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Voorwoord van de Bestuurder 

Voor u ligt het bestuurlijk jaarverslag 2020 van stichting Initia. Het was een historisch jaar met een 
enorme impact voor iedereen. Het coronavirus speelde een grote rol in de continuïteit van ons 
onderwijs. Er moest twee keer geschakeld worden om onderwijs op afstand te realiseren. Deze 
periode deed een groot beroep op zowel de vitaliteit als flexibiliteit van onze medewerkers. In een 
kort tijdsbestek moesten de ICT-vaardigheden worden vergroot en werden er specifieke 
vaardigheden gevraagd om kinderen op afstand te begeleiden. Ook op de ouders werd in deze tijd 
een beroep gedaan om hun kind thuis te begeleiden. Met elkaar monitorden we wat goed was voor 
ieder kind.  
  
Ondanks de hectiek kijken we ook terug op een periode waarin gebleken is hoeveel we samen 
kunnen. Met personeel, ouders en kinderen is voortdurend geschakeld om kinderen te voorzien van 
onderwijs. Het partnerschap met ouders heeft daardoor nog meer ruimte gekregen. En dat in de tijd 
dat veel ‘gewone’ dingen juist ‘ongewoon’ werden. Daarnaast kende Initia opnieuw een 
bestuurswissel waardoor ook op dat gebied continuïteit een thema was.  
  
Onze dagelijkse opdracht is om ervoor te zorgen dat de onderwijskundige en pedagogische basis op 
orde is en blijft. Onze competente leerkrachten leren en ondersteunen kinderen, zodat ze vol 
zelfvertrouwen, met lef, discipline en hard werken hun talenten kunnen inzetten en hun potentieel 
kunnen benutten. Dat doen we in een veilige leeromgeving, met een passende didactiek en met 
aandacht voor een gezonde leefstijl. Samen met de ouders voelen wij ons verantwoordelijk voor en 
werken wij aan de ontwikkeling van het kind.  
 
Het afgelopen jaar is gebleken dat het werken aan de onderwijskwaliteit op zowel school- als 
organisatieniveau extra aandacht en inspanning vraagt. Beide scholensluitingen hebben ertoe 
bijgedragen dat de zorgen met betrekking tot de basisvaardigheden en de sociaal emotionele 
ontwikkeling zijn toegenomen. Door COVID-19 is de ongelijkheid helaas ook verder toegenomen. 
Sommige leerlingen mochten sterk profiteren van het afstandsonderwijs terwijl dit voor andere 
leerlingen een ontwikkelingsstilstand tot gevolg had. De landelijke trend is herkenbaar binnen Initia 
en dit vraagt specifieke aandacht van ons de komende jaren. Het nieuwe resultatenmodel dat uitgaat 
van de referentieniveaus is voor Initia een belangrijke onderlegger. 
  
Ondanks COVID-19 heeft het jaar 2020 in het teken gestaan van het versterken van het cyclisch en 
planmatig werken. Er is een start gemaakt met het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn binnen de 
organisatie. Iets dat we de komende tijd nodig hebben en door ontwikkelen om het potentieel van 
alle kinderen optimaal tot uiting te laten komen.  
 
Het jaar 2020 is financieel afgesloten met een negatief resultaat dat verklaard wordt in dit bestuurlijk 
jaarverslag. Ondanks het feit dat dit resultaat verklaarbaar is, en de reserves door dit negatieve saldo 
op het gewenste niveau zijn gekomen, is het zaak grip te houden op de verplichtingen die zijn 
aangegaan in 2020. Dit vraagt zowel monitoring als sturing om ‘in control’ te blijven. De beschikbare 
NPO-gelden die in 2021 beschikbaar komen, zullen daarin worden meegenomen, zodat de 
verplichtingen die ontstaan, ook kunnen worden geborgd in het meerjarenperspectief. De 
uitgangspunten van de begroting worden herijkt in 2021 om ervoor te zorgen dat er vanuit zicht en 
inzicht keuzes gemaakt worden voor de lange termijn.  
  
  
Angela Horsten,  
directeur bestuurder. 
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Rapportage raad van toezicht  

1.1 Inleiding 

 
Stichting Initia hanteert een Raad van Toezichtmodel, waarbij het bestuur belast is met het besturen 
van de organisatie, en de Raad van Toezicht (de Raad) met de intern toezichthoudende taak.  
De Raad heeft wel verantwoordelijkheden maar geen eigen belangen of doelstellingen die niet 
samenvallen met die van het schoolbestuur. Dat wil zeggen dat de interne toezichthouders het 
beleid van het bestuur beoordelen door te toetsen of dit goed is voor de organisatie en in het 
maatschappelijk belang is, maar zich ervan weerhouden om zelf strategieën of beleidsvisies voor de 
instelling te formuleren, zodat voorkomen wordt dat de toezichthouders op de stoel van de 
bestuurder gaan zitten.  
Het toezicht wordt onafhankelijk, transparant, professioneel, selectief, slagvaardig en samenwerkend 
uitgeoefend.  
 
Met dit jaarverslag verantwoordt de Raad van Toezicht zich over de uitvoering van het gehouden 
toezicht in 2020. 
 
2020 is een bijzonder jaar geweest, dat grotendeels in het teken heeft gestaan van COVID-19. Deze 
pandemie heeft de organisatie gedwongen om anders naar de gebruikelijke onderwijs- en 
omgangsvormen te kijken.  
Op deze plaats wil de Raad een groot compliment maken aan alle medewerkers voor de tomeloze 
inzet en flexibiliteit die is getoond in het afgelopen jaar.  
Vlak voor de zomervakantie kondigde Nol van Beurden zijn vertrek aan. Om de continuïteit op 
bestuursniveau te waarborgen en om de tijd te kunnen nemen voor een zorgvuldige zoektocht naar 
een nieuwe directeur-bestuurder, is Marc van Baast door de Raad aangesteld om de Stichting voor 
bepaalde tijd te besturen.  
 
In de volgende paragrafen wordt uiteengezet hoe de Raad is samengesteld, welke toezichthoudende 
taken wij hebben uitgevoerd en op welke wijze.  
 

1.2 Samenstelling Raad van Toezicht 

 
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur-
bestuurder en andere mogelijke belanghebbenden en deelbelangen, onafhankelijk en kritisch kunnen 
opereren. Om de kennis en kunde van de diverse leden van de Raad gericht in te zetten, zijn de 
volgende commissies samengesteld:  
 

• Auditcommissie: ten aanzien van de financiële aspecten van de stichting en contact met de 
accountant  

• Commissie Kwaliteitszorg: gericht op de onderwijskwaliteit en kwaliteitscultuur  

• Werkgeverscommissie: voor functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur-
bestuurder.  

 
Los van deze commissies kan er incidenteel een werkgroep-ad-hoc worden samengesteld om 
specifieke ontwikkelingen in de organisatie te volgen. Een voorbeeld hiervan is de Werkgroep 
Noorderpoort die in het voorjaar 2020 werd ingesteld.  
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Samenstelling 

Functie Deelname commissie / werkgroep Functie buiten RvT 

Edgard Bogers Voorzitter Werkgeverscommissie / Benoemings 
Advies Commissie directeur-
bestuurder 

Zelfstandig 
ondernemer 

Hans van Daelen Vice voorzitter Auditcommissie Gepensioneerd 

Eric Haest Lid Commissie Kwaliteitszorg / Werkgroep 
Noorderpoort / Benoemings Advies 
Commissie directeur-bestuurder 

Gepensioneerd 

Xander 
Nieuwenhuijsen 

Lid Auditcommissie / Werkgroep 
Noorderpoort 

Broking Director 

Tony de Wit Lid / 
Voorzitter tot 01-
06-2020

Werkgeverscommissie / Commissie 
Kwaliteitszorg 

Zelfstandig 
ondernemer 

Tegen het einde van het schooljaar 2019-2020 is het voorzitterschap van Tony de Wit overgegaan 
naar Edgard Bogers. 
De leden hebben zitting voor een termijn van drie jaar, met de mogelijkheid van twee keer 
herbenoeming voor telkens 3 jaar (in totaal 3 zittingstermijnen, in totaal 9 jaar). 
Zij treden af volgens een door de Raad vastgesteld rooster: 

Datum toegetreden Datum aftreden Zittingsperiode 

Edgard Bogers 01-08-2017 01-09-2023 2de 

Hans van Daelen 01-09-2019 01-09-2022 1ste 

Eric Haest 08-01-2019 01-09-2021 1ste 

Xander Nieuwenhuijsen 20-03-2018 01-09-2021 1ste 

Tony de Wit 01-05-2014 01-09-2022 3de 

Alle leden ontvangen op schooljaarbasis een onkostenvergoeding van € 1.250,00. 

1.3 Toezichthoudende taak 

De Raad neemt de 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs’ als uitgangspunt voor zijn handelen. 
Hieruit volgen de onderstaande taken en bevoegdheden: 

• toezichthoudende taak

• de klankbord- en adviestaak

• de werkgeverstaak (m.b.t. het bestuur)

• verantwoording afleggen

De Raad richt zich in zijn toezichthoudende taak op de volgende aandachtspunten en heeft deze in in 
zijn toezichtkader nader uitgewerkt: 

• de kwaliteit van het door de organisatie geboden onderwijs

• rechtmatig en integer bestuur en beheer van de organisatie

• rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van
middelen

• naleving van de code
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Naar aanleiding van een cursus in het voorjaar van 2020 ontstond de behoefte binnen de Raad om 
gezamenlijk het Toezichtkader uit 2017 te bespreken en te herzien. Met name de toezichtvisie, de 
maatschappelijke opgave en de gemeenschappelijke waarden zijn opnieuw met elkaar verkend en in 
een document nader vastgelegd. Dit nieuwe Toezichtkader is vastgesteld in de vergadering van 16 
november 2020.  
Dit document is openbaar en op te vragen bij de Stichting. Binnenkort zal het Toezichtkader ook 
worden gepubliceerd op de website van Stichting Initia.  
 

1.4 Overzicht activiteiten in 2020 

 
Voor het schooljaar 2020-2021 is een jaarplanning opgesteld met vergaderingen,  bijeenkomsten en 
overige activiteiten.  
Hieronder een opsomming van de vergaderingen en bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden met 
de bestuurder, de GMR en andere gremia uit de organisatie. 
 

• RvT met bestuurder:  
drie vergaderingen (25-05-2020; 21-09-2020; 16-11-2020): actuele onderwerpen, 
managementrapportage van de directeur-bestuurder per kwartaal (waarbij alle 
beleidsterreinen aan bod komen) en verslag uit de RVT-commissies. Ten behoeve van de 
vergaderingen wordt er in overleg met de bestuurder een agenda opgesteld en worden 
relevante informatiestukken toegezonden. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt, 
aangevuld met actie- en besluitenlijsten. .  
Tijdens onze vergaderingen zijn wij op een open en constructieve wijze in gesprek gegaan 
met de directeur-bestuurder over de diverse beleidsterreinen. Wij hebben vragen gesteld 
als: “Hoe stuurt het bestuur op onderwijskwaliteit? Hoe ontwikkelt het directieberaad zich? 
Hoe heeft het bestuur de kwaliteitszorg in control? Welke issues spelen er op 
personeelsbeleid? Hoe komen keuzes met betrekking tot investeringen en begroting ten 
goede aan goed onderwijs? Hoe draagt stichting Initia bij aan passend onderwijs en welke 
ontwikkelingen zijn er in het Samenwerkingsverband? Welke acties zijn er genomen ten 
aanzien van COVID-19? Welke impact heeft dit gehad op de scholen, bij leerlingen en 
personeel? Wat speelt er op het gebied van huisvesting: onderhoud huidige locaties en 
nieuwbouw?”  
Verder kwamen de wettelijke en statutair verplichte items aan de orde als begroting, 
bestuursformatieplan, jaarrekening en jaarverslag. Deze zijn door de Raad van Toezicht - 
soms met een verzoek tot aanvulling of met een inhoudelijke opmerking voor volgende 
jaren, vastgesteld en goedgekeurd.  

• RvT met bestuurder en GMR:  
2 vergaderingen (27-01-2020 en 14-12-2020): bespreken en vaststellen begroting en 
bestuursformatieplan 2020 en 2021. Van deze vergaderingen zijn eveneens notulen 
beschikbaar.  

• RvT met GMR:  
1 intervisiebijeenkomst (27-10-2020) over de visie op toezicht en medezeggenschap. 

• RvT: interne bijeenkomsten:  
9 keer samengekomen (zonder bestuurder) (20-01-2020; 17-02-2020; 23-03-2020; 22-04-
2020; 03-06-2020; 18-06-2020; 07-09-2020; 04-11-2020; 07-12-2020): diverse onderwerpen 
zoals vertrek Nol van Beurden, aanstellen interim-bestuurder, bespreken profiel nieuwe 
directeur-bestuurder, begroting en jaarrekening. Vanwege het vertrouwelijke interne 
karakter van deze bijeenkomsten zijn er geen openbare notulen beschikbaar.  
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• RvT met afvaardiging schooldirectie:  
een gesprek naar aanleiding van vertrek van Nol van Beurden (10-06-2020).  

• Naast vergaderingen met de voltallige Raad van Toezicht hebben er ook gesprekken 
plaatsgevonden tussen de leden van de RVT-commissies en de directeur-bestuurder. Op 
eigen initiatief van de commissies en/of de directeur-bestuurder zijn deze afspraken gepland: 
o Auditcommissie RvT: diverse besprekingen met bestuurders, stafmedewerkster en 

accountant over jaarrekening 2019 en begroting 2020 en 2021.  
o Commissie Kwaliteitszorg RvT: contact met bestuurders over onderwijskwaliteit en 

ontwikkelingen op dat gebied. 
o Werkgeverscommissie RvT: opdracht- en voortgangsgesprekken met beide bestuurders, 

en evaluatiegesprek met vertrekkend bestuurder. De Raad heeft aan Marc van Baast – als 
directeur-bestuurder voor bepaalde tijd – een concrete opdracht verstrekt, die in overleg 
is vastgelegd in de opdrachtformulering d.d. 05-10-2020. Naast enkele specifieke punten 
van aandacht die zijn benoemd, is de interim bestuurder opgedragen dat hij de taken 
oppakt die primair zijn verbonden aan de functie van directeur-bestuurder in het primair 
onderwijs, dat Stichting Initia aandacht houdt voor goed werkgeverschap en er sprake 
blijft van een financieel gezonde bedrijfsvoering.  

o Werkgroep Noorderpoort: meerdere gesprekken met beide bestuurders over het 
leerlingaantal op kbs Noorderpoort in relatie tot de opheffingsnorm en de ontwikkelingen 
over de Onderwijs Op Maat-klas op deze school.   

