoals eerder aangegeven komt dit door een wijziging in 
verantwoording in de boekhouding (zie bekostiging vanuit het SWV).  
 
Rechtmatigheid en doelmatigheid 
Binnen het financiële beleid is doelmatigheid en rechtmatigheid een voornaam issue. Het bestuur 
en RvT zien er op toe dat de gelden rechtmatig besteed worden en dat er bijvoorbeeld ook niet te 
veel geld gaat naar gebouwen, maar ten goede komt aan de leerlingen.  
 
Bevoegd gezag stuurt er nadrukkelijk op om baten en lasten in evenwicht te houden. Realisatie 
2020 en 2019 laat een redelijk goede verhouding zien. Zeker als we de aanvullende bekostiging in 
het correcte jaar, 2020 in plaats van 2019, acht nemen.  
     

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2 Lasten 

De totale gerealiseerde lasten (exclusief financiële lasten) bedroegen in 2020 € 9.423.724 en zijn 
daarmee € 211.661 (+ 2,3%) hoger uitgekomen dan de jaarbegroting. Vergeleken met 2019 is er 
een positief verschil van € 743.461 (+ 8,6%).  
 
Personele lasten 
De totale personeelslasten (na aftrek van ontvangen uitkeringen UWV) 2020 hebben de begroting 
met € 267.015 (3,4%) overschreden en bedroegen € 8.219.217 op een vastgestelde jaarbegroting 
van € 7.952.202. Vergeleken met 2019 zijn de personeelslasten € 708.919 hoger (9,4%) 

Entrea Onderwijs 2020 2020 2019 

 Realisatie Begroting Realisatie 

Verhouding baten : lasten 96,34% 98,39%  101,20% 

Verhouding baten : lasten                        
exclusief aanvullende 
bekostiging PO 

   100,74% 
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De lonen en salarissen overschrijden de begroting met € 453.832 en overschrijden 2019 met € 
793.242. Dit komt door een hogere inzet dan begroot en een hogere inzet vergeleken met 2019. 
Tegenover deze extra lasten staan uitkeringen van het UWV die de begroting overschrijden met € 
20.000 en 2019 met € 40.000.  
 
Realisatie van het aantal fte’s 112,40 tegenover begroot 103,92 laat zien dat er een veel hogere 
inzet was. In 2019 was er gemiddeld aan fte’s ingezet 105,50. De hoge inzet komt mede door het 
hoge verzuimcijfer. Dit brengt met zich mee dat er ook vervanging moet worden ingezet. De kosten 
hiervan komen geheel voor de Stichting, aangezien Stichting Entrea niet aangesloten is bij het 
Vervangingsfonds. Daarnaast is reductie in de reguliere formatie het belangrijke speerpunt.  
 
De overige personeelslasten laten een onderschrijding van ruim € 110.000 (14,0%) zien t.o.v. de 
begroting 2020. Er heeft in 2020 een vrijval plaatsgevonden van de voorziening jubilea van € 35.000. 
Daarnaast laat de post externe inleen een flinke onderschrijding zien van € 147.000. Er is voor 2020 
een verzekering WGA-ERD afgesloten. De kosten hiervan bedragen € 50.000 en waren niet begroot. 
Ook zijn de reis- en verblijfkosten € 43.000 hoger dan begroot en € 47.000 hoger dan 2019.  

 
Afschrijvingen 
De afschrijvingskosten 2020 liggen € 22.800 (13,6%) onder het niveau van de jaarbegroting door 
lagere investeringsuitgaven dit jaar. Vergeleken met 2019 zijn de kosten € 11.750 hoger dan 2019. 
Dit verschil wordt veroorzaakt door een hoger investeringsvolume in 2020 ten opzichte van 
voorgaande jaren.  
 
Huisvestingslasten 
De totale huisvestingslasten 2020 bedragen € 705.536 en blijven daarmee circa € 16.150 (2,2%) 
onder de jaarbegroting van € 721.688. De kosten voor onderhoud, energie en water en 
schoonmaakkosten zijn een stuk lager uitgevallen voor in totaal € 102.128. Vergeleken met 2019 
zijn deze kosten € 72.388 lager.  In de begroting werd al rekening gehouden met onderhoudskosten 
die vooruitlopen op de herhuisvesting van 3 naar 2 locaties. De huurkosten zijn € 80.000 hoger dan 
zowel begroot 2020 en realisatie 2019. De reden hiervoor betreft huisvesting van vier klassen van 
De Bron op de locatie in Nijmegen. Daarnaast wordt hde afwijking veroorzaakt voor een 
verschuiving van boeken van de beheerskosten van onderhoud naar huur. 
 
Overige lasten 
De uitgaven aan overige lasten 2020 bedroegen € 168.628 en zijn circa € 4.200 (2,5%) lager 
geëindigd dan de jaarbegroting. Binnen de overige lasten zien we wel wat grotere verschillen. De 
accountantskosten zijn € 17.000 lager uitgevallen en de uitgaven voor de leerling activiteiten zijn € 
22.150 lager uitgevallen. Dit komt met name vanwege de pandemie. Geld volgt leerling zijn € 16.600 
terwijl hier niets voor begroot was. Ook zijn de reproductiekosten € 27.400 hoger dan begroot, dat 
ook met name komt vanwege het extra drukwerk.  
 
Vergeleken met 2019 zijn de overige lasten € 35.000 lager. De accountantskosten zijn € 31.000 lager 
uitgevallen en de leerling activiteiten zijn € 25.000 lager uitgevallen, vanwege de pandemie. 
Daarentegen zijn de reproductiekosten € 31.000 hoger.  
 
Leermiddelen 
De leermiddelen voor 2020 bedragen € 184.979. Vergeleken met begroot is dit € 12.000 lager en 
vergeleken met 2019 is dit € 36.000 hoger. De ICT kosten zijn € 74.000 hoger uitgevallen dan 2019 
en € 15.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit ligt met name aan het thuis lesgeven van de 
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leerlingen tijdens de lockdown. De leermiddelen daarentegen zijn weer lager uitgevallen dan 
begroot met € 29.000 en lager dan 2019 met € 44.000. 
 
Financiële baten en lasten 
Het financiële resultaat ligt onder het niveau van de begroting als gevolg van lagere rentebaten 
(lage rentestand). Er is geen sprake van een statutaire regeling omtrent het resultaat. Het resultaat 
wordt toegevoegd aan de reserves. 
 

3.4  Balans 

Onderstaand overzicht geeft de balans weer over 2020 en 2019.  
 

 
 
➢ Activa 
- De materiële vaste activa is toegenomen met € 37.000, veroorzaakt door diverse investeringen 
die plaats hebben gevonden in 2020.  
- De vorderingen zijn in 2020 ongeveer € 178.000 lager dan in 2019. Dit komt grotendeels door de 
vorderingen op het SWV. De stand van de vorderingen op het SWV waren in 2019 € 232.000 hoger. 
Daarentegen zijn er diverse posten die per 31-12-2020 nog niet ontvangen, zoals de vergoeding van 
de gymzaal en UWV uitkeringen.  

Entrea Onderwijs Realisatie Realisatie

2019 2020

1. Activa

1.1 Immateriele vaste activa 0 0

1.2 Materiele vaste activa 1.300.164 1.337.194

1.3 Financiele vaste activa 0 0

Vaste activa 1.300.164 1.337.194

1.5 Vorderingen 864.187 686.798

1.7 Liquide middelen 1.032.535 664.409

Vlottende activa 1.896.722 1.351.207

Totale activa 3.196.886 2.688.401

2. Passiva

Algemene reserve 1.945.904 1.640.498

Bestem.res.publiek 107.408 67.212

2.1 Eigen vermogen 2.053.312 1.707.710

2.2 Voorzieningen 106.501 71.852

2.3 Langlopende schulden 0 0

2.4 Kortlopende schulden 1.037.073 908.839

Totale passiva 3.196.886 2.688.401
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- De stand van de liquide middelen is lager per 31-12-2020. Dit komt grotendeels door het negatieve 
exploitatieresultaat.  
 
➢ Passiva 
- Het eigen vermogen is afgenomen met € 345.602 vanwege het negatieve resultaat. De 

bestemmingsreserve publiek is afgenomen omdat de lasten van de bestemmingsreserve 
bijzondere en aanvullende bekostiging, de bestemmingsreserve die is gevormd in 2019, volledig 
in 2020 zijn gevallen.   

- - De voorziening is per 31-12-2020 ongeveer € 34.500 lager vergeleken met 31-12-2019 
vanwege een vrijval in de voorziening jubilea.  

- - De kortlopende schulden zijn per 31-12-2020 € 128.234 lager vergeleken met 31-12-2019. Dit 
komt grotendeels door de vooruitontvangen groeibekostiging in 2019.   

 

3.5  Coronacrisis 

Het coronavirus heeft zich vanaf februari 2020 verspreid als een wereldwijde pandemie covid-19. 
Op 15 maart 2020 werd in Nederland de intelligente ‘lockdown’ afgekondigd. Diverse maatregelen 
zijn genomen om de verspreiding van het virus te beperken. De scholen zijn medio maart gesloten. 
Leerlingen en leerkrachten dienen zoveel mogelijk thuis te blijven. De eindtoets voor groep acht 
kwam te vervallen. Onderwerpen als het opschalen van de IC-capaciteit, respect voor 
medewerkers in de zorg, groepsimmuniteit, solidariteit en een 1,5-meter samenleving waren het 
gesprek van de dag. Voor onze scholen betekende dit het organiseren van thuisonderwijs op 
afstand. Hiervoor verdienen de medewerkers alle lof. Op korte termijn moesten er lespakketten 
samengesteld, verbindingen gelegd etc. Ook een pluim naar de ouders. Zij hebben hun kinderen 
goede ondersteuning gegeven. 
 
Per 11 mei zijn de scholen deels opnieuw opengesteld. Per 8 juni zijn scholen weer volledig 
opengegaan, waarbij de nodige voorzorgsmaatregelen in acht moeten worden genomen. Ook voor 
het nieuwe schooljaar vroeg dit extra inspanning en alertheid van de organisatie. De financiële 
impact voor het schoolbestuur lijkt mee te vallen, er is sprake van extra onderhoud en 
schoonmaakkosten. 
 