Van deze bijeenkomsten zijn telkens interne gespreksverslagen gemaakt, welke zijn besproken 
in de reguliere RvT-vergaderingen.  

• Benoemings Advies Commissie: bijeenkomsten met afvaardiging schooldirectie/GMR/RvT 
over profiel en werving en selectie van nieuwe directeur bestuurder (14-10-2020 en 17-11-
2020). In 2021 heeft dit een verder vervolg gekregen.  

• Gesprekken tussen voorzitter RvT en directeur-bestuurder:  
los van bovenstaande vergaderingen en bijeenkomsten onderhouden de voorzitter van de 
RVT en de bestuurder contact met elkaar. Gemiddeld vindt er vierwekelijks “een 
koffiemoment” plaats, waarbij de ontwikkelingen binnen de stichting op de diverse 
beleidsterreinen worden besproken. Dit gesprek wordt door de bestuurder ook gebruikt als 
klankbord- en sparringmoment.  De voorzitter informeert de overige raadsleden over deze 
gesprekken in een intern verslag per email. Indien gewenst worden besproken onderwerpen 
op de agenda van een reguliere vergadering geplaatst.  

• Gesprek met andere RvT:  
kennismakingsgesprek tussen voorzitter en de voorzitter RVT St. Nuwelijn/Muzerij uit 
gemeente Gilze-Rijen (09-09-2020). 

• Gesprek afvaardiging RvT – bestuurder – Gemeente Dongen:  
een gesprek met de wethouder en ambtenaar van Gemeente Dongen over 
huisvestingsperikelen (16-06-2020).    

• De raad van toezicht heeft Wijs Accountants de opdracht gegeven de jaarstukken 2020 te 
controleren.  
 

Vanwege COVID-19 hebben veel vergaderingen en bijeenkomsten online, via Teams, plaatsgevonden 
en hebben de geplande schoolbezoeken geen doorgang gevonden.   
 

1.5 Opleiding en Professionalisering 

 
Eind 2019 ontstond de wens van de Raad om zich verder te ontwikkelen en te professionaliseren. 
Governance in Balans heeft voor de Raad een in company-programma opgesteld, bestaande uit drie 
cursusavonden (in de eerste helft van 2020):  
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• Informatie over governance in het algemeen en de Governance Code PO, en het bespreken 
van de individuele drijfveren aan de hand van de AEM Cube 

• Rolopvattingen RVT 

• Aandachtsgebieden van toezicht, zoals onderwijskwaliteit 
 
Deze cursus heeft een vervolg gekregen in een intervisiebijeenkomst op 6 juli 2020, waarbij 
Governance in Balans ons heeft begeleid bij het bespreken en herzien van het Toezichtkader.  
In deze cursusdagen is ook aandacht geweest voor zelfevaluatie van het functioneren van de Raad, 
zowel intern als extern gericht.  
 

1.6 Reflectie 

 
Reflecterend kan de Raad stellen dat het overleg en de samenwerking met de beide directeur-
bestuurders in het afgelopen jaar positief is verlopen.  
 
Er wordt voldoende afstand van het besturen in acht genomen, terwijl er toch goed zicht blijft op de 
resultaten die Initia op alle aandachtsgebieden verwacht wordt te behalen, en als dat niet het geval 
is, wat daar de reden van is.  De managementrapportages geven een helder een actueel beeld van de 
gang van zaken en zijn onderwerp van een open en constructief gesprek. 
 
Van in het verleden meer resultaatgericht toezicht houden, zijn we gegroeid naar waardengericht 
toezicht houden, waarbij we nauw in contact staan met de directeur-bestuurder en ons bewust zijn 
van onze maatschappelijke opgave.   
 
De Raad heeft richting de organisatie uitgedragen voorstander te zijn van een open en transparante 
communicatie, voortkomende uit onderling respect en vertrouwen. Er is actief gewerkt aan 
verbinding tussen de Raad, de directeur-bestuurder, de GMR, de schoolleiders en andere interne en 
externe stakeholders.  Met de komst van de nieuwe directeur-bestuurder wordt deze lijn in 2021 
verder doorgezet.  
 
 
Edgard Bogers,  
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Initia 
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 Organisatie  

2.1 Juridische structuur en organisatiestructuur   

Stichting Initia is een stichting waarvan de zes katholieke basisscholen uit Dongen deel uitmaken. Vijf 
scholen zijn gelegen in de kern Dongen en één school staat in Dongen-Vaart.  
 
Het bevoegd gezag (bestuur) van de stichting is het eindverantwoordelijk orgaan in de organisatie.  
De scheiding van bestuur en toezicht is geregeld door het benoemen van een directeur bestuurder, 
zijnde het bevoegd gezag, en het instellen van een raad van toezicht.  
In de statuten van de stichting en in het managementstatuut is vastgelegd welke taken en 
verantwoordelijkheden aan de directeur bestuurder zijn voorbehouden en hoe zich dat verhoudt tot 
de taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht. De raad van toezicht hanteert voor de 
uitvoering van zijn taak een toezichtkader.  
Iedere school heeft een directeur. De directeuren vormen onder voorzitterschap van de directeur 
bestuurder het directeurenberaad, een collectief waarin acties worden gepland, besluiten worden 
genomen en beleid vorm en inhoud krijgt. Het directeurenberaad wordt van advies voorzien door de 
stafmedewerker.    
 
Ondersteuning bestuur en management 
Alle scholen hebben een administratief medewerker, een conciërge en een huishoudelijke dienst.   
Aan het bestuursbureau en ten behoeve van alle scholen is een directeur Passend Onderwijs en een 
stafmedewerker Personeel en Financiën verbonden. De functie ‘stafmedewerker ICT’ is uitbesteed 
aan een externe specialist. Administratiekantoor ONS Onderwijsbureau draagt zorg voor de salaris- 
en personeelsadministratie en de financiële administratie. 
 
(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad 
Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad en van iedere school is één ouder en één 
personeelslid afgevaardigd naar de GMR. Er is een medezeggenschapsstatuut opgesteld en een 
medezeggenschapsreglement voor de MR en GMR. De  MR-en en de GMR hebben zelf een 
huishoudelijk reglement vastgesteld. 

2.2 Missie, visie en kernwaarden 

 
Missie 
Stichting Initia heeft in haar statuten vastgelegd dat zij “zonder winstoogmerk ten doel heeft te 
voorzien in en bevorderen van het onderwijs in Dongen en omgeving. De stichting beoogt op haar 
scholen onderwijs te geven op katholieke grondslag.” 
De stichting wil bereiken dat de scholen niet alleen goed maar ook kansrijk onderwijs bieden en 
neemt zich de verantwoordelijkheid van goed werkgeverschap ter harte. Met het missiestatement 
“gewoon goed onderwijs” ziet Stichting Initia het als haar missie goed en kansrijk onderwijs te bieden 
en voor medewerkers een aantrekkelijk werkgever te zijn.   
 
Visie 
In de ogen van stichting Initia is het welbevinden van de leerlingen de basis voor de ontwikkeling tot 
zelfbewuste, sociaalvaardige, weerbare en kritische leerlingen waarbij de optimale ontwikkeling van 
de leerlingen bevorderd wordt door het gebruik van wetenschappelijk bewezen effectieve 
onderwijsactiviteiten. De kernvakken staan daarbij centraal en er is oog voor de brede ontwikkeling 
van de leerlingen waarbij leerlingen gestimuleerd worden om zich de vaardigheden, die passen bij 
een kansrijke toekomst, eigen te maken.  
De medewerkers van stichting Initia zijn de sleutel tot de duurzame ontwikkeling van de kwaliteit van 
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het onderwijs, ze verstaan hun vak en ontwikkelen zich voortdurend.  
Het werken binnen Initia is aantrekkelijk omdat iedere werknemer op passende en kansrijke wijze 
gewaardeerd wordt.   
 
Iedere school werkt vanuit een heldere visie op educatief partnerschap met de ouders. Binnen de 
missie, visie, ambitie en kernwaarden van de stichting heeft iedere school ruimte voor innovatie en 
de ontwikkeling van een eigen pedagogische, onderwijskundige en organisatorische identiteit. De 
stichting en haar scholen werken intensief samen met maatschappelijke partners om een zo breed 
mogelijk aanbod te realiseren.  
 
Stichting Initia en haar scholen hanteren een kwaliteitscyclus om de ontwikkeling te stimuleren, de 
uitvoering ervan te monitoren, evalueren en bij te stellen.  
Ter ondersteuning van de doelen worden kansen benut van gebundelde expertise en middelen.  
 
Kernwaarden 
Kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van de organisatie; ze verschaffen houvast en bepalen 
houding en gedrag. Ze vormen de basis voor beleid maar ook de basis van handelen als er zich iets 
aandient en er is (nog) beleid of beleidsondersteunende maatregel voorhanden.   
Hoewel ze niet exclusief voor de katholieke identiteit zijn, hangen de door stichting Initia gekozen 
kernwaarden daar wel mee samen:   
 
                                betrokken, samenwerkend, bewust, betrouwbaar en kansrijk 
    

2.3 Samenwerkingspartners 

Stichting Initia heeft diverse partners om de eigen doelstellingen zo efficiënt en effectief mogelijk te 
realiseren.  
Veel van de gebruikelijke manieren waarop samenwerking en overleg vorm krijgt, heeft vanwege de 
RIVM-adviezen en maatregelen rond het coronavirus een online variant gekregen en een aantal 
zaken is uitgesteld naar 2021. De verwachting is helaas dat ook in 2021 een aantal activiteiten 
digitaal moet plaatsvinden of niet door kan gaan. Dit geldt met name voor de kennismaking met het 
voortgezet onderwijs, de activiteiten van het Kunstpodium en het bezoek van leerlingen van groep 7 
aan de Tweede Kamer, een initiatief van de gemeente Dongen.  
 
Samenwerking andere PO-instellingen     
De directeuren hebben met enige regelmaat overleg met andere scholen over onderwerpen die voor 
alle basisscholen in Dongen van belang zijn. Tweemaal per jaar is er overleg met het voortgezet 
onderwijs uit Dongen. Voor de schoolverlaters organiseert het DOBO (Dongens overleg 
basisonderwijs) een informatieavond samen met het voortgezet onderwijs.  
 
Regionaal Samenwerkingsverband Breda en subregio Dongen-Oosterhout  
Stichting Initia maakt sinds de opheffing van WSNS (SWV 44.03) deel uit van het 
samenwerkingsverband Regionaal Samenwerkingsverband Breda (RSV). Het RSV heeft de toevoeging 
OOK (optimale onderwijskans) in haar naam opgenomen.  
De basisscholen in de regio Breda en omgeving (regio PO-30-03) vormen een 
samenwerkingsverband: het regionaal samenwerkingsverband Breda en omgeving. Dat zijn niet 
alleen de scholen in de gemeente Breda, maar ook die in Chaam (deel van de gemeente Alphen-
Chaam), Baarle-Nassau, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Oosterhout 
en Zundert. De besturen van de scholen in dit gebied hebben afgesproken er samen voor te zorgen 
dat alle kinderen in de regio de juiste onderwijskansen krijgen. 
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Werkeenheid Dongen    
Binnen het samenwerkingsverband voor passend primair onderwijs Breda e.o. is april 2019 besloten 
te werken met zogenaamde werkeenheden; sub-regio's van zodanige aard en samenstelling dat het 
grootste deel van de vereiste ondersteuning binnen een overzichtelijk geografisch gebied 
gerealiseerd kan worden.   
 
Contacten met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en Kinderstralen 
Stichting Initia werkt na de opheffing van de Stichting Peuterspeelzalen Dongen (SPD) samen met 
een aantal commerciële aanbieders die via subsidie van de gemeente op daartoe aangewezen 
locaties aanwezig zijn en ook met een aantal aanbieders op overige locaties.   
Op vier scholen van stichting Initia is één van de organisaties voor peuteropvang actief. Er is sprake 
van samenwerking tussen de scholen en peuteropvangorganisaties om zodoende een voortgaande 
ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar te realiseren.   
Kinderstralen is de organisatie die op vijf van de zes scholen het overblijven verzorgt. Kinderstralen 
bleek tijdens de schoolsluiting en vervolgens tijdens de keuze om voor de twee resterende weken tot 
de vakantie het continurooster te continueren, niet de flexibiliteit te hebben om de gederfde kosten 
op te vangen en het incassosysteem te wijzigen. De kosten zijn op stichting Initia verhaald en 
stichting Initia zag zich genoodzaakt deze te voldoen. Het contract met Kinderstralen is per eerst 
mogelijke datum opgezegd.  
 
Contacten gemeente Dongen 
1. Combinatiefunctionarissen (CF) Sport; de scholen van Initia maken gebruik van een 

combinatiefunctionaris (CF) op het gebied van aanbod sport onder en na schooltijd. Daarnaast 
levert Initia vanuit het eigen personeelsbestand de combinatiefunctionaris Cultuur voor alle 
Dongense scholen en ontvangt daartoe een vergoeding. De combinatiefunctionarissen Sport 
zijn in 2020 op een andere dan de gebruikelijke wijze ingezet tijdens de schoolsluitingen.  

2. Er vindt overleg plaats middels een OOGO (op overeenstemming gericht overleg) en de LEA 
(lokaal educatieve agenda) met de gemeente Dongen. 

3. In het kader van het IHP (integraal huisvestingsplan) zijn er contacten rond de afwikkeling van 
de nieuwbouw van de Sint Agnesschool en de startactiviteiten van de nieuwbouw van de Heilig 
Hartschool. 

4. De gemeente verstrekt een subsidie in het kader van het bestrijden van achterstanden in de 
vorm van een bedrag ter ondersteuning van de taalsetting op kbs Noorderpoort. In 2020 is 
door de gemeente een extra subsidie aanvraag in behandeling genomen ter ondersteuning van 
de kosten verbonden aan de OOM-klas waardoor kinderen met een specifieke onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften toch thuisnabij onderwijs kunnen volgen; de subsidie werd begin 
januari 2021 toegekend.  

 
Stichting KOMM en externe vertrouwenspersoon 
Stichting Initia is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie (KOMM) en heeft een externe 
vertrouwenspersoon in de persoon van mevr. I. van Hezewijk van “Vertrouwenswerk”.  
 
Samenwerking Het Kunstpodium 
Stichting “Het Kunstpodium” beoogt met een intermediair de culturele vorming en het aanbod voor 
kunst en cultuur voor leerlingen van de basisscholen verder te verbinden en integreren. De 
intermediair is een van de medewerkers van stichting Initia.  
 
Expertiseteam en de samenwerking met externe partners 
Stichting Initia heeft een eigen expertiseteam waarvan intern begeleiders, orthopedagogen, remedial 
teachers en leerkracht-specialisten deel uitmaken. Het team werkt samen met externe partners uit 
de specialistische leerlingenzorg- en begeleiding, waaronder stichting koninklijke Auris voor cluster 2 
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leerlingen, logopedisten, ergotherapeuten en ambulant begeleiders speciaal onderwijs voor cluster 4 
leerlingen.  Ook zijn er contacten met GGD, schoolmaatschappelijk werk en jeugdzorg. 

2.4 Communicatie en verantwoording 

Interne communicatie  

• Vergaderingen/ werkbijeenkomsten directie: 
Het directeurenberaad komt ongeveer iedere zes weken bijeen. Directeuren en directeur 
bestuurder spreken elkaar vooral op hoofdlijnen over zaken die de scholen afzonderlijk of de 
stichting als geheel aangaan. Het beraad wordt tevens op onderdelen bijgewoond door de 
stafmedewerker. In deze bijeenkomsten worden activiteiten gepland, besluiten genomen en 
beleid voorbereid. 

• Vergaderingen raad van toezicht 
De directeur bestuurder en de volledige raad van toezicht komen viermaal per jaar in 
vergadering bijeen. Daarnaast zijn er met enige regelmaat gesprekken tussen een deel van 
de raad van toezicht en directeur bestuurder en/of stafmedewerker als een specifiek 
onderwerp (financiën, personeel, zorg) nadere informatie-uitwisseling of toelichting behoeft.  
De raad van toezicht en GMR komen twee keer per jaar in vergadering bijeen waarbij naast 
de reguliere agenda de ene keer de RvT en de andere keer de GMR een thema voorbereidt 
waarbij ook de directeuren en directeur bestuurder als gesprekspartners aanwezig zijn.  

• (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad: 
De vergaderingen van de MR vinden plaats op de scholen en worden zoveel mogelijk 
bijgewoond door de directeur. De GMR komt 1x per 6 weken bijeen, deze vergaderingen 
worden deels bijgewoond door de directeur bestuurder. De GMR heeft net als de MR-en een 
eigen jaarverslag. 

• Website: 
Stichting Initia heeft een website met algemene informatie en links naar de zes scholen, 
www.stichtinginitia.nl  

• Medewerkers 
Iedere school beschikt over (afspraken over) een interne wijze van communicatie bestemd 
voor medewerkers.  

 
Externe communicatie. 
De externe stakeholders zijn personen of partijen van buiten de onderwijsinstelling stichting Initia. 
De externe stakeholders zijn: het overige basisonderwijs in Dongen en hun bestuurders, onze 
samenwerkingspartners (BSO, Peuteropvang, RSV OOK, combinatiefunctionarissen), de gemeente, 
het ministerie, DUO en BRON en de Inspectie van het Onderwijs. Met ieder van deze instellingen 
heeft stichting Initia een daartoe geëigende communicatie.   
De scholen communiceren met de ouders/verzorgers van de leerlingen en beschrijven de manier 
waarop zij dat doen in hun schoolgids.  
 
Klachtenafhandeling  
Stichting Initia heeft een klachtenregeling en is aangesloten bij een klachtencommissie. In 
voorkomende gevallen kan worden terugvallen op de interne en externe vertrouwenspersonen en in 
uitzonderlijke gevallen op de vertrouwensinspecteur. Stichting Initia is aangesloten bij de landelijke 
geschillencommissie voor het onderwijs. 
De klachtenregeling is opgenomen in de schoolgidsen van de scholen. In het jaar 2020 zijn er geen 
klachten geweest.  
 

http://www.stichtinginitia.nl/
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 Onderwijs en de scholen 

3.1 Inspectie voor het onderwijs  
 

In maart 2020 zou een themaonderzoek van de onderwijsinspectie rond het thema didactisch 
handelen plaatsvinden op rkbs de Vlinderboom. Dit onderzoek ging vanwege de RIVM-maatregelen 
rond het coronavirus niet door en zal in 2021 plaatsvinden.   
Uit het detectiegesprek met de inspectie is gebleken dat de behoefte bestaat om een aantal 
scholen te bezoeken. Als reden geven zij aan:  

• Eindresultaten 18-19  

• Discontinuïteit door de diverse bestuurswisselingen  
Deze bezoeken vinden plaats in het voorjaar 2021. De Noorderpoort en IKC Achterberg scoorden op 
de eindtoets 2019 onder het landelijk gemiddelde.  

3.2 Onderwijs en de scholen 

 
Het afgelopen jaar heeft corona de continuïteit van het onderwijs helaas behoorlijk beïnvloed. Er 
ging veel tijd naar organisatorische zaken om de school draaiende te houden. Hierbij valt te denken 
aan de problemen met de personele bezetting en het onderwijs op afstand dat de aandacht vroeg. 
Ook de afwezigheid van leerlingen speelde een rol. 
 
Door voorgaande bestuurders is een ontwikkeling ingezet om het planmatig werken te vergroten. 
De onderwijsconcepten zijn aangescherpt en de scholen hebben een integraal jaarplan geschreven.  

 
Versterken kwaliteitsbewustzijn  
Initia heeft de ambitie om het kwaliteitsbewustzijn te versterken op alle niveaus binnen de 
organisatie om het potentieel van leerlingen nog beter te kunnen benutten. Het doel is om 
alignement te creëren in de totale organisatie en het planmatig en cyclisch werken te versterken (zie 
figuur 1). In 2020 is een start gemaakt met het realiseren van een gefundeerd jaarplan en met een 
kwaliteitscyclus op school- en organisatieniveau. Het bestuur heeft binnen het directieteam twee 
portefeuillehouders kwaliteit / onderwijs aangewezen. Zij hebben samen met het directieteam de 
opdracht gekregen een kwaliteitscyclus te ontwerpen en een start te maken met implementatie.   
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Dit proces sluit aan bij de ambities en doelen die gesteld zijn in het strategisch beleidsplan 2019-
2023:  

• kansrijk en kwalitatief hoogwaardig onderwijs;  

• zicht op ontwikkeling van leerlingen, medewerkers, scholen en organisatie aan de hand van 
beproefde methoden.  

  
Beschreven doelen   

• Leerlingen stromen uit op het te verwachten niveau of hoger op grond van hun potentie.   

• We bieden onderwijs in een aantrekkelijke, veilige en stimulerende leer- en werkomgeving, 
waarin onderwijsmiddelen in dienst staan van leerlingen om hen een brede ontwikkeling te 
bieden.   

• De kwaliteitscyclus is integraal ingebed in de cultuur van Initia en haar scholen, zodat er sprake 
is van een integrale kwaliteitscultuur. Kwaliteit wordt op alle beleidsterreinen gemonitord, 
gemeten, bijgesteld en passende acties worden ondernomen.   

 
Vanuit deze ambitie en de noodzaak tot het versterken van het zicht op de kwaliteit van de scholen is 
de urgentie ontstaan dat het bestuur de scholen goed in beeld heeft, zodat de signalen, de 
stimulerende factoren en de ondersteuningsvragen bekend zijn. Daardoor ontstaat naast het 
kwaliteitsbeleid een passend en gefundeerd kwaliteitsarrangement voor iedere Initia-school en 
wordt zichtbaar in welke fase van kwaliteitsontwikkeling iedere school zich bevindt. Van een 
beheersingsgerichte aanpak schuift de organisatie op naar een evenwicht tussen 
ontwikkelingsgerichtheid en ‘in control’ zijn.  
   
In 2021 zal deze cyclus in werking treden. 
  

De invloed van corona en het sluiten van scholen  
De scholen hebben door de invloed van corona en het sluiten van scholen continuïteitsverstoring 
gekend. Daarnaast is de eindtoets in april 2020 niet afgenomen omdat de scholen 
toentertijd onderwijs op afstand verzorgden. Het organiseren van afstandsonderwijs heeft de nodige 
inregeltijd, flexibiliteit en verdergaande samenwerking gevraagd van zowel de directeuren, 
teamleden als ouders en kinderen.  Zoals in de media is uitgemeten, heeft deze periode niet voor alle 
leerlingen geleid tot het volledig benutten van hun potentieel.  
  

Onderwijsresultaten   
In het nieuwe onderwijsresultatenmodel kijkt de inspectie naar de referentieniveaus. Gekeken wordt 
hoe de school scoort ten opzichte van scholen met een vergelijkbare schoolweging. In ParnasSys en 
in Vensters PO zijn voor Initia de referentieniveaus zichtbaar gemaakt en gekoppeld aan de populatie 
en bijbehorende schoolweging.   
Ondanks het feit dat in 2020 geen eindtoets is afgenomen, wordt gekeken naar hoe de school heeft 
gepresteerd in de periode dat er wel een eindtoets is afgenomen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt 
van de cohortanalyses bij de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Vanaf groep 6 wordt zichtbaar hoe 
de school op weg is met de leerlingen om het beoogde percentage 1f en 2F/1S te behalen. Deze 
worden besproken in de schoolanalyse.  
  
In de figuren hieronder wordt zichtbaar hoe iedere school van Initia gescoord heeft op de 
referentieniveaus in de jaren 2017, 2018 en 2019. Dit overzicht is in 2020 niet geactualiseerd 
vanwege het ontbreken van de Eindtoets.  



  
Bestuurlijk jaarverslag 2020  Stichting Initia 

16 
 

  

In bovenstaande figuur is te lezen dat alle Initia-scholen boven de signaleringswaarde blijven van het 
percentage leerlingen dat 1F moet behalen. De Sint Jan, De Vlinderboom en De Noorderpoort scoren 
over een periode van drie jaar onder het landelijk gemiddelde.  
  

  

In bovenstaande figuur wordt zichtbaar dat IKC Achterberg onder de signaleringswaarde scoort over 
3 jaar voor het percentage leerlingen dat 2F/1S dient te scoren. Op het gebied van 2F/1S scoren 
daarnaast de st. Agnes en de Noorderpoort over de periode van 3 jaar onder het landelijk 
gemiddelde op het gebied van 2F/1S. Sint Jan en Heilig Hart scoren boven het landelijk 
gemiddelde. De signaleringswaarde varieert per school vanwege het verschil in schoolweging. 
  

Tussentijdse resultaten  
Vanwege corona was het lastig om de E-toetsen op een valide manier af te nemen in 2020. Kinderen 
hadden minder effectieve lestijd gehad en de terugkeer naar school bracht andere prioriteiten met 
zich mee dan het toetsen van de leerlingen. Daarom is ervoor gekozen om deze toetsen af te nemen 
in september 2020 en een hernieuwde beginsituatie te creëren. De kinderen van groep 3 worden 
voor de eerste keer getoetst bij de M-toetsen 2021. Groep 4 t/m 8 heeft wel deelgenomen aan de B-
toetsen. Een leerjaar dat negatief opvalt binnen Initia is groep 5. Groep 6 valt negatief op met 
betrekking tot rekenen-wiskunde en begrijpend lezen. Leerlingen hebben in dit leerjaar lager 
gescoord dan in andere leerjaren. Er is specifiek gekeken naar de vakgebieden technisch lezen, 
spelling, rekenen-wiskunde en begrijpend lezen. Deze toetsen zijn geanalyseerd op schoolniveau en 
er zijn interventies ingezet. Tijdens de M-toetsen zal duidelijk worden welk effect deze interventies 
hebben gehad.   
  
Jaarplan scholen 
Zoals eerder beschreven, heeft iedere school een eigen jaarplan opgesteld. De realisatie daarvan wordt 
hieronder per school weergegeven. 
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rkbs Sint Agnes 
 
Per 1 augustus 2020 heeft er op basisschool Sint Agnes een directiewissel plaatsgevonden. Het 
jaarplan 2020-2021 is opgesteld door de voorgaande directeur. Vanwege de kracht van verbinding en 
ter stimulering van een doorlopende schoolontwikkeling is er gekozen voor het bepalen van 
jaardoelen per kalenderjaar, ingaand vanaf januari 2021. De doelen van augustus tot en met 
december 2020 zijn reeds geëvalueerd.   
Ondanks dat we in 2020 kampten met de gevolgen van corona en de weerslag hiervan op het 
onderwijs, heeft het team van Sint Agnes zich het afgelopen jaar flink doorontwikkeld.   

• De identiteit van Sint Agnes is aangescherpt en er zijn verbindingen gelegd tussen de visie en 
onderwijskundige ontwikkelingen. Deze aanscherping is aanleiding geweest om Sint Agnes op 
de kaart te zetten in haar omgeving. Er is bewust aandacht besteed aan het zichtbaar zijn door 
middel van PR.   

• Het didactisch handelen van leerkrachten is door middel van teamprofessionalisering en 
individuele professionalisering versterkt. Leerkrachten hebben tijdens diverse 
professionaliseringstrajecten meer zicht gekregen op de kracht van de hun handelen, op 
succesfactoren en op wat werkt. Wetenschappelijke inzichten betreffende ‘wat werkt’ zijn 
hierbij leidend. Er zijn bewust keuzes gemaakt in het aanbod om de effectiviteit te verhogen.  

• Er heeft een professionaliseringstraject rekenen plaats gevonden onder leiding van Edux. Het 
team heeft zich allereerst verdiept in de rekenvisie, waarna er een passende nieuwe methode 
is gekozen. Edux heeft daarnaast een scholing met betrekking tot het EDI model verzorgd. 
Deze focus op rekenen heeft in de tweede helft van het jaar gezorgd voor een stijging in de 
resultaten.   

• De HGW-cyclus is op schoolniveau geïmplementeerd. Het bewust waarnemen, begrijpen, 
plannen en realiseren van het aanbod zorgt voor een betere afstemming op de 
ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Analyses worden structureel twee keer per jaar op 
schoolniveau en groepsniveau gemaakt. De ondersteuning op ondersteuningsniveau 1 en 2 
worden afgestemd op de halfjaarlijkse analyses.   

• Er is expliciet aandacht besteed aan het monitoren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
leerlingen. ZIEN! wordt halfjaarlijkse gebruikt als observatie-instrument. Daarnaast heeft de 
interne vertrouwenspersoon haar rol en taken geëxpliciteerd en is zij meer zichtbaar voor 
kinderen en ouders.   

• Het proces naar een nieuw onderwijsrooster is naar aanleiding van positieve ervaringen na de 
eerste scholensluiting in samenwerking met de MR in september 2020 gestart.  