Op woensdag 16 december 2020 moest de scholen opnieuw gesloten worden, omdat Nederland 
in harde ‘lockdown’ ging. Belangrijke zaken die op korte termijn georganiseerd moesten worden 
zijn het lesaanbod, protocollen voor les geven op afstand, aan- afwezigheidsregels, 
quarantaineregels, noodopvang organiseren voor kinderen van ouders met vitale beroepen en de 
kwetsbare kinderen. Deze schoolsluiting duurde uiteindelijk tot maandag 8 februari 2021. 
 
 

3.6  Allocatie van middelen  

Stichting Entrea onderwijs ontvangt haar bekostiging vanuit het ministerie van OCW en deze wordt 

per BRIN nummer toegekend. De stichting kent twee BRIN nummers.  

 

De 3 scholen die gevestigd zijn in Nijmegen worden gefinancierd vanuit BRIN 00ON. De school in 

Tiel wordt gefinancierd vanuit BRIN 14OP. Het bestuur van stichting Entrea onderwijs heeft ervoor 

gekozen de beschikbaar gestelde middelen rechtstreeks toe te laten komen aan de betreffende 
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regio’s. Daar waar geldt dat er meerdere vestigingen in een regio zijn (zoals het geval is in de regio 

Nijmegen), worden de totale middelen van deze BRIN, verdeeld over de locaties op basis van 

leerling aantallen. 

Het bestuur heeft er bewust voor gekozen om bekostiging rechtstreeks toe te laten komen aan de 

regio om vervolgens het leerlingaantal als verdeelsleutel te kiezen voor eventuele verdere 

verdeling naar schoollocaties. Dit maakt dat regio’s of vestigingen hun eigen verantwoordelijk 

krijgen en voelen om met de beschikbare middelen de juiste keuzes te maken wat betreft 

personele en materiele zaken. 

Het is aan Raad van Bestuur en de directie om de gelden te besteden aan zaken die de 
onderwijskwaliteit en eindopbrengsten verder borgen en bevorderen.  
Rijksbijdragen in formatie voor personeel, zware ondersteuning, personeel en arbeid, 
werkdrukvermindering, prestatiebox, komen volledig ten goede aan de school. 
Onderwijsachterstanden is niet aan de orde.  
 
De personeelslasten, afschrijvingslasten, huisvestingslasten, leermiddelen en overige lasten 
komen ook direct ten laste van de scholen.  
 
Voor ondersteunende diensten is er een SLA (zie paragraaf 4.3) afgesproken. De kosten voor de 
SLA zijn verdeeld over de locaties Tiel en Nijmegen op basis van de verdeelsleutel aantal leerlingen. 
In de meerjarenbegroting worden de bedragen opgenomen en geadministreerd. 
 

3.7  Aanpak werkdruk 

In het regeerakkoord is aandacht besteed aan de hoge werkdruk in het onderwijs, dit heeft geleid 
tot het werkdrukakkoord waarmee na enkele prijsaanpassingen voor schooljaar 2019-2020 het 
bedrag is vastgesteld op € 229,21 per leerling. Voor schooljaar 2020-2021 komt tot nu toe € 251,38 
per leerling beschikbaar voor dit doel.  
 

Met de teams zijn per locatie bijeenkomsten geweest over hoe de middelen in zetten om tot 
werkdrukverlaging te komen. Het plan wat hieruit is ontstaan is voorgelegd aan de MR-en die 
toestemming heeft gegeven om de gewenste plannen uit te voeren. Dit heeft geleid tot de volgende 
ondersteuning: 

- Nijmegen: meer uren leerkracht zodat bij alle leerkrachten ruimte ontstaat voor klassenbezoeken 
en collegiale consultatie, ICT ondersteuning en geld voor teambuilding. 

- Tiel: extra uren leerkracht. 
 
 

Bestedingscategorie 

Beschikbaar  
bedrag 
Kalenderjaar 
2020 

Besteed bedrag 
Kalenderjaar 
2020 Toelichting 

Personeel € 119.592 119.592 Uitbreiding uren 

Materieel    

Professionalisering    

Overig    
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3.8  Continuïteitsparagraaf 

3.8.2 Leerlingen 

 
 
De actuele leerlingaantallen van 375 per 1 oktober 2020 is lager dan de begroting 2020 met 406 
leerlingen voor 1 oktober 2020 en lager dan de prognose in de MJB 2021-2025 met 382 leerlingen 
voor 1 oktober 2020. Er is sprake van een (onverwacht) grote terugval in leerlingen. Voor de jaren 
hierna is de prognose een stabiliserend leerlingaantal.  

3.8.2 FTE 

 
 
De rijksbekostiging wordt ontvangen op systematiek T-1. In de begroting is er als maatregel voor 
2021 een taakstellende reductie in formatie opgenomen. Het aantal ingezette fte’s in 2020 is hoger 
dan begroot, dat mede te wijten is aan het hoge ziekteverzuim. Stichting Entrea heeft in 2020 te 
kampen gehad met een aantal langdurig zieken. Zoals eerder aangegeven is reductie in de reguliere 
formatie het belangrijkste speerpunt.  

 
Het aantal ingezette fte’s wordt in evenwicht gehouden met de ontwikkeling van het aantal 
leerlingen. Dit is een constant proces en aandachtspunt binnen de beleidsvoering. De personele 
bezetting op basis van het vastgestelde formatieplan 2020-2021 en het normatief kader dat op dit 
moment opgesteld wordt, is leidend voor de inzet van formatie van 2021 en later.  
 
Enkele medewerkers bereiken de komende jaren de AOW-gerechtige leeftijd.  
 

Aantal leerlingen

Vorig jaar 

(T-1)

Verslagjaar 

(T)                

1-10-2020

Prognose 

T+1

Prognose 

T+2

Prognose 

T+3

Nijmegen 245 210 216 216 216

Tiel 167 165 166 166 166

Totaal 412 375 382 382 382

Aantal leerlingen

Vorig jaar 

(T-1)

Verslagjaar 

(T)                

1-10-2020

Prognose 

T+1

Prognose 

T+2

Prognose 

T+3

Directie 4,9 5 5 5 5

Onderwijzend personeel 58,5 61,8 54,8 52 52

Ondersteunend personeel 42,1 45,6 42 40 40

Totaal 105,5 112,4 101,8 97 97
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De medewerkers die met pensioen gaan zijn relatief duur en zullen afhankelijk van de ontwikkeling 
van het leerlingaantal, worden vervangen door jongere medewerkers in lagere salarisschalen. In de 
meerjarenbegroting is nog geen besparing opgenomen. Medewerkers zijn in eerste instantie fictief 
budget neutraal vervangen. De exploitatie resultaten van 2021 tot en met 2024 kunnen hierdoor 
mogelijk nog een positieve impuls krijgen. Hier staat wel tegenover dat de GGL daalt door 
pensionering en hierdoor de bekostiging ook weer zal dalen. 
 
De verhouding tussen de personele lasten ten opzichte van de rijksbijdragen zullen gemonitord 
moeten blijven worden. De inspectie hanteert <95% als norm om te beoordelen of de continuïteit 
niet in gevaar is.  

 
 
De trend laat de komende jaren voor Entrea Onderwijs een mooie dalende, stabiele lijn zien. Dit 
betekent dat het tot zover geen risico’s met zich meebrengt.  

  

Jaar

Aantal 

medewerkers FTE

AOW 

leeftijd

2021 1 0,9 66 + 4 mnd

2022 0 0 n.v.t.

2023 3 1,7 66 + 10 mnd

2024 1 0,6 67

2025 3 2,1 67

Totaal 8 5,3

2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024

Realisatie Begroting Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting

104,24% 95,05% 98,27% 94,29% 92,47% 93,14% 93,70%

Verhouding personele lasten t.o.v. Rijksbijdragen
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3.8.3 Staat van baten en lasten  

 

      
 
Voor uitgangspunten op het gebied van aantal leerlingen en FTE wordt verwezen naar hoofdstuk 3.7.1 
en 3.7.2. Met betrekking tot de begroting 2021 zijn de volgende grondslagen gehanteerd: 
 
➢ Baten 

- De materiële bekostiging van ministerie v. OC&W van 8 oktober 2020 is leidend geweest voor de 
materiële begroting vanaf 2021. Deze worden gecombineerd met de actuele leerlingaantallen van 
1 oktober 2020 en prognoses vanaf 1 oktober 2021. Voor deze bekostigingsparameters is de 
indexatie vastgesteld op circa 1,2% ten opzichte van 2020.  

- Voor de personele baten zijn de leerlingaantallen van 1 oktober 2019 (412 lln.) en 1 oktober 2020 
(382 lln.) leidend. Er is sprake van een (onverwacht) grote terugval in leerlingen. Voor de jaren 
daarna is de prognose een stabiliserend leerlingaantal. De doorverwijzingen per 1 februari 
aanstaande zijn tot nu toe tegenvallend. Kinderen met gedragsproblemen vallen minder op door 
de coronacrisis.  

- Voor de bekostiging zijn de door het ministerie van OC&W op 4 september 2020 gepubliceerde 
(schooljaar) parameters het uitgangspunt. Het kernonderwijs van Entrea Lindenhout is Speciaal 
Onderwijs, cluster 4. Ze worden gecombineerd met de gemiddeld gewogen leeftijd (GGL) van de 
formatie voor schooljaar 2020-2021. De toekomstige gemiddelde leeftijd is uiteraard afhankelijk 
van toekomstige formatieve ontwikkelingen en voor de komende jaren gelijk gehouden.   

- De gelden voor de vermindering van de werkdruk zijn de laatste jaren stapsgewijs verhoogd tot 
een niveau van € 502,76 per leerling (voortgezet) speciaal onderwijs. Ze zijn verwerkt binnen de 
inkomsten voor Personeel & Arbeid (P&A) van € 1.045,65 per leerling.  

  

Entrea Onderwijs Begroting Begroting Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024

3. Baten

3.1 Rijksbijdragen 7.928.257 7.647.528 7.647.528 7.647.528

3.2 Overige overh.bijdr. & - subs. 124.500 124.500 124.500 124.500

3.5 Overige baten 505.978 539.078 539.078 539.078

Totaal baten 8.558.735 8.311.106 8.311.106 8.311.106

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 7.475.683 7.071.850 7.122.847 7.165.796

4.2 Afschrijvingen 155.333 169.663 171.540 177.388

4.3 Huisvestingslasten 689.718 689.718 689.718 689.718

4.4 Overige lasten 221.800 151.400 151.400 151.400

4.5 Leermiddelen 239.900 232.100 232.100 232.100

Totaal lasten 8.782.434 8.314.731 8.367.605 8.416.402

Financiele baten en lasten -650 -300 -300 -300

Netto resultaat -224.349 -3.925 -56.799 -105.596
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De toenamen zijn eerder doorgevoerd dan het oorspronkelijke convenant “extra geld voor 
werkdrukvermindering en tekorten onderwijspersoneel” van 1 november 2019. In hoeverre en 
met hoeveel ze nog blijven groeien is onzeker. In de meerjarenbegroting is het bedrag per leerling 
constant gehouden (voorzichtigheidsprincipe).  