 

kbs Sint Jan 
 
De coronacrisis maakte van 2020 een uitzonderlijk jaar. De schoolsluiting in het voorjaar vroeg van de 
school diverse acties en interventies. Van het opstellen van richtlijnen en protocollen tot het 
realiseren van afstandsonderwijs voor kinderen. Er werd digitaal lesgegeven. Daarnaast vonden ook 
alle momenten van schoolontwikkeling digitaal plaats als ook de oudergesprekken. Dit vroeg geheel 
andere vaardigheden van zowel leerkracht, leerling en ouders. Binnen Sint Jan is veel aandacht 
besteed aan de kwetsbare kinderen, omdat ondersteuning niet altijd aanwezig was. Deze kinderen 
werden opgevangen in de noodopvang op school. De opbrengst van 2020 is dat er SAMEN veel is 
bereikt. Vanaf 27 oktober 2020 kent Sint Jan aangepaste schooltijden. Dit moment is feestelijk 
gevierd. 
 
In 2020 is de aanvankelijk leesmethode Veilig leren lezen geïmplementeerd. Daarnaast is de methode 
voor lezen (groepen 4-8) aan vervanging toe. Er wordt onderzocht welke geïntegreerde methode 
(zowel technisch als begrijpend lezen) past bij de visie en de populatie van de school. De definitieve 
keuze wordt in voorjaar 2021 gemaakt. 
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De E-toetsen zijn op een later tijdstip afgenomen en de eindtoets is niet doorgegaan. Het advies van 
school werd doorslaggevend. Er is zoals ieder jaar kansrijk geadviseerd op Sint Jan. Het tweede 
rapport was qua inhoud aangepast. Er waren te weinig recente toetsgegevens om een beoordeling te 
kunnen geven. Er is voor gekozen om samen met de leerlingen een portfolio samen te stellen. De 
invulling van het rapportfolio wordt in 2021 verder ontwikkeld. 
Er is afgelopen jaar een alternatief programma voor kamp en musical geweest. Dit programma is 
samen met de ouders en kinderen tot stand gekomen. 
In 2020 was er specifiek aandacht voor spelenderwijs leren. Spelenderwijs leren is iets anders dan 
‘gewoon’ spelen. Spelenderwijs leren is een door de leerkracht vooraf bepaald leerdoel dat wordt 
ingeoefend, door middel van spelletjes of werkbladen. Dit gebeurt nadat er instructie is gegeven. 

 
kbs Heilig Hartschool 
 
Onderwijsproces 
De vorig schooljaar ingezette wijziging van de organisatie met de inzet van bouwcoördinatoren,  
onderwijskundig teamleiders en werkgroepen heeft verder vorm en inhoud gekregen, waardoor 
meer duidelijkheid ontstond over ieders rol en taak.  
Onderwijsinhoudelijk kan gemeld worden dat voor de groepen 1-2 gekozen is voor de methode 
“Kleuteruniversiteit” en dat de groepen 6-7-8 gestart zijn met groepsdoorbrekend werken waarin 
een optimale vorm van differentiatie onderzocht werd.  
Helaas hebben de schoolsluitingen in verband met de coronamaatregelen een doorgaande lijn in 
deze ontwikkeling in de weg gezeten. Het plan van aanpak dat opgesteld moest worden voor 
afstandsonderwijs heeft veel aandacht gekost.  
De bouwstandaarden zijn aangevuld met regels en afspraken rondom de kernvakken.  

Schoolklimaat 
Op de Heilig Hartschool is er de laatste jaren effectief ingestoken op het schoolklimaat d.m.v. het 
ontwerpen van routines op basis van de 5 pijlers van Positive Behaviour Support. In schooljaar 19-20 
is het aantal routines uitgebreid met ‘eten in de klas’ in verband met de tussenschoolse opvang.  
De routines zijn geborgd door de werkgroep en worden met enige regelmaat herhaald om de 
effectiviteit te waarborgen. Net als vorig schooljaar laat de veiligheidsmonitor een score van 8.6 zien.  
De school heeft twee leerkrachten opgeleid tot intern groepsanalist (IGA) met als doel leerkrachten 
te ondersteunen in vraagstukken rond groepsdynamica.  
De maatregelen rond corona, waaronder de schoolsluitingen, en het feit dat Kinderstralen in 
onvoldoende mate een structureel dekkend aanbod kon bieden, heeft geleid tot het weer in eigen 
beheer nemen van de TSO. Het vroegtijdig opzeggen van het contract met Kinderstralen had helaas 
financiële gevolgen die voor rekening van de niet-subsidiabele middelen van de school kwamen.  
 
Resultaten 
Door het ontbreken van CITO eindtoetsgegevens kan er dit jaar niet gerapporteerd worden over de 
eindresultaten. De uitstroom laat evenwel zien dat op basis van observatie, NIO en methodetoetsen 
gekoppeld aan schoolloopbaan van de leerlingen, de kansrijke advisering geleid heeft tot eenzelfde 
beeld als voorgaande jaren.  
Diverse toetsen zijn (aangepast) afgenomen en met name de 0-meting van het rekenonderwijs gaat 
een vervolg krijgen in een gericht verbetertraject voor het rekenonderwijs, onder leiding van een 
daartoe ingericht ontwikkelteam. 
  
Overig 
Met ingang van 1 augustus is op diverse scholen een directeur gewisseld, zo ook op de Heilig 
Hartschool.  
Mede naar aanleiding van de positieve ervaringen met het continurooster tijdens de gedeeltelijke 
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scholensluiting, het opzeggen van Kinderstralen als partner in de TSO, is gekozen voor een 
continurooster. Het proces zal volgens de regels ingezet worden en waarschijnlijk in 2021 zijn beslag 
krijgen.   
Met de nieuwe website, het werken in sharepoint, goede afspraken over het werken in het digitale 
leerlingvolgsysteem en het meer dan voorheen inzetten van digitale lesmiddelen is vooruitgang 
geboekt in het effectief inzetten van de digitale middelen die de school ten dienste staan. 
Het nog steeds stijgende leerlingaantal zorgt voor ruimtegebrek in de school. De bouw van twee 
groepen in de gemeenschappelijke aula is verre van ideaal te noemen. De nieuwbouw laat helaas 
nog op zich wachten.  
 
kbs Vlinderboom  

In het schooljaar 2020-2021 heeft op basisschool Vlinderboom een directiewisseling plaatsgevonden. 
Nog herstellende van de coronaperiode en schoolsluiting is gestart aan een schooljaar, waarin het 
moeilijk was een voorstelling te maken van het verloop van het schooljaar. Gezamenlijk is gestart 
met het verzamelen van kwantitatieve data, op het gebied van oudertevredenheid, sociale veiligheid 
van leerlingen en medewerkerstevredenheid. 

De rest van het kalenderjaar is gebruikt om rust en routine te brengen in de dagelijkse gang van 
zaken. Een belangrijk onderdeel daarvan waren ambitiegesprekken met alle teamleden, maar ook 
het opruimen van de school en het herstellen van de basale huisvesting vergden veel aandacht. Ook 
achterstalligheden die onder de schoolsluiting waren ontstaan kregen aandacht en al gauw trad er 
herstel op. De school en het team knapten er zichtbaar van op en al snel begonnen de aanmeldingen 
van nieuwe leerlingen binnen te stromen. Het kalenderjaar 2020 werd afgesloten met een nieuwe 
schoolsluiting. Dit betekende een nieuwe periode van crisismanagement. 

Tijdens de periode van schoolsluiting werd onvermoeid gebouwd aan de ambitie. Een enorme kracht 
in het team kwam los en zorgde ervoor dat de ene na de andere klus en projecten uitgevoerd 
werden. Zo werd gestart met de planvorming voor de komende jaren, bij de leerkrachten van de 
jongste leerlingen. Er kwam een gezamenlijk gedragen nieuwe visie op het leren van kleuters en al 
gauw werd duidelijk dat 2 kleutergroepen niet meer voldoende zouden zijn voor de Vlinderboom. De 
subsidie ‘Schoolkracht’ werd aangevraagd is inmiddels toegekend. Nadat de ‘Onderwijsatlas van de 
gemeente Dongen’ verscheen, werd duidelijk dat er een enorme leerlingengroei is voorzien voor de 
school. Hierop wordt geanticipeerd door verdere planvorming voor de komende 2 jaren. Een nieuwe 
visie op leren voor de bovenbouw is inmiddels een feit. 

Er is stabiliteit in het personeelsbestand en er zijn wat piekinvesteringen in dit schooljaar nodig 
geweest om voldoende basis te creëren om een goede planvorming te kunnen doorlopen. Zo bereidt 
de Vlinderboom zich gedegen voor op de groei die de komende jaren in het verschiet ligt en wordt 
samengewerkt aan de doorontwikkeling van een bloeiende Vlinderboom! 

 
kbs Noorderpoort   
  
Naar aanleiding van o.a. de onderwijsresultaten, Daltonvisitaties en het 
communicatie/tevredenheidsonderzoek onder teamleden en ouders heeft Kbs Noorderpoort begin 
2020 een nieuwe opdracht geformuleerd binnen de strategische kaders van Stichting Initia. 
Kbs Noorderpoort ontwikkelt zich de komende drie jaar tot basisschoolplusvoorziening waarin 
onderwijs wordt gegeven door leerkrachten die zich opstellen als een “teacher as a researcher”; 
leerkrachten die vanuit onderwijsinnovaties en vernieuwingen de visie passend onderwijs thuisnabij 
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vorm en inhoud geven. De leerlingen krijgen in de basisschoolplusvoorziening onderwijs op maat 
aangeboden.  
 
Deze ontwikkeling wijkt af van het onderwijsbeleid dat is vormgegeven vanuit de Daltonvisie, 
uiteengezet in het schoolplan 2019-2023. De onderwijsbehoeften van de leerlingen van de 
Noorderpoort behoeven meer aandacht, waardoor Kbs Noorderpoort zich niet meer specifiek 
ontwikkelt vanuit het Daltonconcept. Er wordt niet meer deelgenomen aan de vijfjarige Dalton 
visitaties. Het Dalton certificaat komt hiermee te vervallen, maar de positieve praktijkervaringen 
worden geborgd.  
 
De coronacrisis heeft gezorgd voor een bijzondere afsluiting van het schooljaar 19-20. Er moest 
medio maart geschakeld worden; thuiswerken, digitaal lesgeven, halve groepen ontvangen, 
ouders/verzorgers weren rondom school, een veilige afstand creëren, digitaal met leerlingen en 
ouders in gesprek, digitaal vergaderen, tussenschoolse opvang, naschoolse opvang, 
overbruggingsopvang en noodopvang, maar zeker ook gezond blijven. Wat meegenomen wordt voor 
de toekomst is dat er bij herhaling nog meer één lijn wordt gecreëerd in het aanbod van 
thuisonderwijs en hetzelfde geldt voor de frequentie van contact tussen de leerkracht en de leerling.  
Op de achtergrond gingen de ontwikkelingen rondom de kaders van het nieuwe onderwijsconcept en 
het formeren van een bijbehorend team door. De crisis maakte communiceren hierin lastig. In de 
richting van de medezeggenschapsraad had eerder en frequenter overleg moeten plaatsvinden met 
de leden van de MR. Door het voeren van de kritische dialoog is dit proces succesvol afgerond. 
 
Kbs Noorderpoort is in augustus 2020 in een nieuwe formatie gestart met de ontwikkeling en 
uitwerking van de opdracht naar een vernieuwd onderwijsconcept. De kaders voor dit concept staan 
beschreven in het ontwikkel(jaar)plan. De onderwerpen rots en water, onderwijs op maat en 
intensieve samenwerking, gezamenlijke verantwoordelijkheid staan hierin centraal. 
De invulling van deze kaders maken wij schooljaar 20-21 samen. Dit betekent dat een zekere mate 
van onvoorspelbaarheid onontkoombaar is. Onze onderwijsvernieuwers zijn pioniers met passie voor 
onderwijs en beschikken onder meer over de eigenschappen volharding en geduld. Komend jaar 
leren wij elkaars opvattingen, kernkwaliteiten en uitdagingen kennen.  
 
   

IKC Achterberg  
 
De coronacrisis zorgde voor een bijzonder schooljaar. Er moest constant geschakeld worden; 
thuiswerken, digitaal lesgeven, halve groepen ontvangen, ouders/verzorgers weren rondom school, 
een veilige afstand creëren, digitaal met leerlingen en ouders in gesprek, digitaal 
vergaderen, tussenschoolse opvang, naschoolse opvang, overbruggingsopvang en noodopvang, als 
ook gezond blijven. Wat meegenomen wordt voor de toekomst is dat bij herhaling nog meer één lijn 
in het aanbod wordt gerealiseerd en hetzelfde geldt voor de frequentie van contact tussen de 
leerkracht en de leerling.  
 
Op de achtergrond zijn de ontwikkelingen rondom het verdiepen van het onderwijsconcept 
doorgegaan. De crisis maakte communiceren hierin uitdagend. Toch is het gelukt om zowel het team 
als de medezeggenschapsraad mee te nemen in de ontwikkelingen. 
Onderstaande thema's maakten deel uit van het jaarplan: 

• Implementatie methode wereldoriënterende vakken, Naut, Brandaan en Meander  

• Implementatie methode Trefwoord 

• Borgen aanvankelijk leesmethode Lijn 3, voor groep 3 

• Implementatie methode begrijpend lezen, Leeslink voor de groepen 4-8 

• Implementatie methode voortgezet technisch lezen: Karakter voor de groepen 4-8 
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• Oriëntatie op nieuwe methode voor taal, voor de groepen 4-8  

• Start met de vernieuwde Kleuterplein versie, voor de groepen 1-2  

• Implementatie van de periodeplanning en werken met een groepsoverzicht 

• Cultuureducatie onderzoek en beleid opstellen, de Cultuurloper  

• Afronding van het traject Muziekimpuls 

• Verdere implementatie PBS en Kwink 

• Groepsdoorbrekend werken 

• Werkgroep communicatie 

• Schoolplein 
 

3.3 Zorgstructuur/ het expertiseteam 

 
Wanneer een leerling op de eigen basisschool meer zorg nodig heeft, dan vanuit het 
‘reguliere’ aanbod kan worden geboden, wordt binnen Stichting Initia het expertiseteamteam 
geraadpleegd. In overleg met ouders, de school en een deskundige vanuit het expertiseteam wordt 
bepaald welke ondersteuning het beste aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling.   
  
Het expertiseteam bestaat uit intern begeleiders, schoolpsycholoog, orthopedagogen, 
remedial teachers, coaches en onderwijsspecialisten. Naast de ondersteuning op leerling- en 
groepsniveau worden voor de medewerkers van Stichting Initia kennisbijeenkomsten, trainingen, 
intervisiemomenten en coaching trajecten aangeboden. Er wordt samengewerkt met diverse 
partners vanuit het speciaal (basis)onderwijs en de zorg. Hiermee wordt een divers en deskundig 
aanbod op het gebied van ondersteuning en leerlingenzorg gerealiseerd.   
  
In het derde schooljaar met het expertiseteam was de structuur als volgt:  
  

 
 
In 2020 stond de positionering van het expertiseteam centraal:  

• Naar aanleiding van de presentaties Reindersdagen op advies van directeur bestuurder 
schrijft het expertiseteam een beleidsnotitie ‘positionering expertiseteam’.  

• Beleidsnotitie is besproken in het directieberaad en aanpassingen/ toevoegingen zijn 
gemaakt.   

• Beleidsnotitie is besproken in de GMR.  
• Het expertiseteam wordt geëvalueerd halverwege schooljaar 2020-2021.   
• De GMR is gevraagd een evaluatie te houden over het expertiseteam .    

  
Het expertiseteam heeft een duidelijke opdracht binnen de strategische kaders van Stichting Initia:  
Het expertiseteam is verantwoordelijk voor de zorgtrajecten voor leerlingen met een specifieke 
onderwijsbehoefte (zware ondersteuning). Tevens begeleidt en adviseert het team de scholen op het 
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gebied van leerlingenzorg op zowel school, groeps – en leerling niveau (basis- en lichte 
ondersteuning), waarbij er sprake is van partnerschap tussen de scholen en het expertiseteam. 
  
Het expertiseteam heeft deel uitgemaakt van het ontwikkelen van een kwaliteitscyclus op 
stichtingsniveau. De handelingsgerichte cyclus ligt daar als fundament onder.  
Voor de medewerkers van Stichting Initia zijn door het expertiseteam kennisbijeenkomsten, 
intervisiemomenten, trainingen, studiedagen en coaching trajecten aangeboden.   
Het expertiseteam heeft samengewerkt met diverse partners vanuit het speciaal (basis)onderwijs en 
de zorg. Hiermee realiseert het expertiseteam een divers en deskundig aanbod op het gebied van 
ondersteuning en leerlingenzorg.   
Verder heeft het expertiseteam een adviesfunctie gehad voor directeuren.  
 
In 2020 heeft de Noorderpoort onder begeleiding van het expertiseteam een start gemaakt met de 
OOM stroom. In deze onderwijs op maat voorziening, volgen leerlingen die meer leertijd en 
individuele aandacht nodig hebben in een kleine setting (max 12/15 leerlingen) twee schooljaren 
voltijd onderwijs op maat. Met als doel om vanuit de middenbouw OOM klas door te stromen in de 
bovenbouw op basisschool Noorderpoort. Met behulp van de OOM stroom kunnen kinderen die 
anders worden doorverwezen richten het SBO thuis nabij passend onderwijs volgen op de 
Noorderpoort. Deze voorziening wordt voor een gedeelte gesubsidieerd door de Gemeente Dongen.  
 
Taalsetting, leerlab en leerlab HB hebben gewerkt volgens ontwikkeling en planning en zijn tijdens de 
schoolsluiting overgegaan op individuele ondersteuning op afstand.  
De taalsetting en de leerlabs zijn toegevoegd aan het beslismodel koersplan WeDo en opengesteld 
voor alle leerlingen uit Dongen.   

3.4 Leerlingenprognose  

De afgelopen jaren is het leerlingaantal licht gedaald maar de trend die we vorig jaar zagen, waarbij 
de daling verder door zou zetten, is gekeerd en we zien weer een stijging van de aantallen. 
De prognose wordt opgemaakt aan de hand van telgegevens van  

• de werkelijk aanwezige leerlingen  

• de 0 tot 4-jarigen, onderverdeeld naar de wijken (voedingsgebieden) in Dongen 

• Pronexus – prognose van de gemeente Dongen. Deze is eind 2020 bijgesteld en liet voor 
nagenoeg alle scholen in Dongen een stijging zien.   
 

 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Sint Agnes 90 90 92 96 97 107 115 

Sint Jan 165 152 159 161 163 166 168 

Achterberg 285 263 263 260 254 253 255 

Vlinderboom 217 216 217 224 235 246 260 

Heilig Hart 389 409 414 421 427 433 432 

Noorderpoort 143 141 134 130 132 133 133 

Initia totaal 1289 1271 1279 1292 1308 1338 1363 
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Ontwikkeling leerlingenaantallen per school  
In onderstaande figuur worden de leerlingprognose weergegeven per school per jaar. Er wordt zowel 
vooruit- als teruggekeken. Bij Noorderpoort is sprake van een dalend aantal leerlingen. De grootste 
stijging in aantal leerlingen wordt in de prognose zichtbaar bij de Vlinderboom. Dit heeft te maken 
met de nieuwbouwwijk die aan de Noorderlaan gepland staat. Het betreft zo’n 275 woningen. Heilig 
Hart laat tevens een stijging zien. De nieuwbouwwijk de Beljaart zit in de laatste bouwfase. Sint 
Agnes stijgt en Sint Jan gaat van een dalende trend weer terug naar het oude niveau van 2019. 
Achterberg stabiliseert na een dalende trend. 
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Schooladviezen  
In 2020 is veel gesproken over ‘kansrijk adviseren’. Groep 8-leerlingen kregen landelijk in schooljaar 
2019-2020 gemiddeld een definitief schooladvies dat lager uitviel dan in voorgaande jaren. De 
oorzaak is het schrappen van de eindtoets, daardoor kon het schooladvies niet naar boven bijgesteld 
worden.   
  
Bij Stichting Initia is dat niet het geval. Het percentage leerlingen met een gecombineerd advies lag in 
2020 wel hoger en is verklaarbaar door corona. 
 Leerlingen krijgen zo de kans om zich op de school van het hoogste advies in te schrijven.  
 

 

uitstroom gegevens 

VWO 27   VMBO GL 3  

HAVO t/m VWO 13   VMBO KL 16  

HAVO 25   VMBO KL LWOO 3  

VMBO TL t/m HAVO 19   praktijkonderwijs 1  

VMBO KL t/m VMBO TL 8   VSO 1  

VMBO TL 13   VMBO GL t/m HAVO 1  

VMBO TL met LWOO 17   geen advies mogelijk 1  

VMBO BL 1        

VMBO BL  LWOO 4   S(B)O 21  

VMBO BL t/m VMBO KL  1   verhuizing/andere school 37  

VMBO BL, KL t/m LWOO 8   vroegtijdig schoolverlater 1  
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 Personeel  

4.1 Algemeen 

Stichting Initia ziet de medewerker als de sleutel tot de (duurzame ontwikkeling van de) kwaliteit van 
het onderwijs.     
Bij Stichting Initia werkt gedreven personeel: mensen met hart voor onderwijs die een intrinsieke 
drijfveer hebben om zich voor leerlingen in te zetten of ondersteunende diensten te leveren. 
Medewerkers kunnen rekenen op aandacht voor de ontwikkeling van vakbekwaamheid en 
professioneel handelen. Doelen zijn bekend en haalbaar en medewerkers spreken elkaar op 
professionele en respectvolle wijze aan op resultaten, opbrengsten en werkwijze. Om duurzaam de 
doelen te halen en te borgen is een gedifferentieerde opbouw van het functiehuis onontbeerlijk 
zodat er op ieder beleidsterrein een optimale inzet mogelijk is. Op die manier kunnen medewerkers 
ingezet worden naar hun talenten, wensen en mogelijkheden om daarmee een optimale bijdrage te 
leveren aan de gestelde doelen en op passende en kansrijke wijze gewaardeerd te worden. Stichting 
Initia ziet dit als de basis voor een stabiel medewerkersbestand waarin niet alleen boeien maar ook 
binden een plaats krijgt.  
In meerdere facetten van vooral de dagelijkse praktijk en in de individuele benadering ziet stichting 
Initia erop toe dat dit geconcretiseerd wordt en dat is terug te vinden in de wijze waarop omgegaan 
wordt met werkverdelings- en taakbeleid, coaching, (dreigend)ziekteverzuim, mobiliteit, 
werkdrukverlaging, en het onderdeel scholing, professionalisering en ondersteuning. 

4.2 Beleid en beleidsinstrumenten 

Personeelsbeleid is gebaseerd op de algemeen geldende doelstellingen van het Statuut Sociaal Beleid 
(SSB) en richt zich op arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en 
arbeidsvoorwaarden: 

• het vormgeven van een zodanige organisatie en aan zodanige gezagsverhoudingen dat de 
medewerkers kunnen en willen bijdragen aan het goed functioneren van de organisatie; 

• het zodanig organiseren van de werkzaamheden dat er sprake is van zinvolle arbeid met zo 
groot mogelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden die passen bij ieders aanleg, 
capaciteit en ambitie; 

• het betrekken van de medewerkers bij het inrichten van de eigen werksituatie en bij de 
beleidsvorming van de organisatie; 

• het scheppen van voorwaarden die de medewerker in staat stellen zich verder te 
ontwikkelen; 

• het bevorderen van het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers; 
• het binnen de mogelijkheden van de organisatie bieden van goede materiële voorzieningen 

volgens voor eenieder inzichtelijke zo objectief mogelijke criteria 

 
Nascholing   
Stichting Initia organiseert scholings- en kennisbijeenkomsten voor medewerkers waarin 
onderwijskundige thema’s zijn geagendeerd, good practices centraal staan en vaardigheden kunnen 
worden geoefend. Met de invoering van leerlaagintervisie bijeenkomsten is tegemoetgekomen aan 
de wens van medewerkers om met hun collega’s uit dezelfde leerlaag van alle scholen van gedachten 
te wisselen en kennis te delen.  
Enkele medewerkers volgden specifieke cursussen en/of opleidingen die – indien ze niet vallen onder 
de lerarenbeurs – door Initia betaald en in tijd gefaciliteerd worden, dit betreft onder andere de 
specifieke nascholing voor de orthopedagogen, de modulen voor herregistratie schoolleiders en 
opleidingen voor onderwijsassistenten.  
 
Iedere school heeft studiedagen in het kader van de schoolontwikkeling. De scholen werken samen 
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met de PABO (lerarenopleiding van Avans en Fontys) en andere stage-aanbieders vanuit HBO en 
MBO. In het kader van Partnerschap Opleiden in School (POS) zijn enkele medewerkers opgeleid tot 
‘stagecoach’ en heeft één leerkracht de opleiding basisschoolcoach ten behoeve van alle studenten 
(HBO en MBO) met succes afgerond en is als zodanig een dag in de week ‘uitgeroosterd’ om deze 
taak uit te voeren.  
Door de maatregelen rond het coronavirus is veel van de aanvankelijke planning aangepast naar 
online bijeenkomsten en webinars. Helaas zijn er ook activiteiten verplaatst naar 2021, in de hoop 
dat ze dan wel op de gebruikelijk wijze plaats kunnen vinden.   
 
ARBO en milieu  
In 2018 is de jaarlijkse risico-inventarisatie en evaluatie door een externe aanbieder gedaan, om  
‘blinde vlekken en dode hoeken’ uit te sluiten. De bevindingen daarvan zijn in rapportagevorm naar 
alle scholen gegaan die vervolgens de aandachtspunten opgepakt hebben en in die zijn in 2019 en 
2020 verwerkt. Het betrof vooral kleine aanpassingen aan inrichting en gebouw.  
Er zijn jaarlijkse controles op de gebouwen door gemeente (algehele veiligheid in het kader van de 
gebruikersvergunning), Hydroscoop (legionella), inspecties door HiSafe systems (inbraak), Saval en 
BINK (brandveiligheid), door Brabantwater op het waterleidingsysteem en er zijn jaarlijkse controles 
van de speeltoestellen. De controles en inspecties brandmeld- en andere installaties worden door 
BINK en van Dijk uitgevoerd.   
 
Op alle scholen is een extra inspectie geweest op de aanwezigheid van lood in het 
waterleidingsysteem en dat bleek gelukkig op geen van de scholen het geval.  
In september is gestart met uitgebreide onderzoeken naar de ventilatie(mogelijkheden) op alle 
scholen, mede in het kader van de RIVM-adviezen rond het veilig gebruik van schoolgebouwen bij 
heropening. Voor twee scholen (IKC Achterberg en rkbs Sint Jan) betekende dit dat het bestaande 
systeem weer gedeeltelijk in werking gesteld kon worden maar dat aanpassingen nog noodzakelijk 
zijn. De Sint Agnesschool behoefde geen enkele aanpassing en op de Vlinderboom was een reparatie 
aan het bestaande systeem voldoende. De Heilig Hartschool kon in het hoofdgebouw volstaan met 
de bestaande ventilatiemogelijkheden. Het bijgebouw (eigendom van de Gemeente) was nog 
onderwerp van overleg. Hoewel het gebouw van kbs Noorderpoort op de nominatie staat om 
vervangen te worden, is de luchtkwaliteit dermate slecht, dat besloten is om op ieder lokaal een 
dakventilatiesysteem te monteren. Dit zal in 2021 gerealiseerd worden.  
Alle scholen hebben het vereiste aantal gecertificeerde bedrijfshulpverleners en één medewerker is 
opgeleid om de brandmeldinstallaties maandelijks te inspecteren.  
De BHV training heeft plaats moeten maken voor een online examen en het geplande 
praktijkonderdeel is naar 2021 doorgeschoven.  
 
Stichting Initia heeft een contract met een bedrijfsartsenmaatschap (SMVH) en een nauwe 
samenwerking met een aanbieder (Actief in Werk) van brede re-integratie activiteiten waaronder 
kortdurende trajecten door een cognitief gedragstherapeut die preventief ingezet worden bij 
dreigend langdurig verzuim.     
 
Werkgelegenheidsbeleid  
Stichting Initia voert werkgelegenheidsbeleid en heeft voor 2020 wederom binnen het 
medewerkersbestand alle formatieve verschillen (overschot en tekort) op kunnen lossen. Daarnaast 
is het gelukt om tijdelijke medewerkers een vaste benoeming te geven en een volgende ‘ploeg’ een 
kleine vaste benoeming met uitzicht op substantiële uitbreiding te geven.  
 