- De regeling personele bekostiging voor een schooljaar wordt drie keer per jaar gepubliceerd. De 
eerste keer in april voorafgaand aan het schooljaar, de tweede keer in september gedurende het 
schooljaar en de derde – definitieve -  regeling bekostiging personeel in september na afloop van 
het schooljaar. Dit maakt het proces van begroten en analyseren complex. Ter illustratie, de 
ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van leraren van scholen voor 
speciaal, voortgezet onderwijs is ten opzichte van schooljaar 2018-2019 met 3,565% toegenomen 
in de definitieve bekostiging voor 2019-2020. De tweede regeling bekostiging voor schooljaar 
2020-2021 is vervolgens 1,638% toegenomen ten opzichte van de definitieve regeling bekostiging 
personeel voor 2019-2020. Dit is te bestempelen als compensatie voor de gestegen personele 
lasten (indexatie).  

- De bekostiging van de prestatiebox gelden is voor 2020-2021 verhoogd naar € 203,68 per leerling.  
Deze gelden zijn bestemd voor opbrengst gericht te werken, professionalisering leraren en 
culturele activiteiten. Voor cultuur is deze component € 16,37 per leerling. De middelen vanuit de 
prestatiebox worden net zoals in 2020 ingezet voor professionalisering en ontwikkeling 
doorgaande leerlijn “leren leren” en de leerlijn sociaal emotionele ontwikkeling. 
De bekostiging uit dit bestuursakkoord loopt in 2020-2021 af. De minister heeft aangegeven dat 
hij deze regeling wil voortzetten voor het primair onderwijs, alleen mogelijk geïntegreerd in 
Lumpsum en een aanvullende bekostigingsregeling. In de meerjarenbegroting is een stabiel bedrag 
per leerling begroot.    

- Dat de rijksbekostiging vereenvoudigd gaat worden vanaf 2023 is in deze begroting buiten 
beschouwing gelaten. Een gelijke gedragslijn is gevolgd. 

- Verder zijn baten waarvan het voortbestaan onzeker is, niet begroot (voorzichtigheidsprincipe).  
 
➢ Lasten 

- De loonkostenbegroting is gebaseerd op de geldende CAO PO 2019-2020. De loonkosten-
begroting is opgesteld op medewerker niveau rekening houdend met eventuele periodieken, 
toeslagen en actuele premies van het Participatiefonds (PF) en Pensioenfonds. Met hoeveel het 
percentage van het Pensioenfonds exact zal stijgen, is bij opmaak van de begroting nog onbekend. 
Ervaring leert dat het kabinet deze mutaties in loonkosten compenseert via de 
referentiesystematiek. In de begroting is van dit uitgangspunt van compensatie uit gegaan.  

- De personele bezetting op basis van het vastgestelde formatieplan 2020-2021 is leidend voor de 
inzet van formatie. Er is rekening gehouden met het eigen risico dragerschap (ERD) voor ziekte, 
ouderschapsverlof en duurzame inzetbaarheid. Medewerkers waarvoor detacheringsopbrengsten 
worden ontvangen, zijn ook begroot in de salarislasten. Het uitgangspunt is dat de tijdelijken en 
medewerkers die gefinancierd worden uit de werkdrukmiddelen verlengd worden na schooljaar 
2020-2021. Er is sprake van flexibiliteit in de formatie.  

- De leerling aantallen vielen tegen per 1 oktober 2020. Daarom is een taakstellende bezuiniging in 
de begroting opgenomen van 8 Fte structureel per 1 augustus 2021. Verdeeld over 7 Fte voor 
Nijmegen en 1 Fte voor Tiel. 
De directie heeft de ambitie om deze bezuinigingen te realiseren. Gezien de leerling ontwikkeling 
is enerzijds een aanzienlijke besparing op formatie noodzakelijk. Anderzijds bestaat ook de 
behoefte om binnen het Speciaal Onderwijs ruimte te houden om de instroom aan leerlingen te 
kunnen plaatsen. Beleidsmatig is het balanceren tussen plaatsingsruimte houden en de formatie 
terugdringen.  

- Overige personele kosten op basis van info vanuit de directie, ervaringscijfers en cao-afspraken.  
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Hiervan is de grootste post voor 2021 inhuur derden € 150.000 Nijmegen en € 262.000 Tiel. Van 
deze post is € 142.500 van Nijmegen en € 107.500 van Tiel voor SLA bedoeld. De overige 
inhuurlasten inzake Tiel bestaan onder andere uit de inhuur van directie van Tiel, detacheringen 
SWV Rivierenland, ambulante begeleiding en de inhuur van therapeuten. De totale inhuur kosten 
zijn ca. € 170.000 lager dan in de begroting 2020. Deze overige personele lasten omvat verder 
scholing, kosten woon-werkverkeer, vrijwilligers, bedrijfsgezondheidsdienst, representatie en 
kosten Ixperium € 15.000 Nijmegen en € 11.000 Tiel. Deze laatste post is de meest bijzondere 
afwijking met begroting 2020. Een beleidsdoelstelling die mogelijk uit de reserves gefinancierd kan 
worden bij opmaak van de jaarrekening 2021. 

- Afschrijvingslasten o.b.v. afschrijvingen van bestaande activa in combinatie met afschrijvingen ten 
aanzien van toekomstige investeringen. De totale investeringsambitie voor 2021 is € 267.515, 
waarvan ICT met 28% het grootste aandeel heeft. De nieuwe investeringen genereren € 15.000 
van de totale € 155.000 afschrijvingskosten in 2021. De Meerjaren investeringsplannen per locatie 
volgen later. 

- Huisvestingslasten overwegend op basis van bestaande contracten, net als administratie- en 
beheerslasten, inventaris- apparatuur  en leermiddelen en de overige lasten. 

 
De scholen van Entrea Onderwijs kennen een beleidsrijke begroting waarbij de opdracht vanuit 
bestuur is om op 0 te begroten (geen winst, geen verlies). Kijkend naar de meerjarenbegroting, laat 
het een structureel negatief resultaat zien. Dit resultaat is deels te verklaren door het dalende 
leerlingaantal en het steeds meer wegvallen van de gelden vanuit het samenwerkingsverband. Om 
aan sluitende begroting te komen, wordt hard gewerkt.  

 

3.8.4 Balansontwikkeling 

De meerjaren balanspositie is onder meer gebaseerd op onderstaande investeringsplannen.  

 

 
De meerjaren exploitatiebegroting leidt tot een balansontwikkeling voor 2020 t/m 2025. Waarbij 
de eindbalans over 2019 het vertrekpunt is geweest.  

 

Investeringen 

Entrea

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Begroting 

2025

Inventaris 53.000         48.000         -                -                -                

Gebouw 30.000         -                -                -                -                

Verbouwingen -                20.000         -                -                -                

Meubilair 34.500         64.500         11.000         9.000           9.000           

Software -                -                -                -                -                

Installaties -                -                -                -                -                

Leermethoden 35.000         -                12.000         -                12.000         

Hardware 75.010         68.010         51.010         51.010         30.010         

Tuinen en wegen 40.000         20.000         -                -                -                

Totaal 267.510       220.510       74.010         60.010         51.010         
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Uit de bovenstaande balans blijkt:  
 
✓ Eigen vermogen / algemene reserve daalt stapsgewijs naar de normering van de Inspectie. De 

reserves worden ingezet voor specifieke uitgaven zoals aanloopkosten initiatieven, 
kwaliteitsimpuls onderwijs, e.d.  

✓ Het saldo van de materiële vaste activa is afhankelijk van de  investeringsambitie.  
De liquide middelen blijven op aanvaardbaar niveau om aan de verplichtingen te voldoen. 
 
 

 

  

Entrea Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023 2024

1. Activa

1.1 Immateriele vaste activa 0 0 0 0 0

1.2 Materiele vaste activa 1.337.194 1.299.192 1.350.044 1.252.519 1.135.146

1.3 Financiele vaste activa 0 0 0 0 0

Vaste activa 1.337.194 1.299.192 1.350.044 1.252.519 1.135.146

1.4 Voorraden 0 0 0 0 0

1.5 Vorderingen 686.798 500.000 500.000 500.000 500.000

1.6 Effecten kortlopend 0 0 0 0 0

1.7 Liquide middelen 664.409 730.611 675.834 716.560 728.337

Vlottende activa 1.351.207 1.230.611 1.175.834 1.216.560 1.228.337

Totale activa 2.688.401 2.529.803 2.525.878 2.469.079 2.363.483

2. Passiva

Algemene reserve 1.640.498 1.363.302 1.359.377 1.302.578 1.196.982

Bestem.res.publiek 67.212 100.000 100.000 100.000 100.000

Bestem.res.publiek 0 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

Overige reserves en fondsen

2.1 Eigen vermogen 1.707.710 1.423.302 1.419.377 1.362.578 1.256.982

2.2 Voorzieningen 71.852 106.501 106.501 106.501 106.501

2.3 Langlopende schulden 0 0 0 0 0

2.4 Kortlopende schulden 908.839 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Totale passiva 2.688.401 2.529.803 2.525.878 2.469.079 2.363.483
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3.8.5 Kasstroomoverzicht 

In het kasstroomoverzicht op de volgende pagina sluit het eindsaldo liquide middelen 2020 niet aan 
op het beginsaldo liquide middelen van 2021. Het kasstroomoverzicht vanaf 2021 is namelijk 
gebaseerd op de MJB 2021-2025 en hier is bij de bepaling van het eindsaldo liquide middelen 2020 
/ beginsaldo liquide middelen 2020 gerekend met een prognose vanuit 2020, die dus afwijkt ten 
opzichte van de realisatie 2020. 
 
Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van het saldo liquide middelen. Voor 2020 
is er sprake van een afname van ruim € 368.000; grotendeels veroorzaakt door het negatieve 
exploitatieresultaat. In 2021 zullen de liquide middelen licht stijgen als gevolg van een positiever 
resultaat, daarentegen hogere investeringsuitgaven. Na 2021 dalen de liquide middelen licht als 
gevolg van hoge investeringsuitgaven. Vanaf 2023 stijgen de liquide middelen weer. Dit is 
veroorzaakt door de exploitatieresultaten en lagere investeringen dan respectievelijk de 
afschrijvingskosten.  
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Entrea Onderwijs

Kasstroom

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat baten en lasten: € 104.479 -€ 344.756 -€ 223.699 -€ 3.625 -€ 56.499 -€ 105.296

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen € 133.615 € 145.364 € 155.333 € 169.663 € 171.540 € 177.388

Mutaties voorzieningen -€ 11.614 -€ 34.649 € 0 € 0 € 0 € 0

€ 122.001 € 110.715 € 155.333 € 169.663 € 171.540 € 177.388

Verandering in vlottende middelen

- Vorderingen € 149.984 € 177.389 € 200.000 € 0 € 0 € 0

- Effecten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

- Kortlopende schulden € 132.118 -€ 128.234 € 0 € 0 € 0 € 0

€ 282.102 € 49.155 € 200.000 € 0 € 0 € 0

Kasstroom uit bedrijfsoperaties € 508.582 -€ 184.886 € 131.634 € 166.038 € 115.041 € 72.092

Ontvangen interest € 161 € 173 € 150 € 0 € 0 € 0

Betaalde interest -€ 685 -€ 1.019 -€ 800 -€ 300 -€ 300 -€ 300

-€ 524 -€ 846 -€ 650 -€ 300 -€ 300 -€ 300

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten € 508.058 -€ 185.732 € 130.984 € 165.738 € 114.741 € 71.792

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in financiele vaste activa € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Investeringen in materiele vaste activa -€ 189.234 -€ 182.394 -€ 267.515 -€ 220.515 -€ 74.015 -€ 60.015

(des)investeringen financiele vaste activa € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

-€ 189.234 -€ 182.394 -€ 267.515 -€ 220.515 -€ 74.015 -€ 60.015

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -€ 189.234 -€ 182.394 -€ 267.515 -€ 220.515 -€ 74.015 -€ 60.015

Mutatie liquide middelen € 318.824 -€ 368.126 -€ 136.531 -€ 54.777 € 40.726 € 11.777

Beginstand liquide middelen € 713.711 € 1.032.535 € 867.142 € 730.611 € 675.834 € 716.560

Mutatie liquide middelen € 318.824 -€ 368.126 -€ 136.531 -€ 54.777 € 40.726 € 11.777

Eindstand liquide middelen € 1.032.535 € 664.409 € 730.611 € 675.834 € 716.560 € 728.337

2024

Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022 2023
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3.8.1 Kengetallen 

 

 
 
De signaleringsgrenzen zijn door Po-Raad bepaald en geven een indicatie over de vermogenspositie 
op korte en midden-lange termijn van de stichting.  
 
Voor Entrea Onderwijs is de ontwikkeling van de kengetallen een stuurmechanisme om 
transparantie en vergelijkbaarheid te vergroten, maar ook om dialoog te voeren over bijvoorbeeld 
continuïteit en om aanvullende acties tijdig in gang te zetten.  
 
Als we kijken naar de gerealiseerde resultaten van de kengetallen over 2020 in combinatie met de 
begroting voor 2021 en later, ook dan vertonen de kengetallen positieve, stabiele trends die een 
gezonde financiële beleidsvoering weerspiegelen. Het resultaat over 2021 t/m 2024 is daarentegen 
wel negatief, maar positiever dan hiervoor.  
 
De rentabiliteit laat de komende jaren een negatieve ontwikkeling zien. Wel lijkt het steeds kleiner 
te worden. Er is echter wel grip op de financiële situatie. Gelden worden besteed aan het onderwijs 
en niet onnodig opgespaard. Er worden voor de komende jaren geen cash-flow problemen 
verwacht. Liquiditeit blijft boven de ondergrens van 0,75. CvB en directie heeft de intentie om 
impulsen te blijven geven aan de onderwijsontwikkeling en niet het onnodig oppotten van gelden. 
Daarvoor is ruimte beschikbaar. Doelstelling is en blijft dat de continuïteit van de stichting geen 
gevaar loopt en risico’s beheerst blijven. De ratio solvabiliteit 2 bevestigt dat de financiële 
continuïteit gewaarborgd is. 
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4 Toekomstige ontwikkelingen  

4.1 Corona 

De Corona crisis heeft als gevolg gehad dat de scholen in 2020 een aantal weken hun deuren 
hebben moeten sluiten. De financiele impact hiervan staan in paragraaf 5.1 vermeld. Stichting 
entreaonderwijs heeft zoveel als mogelijk in het werk gesteld om, in de periode waarin de scholen 
gesloten waren, goed kwalitatief onderwijs op afstand te continueren. Nu de situatie zich lijkt te 
normaliseren, zal er gekeken worden of deze gedwongen andere manier van werken wellicht 
positieve elementen in zich heeft die in de toekomst ingezet kunnen worden. Alles met tot doel het 
leveren van kwalitatief goed onderwijs. 
 

4.2 Zorg binnen onderwijs 

De meeste van onze leerlingen (75 tot 80%) hebben naast de juiste ondersteuning vanuit het 
onderwijs ook aanvullende specialistische jeugdzorg of kinder-psychiatrie nodig. Deze zorgvraag 
van leerlingen in het speciaal onderwijs is soms voorliggend. Veelal is zorg binnen de 
onderwijssetting voorwaarde voor de leerlingen om onderwijs te kunnen volgen. De veelheid aan 
procedures, aanbieders en wachtlijsten die snelle inzet van de juiste zorg doen stagneren, hebben 
in 2019 landelijk aandacht gekregen. Juist de meest specialistische zorg is niet direct beschikbaar. 
In 2019 zijn de eerste stappen gezet om meer specialistische jeugdzorg vanuit entrea lindenhout 
binnen de onderwijsteams te realiseren door pedagogisch medewerkers op te nemen in de 
onderwijsteams. Deze ontwikkeling is door de coronapandemie in 2020 vertraagd maar wordt in 
schooljaar 21-22 geëffectueerd.   
 
              NPO nationaal programma onderwijs 
Er is het ministerie van onderwijs veel aan gelegen dat de schoolgaande generatie de mogelijke 
onderwijsachterstand ontstaan door de coronamaatregelen kan inlopen. Voor het schooljaar 2021-
2022 is de inschatting dat voor de ondersteuning aan scholen voor de inzet van de gekozen 
interventies om vertragingen bij leerlingen weg te werken, een bedrag van 700 euro per leerling 
beschikbaar is. Dit bedrag per leerling is een indicatie, om voorlopig vanuit te gaan. Uiterlijk in juni 
komt er meer duidelijkheid over het definitieve bedrag per leerling.  
 
Voor onderwijs entrea lindenhout heeft de beleidsmedewerker kwaliteit een stappenplan 
uitgewerkt met de volgende Uitgangspunten:  
- programma is gericht op aanpak en herstel bij alle leerlingen, in het bijzonder bij specifieke  

aandachtsgroepen.  
-  palet aan maatregelen met als kern meer en/of effectievere en meer gerichte onderwijstijd.  
-  gedurende twee schooljaren extra bekostiging en ondersteuning voor gepaste maatregelen  

op cognitief, executief en sociaal-emotioneel vlak. In te zetten voor een keuze uit een aantal  
effectief bewezen interventies.  

-  medezeggenschapsraad stemt in met inzet middelen; breed draagvlak binnen de organisatie.  
 

4.3 Service Level Argreement (SLA) 

Stichting entrea onderwijs is medio 2017 bestuurlijk gefuseerd met Stichting Entrealindenhout. De 
ondersteunende diensten voor onderwijs waren in deze nieuw opgerichte stichting ondergebracht. 
Deze stafdiensten verlenen ook de dienstverlening voor de jeugdzorg van entrea lindenhout.   
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De inspanning die door deze stafdiensten geleverd moest worden voor het opbouwen en behouden 

van noodzakelijke kennis van onderwijs wet-regelgeving, financiering en CAO was niet in 

verhouding ten opzichte van de omvang van de afdeling onderwijs van entrea lindenhout. 

In 2020 is de financiële en personele dienstverlening grotendeels overgedragen aan ONS 
onderwijsbureau. De totale dienstverlening van ONS en stafdienst entrea lindenhout moet binnen 
het voor onderwijs aan SLA begrootte bedrag van € 250.000 blijven. 
 
ONS  onderwijsbureau heeft eind 2019 de financiële én salarisadministratie overgenomen. In 2020 
volgde personeelsadministratie inclusief personeelsdossiers. De SLA die de stafdienst aan onderwijs 
entrea lindenhout levert wordt de komende jaren nader gespecificeerd, getoetst op nut en 
noodzaak en waar mogelijk vereenvoudigd. 

4.4 Normatief kader 

In het voorjaar van 2017 is in samenspraak met de teams en de (G)MR een nieuw uitgewerkt 
normatief kader opgesteld dat inhoudelijk draagvlak heeft in de teams en voldoet aan de 
kwaliteitseisen die wij willen bieden. Daarbij is gekeken naar specifieke functies die van belang zijn 
in de secundaire ondersteuning van de onderwijsbehoeften en welke aanvullende financiering 
hierbij mogelijk is (TLV-midden, Beschikking, Aanvullend Arrangement).  
 
Voor 2018 is in het normatief kader een aanpassing gedaan op de hoogte van de klassendeler van 
de groepen 1 en 2. Deze zal worden teruggebracht naar maximaal 12 leerlingen per klas waar nu 
de klassendeler een gemiddelde heeft van 13,5 leerling per klas.  
 
In 2019 is in basis het normatief kader conform 2018 voortgezet. Op directieniveau zijn enkele 
aanpassingen gedaan zodat er formatieve ruimte ontstond voor de inzet van locatieleiders. 
Regiodirectie is van 2 fte teruggebracht naar 1,5 fte. Locatieleiders aanstelling is gerelateerd aan 
personeelsformatie i.p.v. aan leerlingaantal.  
 
In 2021 wordt het normatief kader opnieuw aangepast met instemming van de GMR. In dit 
normatief kader worden o.a. aanpassingen gedaan in lijn met de nieuwe CAO. 
 