Werkdrukverlaging  
De werkwijze om de middelen die toegekend zijn om de werkdruk te verlagen (313.819 euro) niet 
één op één te bestemmen als het bedrag dat de scholen op grond van hun leerlingaantal krijgen, 
maar deze te differentiëren naar wens en noodzaak is ook leidend geweest voor schooljaar 19-20 en 
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20-21.  
Scholen hebben binnen de kaders van het werkverdelingsbeleid van de stichting hun eigen 
werkverdelingsplan opgesteld en een plan van inzet gemaakt. In de beleidsplannen is aandacht 
besteed aan werkverdeling, taakomvang, taakbelasting en belastbaarheid.  
Ieder schoolteam heeft een eigen plan van inzet dat aan de personele geleding van de 
medezeggenschapsraden is voorgelegd.   
 
Wat betreft de aanschaf van materiaal is ingezet op investering in ICT-middelen; er zijn chromebooks 
aangeschaft en iedere school beschikt nu over de dezelfde hardware, gebaseerd op ‘1 device per 3 
leerlingen’ en met de introductie van Prowise-Go is dat verder geoptimaliseerd.  
 
Verder is ingezet op het verlagen van de werkdruk met middelen en maatregelen die geen directe 
financiële consequenties hebben. Het gaat dan (niet limitatief) om het omlaag brengen van het 
aantal toetsmomenten of de registratie van toetsen, het efficiënter en effectiever inzetten van 
werkgroepen en vergaderingen, betere afstemming van de beleidsagenda, andere organisatie van 
klassenmanagement, verbeteren van het taakbeleid en verdeling van taken en werkzaamheden van 
de onderwijsondersteuners die geen les- of behandeltaken hebben.  
 
Op alle scholen is de in 19-20 ingezette (verhoogde) inzet voor onderwijs- en 
managementondersteuning voor 20-21 gecontinueerd en uitgebreid met lessen beweegonderwijs 
door een externe docent van het ‘Beweegburo’.  
  
Tijdelijke benoemingen vanuit de werkdrukmiddelen zoals die van twee onderwijsassistenten, een 
conciërge en uitbreiding van het expertiseteam met een gedragswetenschapper voor leerlaag 1-2-3, 
zijn omgezet naar vaste benoemingen.   
Een aantal medewerkers is enkele dagdelen uitgeroosterd van lesgevende taken om de directeur 
en/of collega’s te ondersteunen en de schoolontwikkeling verder vorm en inhoud te geven.  
Op deze wijze heeft iedere school meer in mogen zetten dan de basisformatie die op basis van het 
leerlingaantal en het daarvan afgeleide aantal groepen toegekend is.  
Voor een gedetailleerde inzet en de berekeningswijze kan het bestuursformatieplan 19-20 en 20-21 
geraadpleegd worden.  
 
Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)  
In 2019 heeft een MTO plaatsgevonden onder alle schoolteams waarbij iedere medewerker was 
betrokken behalve de schoonmakers. Die zijn in 2020 in een speciaal op hen gerichte bijeenkomst 
gevraagd naar wensen, aanbevelingen en tips die voor hen van belang zijn als het gaat om de mate 
van tevredenheid met hun werk. Dat heeft geleid tot een aantal wijzigingen in de bezetting en de 
aanschaf van materiaal.  
In 2021 zal er wederom een onderzoek gedaan worden naar de tevredenheid en psychosociale 
arbeidsbelasting onder alle medewerkers van stichting Initia. Ook dan zal gekeken worden naar een 
geschikt instrument voor de schoonmakers, mogelijk ook voor de conciërges.   
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4.3 Opbouw van het personeelsbestand  

Op peildatum 31 december 2020 had Initia 153 medewerkers in dienst, waarvan ook een aantal 
medewerkers met een (gedeeltelijk) tijdelijk dienstverband (OP 7,6 en OOP 1,8) 
De verdeling over de leeftijdscategorieën gaat ieder jaar meer in de richting van een evenredige 
verdeling. Hoewel er 7 mannen meer in dienst waren dan het jaar ervoor, is de man-
vrouwverhouding nog steeds onevenredig te noemen.    
In onderstaande tabel is de bezetting van medewerkers met een vast dienstverband opgenomen.  
 

personeelsbezetting per functiegroep, vast dienstverband 

  aantal fte fulltime parttime   

OOP 35 17,05 1 34   

OP 112 67,86 17 95   

dir 6 5,6 4 2   

 
       

personeelsbezetting per salarisschaal 

  aantal fte fulltime parttime   

L10 85 52,98 14 71   

L11 26 14,12 3 23   

L12 1 0,76   1   

DB 4 3,8 3 1   

DC 1 1 1 0   

B3 1 0,8   1   

1 9 2,96   9   

3 8 4,56   8   

4 14 6,6   14   

8 2 0,98   2   

10 2 1,95 1 1   

totalen 153 90,51 22 131   

      

personeelsbezetting per leeftijdscategorie 

  20-30 30-40 40-50 50-60 60+ 

aantal vrouw 25 31 30 31 21 

aantal man 3 2 1 5 3 

totaal 28 33 31 36 24 
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4.4 Uitstroom:  
 

In 2020 hebben vijftien medewerkers met een langdurig vast dienstverband de stichting verlaten.  
Vier medewerkers gingen met (vervroegd) pensioen, drie medewerkers hebben met wederzijds 
goedvinden eervol ontslag gekregen via een vaststellingsovereenkomst en vier medewerkers zijn bij 
een andere werkgever dezelfde functie gaan uitoefenen. De overige vier medewerkers hebben 
buiten het onderwijs hun loopbaan voortgezet.   
Een van de medewerkers die bij een andere werkgever dezelfde functie is gaan uitoefenen, is de 
directeur bestuurder. Stichting Initia moest rond een zomervakantie opnieuw op zoek naar een 
opvolger. De raad van toezicht heeft besloten een interim-directeur bestuurder te benoemen om 
zodoende de tijd te nemen om op zoek te gaan naar een permanente oplossing.  
Aangaande de uitgaven inzake uitkeringen na ontslag is in alle gevallen (op één tijdelijk 
dienstverband na) gebruik gemaakt van de mogelijkheid via een vergoedingenverzoek aan het 
Participatiefonds de uitkeringen over te hevelen naar het fonds. Daardoor kwamen alleen de 
ontslagvergoedingen van de drie medewerkers met een vaststellingsovereenkomst voor rekening 
van stichting Initia.     
 

4.5 Ziekteverzuim 

 
Het ziekteverzuimpercentage over heel 2020  - gewogen fte en vast personeel - was 5,79% en liet 
daarmee wederom een daling zien (2018 – 7%, 2019 - 6,5%). Dit percentage is exclusief 0,6% 
ziekteverzuim als gevolg van zwangerschap.  
Het verzuimpercentage langer dan een jaar was 0,2%.  
Van de 90,51 fte was er een “nulverzuim” van 64,5% en van de 153 medewerkers heeft 65% zich 
nooit ziekgemeld.  
 
Zoals in voorgaande jaren lag ook in 2020 de meldingsfrequentie met 0,8 (in 2018 was dat 0,79 en in 
2019 0,49) ver onder het landelijk gemiddelde dat rond de 1,2 ligt. 
Volledigheidshalve wordt vermeld dat afwezigheid - conform de regels van het RIVM-  bij klachten 
die op een besmetting met het coronavirus konden duiden niet opgenomen is in deze cijfers. Het 
betrof dan medewerkers met klachten, die thuisbleven tot de uitslag van de ‘coronatest’ aangaf dat 
er geen sprake was van besmetting. In de eerste ‘coronaperiode’ duurde het soms tot 4 dagen eer er 
een uitslag bekend was. In die tijd werd de leerkracht wel vervangen maar niet als ‘ziek’ 
geregistreerd. Dit om de verzuimcijfers zuiver te houden. 
 
Hoewel een lage meldingsfrequentie doorgaans een indicator is voor een geslaagd verzuimbeleid en 
zelfs aangemerkt mag worden als meer dan gemiddeld hoge medewerkerstevredenheid, is het lastig 
om er algemene conclusies aan te verbinden. Toch lijkt het langjarig ingezette beleid zich bewezen te 
hebben en blijkt duurzaam te zijn.  
Bij Initia wordt bij kortdurend verzuim vooral gefocust op het tijdig signaleren van dreigend langdurig 
verzuim hetgeen in een voorkomend geval kan leiden tot specifieke maatregelen (veelal 
werkdrukverlaging), het aanbod van specifieke ondersteuning in de vorm van trainingen of korte 
trajecten cognitieve gedragstherapie. De samenwerking tussen directeuren en de stafmedewerker 
personeel leidt tot een afgewogen casemanagement in het kader van de wet verbetering 
Poortwachter.  
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 Financiën 

5.1 Financieel beleid  

Eind 2018 is op basis van de positieve resultaten van de voorgaande jaren een nieuw financieel 
beleidsplan vastgesteld tot en met 2022 met daarin de intentie het eigen vermogen af te bouwen 
naar een aanvaardbaar niveau.  
Financieel beleid draagt bij aan de manier waarop ter beschikking gestelde middelen op 
verantwoorde en te verantwoorden wijze over meerdere jaren worden besteed. Het beleid staat in 
relatie tot het strategisch beleid en is daarmee geen doel op zich maar een middel waarmee het 
mogelijk is de gestelde doelen uit het strategisch beleid en de schoolplannen te verwezenlijken.  
Daarnaast is het beleid gericht op het waarborgen van de continuïteit van de stichting en reikt 
daarmee verder dan de huidige beleidsperiode 2019-2022. Financieel beleid geeft tevens inzicht in 
de ‘instrumenten’ die ingezet worden om de financiële positie van de stichting en de scholen voor 
meerdere jaren gezond te houden. Het financieel beleid is erop gericht om de gezonde financiële 
positie te handhaven. De kaders bepalen het financiële speelveld waarbinnen de stichting wil 
opereren. Om de lange termijn van de stichting te blijven waarborgen zijn kengetallen met 
streefwaarden vastgesteld.   
 
Investeringsbeleid 
Met een 10-jarenplan voor de investeringen OLP (onderwijsleerpakket), ICT, inventaris (meubilair) en 
een meerjarenonderhoudsplan (20 jaar) voor het onderhoud aan de gebouwen wordt in beeld 
gebracht waar investeringen nodig zijn om de kwaliteit van het gebouw, de inventaris, de ICT-
hardware en het OLP op een kwalitatief acceptabel niveau te houden.  
 
Prestatiebox  
De middelen hiervan zijn grotendeels gebruikt voor professionalisering. Daarnaast zijn ze aangewend 
voor een leerlingvolgsysteem, voor toetsen en testen en voor culturele activiteiten. De scholen 
hebben ondanks de beperkingen wegens COVID-19, gebruik gemaakt van het culturele aanbod van 
het Kunstpodium en Kunstbalie en van de door de combinatiefunctionaris cultuur ontwikkelde 
projecten. 
 
Signaleringswaarde eigen vermogen 
Op 29 juni 2020 ontvingen besturen een schrijven van het ministerie van OC en W betreffende de 
signaleringswaarden voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen, 
hieronder de uitwerking over 2019 en 2020. 
 

signaleringswaarde eigen vermogen 

 2019 2020 

totaal eigen vermogen 
    1.767.636  

    
 1.158.070  

privaat eigen vermogen           35.000         45.249  

feitelijk eigen vermogen     1.732.636    1.203.319  

normatief eigen vermogen     1.231.529    1.253.060  

mogelijk bovenmatig eigen vermogen        501.107                   0  

ratio eigen vermogen 
             1,41 

 
       0,96 
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5.2 Financieel resultaat winst en verliesrekening  
  

 Realisatie Begroting 
 

Verschil 

Rijksbijdragen OC en W 7.951.050 8.230.987 
 

-279.937 

Overige overheidsbijdragen 93.386 60.380 
 

33.006 

Overige baten 63.236 75.450 
 

-12.214 

Totaal baten 8.107.672 8.366.817 
 

-259.145 

Personele lasten 7.484.409 7.391.384 
 

93.025 

Afschrijvingen 159.259 180.596 
 

-21.337 

Huisvestingslasten 345.912 276.312 
 

69.600 

Leermiddelen 258.613 254.134 
 

4.479 

Overige instellingslasten 467.564 414.391 
 

53.173 

Totaal lasten 8.715.757 8.516.817 
 

198.940 

Financiële baten    361 

Financiële lasten 1482    

Totaal financiële baten en lasten -1482 0  361 

     

Nettoresultaat -609.567 -150.000 
 

-459.567 

 
Bijzonderheden in baten en lasten 
In deze paragraaf worden posten nader verklaard om inzicht te verschaffen in de opbouw van zowel 
de baten als lasten in 2020. Dit gebeurt op hoofdlijnen. De grootste posten worden hieronder 
benoemd. 
 
Baten 

Bij het opstellen van de begroting 2020 is gerekend met verhoging van de Rijksbijdragen ter 

compensatie van de salarisverhoging van personeel (260.000 euro). In het tweede kwartaal bleek dat 

dit bedrag dubbel begroot is, waardoor de te verwachten bijdragen hoger waren dan de werkelijke. 

Daarnaast moest na het vaststellen van de begroting een bedrag van 110.000 euro worden ingeboekt 

dat pas in februari betaalbaar is gesteld ten behoeve van de eenmalige uitkering.  

 

Lasten 
Personele lasten 
Bij de personele lasten moet worden opgemerkt dat het bedrag dat in december 2019 ontvangen is 
voor een eenmalige toelage ook in 2019 ingeboekt moest worden terwijl de begroting al vastgesteld 
was. De eenmalige toelage mocht niet eerder dan in februari worden uitgekeerd, zodat van meet af 
aan rekening gehouden moest worden met een overschrijding van 110.000 euro. Uiteindelijk vielen 
de personele lasten 95.000 euro hoger uit dan begroot was.  
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Afschrijvingen 
De mede door de scholensluitingen uitgestelde aanschaf van methoden leidden tot lagere 
afschrijvingslasten (15.000 euro).  
 
Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten vielen hoger uit door de inhuur van extra schoonmaakpersoneel en hogere 
kosten voor schoonmaakartikelen, een verhoging van de publiekrechtelijke heffingen en 
beveiligingskosten en een correctieboeking van uit de beginbalans op het project nieuwbouw Sint 
Agnesschool (totaal 70.000 euro)  
 
Overige instellingslasten, waaronder leermiddelen 
De instellingslasten waren hoger dan begroot, onder andere door de inhuur van een interim 
bestuurder, juridische kosten, afkoop Kinderstralen (16.000 euro)  en repro- en extra 
onderwijsleerpakketten ten gevolge van de scholensluiting. 
IKC Achterberg en rkbs Sint Agnes waren de scholen die vanuit hun opgebouwde privaat reserve 
uitgaven hebben gedaan voor de inrichting van het schoolplein en speel- werkruimtes. Dat betekent 
dat de bestedingen van ouderbijdragen hoger uitviel dan de inkomsten (35.000 euro).    
 