Regiodirecteur     1 fte Nijmegen 0,5 fte Tiel 
Stafmedewerker Kwaliteit    Bovenregionaal 0,7 fte 
Locatieleiders     per 25fte (ongeveer 35 medewerkers) 1 fte 
Leraar LB-LC     Per lesgroep 1,2 fte 
Leraarondersteuner     Uit de formatie onderwijsassistenten 
Onderwijsassistenten    Per lesgroep 0,75 fte 
IB-ers      Per lesgroep 2,5 uur/week 
RT-ers      Per lesgroep 0,07 fte 
Gedragswetenschappers    0,011 fte per leerling 
Onderwijskundig medew.    Per kind 5 klokuren 
Logopedisten     Per lesgroep Onderbouw 0,1 fte 
Intaker      Per kind 1,5 klokuren 
Maatschappelijk werk    Per kind 1,5 klokuren 
GMR/MR/Kerntaken                                           5 fte voor taken, knelpunten en bijzonderheden 
Secretaresse/administratie   Per 60 leerlingen 0,5 fte 
Conciërge/receptioniste    Per 60 leerlingen 0,2 fte 
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4.5 Inzet expertise in samenwerkingsverbanden 

In Stromenland is besloten om voor langlopende detacheringscontracten voor de inzet van de 
onderwijsondersteuners vanuit entrea lindenhout te kiezen. Deze worden per schooljaar 
vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst tussen onderwijs entrea lindenhout Nijmegen en 
SWV Stromenland.  
 
In Rivierenland heeft SWV BePO in 2019 besloten de middelen voor de ambulante begeleiding over 
te dragen aan de schoolbesturen. Na heroverweging van de positie en wijze waarop de ambulant 
begeleiders van entrea lindenhout voor BePO kan worden ingezet is `t Past opgericht. Een aparte 
dienst voor ambulante begeleiding met expertise gedrag. Deze dienst moest na startjaar 2019 
financieel onafhankelijk van onderwijs entrea lindenhout gaan opereren. Mede door corona is dit 
in 2020 onvoldoende gelukt. De partners die ’t Past hebben ingeschakeld waren wel zeer tevreden 
over de kwaliteit. De conclusie is met het samenwerkingsverband besproken dat het een te groot 
financieel risico is voor entrealindenhout om zelf een bureau als “t Past te exploiteren. Er vindt 
gesprek plaats om dit (deels) in 2021 over te dragen aan het samenwerkingsverband. 
 
Het SWV VO Rivierenland is doorgegaan met de inzet van begeleiding door de ambulante 
begeleiders van Entrea Onderwijs conform die van schooljaar 2018-2019. Ook staan ze positief 
tegenover de jaren na 2019-2020, maar willen de verdeling van de beschikbare middelen over de 
scholen gaan herzien en zelfs eventueel uitbreiden omdat er VO-scholen zijn bijgekomen. 

4.6 Duurzaamheid 

In Nijmegen verhuizen we naar nieuwe locatie in augustus 2022. In overleg met gemeente en 
huisvestingsadviseurs gaan we naar een duurzaam gebruik van gebouwen en middelen. 
 
Daarnaast voldoen we op dit moment aan het gezonde school concept, hierop blijven wij ook 
inzetten in de toekomst 
 
In de duurzame leeropbrengsten hebben we tijdens Corona gemerkt dat ouderbetrokkenheid een 
fundamentele factor is. Dit wordt een speerpunt voor 2021-2022, om de ouderbetrokkenheid te 
vergroten.  

4.7 Begroting kalenderjaar 2020 

Met ingang van augustus 2020 werd het nieuwe schoolplan van onderwijs entrea lindenhout van 
kracht. Hierin worden voor de schoolplan periode 2020-2024 de volgende beleidsdoelen 
beschreven:  
 
Onderwijskundig beleid: 

• Op onze scholen stellen de leerlingen samen met de leerkrachten ontwikkeldoelen op. 

• Op onze scholen is ICT- rijk onderwijs de basis om tegemoet te komen aan de 

ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen (gepersonaliseerd leren met ICT en ICT-

geletterdheid). 

• Op onze scholen zijn ouders partner.  

• Op onze scholen werken interprofessionele teams van onderwijs- en jeugdzorgprofessionals.  

• Onze scholen hebben een onderwijsconcept met een passend onderwijs-zorg aanbod voor alle 
leerlingen. 

• Onze leerkrachten zijn orthopedagogische en orthodidactische experts. 



 

45 
 

Personeelsbeleid: 

• De gesprekcyclus is vernieuwd. 

• Er is een compleet en passend begeleidingsplan voor onderwijzend en onderwijs 
ondersteunend personeel waarin beschreven staat welk proces doorlopen wordt om 
medewerkers te begeleiden. 

• Er is beleidsdocument voor de beoordeling van het functioneren van de medewerkers. Er is 
duidelijk omschreven hoe de gesprekkencyclus doorlopen wordt en welke methode hiervoor 
wordt gebruikt. 

• Er is een huisacademie ingericht voor professionalisering en ontwikkeling waarin we 
verbinden, inspireren en kennisdeling stimuleren. 

Financieel beleid: 

•  Er zijn binnen de samenwerkingsverbanden waartoe wij behoren sluitende afspraken maken 
over het overdragen van het leerlingenbudget bij tussentijdse plaatsing op een andere school. 

Kwaliteitsbeleid: 

• Bestuur en raad van toezicht zijn opgenomen in de kwaliteitszorgcyclus en sturen actief op de 
onderwijskwaliteit.   

• Onze eigen aspecten van kwaliteit hebben we beschreven.  

• We hebben een auditsysteem vormgegeven voor de basiskwaliteit en, gezamenlijk met andere 
PI-scholen, voor eigen aspecten van (PI)kwaliteit. Dit auditsysteem wordt periodiek 
uitgevoerd.   
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5 Continuïteitsparagraaf 

5.1 Aanpak 

1. In 2020 wordt, voor de in-service opleiding samen met andere scholen van het Consortium Pi7, 
MBO personeel actief aangeworven omdat de eerste lichting van onderwijsassistenten 
inmiddels met deze opleiding is gestart en de aanmeldingen teruglopen.  

2. Samen met de Hoge school Arnhem Nijmegen en besturen van reguliere PO scholen en SO 
cluster 2,3 en 4 zijn de opleidingsscholen voor “Veelzijdig opleiden voor diversiteit” gestart. 
Hierdoor kan onderwijs entrea lindenhout PABO stagiaires met interesse in het SO begeleiden. 
De subsidieaanvraag voor tegemoetkoming van de kosten is gehonereerd.Het project loopt 
van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2023. De subsidie voor de schooljaren 2021/2022 en 
2022/2023 wordt gebaseerd op het aantal studenten.  

3. Ook werken we actief met de Hogeschool Arnhem Nijmegen aan curricula voor de bestaande 
opleidingen van de PABO en aan opleidingen voor zij-instromers. Binnen de begroting zullen 
deze ontwikkelingen dus blijvende aandacht gaan vragen van bestuur en directie Onderwijs 
entrea lindenhout.  

4. Door het verder aangaan van samenwerking met jeugdzorg entrea lindenhout en onze 
ketenpartners willen we komen tot het ontwikkelen van innovatieve arrangementen waar 
onderwijs en zorg beiden hun expertise inbrengen. Daarbij ligt de focus op het 
interprofessioneel samenwerken avn jeugdzorgmedewerkers en leerkrachten in één team. 

5. We gaan verder met het actief helpen van scholen hun kinderen thuisnabij onderwijs te laten 
volgen en de noodzaak om naar SO te komen in leerlingaantallen te verlagen.  

6. We ontwikkelen scholingsbeleid gericht op het onderhouden en versterken van onze 
specialisatie op het gebied van gedragsproblematiek. Dit vertalen we in goede begeleiding en 
onderwijs binnen entrea lindenhout en in co-coaching van leerkrachten op de basisscholen van 
onze samenwerkingsverbanden. 

5.2 Verankering risicomanagement en soft controls 

Risicomanagement: de bedrijfsmatige kant wordt  besproken, dit gebeurt door het bespreken van 
de maand – en kwartaalrapportage waarbij aandacht uit gaat naar financiën, ziekteverzuim en inzet 
aantal FTE.  Door de keuze tot het uitbesteden vanaf 2020 van de ondersteunende diensten 
(Financiele-, Personeels- en Salarisadministratie) bij ONS Onderwijsbureau wordt verder invulling 
gegeven aan de profesionalisering van de informatievoorziening. Door de specifieke 
onderwijskennis van ONS en optimaal gebruik van  systemen en business intelligence zullen 
verantwoordelijke managers zelf de voor hen belangrijke informatie kunnen ophalen op die 
momenten dat ze dat nodig achten. 

De begroting wordt opgesteld vanuit inhoudelijke wensen en financieel doorgerekend door ONS en 
controller voordat toestemming komt. De inhoudelijke ontwikkelingen worden bepaald vanuit de 
cyclische opbrengstgerichte wijze van werken (data duiden doelen doen)  

Resultaten van het onderwijs worden 2 x per jaar besproken op kindniveau (evaluatie OPP), op 
schoolniveau. Dit is de input voor de tweejaarlijkse evaluatie van het jaarplan die op bestuursniveau 
wordt besproken. 

Voor de soft controls ter beïnvloeding van cultuur, gedrag en motivatie is het traject “professional 
in the lead” uitgevoerd. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden  en de kerntaken zijn duidelijker 
geworden. De leerkracht heeft meer mandaat gekregen waarbij zijzelf de contacten met ouders en 
leerlingen meer uitvoert en alleen bij complexe zaken hoeft te schakelen met de 
gedragsdeskundige.  



Financiële positie 2020

Vergelijkend balansoverzicht

x € 1.000 % x € 1.000 %

Activa

Materiële vaste activa 1.337           49,8% 1.300        40,7%
Vorderingen 687              25,5% 864            27,0%
Liquide middelen 664              24,7% 1.033        32,3%

2.688           100,0% 3.197        100,0%

Passiva

Eigen vermogen 1.708           63,5% 2.053        64,2%
Voorzieningen 72                2,7% 107            3,3%
Kortlopende schulden 908              33,8% 1.037        32,5%

2.688           100,0% 3.197        100,0%

2020
31-12

2019
31-12

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de 

balansen:
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Resultaat

Het resultaat over 2020 bedraagt  €345.602 negatief tegenover € 103.956 positief over 2019. 
De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Baten

(Rijks)bijdragen OCW 8.363             8.366             7.205             
Overige overheidsbijdragen 515                399                396                
Overige baten 201                299                1.184             

Totaal baten 9.079             9.064             8.785             

Lasten

Personele lasten 8.219             7.952             7.510             
Afschrijvingen 145                168                134                
Overige lasten 1.060             1.092             1.036             

Totaal lasten 9.424             9.212             8.680             

Saldo baten en lasten -345              -148              105               

Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten -1                   -                 -1                   

Resultaat baten en lasten -346               -148               104                
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Kengetallen

Met de kengetallen kan de financiële toestand van de stichting worden beoordeeld en gemeten. 
De kengetallen geven de toestand op 31 december weer, er is dus sprake van een momentopname.

2020 2019

Liquiditeit 1,49           1,83           
(vlottende activa/kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 63,52         64,23         
(eigen vermogen (excl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

Solvabiliteit 2 66,19         67,56         
(eigen vermogen (incl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

Rentabiliteit -3,81          1,18           
(saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten * 100%)

Weerstandsvermogen 18,81         23,37         
(eigen vermogen / totale baten * 100%)

Personele lasten / totale lasten 87,22         86,52         

Materiële lasten / totale lasten 12,78         13,48         

Kapitalisatiefactor 19,92         26,10         
(balanstotaal -/- bw geb&terr) / (totaal baten + fin.baten) * 100%

Huisvestingsratio 7,96           8,38           
(huisvestingslasten inclusief afschrijving gebouwen & terreinen) / totale lasten) 
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B1 Grondslagen voor de jaarrekening

Toelichting op de (geconsolideerde) balans en winst-en-verliesrekening

1.     Algemene toelichting

1.1  Activiteiten 
Stichting Entrea Onderwijs is het bevoegd gezag en de activiteiten bestaan uit het verzorgen van basisonderwijs in Nijmegen 

en Tiel.

1.3 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Entrea Onderwijs is feitelijk gevestigd op Hengstdal 6, 6574 NA te Ubbergen en is ingeschreven bij het 

handelsregister onder nummer 64927296.

1.7 Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van Stichting Entrea 

Onderwijs zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 

bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 

oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 

jaarrekeningposten.

1.11 Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke 

zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen 

uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het 

management van Stichting Entrea Onderwijs en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden 

zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het 

verschaffen van het inzicht.

1.12 Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit 

de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten. 

2.     Algemene grondslagen

2.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo), de 

verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen 

voor de Jaarverslaggeving (RJ), waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 

waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het 

voorgaande jaar.

2.4 Financiële instrumenten

Alle overige in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs.

3.     Grondslagen voor waardering van activa en passiva

3.2 Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs 

onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet 

afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. 

Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar 

betreffende paragraaf.
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Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, 

onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 

waardeverminderingen. De activeringsgrens is gesteld op € 500,-.

3.4 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het 

actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de 

realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. 
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; 

de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-

waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de 

boekwaarde van het betreffende actief.

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is, wordt de 

opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. De 

in aftrek te brengen kosten bij het bepalen van de opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de geschatte kosten die rechtstreeks 

kunnen worden toegerekend aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te realiseren. 

3.6 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is 

uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van 

de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten 

gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 

boekwaarde van de vordering.

3.8 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-

courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide 

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

3.9 Eigen vermogen
3.9.1 Algemene reserve
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag. Deze wordt opgebouwd 

uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en lasten. In 

geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve wordt beschouwd 

als publieke middelen.

3.9.3 Overige bestemmingsreserves

Indien een deel van het eigen vermogen is afgezonderd omdat daaraan vanwege het bevoegd gezag een beperktere 

bestedingsmogelijkheid is gegeven wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsreserve. Als deze beperking is aangebracht 

vanwege derden wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.

3.10 Voorzieningen
3.10.1 Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, 

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is 

te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen 

per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De 

overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 

zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding 

zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans 

opgenomen.
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3.10.2 Pensioenvoorziening 
De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling welke wordt gefinancierd door afdrachten aan 

pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichtingen worden 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.

De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van tekorten bij ABP, anders dan 

het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het 

boekjaar verantwoord in de jaarrekening.

Per 31 december 2020 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 93,2%. 

3.10.4 Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het 

dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de blijfkans. Bij het contant 

maken is de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties ad 1,0% (2019: 1,0 %) als disconteringsvoet gehanteerd.

3.12 Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na 

eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of 

disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

4.     Grondslagen voor bepaling van het resultaat

4.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het 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 ze betrekking hebben. 

4.2 Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie 

OCW/EZ. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage 

verantwoord. 

De ontvangen (normatieve) Rijksbijdragen 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 staat 

van baten en lasten. 

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed 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 gesubsidieerde 

activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden verantwoord 

onder de overlopende passiva. 

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten 

verantwoordt in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de 

overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de 

kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. 

4.3 Overige overheidsbijdragen

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente, Provincie of andere 

overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

4.4. Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW/EZ, 

Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop 

ze betrekking hebben. 
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4.5 Personeelsbeloningen
4.5.1 Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening 

voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

4.5.2 Pensioenen

Stichting Entrea Onderwijs heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het 

verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de winst-en-

verliesrekening verwerkt. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij Pensioenvoorziening. 

4.6 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor 

ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en 

vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen 

aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

4.7 Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde 

transactiekosten op de ontvangen leningen.

5.     Financiële instrumenten en risicobeheersing
5.1.2 Rente- en kasstroomrisico
Stichting Entrea Onderwijs loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (waaronder liquide middelen).

Voor vorderingen met variabele renteafspraken loopt Stichting Entrea Onderwijs risico ten aanzien van toekomstige 

kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen loopt Stichting Entrea Onderwijs risico’s over de reële waarde als 

gevolg van wijzigingen in de marktrente.
Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot afdekking van het renterisico 

gecontracteerd.
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B2 Balans per 31 december 2020

Na resultaatbestemming

Activa

€ € € €

Vaste Activa

Materiële vaste activa
Terreinen 879.850 903.693            
Inventaris en apparatuur 377.957 296.792            
Leermiddelen 79.387 99.679              

1.337.194 1.300.164        

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren 15.116 14.373              
Ministerie van OCW 405.602 381.081            
Overige vorderingen en overlopende activa 266.080 468.733            

686.798 864.187           

Liquide middelen
Tegoeden op bankrekeningen 163.006 531.702            
Deposito's 500.000 500.000            
Overige liquide middelen 1.403 833                   

664.409 1.032.535        

TOTAAL ACTIVA 2.688.401 3.196.886        

2020 2019
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Passiva

€ € € €

Eigen vermogen 
Algemene reserve 1.640.498         1.945.904        

Bestemmingsreserves (publiek en privaat) 67.212              107.408            

1.707.710           2.053.312        

Voorzieningen
Overige voorzieningen 71.852              106.501            

71.852                 106.501           

 

Kortlopende schulden
Crediteuren  108.528  92.176
Schulden aan verbonden partijen              74.578  -
Belastingen en premies sociale verzekeringen  328.228  274.158
Schulden terzake van pensioenen 102.011  93.105
Overige kortlopende schulden  24.333  2.930
Overige overlopende passiva  271.161  574.704 

908.839              1.037.073        

TOTAAL PASSIVA 2.688.401           3.196.886        

2020 2019
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B3 Staat van Baten en Lasten  2020

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €

Baten

(Rijks)bijdragen OCW 8.363.676           8.366.173           7.204.660           
Overige overheidsbijdragen 514.680               398.500               395.525               
Overige baten 200.612               299.232               1.184.558           

Totaal baten 9.078.968           9.063.905           8.784.743           

Lasten

Personele lasten 8.219.217           7.952.202           7.510.298           
Afschrijvingen 145.364               168.153               133.615               
Huisvestingslasten 705.536               721.688               683.844               
Overige lasten 168.628               172.870               203.624               
Leermiddelen 184.979               197.150               148.883               

Totaal lasten 9.423.724           9.212.063           8.680.264           

Saldo baten en lasten -344.756            -148.158            104.479              

Financiële baten en lasten

Financiële baten 173                      -                       161                      
Financiële lasten 1.019                   -                       685                      

Totaal financiële baten en lasten -846                     -                       -524                     

Resultaat baten en lasten -345.602             -148.158             103.955              
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B4 Kasstroomoverzicht 2020

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten -344.756           104.479            
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 145.364            133.615            
Mutaties voorzieningen -34.649             -11.614             

110.715            122.001            
Verandering in vlottende middelen
 - Vorderingen 177.389            149.984            
 - Kortlopende schulden -128.234           132.118            

49.155              282.102            

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -184.886           508.582            

Ontvangen interest 173                   161                   
Betaalde interest -1.019               -685                  

-846                  -524                  

Kasstroom uit operationele activiteiten -185.732           508.058            

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiele vaste activa -182.394           -189.234           

-182.394           -189.234           

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -182.394           -189.234          

Mutatie liquide middelen -368.126           318.824            

Beginstand liquide middelen 1.032.535         713.711            
Mutatie liquide middelen -368.126           318.824            

Eindstand liquide middelen 664.409            1.032.535        

2020 2019
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B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2020

Activa

Vaste activa

31-12 31-12
2020 2019

€ €

1.2 Materiële vaste activa

Terreinen/Gebouwen/Verbouwingen/Installaties 879.850                903.693          
Inventaris/Meubilair/Automatisering 377.957                296.792          
Leermiddelen 79.387                  99.679            

1.337.194            1.300.164      

Terreinen/
Gebouwen/ Inventaris/

verbouwingen/ meubilair/
Installaties automatisering Leermiddelen Totaal

Boekwaarde € € € €
31-12-2019

Aanschafwaarde 1.221.861            893.732                      189.350                 2.304.943       
Cumulatieve afschrijvingen -318.168              -596.940                    -89.671                 -1.004.779     

903.693              296.792                     99.679                  1.300.164      

Mutaties

Investeringen 20.748                 159.595                      2.051                     182.394          
Afschrijvingen -44.591                -78.430                       -22.343                 -145.364         

-23.843                81.165                        -20.292                 37.030             

Boekwaarde 
31-12-2020

Aanschafwaarde 1.242.609            1.053.327                  191.401                 2.487.337       
Cumulatieve afschrijvingen -362.759              -675.370                    -112.014               -1.150.143     

879.850               377.957                      79.387                   1.337.194       

Afschrijvingstermijnen

Terreinen/Gebouwen/Verbouwingen/Installaties 10-20-25-40 jaar
Inventaris/Meubilair/Automatisering 5-8-10-20 jaar
Leermiddelen 8 jaar
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Vlottende activa 31-12 31-12

2020 2019
€ €

1.5 Vorderingen

Debiteuren 15.116                   14.373             
Ministerie van OCW 405.602                 381.081          

Overige vorderingen
SWV 179.119                 411.148          

Totaal overige vorderingen 179.119                 411.148          

Overige overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 45.098                   26.567             
Gymzaalvergoeding 5.616                     22.636             
Te ontvangen rente 13                           161                  
Te ontvangen UWV 18.674                   745                  
WGA-premie 528                        1.767               
Overige vorderingen 17.032                   5.709               

Totaal overlopende activa 86.961                   57.585             

Totaal vorderingen 686.798                 864.187          

De vordering Ministerie van OCW per 31-12-2020 betreft het verschil tussen 5/12e van de toegekende vergoeding personele lumpsum 

2020/2021 en de daarop ontvangen voorschotten in de periode augustus tot en met december 2020. Dit verschil in 

betaalritme wordt van het ministerie ontvangen in de maanden januari tot en met juli 2021.