 
Resultaat 
Over het resultaat (minus 459.567) valt te zeggen dat dit niet in overeenstemming is met de 
begroting maar gezien het positieve resultaat van 2019 (plus 200.00) nog steeds in lijn ligt van het 
financieel beleidsplan en de signaleringswaarde eigen vermogen. Bij het opstellen van de begroting 
van 2021 (en verder) zijn de baten en lasten berekend op het totaal aan het te behalen resultaat 
zoals vastgelegd in het financieel beleidsplan.  
 

5.3 Financiële positie 

 
Kengetallen per balansdatum  
Vanuit de staat van baten en lasten (zie paragraaf 7) kunnen kengetallen worden vastgesteld. Ook dit 
jaar zijn de signaleringswaarden die de inspectie van het onderwijs hanteert opgenomen. De ratio 
voor het eigen vermogen is dit jaar voor het eerst opgenomen.   
De inspectie komt in actie wanneer een bestuur afwijkt van de onder- of bovengrens bij een door 
hen gehanteerde signaleringswaarde.  
 

Financiën kengetallen 
 

signaleringswaarde 2019 2020 

   Liquiditeit  < 0,75 3,13 2,14 

   Solvabiliteit  < 0,30 0,75 0,67 

   Rentabiliteit  < -0,10 0,01 -7,52 

   Weerstandsvermogen  < 0,05 0,21 0,14 

   Ratio eigen vermogen                                                                            <   1            1,41             0,94 

   Huisvestingsratio  > 0,10 0,03 0,04 

   Kapitalisatiefactor  geen 0,39 0,31 



  
Bestuurlijk jaarverslag 2020  Stichting Initia 

33 
 

 
Liquiditeit 
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan 
voldoen en wordt weergeven als getal dat de verhouding weergeeft tussen de vlottende activa (som 
van alle liquide middelen, eventuele vorderingen) en de kortlopende schulden. Initia zou 2,14 keer 
alle uitstaande kortlopende schulden (verplichtingen debiteuren, te betalen posten, overlopende 
passiva) kunnen betalen.  
De stichting heeft op 31 december 2020 de beschikking over € 1.357.212 aan liquide middelen en 
daarnaast € 427.000 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. 
Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande 
schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 832.000 
 
Solvabiliteit 
De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft inzicht in de 
financieringsopbouw. De solvabiliteit is een graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid van een 
organisatie en geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar verplichtingen 
kan voldoen. Solvabiliteit is een weergave van het eigen vermogen en de voorzieningen gedeeld door 
het totale vermogen.   
Met een solvabiliteit van 0,67 wordt weergegeven dat 67 % van het totale vermogen uit eigen 
vermogen (reserves en voorzieningen) bestaat en dat 33 % van het totale vermogen bestaat uit 
vreemd vermogen. Vreemd vermogen is de som van alle schulden/verplichtingen.  
 
Rentabiliteit 
De rentabiliteit geeft aan of de reserves op peil zijn en in het algemeen wordt een rentabiliteit van 
meer dan 1% bij opbouw van reserves voldoende geacht. Als reserves op peil zijn of voldoende 
gevuld zijn kan de rentabiliteit naar 0 of lager. De inspectie hanteert daarom ook een negatief getal 
als signaleringswaarde. Initia heeft van de totale baten van € 8.107.672 een resultaat behaald van  
 -/-€ 609.566, ofwel bij iedere euro die werd ontvangen, heeft Initia € 0,07 bijgepast vanuit het eigen 
vermogen. Aangezien de reserve meer dan goed gevuld was, is dit in overeenstemming met het 
financieel beleidsplan (zie ook de analyse van het resultaat). De voorzieningen zijn nog steeds op peil 
en de reserve is van een aanvaardbaar niveau.   
 
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen geeft aan of het bestuur zich een tekort in de exploitatie kan permitteren 
in relatie tot de opgebouwde reserves. Een weerstandsvermogen tussen de 0,05 en 0,1 wordt over 
het algemeen als voldoende beschouwd.  
Stichting Initia heeft echter vanuit het nog vigerende financieel beleidsplan gesteld dat als gevolg van 
de krimp een bovengemiddeld risicoprofiel aan de orde is, waardoor een hoger weerstandsvermogen 
nagestreefd wordt. In 2014 kon gezegd worden dat een weerstandsvermogen van 0,1 weliswaar 
binnen de normen viel maar niet volgens het eigen streven. Met de verbetering van de positie in 
2015 die in 2016 verder geborgd is, paste het weerstandsvermogen van Initia in 2016 met 0,14 bij 
het risicoprofiel van een krimpende organisatie. De jaren erna liep het op tot 0,21 en lag daarmee 
boven de eigen norm. Het huidige weerstandsvermogen is met 0,14 verantwoord te noemen.  
 
Kapitalisatiefactor 
Met een kapitalisatiefactor van 31 %, afgezet tegen de streefwaarde van tussen de 35 en 60% die de 
inspectie voorheen hanteerde kan gezegd worden dat er geen sprake is van excessief spaargedrag en  
dat er in de afgelopen vier jaar ruimte gemaakt is om onvoorziene zaken op te vangen, projecten te 
starten en/of te investeren in personeel.  
De signaleringswaarde voor een mogelijk bovenmatig eigen vermogen is hiermee in 
overeenstemming, zoals ook het streven van uit het financieel beleidsplan betreffende de reserves.  
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Treasury 
Treasuryverslag (zie ook bijlage B)  
 
De stichting hanteert het uniforme treasurystatuut van Verus. In dit statuut is bepaald binnen welke 
kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het 
uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden 
besteed. De stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd, conform de Regeling 
Beleggen lenen en derivaten OC&W 2016. Er is uitsluitend gebruik gemaakt van spaarrekeningen.  
De algemene doelstellingen van het treasurybeleid luiden:  

• het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen 
acceptabele condities (beschikbaarheid); 

• het minimaliseren van de kosten van leningen (kostenminimalisatie); 

• het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen de kaders 
van het treasurystatuut (rentemaximalisatie); 

• het beheersen en bewaken van financiële risico’s die aan de financiële posities en 
geldstromen van de instelling zijn verbonden (risicominimalisatie); 

• het schoolbestuur treedt niet als bankier op. 
In het treasurystatuut is vastgelegd dat bij het voeren van het treasurybeleid uitsluitend de volgende 
treasury-instrumenten toegestaan zijn:  

• Rekening-courant tegoed; 

• Spaarrekeningen en deposito’s; 

• Staatsobligaties. 
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 Huisvesting 

In 2020 zijn de geplande werkzaamheden grotendeels uitgevoerd met uitzondering van het 
vervangen van de berging bij kbs Achterberg.  
Een deel  van de werkzaamheden is door conciërges verricht, waardoor hetgeen wat in het 
meerjarenonderhoudsplan aan met name klein onderhoud staat opgenomen,  niet altijd een 
onttrekking aan de voorziening tot gevolg had.   
 
Steeds is kritisch gekeken naar wat er aan onderhoud nodig was in relatie tot en in afwachting van 
het tempo van vervanging van de schoolgebouwen van Noorderpoort en Heilig Hart. Om naar bevind 
van zaken te kunnen handelen was ook in 2020 een deel van de MOP separaat ingericht voor 
noodzakelijke kosten aan deze scholen, mocht nieuwbouw de komende jaren niet aan de orde zijn.  
De kozijnen en het dak van de Noorderpoort zijn al enige tijd toe aan een forse renovatie met kosten 
die oplopen tot ruim 600.000 euro maar de uitvoering ervan wordt steeds uitgesteld zolang niet 
duidelijk is wat er met het gebouw gaat gebeuren. In 2018 is begonnen met herstellende 
werkzaamheden vanuit het perspectief ‘veiligheid’, alle kozijnen die potentieel gevaar opleveren zijn 
gerepareerd. Ieder halfjaar wordt gekeken welke acties noodzakelijk zijn. Dat geldt ook voor 
noodzakelijke reparaties voor de Heilig Hartschool.  
De Heilig Hartschool heeft wegens de groei van het aantal leerlingen en daarmee ook het aantal 
groepen, een lokaal ingericht in de gemeenschapsruimte. De kosten daarvan (rond de 20.000 euro) 
worden volledig gedekt via de aanvraag ‘eerste inrichting’ bij de gemeente Dongen, die maart 2020 
gehonoreerd is.  
 
Naar aanleiding van de hernieuwde bepalingen rond ventilatie van alle ruimtes in verband met het 
coronavirus, is op alle scholen door een externe partij een onderzoek gedaan naar de stand van 
zaken.  
Het grootste probleem deed zich voor op de Noorderpoort, waar met de huidige mogelijkheden van 
natuurlijke en mechanische ventilatie op geen enkele manier een goed resultaat te behalen valt. 
Besloten is voor ieder lokaal dat in gebruik is, dak-ventilatoren te gaan plaatsen. Op de Sint Jan en 
Achterberg is het ventilatiesysteem dat buiten werking was gesteld weer gedeeltelijk in werking 
genomen en zal voor het overige hersteld worden.    
 
De nieuwbouw van de school in Dongen-Vaart, de Sint Agnesschool, heeft de nodige voeten in aarde 
gehad en ook de financiële afwikkeling met de gemeente was eind 2020 nog niet rond. Begin 2021 is 
vast komen te staan dat de gemeente slechts een klein deel van de meerkosten voor haar rekening 
neemt, waardoor de vordering van 168.000 uit 2019 slechts tot 50.000 euro wordt gereduceerd.  
Omdat er vanuit het bouwbedrag ook een flink deel besteed is aan het energieneutraal maken van 
het gebouw (terwijl dat niet in de oorspronkelijke plannen opgenomen was), is besloten dat deel 
naar een investering om te zetten. Concreet betekent dit, dat de meerkosten voor energieneutraal 
bouwen (72.500 euro) geactiveerd worden en afgeschreven op 20 jaar.  
 
De grootste uitdaging op het gebied van huisvesting is en blijft het tempo waarin de gemeente 
nieuwbouw realiseert in relatie tot de staat van (noodzakelijk) onderhoud van de Heilig Hartschool, 
de Noorderpoort en nu ook de Vlinderboom.  
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 Vooruitblik    

7.1 Doelen, resultaten en ambitie 

In het strategisch beleidsplan zijn meetbare doelen en resultaten geformuleerd waar acties en 
activiteiten aan verbonden konden worden die in een activiteitenplan werden opgenomen.   
Centraal in het strategisch plan staan de ‘Initia standaarden’, doelstellingen op het gebied van 
onderwijs; alle overige beleidsterreinen zijn ondergeschikt of faciliterend aan het verhogen van de 
kwaliteit van het onderwijs. De beleidsagenda ‘Initia standaarden’ is daarbij leidend.  
Vanwege de wisseling van bestuurder halverwege 2019 en wederom halverwege 2020 is veel van de 
oorspronkelijke doelstellingen op de achtergrond geraakt. In 2021 zal een werkgroep 
‘kwaliteitsbeleid’ een en ander concretiseren in een kwaliteitscyclus onderwijs. Aan de 
geformuleerde ambities in de beleidsperiode is niets gewijzigd.   
Leerlingen stromen uit op het te verwachten niveau of hoger op grond van hun potentie  
Vanuit de visie dat het welbevinden van de leerling de basis is voor zijn of haar ontwikkeling en dat er 
naast de kernvakken oog is voor het stimuleren van vaardigheden die passen bij een kansrijke 
toekomst is het van groot belang dat niet alleen zijn of haar onderwijsleerresultaten op het te 
verwachten niveau zijn maar dat deze afgezet kunnen worden tegen zijn of haar potentie. Dat 
betekent dat er zicht is op de ontwikkeling van de leerling maar ook dat er zicht is op het in beeld 
brengen van de potentie. Dat zal leiden tot een meer gedifferentieerd en adequaat 
onderwijsaanbod.     

• Stichting Initia is leidend in primair onderwijs in Dongen. 
Stichting Initia is de grootste onderwijsstichting in Dongen en dat biedt kansen om nieuwe 
initiatieven rond (passend) onderwijs in samenwerking met partners te ontwikkelen maar 
ook om de bestaande initiatieven zoals de taalsetting, het leerlab en de hoogbegaafdenklas 
te borgen en/of verder te ontwikkelen.    
Initia heeft het voortouw genomen in de “Werkeenheid Dongen” en daarin directeuren en 
functionarissen van scholen van de andere besturen meegenomen.  
De directeur bestuurder is tot lid van het toezichthoudend bestuur van het 
samenwerkingsverband RSV benoemd.  

• Stichting Initia biedt onderwijs in een aantrekkelijke, veilige en stimulerende leer- en 
werkomgeving. 
De schoolgebouwen zijn veilig en voldoen aan de eisen van modern onderwijs. De 
leeromgeving en de daarin opgenomen leermiddelen bieden de leerlingen kansen op een 
brede ontwikkeling. Medewerkers werken in een prettige en veilige omgeving en zij kunnen 
gebruik maken van middelen en diensten die hen helpen de doelen te verwezenlijken.  
Voor 2021 is het nog steeds een uitdaging de schoolgebouwen die op de nominatie staan 
vervangen te worden niet alleen veilig maar ook gezond en prettig werkbaar te houden. Dit 
in relatie tot de investeringen die nog noodzakelijk en/of wenselijk zijn, wetende dat de 
gebouwen vervangen worden.    