1.7 Liquide middelen

Bestuursrekeningen 163.006                 531.702          
Spaarrekeningen 500.000                 500.000          
Schoolbankrekeningen 1.403                     833                  

664.409                 1.032.535       
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Passiva

31-12 31-12
2020 2019

€ €

2.1 Eigen vermogen
Algemene reserve 1.640.498            1.945.904      
Bestemmingsreserves 67.212                  107.408          

1.707.710            2.053.312      

Saldo Bestemmings- Saldo
31-12-2019 resultaat 31-12-2020

€ € €

Algemene reserve 1.945.904                  -305.406               1.640.498       

Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserve groot onderhoud 67.212                        -                         67.212             
Bestemmingsreserve bijzondere en aanvullende bekostiging 40.196                        -40.196                 -                   

Totaal bestemmingsreserves 107.408                      -40.196                 67.212             

Totaal Eigen vermogen 2.053.312                  -345.602               1.707.710       

In 2019 is een bestemmingsreserve (publiek) gevormd voor gelden die in 2019 ontvangen zijn op grond van de "Regeling bijzondere
en aanvullende bekostiging PO en VO 2019". De gelden zijn volledig als baten in 2019 verantwoord conform RJ660.202. 
De lasten vielen echter in 2020 waardoor deze bestemmingsreserve in 2020 volledig vrijgevallen is.

31-12 31-12
2020 2019

€ €

2.2 Voorzieningen

Voorziening jubilea 71.852                   106.501          

71.852                   106.501          

Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
31-12-2019 2020 2020 2020 31-12-2020

€ € € € €

Personele voorzieningen
Voorziening jubilea 106.501            -                        -                               -34.649                 71.852             

Totaal voorzieningen 106.501            -                        -                               106.501                 71.852             

De voorziening voor Jubilea wordt bij opmaak van de begroting voorafgaand aan het kalenderjaar beoordeeld en berekend op basis van de op 
balansdatum bestaande aanspraken gebaseerd op:
- Leeftijd per medewerker
- Gehele personeelsbestand
- Jaren dienstverband per medewerker
- Omvang dienstbetrekking
- Jubileum bij 25-jarige diensttijd 50% gratificatie,  bij 40-jarige diensttijd 100%
- Gratificatie berekend op individuele salarisgegevens rekening houdend met verwachte gemiddelde salarisstijging op lange termijn en een 
  verdisconteringsvoet.
- Berekening tegen contante waarde
- Rekening houdend met een blijfkans.
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< 1 jaar 1 jaar < > 5 jaar  > 5 jaar Totaal
€ € € €

Onderverdeling voorzieningen

Personele voorzieningen
Voorziening jubilea 1.965                    36.186                        33.701                   71.852             

Totaal voorzieningen 1.965                    36.186                        33.701                   71.852             

2.4 Kortlopende schulden 31-12 31-12

2020 2019

€ €

Crediteuren 108.528                 92.176             
Schulden aan verbonden partijen 74.578                   -                   
Belastingen en premies sociale verzekeringen 328.228                 274.158          
Schulden terzake van pensioenen 102.011                 93.105             
Overige kortlopende schulden 24.333                   2.930               
Overige overlopende passiva 271.161                 574.704          

908.839                 1.037.073       

Specificatie overige kortlopende schulden

Netto salaris 15.248                   2.930               
Overige 9.085                     -                   

24.333                   2.930               

Specificatie overige overlopende passiva

Vakantiegeld reservering 257.768                 231.340          
RC St. Entrea Jeugdzorg -                         1.078               
RC St. Lindenhout -                         4.282               
RC St. Entrealindenhout groep -                         32.578             
Afrekening Tapirstraat -                         18.330             
Vooruitontvangen groeibekostiging -                         232.263          
Overige 13.393                   54.833             

271.161                 574.704          
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Model G: verantwoording subsidies OCW

32216 Stichting Entrea Onderwijs Brinnr: cumulatief

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

kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt

Toewijzing

De activiteiten zijn ultimo 

verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking geheel 
Omschrijving Kenmerk Datum uitgevoerd en afgerond
n.v.t.
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Gebeurtenissen na balansdatum

Sinds maart 2020 ondervindt Nederland ook de gevolgen van de wereldwijde pandemie van het Coronavirus.

Diverse maatregelen zijn reeds genomen om de verspreiding van het virus in te dammen. 

De maatschappelijke impact van al deze maatregelen is op dit moment nog niet in te schatten.

De financiële impact voor 2021 lijkt op dit moment voor de schoolbesturen mee te vallen.
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B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

In 2013 is op het gebouw aan de Tapirstraat 2 te Nijmegen een appartementsrecht gevestigd.

Stichting Entrea Onderwijs heeft met CSU een overeenkomst afgesloten voor de schoonmaakwerkzaamheden. De 
jaarlijkse kosten bedragen € 57.750. Het contract wordt stilzwijgend verlengd, tenzij door 1 van de partijen 
3 maanden voor afloop wordt opgezegd.

De locatie in Tiel wordt samen gebruikt met Stichting Entrea Jeugdzorg (hoofdhuurder). Verhuurder is Kleurrijk
Wonen. De voor Stichting Entrea Onderwijs verschuldigde huur bedraagt € 317.000. De door de gemeente Tiel 
verstrekte huurvergoeding bedraagt € 275.000. Dit verschil betreft de bekostiging voor het buitenonderhoud die
vanuit DUO ontvangen wordt. Alle betalingen/ontvangsten geschieden via hoofdhuurder Stichting Entrea Jeugdzorg.
De einddatum van deze huurovereenkomst is 31 augustus 2025 en wordt daarna met 5 jaar verlengd.

Stichting Entrea Onderwijs huurt van Stichting Conexus een gymnastieklokaal. De jaarlijkse kosten bedragen € 23.200.
Stichting Entrea Onderwijs huurt van Stichting Conexus extra onderwijsruimte. Vanaf het schooljaar 2020-2021 is
deze extra ruimte flink uitgebreid. De jaarlijkse kosten inclusief extra uitbreiding bedragen € 88.000.

Stichting Entrea Onderwijs betaalt voor de locatie Tiel een bijdrage aan Stichting Entrea Jeugdzorg voor huisvestings-
en apparaatskosten ter grootte van € 110.468. Tussen Stichting Entrea Jeugdzorg en Stichting Entrea Onderwijs 
bestaat hieromtrent een (meerjarige) overeenkomst.

Stichting Entrea Onderwijs is in 2020 investeringsverplichtingen aangegaan voor schoolmeubilair groot € 34.410. 

Een deel hiervan (10%) is reeds in 2020 geactiveerd.

Regeling duurzame inzetbaarheid

Met ingang van 1 september 2014 is de regeling duurzame inzetbaarheid in werking getreden. Ten tijde van het 

opstellen van de jaarrekening is gebleken dat het onmogelijk is een inschatting te maken van de hieruit

voortvloeiende verplichtingen. Wel is duidelijk dat deze verplichtingen per persoon gering zijn en dat het over

een relatief gering aantal personeelsleden gaat. Derhalve is besloten voor 2020 geen voorziening te treffen.
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B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2020

Baten

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €

3.1 (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW

Personele lumpsum 3.1.1 5.663.255        5.603.717         5.407.638         
Materiële Instandhouding 3.1.1 671.513           671.513            650.392            
Personeels- en arbeidsmarktbeleid 3.1.1 363.258           304.606            287.625            
Prestatiebox 82.786              80.143              79.332              
Inhouding OCW voorgaande jaren 3.1.2 -2.192               -                    -                     
Overige subsidies Ministerie van OCW 3.1.2 100.540           95.540              80.196              
Doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 3.1.4 1.484.516        1.610.654         699.477            

Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW 8.363.676        8.366.173         7.204.660         

#VERW! #VERW!
Het verschil tussen de begroting en de realisatie 2020 wordt veroorzaakt door de indexering die OCW met 
terugwerkende kracht heeft berekend. Bij het opmaken van de begroting 2020 was deze indexering nog niet bekend.
Het verschil tussen de realisatie Doorbetalingen SWV 2020 t.o.v. 2019 wordt veroorzaakt door een wijziging in 
verantwoording in de boekhouding. De vergoeding van de SWV's voor detachering van personeel wordt sinds 2020
verantwoord als doorbetaling SWV (in 2019 nog als detachering personeel onder Overige baten).

3.2 Overige overheidsbijdragen

Herwaardering functies Onderwijsonderst.personeel (PF) 116.499           -                    -                     
Vergoeding gymzaal 3.2.1 35.750              34.500              34.017              
Doorcentralisatie (DDC) 88.177              88.000              85.966              
Doorberekende huur 274.254           276.000            275.542            

Totaal overige overheidsbijdragen 514.680           398.500            395.525            

In 2020 is (incidenteel) van het Participatiefonds een bijdrage van € 116.499 ontvangen voor de herwaardering
van functies onderwijsondersteunend personeel.

3.5 Overige baten

Ouderbijdragen 3.5.1 -                    -                    765                    
Detachering personeel 3.5.2 180.493           289.832            1.128.604         
Overige baten 3.5.6 20.119              9.400                55.189              

Totaal overige baten 200.612           299.232            1.184.558         

De realisatie Detachering personeel 2020 is beduidend lager dan in 2019. Voor verklaring, zie opmerking onder
3.1 Rijksbijdragen.
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Lasten

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €

4.1 Personele lasten

Lonen en salarissen 7.615.244        7.161.412         6.822.002         
Dotatie jubilea/Vrijval jubilea (-/-) -34.649            -                    4.619                

Onttrekking Personele voorzieningen -                    -                    -16.233             
Premie WGA-ERD 49.554              -                    44.748              
Kantinekosten 11.831              15.000              15.073              
Cursuskosten 59.360              73.400              90.181              
Inleen personeel 433.611           581.000            451.399            
Werving Personeel 3.049                1.200                1.797                
Reis- en verblijfskosten 118.470           75.060              71.543              
Representatiekosten personeel 10.578              8.340                10.102              

Arbodienst 22.331              22.500              20.739              

Overige 22.797              34.290              46.545              

8.312.176        7.972.202         7.562.515         
Uitkeringen UWV (-/-) -92.959            -20.000             -52.217             
Totaal personele lasten 8.219.217        7.952.202         7.510.298         

De personele lasten zijn tegenomen als gevolg van CAO afspraken en een stijging in het aantal FTE's t.o.v. 2019.

Specificatie Lonen en salarissen

Salariskosten 5.749.835        7.161.412         5.132.555         
Sociale lasten 785.917           691.410            
Premies Vervangingsfonds 6.900                5.795                
Premies Participatiefonds 218.322           189.162            
Pensioenlasten 854.270           803.080            

7.615.244        7.161.412         6.822.002         

Aantal fte's gemiddeld gemiddeld

2020 2019
OP 61,791              58,485              
OOP 45,577              42,116              
DIR 5,039                4,900                

112,407           105,500

4.2 Afschrijvingslasten

Terreinen/Gebouwen/Verbouwingen/Installaties 44.591              38.124              43.163              
Inventaris/Meubilair en Automatisering 78.430              107.736            70.863              
Leermiddelen 22.343              22.293              19.589              

Totaal afschrijvingslasten 145.364           168.153            133.615            
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Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €

4.3 Huisvestingslasten

Huur 430.777           350.000           350.800            
Huisvesting Tiel via St. Entrea Jeugdzorg 110.468           111.368           110.468            
Onderhoud 13.750              61.000              38.748              

Energie en water 27.432              60.000              56.155              
Verzekeringen -                    1.440                1.870                
Schoonmaakkosten 82.570              104.880            101.237            
Heffingen 24.252              27.600              19.749              
Bewaking / beveiliging 3.913                5.400                4.016                
Overige huisvestingslasten 12.374              -                    801                    

Totaal huisvestingslasten 705.536           721.688            683.844            

4.4 Overige lasten

Accountantskosten 39.986              57.000              70.895              
Advieskosten 21.675              22.400              16.964              
Representatiekosten/ bijdragen aan derden 1.018                1.500                1.965                
Geld volgt leerling 16.617              -                    20.934              
Telefoon- en portokosten e.d. 752                   900                   3.849                
Reproductiekosten 58.312              30.900              27.155              
Kantoorbenodigdheden 1.448                8.500                8.072                
Contributies 10.524              8.600                8.525                
Medezeggenschapsraad 1.430                3.850                1.557                
Culturele vorming 6.590                5.900                7.106                
Sportdag/vieringen/excursies 2.801                22.500              15.242              
Testen en toetsen 468                   2.920                3.249                
Studiedagen / conferenties -                    -                    9.275                
Overige instellingslasten 7.007                7.900                8.836                

Totaal overige instellingslasten 168.628           172.870            203.624            

Accountantshonoraria

Controle van de jaarrekening boekjaar 23.000              70.895              
Controle van de jaarrekening voorgaand boekjaar 16.986              -                     

39.986              70.895              

4.4 Leermiddelen

Leermiddelen 49.027              77.740              92.863              
Kleine aanschaffingen 3.559                4.950                -                     
ICT kosten 125.654           111.200            51.712              
Mediatheek/Bibliotheek 6.739                3.260                4.308                

Totaal leermiddelen 184.979           197.150            148.883            

De ICT kosten 2020 zijn gestegen t.o.v. 2019 doordat er een inhaalslag gemaakt is i.v.m. achterstallig onderhoud.
Tevens heeft er een verschuiving plaatsgevonden van uitgaven voor leermiddelen naar uitgaven voor ICT.
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Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €

5. Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten 173                  -                        161                   
Financiële lasten

Rentelasten 1.019               -                        685                   

Totaal financiële baten en lasten -846                  -                    -524                  
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WNT-verantwoording 2020 Stichting Entrea Onderwijs

De WNT is van toepassing op Stichting Entrea Onderwijs. Het voor St. Entrea Onderwijs toepasselijke

bezoldigingsmaximum is in 2020 € 132.000. 

Het totaal aantal complexiteitspunten voor St. Entrea Onderwijs is 6 (zie onderstaande berekening)

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2020

Bedragen x € 1 A.M.C. Profittlich

Functiegegevens Functie

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,10

Dienstbetrekking nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 13.200

Beloningen betaalbaar op termijn € 0

Subtotaal € 13.200

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 13.200€                   

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.

Bezoldiging € 13.200

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t

Gegevens 2019

Bedragen x € 1 A.M.C. Profittlich

Functiegegevens Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,1

Dienstbetrekking nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 12.700

Beloningen betaalbaar op termijn € 0

Subtotaal € 12.700

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 12.700€                   

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.

Bezoldiging € 12.700

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13
e
 maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen

zonder dienstbetrekking van Stichting Entrea Lindenhout, waarvan de kosten worden doorbelast

aan Stichting Entrea Onderwijs
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Gegevens 2020

Bedragen x € 1 Dhr. M. Hoek Dhr. M. Hoek

Functiegegevens Bestuurder a.i.

Kalenderjaar 2020 2019
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) n.v.t 01/02-31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 11

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar                         0,09 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 193 € 187

Maxima op basis van de normbedragen per maand € 253.400

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

Bezoldiging (alle bedragen exclusief BTW)

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief? ja

Bezoldiging in de betreffende periode € 26.055

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 

-/- onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan n.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t

€ 26.055

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 31.977

€ 26.055
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020

Bedragen x € 1

R.J.W.M. Coolen 

van Brakel W.J.A. Lensen

Functiegegevens Voorzitter Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12 01/01-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging € 4.440 € 2.960

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 19.800 € 13.200

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t n.v.t

Bezoldiging € 4.440 € 2.960

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan n.v.t n.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t n.v.t

Gegevens 2019

Bedragen x € 1

R.J.W.M. Coolen 

van Brakel W.J.A. Lensen

Functiegegevens Voorzitter Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31/12 01/01-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging € 3.429 € 2.286

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 19.050 € 12.700

Gegevens 2020

Bedragen x € 1

D.S Terporten

-Hop

Functiegegevens Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-30/06

Bezoldiging

Bezoldiging € 1.480

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 6.564

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t

Bezoldiging € 1.480

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan n.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t

Gegevens 2019

Bedragen x € 1

D..S Terporten

-Hop M.J. van Strien

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31/12 01/01-30/06

Bezoldiging

Bezoldiging € 2.286 € 1.134

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 12.700 € 6.298
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Gegevens 2020

Bedragen x € 1 M.B. Visser E.L. Holten

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12 01/01-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging € 2.960 € 2.960

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 13.200 € 13.200

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t n.v.t

Bezoldiging € 2.960 € 2.960

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan n.v.t n.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t n.v.t

Gegevens 2019

Bedragen x € 1 M.B. Visser E.L. Holten

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31/12 01/01-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging € 2.286 € 2.286

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 12.700 € 12.700

Complexiteitspunten

Complexiteitspunten gemiddelde totale baten 4

Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1

Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 6

Bezoldigingsklasse B

Bezoldigingsmaximum 132.000€                

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

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

die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.
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(Voorstel) bestemming resultaat baten en lasten

De verdeling van het exploitatiesaldo over 2020 is vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur 
al in deze jaarrekening verwerkt.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het resultaat ad. € 345.602 negatief over 2020 als volgt verwerkt: 

€
Algemene reserve -305.406        
Bestemmingsreserve groot onderhoud -                  
Bestemmingsreserve bijzondere en aanvullende bekostiging -40.196           

-345.602        
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Model E: Overzicht verbonden partijen

Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Naam Juridische vorm Statutaire zetel Code activiteiten

Stichting Entrealindenhoutgroep Stichting

Heijenoordseweg 1, 

6813 GG Arnhem Overig

Stichting Conexus Stichting

Panovenlaan 1, 

6525 DZ Nijmegen Overig

Samenwerkingsverband PassendWijs Stichting

Beverweerdlaan 3, 

6825 AE Arnhem Overig

SWV Stromenland PO 2507 Stichting

Panovenlaan 1, 

6525 DZ Nijmegen Overig

Samenwerkingsverband Utrecht PO Stichting 

Churchilllaan 11, 

3527 GV Utrecht Overig

Stichting SWV Primair passend Onderwijs Noord-Limburg Stichting

Wylrehofweg 11, 

5912 PM Venlo Overig

Vereniging Betuws Primair Passend Onderwijs Vereniging

Irene Vorrinkstraat 19, 

4105 JA Culemborg Overig
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C1 Controleverklaring
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De Jong & Laan Accountants B.V., gevestigd te Almelo, KvK 06054458. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene 
voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Oost Nederland te Enschede onder nr. 08153431, zijn in te zien op www.jonglaan.nl, en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Accountants 
Belastingadviseurs

adres Pascalweg 2

6662 NX Elst (Gld.)

telefoon 0481-463534

e-mail elst@jonglaan.nl

internet www.jonglaan.nl

  

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Entrea Onderwijs

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de in dit jaarverslag op de pagina’s 50 tot en met 74 opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Entrea 
Onderwijs te Ubbergen 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 Entrea Onderwijs per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 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 2020.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; 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 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Entrea Onderwijs 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 2020 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.



B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit het 
het bestuursverslag en de bijlagen.

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 paragraaf ‘2.2.2. 

Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
controle 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 2020 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 2020.

C. 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 2020.

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 om 
haar werkzaamheden 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 bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting
haar bedrijfsactiviteiten 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 2020, 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;
 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;

 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.

Tijdens onze controle hebben wij vanwege Covid-19 maatregelen noodgedwongen meer werkzaamheden op afstand 
uitgevoerd. Deze manier van werken heeft het moeilijker voor ons gemaakt om bepaalde waarnemingen te doen wat 
er toe kan leiden dat bepaalde signalen worden gemist. Bij het plannen van onze werkzaamheden hebben wij 
aandacht besteed aan de risico’s hiervan en hebben waar nodig aanvullende werkzaamheden gepland en 
uitgevoerd. Wij zijn dan ook van mening dat de verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.

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.

Elst, 29 juni 2021
De Jong & Laan Accountants B.V.

Origineel getekend door N.C. van der Wolf MSc RA
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