• In 2023 is er rond stichting Initia een dekkend netwerk van alle partners die betrokken zijn 
bij de optimale ontwikkeling van het kind.  
Om iedere kind de optimale kans tot ontplooiing te bieden is meer nodig dan onderwijs 
alleen. Een doorgaande ontwikkelingslijn in een veilige en kansrijke omgeving biedt kinderen 
de optimale basis voor hun verdere leven.  
De schoolteams werken intensief samen met ouders in een educatief partnerschap om 
kinderen bij te staan in hun ontwikkeling.  Stichting Initia en haar scholen onderhouden 
intensiveren of initiëren contacten met andere partners rond het kind zoals bijvoorbeeld 
voorschoolse educatie, organisaties of functionarissen op gebied van sport en cultuur, 
tussenschoolse en naschoolse opvang en -activiteiten, GGD, jeugdzorg, gemeente, en andere 
onderwijsinstellingen.   
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• Stichting Initia heeft een adequaat functiehuis.    
Bij Stichting Initia werkt gedreven personeel: mensen met hart voor onderwijs die een 
intrinsieke drijfveer hebben om zich voor leerlingen in te zetten of ondersteunende diensten 
te leveren. Medewerkers kunnen rekenen op aandacht voor de ontwikkeling van 
vakbekwaamheid en professioneel handelen. Doelen zijn bekend en haalbaar en 
medewerkers spreken elkaar op professionele en respectvolle wijze aan op resultaten, 
opbrengsten en werkwijze. Om duurzaam de doelen te halen en te borgen is een 
gedifferentieerde opbouw van het functiehuis onontbeerlijk zodat er op ieder beleidsterrein 
een optimale inzet mogelijk is. Op die manier kunnen medewerkers ingezet worden naar hun 
talenten, wensen en mogelijkheden om daarmee een optimale bijdrage te leveren aan de 
gestelde doelen en op passende en kansrijke wijze gewaardeerd te worden. 
De functionele schalen voor directeuren zijn conform cao po gewijzigd. Enkele andere 
functies worden conform de normfuncties ofwel gewijzigd ofwel opgenomen, zoals die van 
leraarondersteuner, onderwijsassistent, gedragswetenschapper en staffunctionaris.  
Voor 2021 wordt de conceptfunctie directeur passend onderwijs toegevoegd, de functie zal 
over twee jaar geëvalueerd, mogelijk bijgesteld en dan opgenomen worden.    

• Stichting Initia heeft een financieel duurzaam en gezonde situatie die het de stichting en 
haar scholen mogelijk maakt de doelen te bereiken  
De middelen die het Rijk en andere (overheids-)instanties ter beschikking stellen worden 
planmatig, doelgericht en efficiënt besteed en de verantwoording is conform de daartoe 
opgestelde richtlijnen. De middelen worden in overeenstemming verdeeld en op een wijze 
die iedere school kansen biedt haar doelen te bereiken. Daarnaast wordt de toekomst 
veiliggesteld zodat er ook ná deze beleidsperiode nog steeds sprake is van een gezonde 
financiële situatie. De tot eind 2020 gehanteerde uitgangspunten voor het opstellen van de 
diverse begrotingen, inclusief de bestuursformatie worden geëvalueerd, daar waar nodig en 
wenselijk herzien en opnieuw vastgesteld.  

• De kwaliteitscyclus is integraal ingebed in de cultuur van Initia en haar scholen zodat er 
sprake is van een integrale kwaliteitscultuur 
De komende beleidsperiode is ‘kwaliteit’ een beleidsterrein waarin aandacht is voor het 
ontwikkelen of gebruiken van de juiste indicatoren en instrumenten om de kwaliteit op alle 
beleidsterreinen te monitoren, te meten en bij te stellen en passende actie te ondernemen. 
Binnen vier jaar is er voor ieder beleidsterrein een passende kwaliteitscyclus operationeel. 

• Schoolconcept 
Als aanvulling en verbijzondering op de schoolplannen, stelt iedere school van Initia in 2020 
een helder beschreven schoolconcept vast. Het concept geeft meer concreet aan wat de 
schooleigen visie op onderwijs is wat de school zichzelf ten doel stelt.   

• Personeelsbeleid stukken 
In 2021 zullen een aantal personeelsbeleidstukken geëvalueerd, geactualiseerd en opnieuw 
vastgesteld worden.  

• RSV en de werkeenheid Dongen  
In de werkeenheid Dongen (WeDo) werken de basisscholen in Dongen, het Regionaal 
Samenwerkingsverband Breda PO 30-03 (RSV, samenwerkingsverband) en de Gemeente 
Dongen samen om ervoor te zorgen dat basisschoolleerlingen in Dongen passend onderwijs 
krijgen dat recht doet aan hun onderwijsbehoeften. 
De basisscholen streven ernaar om leerlingen met een extra onderwijsbehoefte thuisnabij 
passend onderwijs te bieden, bij voorkeur binnen de eigen school. Indien dit niet mogelijk is, 
verwijst de school door naar een andere, geschiktere (speciale) basisschool en indien 
mogelijk in Dongen.  
WeDo wil ervoor zorgen dat de scholen extra faciliteiten kunnen bieden aan leerlingen met 
een specifieke onderwijsbehoefte. Belangrijke vraag hierbij is welke voorzieningen er nodig 
zijn bovenop de basis- en lichte ondersteuning die scholen al bieden. De basiskwaliteit is de 
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kwaliteitseis die wettelijk aan de scholen wordt gesteld. De scholen in WeDo hebben hun 
basiskwaliteit op orde en besteden daar een deel van de lichte ondersteuningsmiddelen 
voor. Ook de inspectie concludeert in een landelijk onderzoek (februari 2020) dat de 
basiskwaliteit op de scholen als voldoende mag worden beschouwd. 

7.2 Verhogen kwaliteit (passend) onderwijs 

 
Door de coronacrisis heeft het onderwijs een behoorlijke discontinuïteit gekend. Fysiek onderwijs 
heeft een geheel andere impact op kinderen dan het online leren. Tevens vraagt het veel van de 
digitale en didactische vaardigheid van de leerkracht. Niet alle kinderen konden evenveel profiteren 
van het onderwijs op afstand. De verschillen tussen kinderen lijken eerder vergoot te zijn waardoor 
de kansenongelijkheid is toegenomen. In de B-toetsen van september 2020 is zichtbaar geworden 
dat niet alle kinderen de beoogde leerwinst hebben geboekt.  
 
Sommige leerlingen profiteerden van onderwijs op afstand en bij andere leerlingen leidde dit tot een 
ontwikkelingsstilstand of -vertraging. Het kalenderjaar 2021 staat in het teken van het vergroten van 
de analysevaardigheden om te komen tot effectieve interventies. Vanuit OC&W zullen extra 
middelen beschikbaar worden gesteld om na een zorgvuldige analyse, te komen tot effectieve 
interventies die evidence informed zijn.  
 
Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt benut om een kwaliteitsslag te maken binnen 
Stichting Initia en om toe te werken naar duurzame onderwijsresultaten. Deze ambitie staat tevens 
beschreven in het strategisch plan. Het nieuwe resultatenmodel met onderliggende 
referentieniveaus vraagt om inzet op kennis- en vaardigheidsniveau binnen de gehele organisatie. De 
bedoeling van het NPO zal verweven worden met de kwaliteitscyclus die begin 2021 
geïmplementeerd wordt. Er zal aandacht zijn voor interventies gericht op de leerling maar 
professionalisering van leerkrachten krijgt hierin ook een rol. Het planmatig werken is geborgd 
omdat alle scholen een plan moeten maken dat dient als addendum aan het schoolplan. Het 
vormgeven van een beknopt en helder plan met realiseerbare doelen is de ambitie voor iedere 
school. Deze plannen zullen getoetst worden op haalbaarheid en impact op kinderen. Dit plan 
verdient periodieke reflectie en, indien nodig, bijstelling. Een rol die belegd is bij zowel team, (G)MR 
als het bestuur. Ieder gremium, waarbij de stem van de leerling ook wordt meegenomen, neemt 
daarin zijn eigen verantwoordelijkheid en legt hierover rekenschap af. 

Initia heeft de ambitie en ziet de noodzaak tot het versterken van het zicht op de kwaliteit van de 
scholen. Het bestuur dient de scholen goed in beeld te hebben, zodat de signalen, de stimulerende 
factoren en de ondersteuningsvragen zichtbaar worden. Daardoor ontstaat naast het 
kwaliteitsprofiel een passend en gefundeerd kwaliteitsarrangement voor iedere Initia-school en 
wordt zichtbaar in welke fase van kwaliteitsontwikkeling iedere school zich bevindt. Het is van belang 
te werken naar een dialooggerichte en ontwikkelingsgerichte cyclus waarbij kwantitatieve en 
kwalitatieve data met elkaar worden gekoppeld. Een tijd geleden zijn de Initia standaarden 
ontwikkeld. Het is de bedoeling om deze standaarden te integreren in de kwaliteitscyclus zodat het 
een samenhangend geheel wordt. De inspectiestandaarden dienen hierbij als onderlegger. 

Leerling in beeld 
Op alle scholen wordt voor de leerlingen vanaf groep 3 de OPP trap ingevuld. Dit instrument geeft 
een duidelijk visueel overzicht van de CITO resultaten voor de vakgebieden, technisch lezen, rekenen, 
begrijpend lezen en spelling.  De CITO resultaten van de leerlingen worden met dit instrument 
omgezet naar functioneringsniveau en deze worden afgezet tegen de uitstroomniveaus. Vanaf groep 
6 wordt naar aanleiding van o.a. CITO resultaten, observaties en het behalen van leerstof 
overstijgende doelen een oriëntatiekader afgegeven. Eind groep 7 volgt een advies 
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uitstroomperspectief VO welke in groep 8 wordt omgezet naar een definitief schooladvies. Algemeen 
wordt de stelling gedragen dat meten weten is maar ook dat het toetsen (en daarmee het invoeren 
en analyseren ervan) niet dusdanige vormen aan moet nemen dat het middel het doel voorbijschiet. 
Niveaugroepen ontstaan op basis van het dagelijks werk. De toetsen ondersteunen daarbij en dragen 
bij aan het reflecteren op het leerkracht handelen. Het is een moment om ons onderwijs te 
evalueren en kritisch te beschouwen.  
 
Speciale klassen en onderwijsachterstanden 
De in 2016 gestarte leerlab op één dagdeel van de week voor kinderen met een arrangement in het 
spectrum ‘gedrag’ werd in 2019 verder uitgebouwd naar drie dagdelen. Het betreft leerlingen vanaf 
groep 5. In 2020 is een uitbreiding in formatieve zin gerealiseerd om de ‘transfer coaching’ verder uit 
te bouwen zoals er ook een uitbreiding heeft plaatsgevonden om leerlingen die niet in deze groep 
opgenomen kunnen worden adequaat te begeleiden. De mogelijkheid om dit specifieke 
onderwijsaanbod ook voor leerlingen van de groepen 1 t/m 4 is te realiseren zal in de komende jaren 
onderzocht worden.  
 
Aan de taalsetting (ook bekend als taalklas) was een NT2 opgeleide leerkracht verbonden die met 
ingang van het schooljaar 20-21 een andere specifieke groep is gestart. De leerkracht die haar taak 
heeft overgenomen is gespecialiseerd kindercoach. Ook zij werkt nauw samen met collega’s van ‘de  
Koninklijke Auris’ ten behoeve van de cluster 2 leerlingen. Deze taalsetting levert een wezenlijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen met taalachterstanden en wordt als onontbeerlijk gezien 
voor het succes van een schoolloopbaan in het reguliere onderwijs. In 2021 zal worden bekeken op 
welke manier succesvolle elementen uit de taalsetting kan worden opgenomen in het reguliere 
curriculum van het kleuteronderwijs binnen stichting Initia.  
De gemeente Dongen biedt subsidie aan vanuit het Lokaal Onderwijs Beleid (LOB middelen) en in 
2019 is aangedrongen worden op een betere verdeling van deze subsidie. De subsidie is in zowel 
hoogte als verdeling over de besturen vanaf 2006 nooit aangepast en doet geen recht aan de 
realiteit. Stichting Initia investeert jaarlijks meer in de taalsetting dan wat er aan subsidie 
binnenkomt. In 2020 heeft stichting Initia zich wederom sterk gemaakt voor een adequate verdeling 
(of verhoging) van de subsidiegelden, hetgeen geleid heeft tot een tegemoetkoming in de materiële 
kosten. Voor het overige bleef de hoogte van de subsidie gelijk.  
 
In schooljaar 2020-2021 is gestart met een OOM-stroom, een klas met leerlingen uit groep 5 en 6 die 
‘onderwijs op maat’ krijgen. De gemeente Dongen heeft voor de duur van twee jaar een subsidie 
beschikbaar gesteld die deels de kosten voor deze speciale klas dekt. In 2021 en 2022 zal gekeken 
worden of dit type onderwijs dan wel de groep leerlingen verder uitgebouwd wordt. Het eerste doel: 
leerlingen door middel van extra (en anders gerichte) ondersteuning binnen het reguliere onderwijs 
een plaats te geven, is gehaald.  
De klas voor hoogbegaafde leerlingen (HB lab) is vooralsnog niet uitgebreid daar het de stichting aan 
middelen daartoe ontbreekt. In 2020 zijn de verwachtingen dat er vanuit het samenwerkingsverband 
middelen verstrekt zouden worden om de klas ‘budgettair neutraal’ te maken of zelfs uit te breiden 
niet uitgekomen. In 2021 zal wederom gekeken worden in hoeverre een speciale klas duurzaam 
haalbaar is, vanuit financieel perspectief. De mogelijkheid om verregaand samen te werken met 
scholen van andere stichtingen lijkt daarin de meeste kans van slagen te bieden.  
 
Onderwijsachterstanden 
De middelen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden (115.794 euro) zijn ingezet in de 
taalsetting (45.500 euro), een onderwijsassistent ( 34.297 euro)  extra uren in de leerlabs en overige 
expert ondersteuning (32.850 euro), cursussen, opleiding en ontwikkelingsmaterialen.  
 



  
Bestuurlijk jaarverslag 2020  Stichting Initia 

40 
 

7.3 Personeel 

De prognose van leerlingaantallen voor de komende jaren in relatie tot het beschikbare 
medewerkersbestand en daarin de te verwachten uitstroom, laat zien dat de begroting noch de 
bestuurs-basisformatie de komende twee jaar veel zal wijzigen. Daarna neemt de behoefte aan 
personeel weer toe: we zien de komende jaren door het bereiken van de (pre)pensioengerechtigde 
leeftijd nog een aantal medewerkers vertrekken en daarnaast een toename in de aanvragen voor 
deeltijdontslag. De afgelopen 6 jaar zijn veel oudere medewerkers vertrokken en jonge medewerkers 
gestart. De focus die eerst lag op duurzame inzetbaarheid voor ouderen komt gaandeweg te liggen 
bij een duurzame start (coaching) voor jonge leerkrachten. Veel van de starters zullen in aanmerking 
komen voor een versneld carrièrepatroon en/of behoefte hebben aan aanvullende scholing; zaken 
die opgepakt worden om deze groep niet alleen een optimale start te geven maar ook te ‘boeien en 
binden’. 
Daarnaast heeft de afgelopen twee jaar laten zien dat een relatief jong personeelsbestand dat ook 
nog grotendeels uit vrouwen bestaat een geheel nieuwe dynamiek met zich meebrengt in de vorm 
van gezinsuitbreidingen. De verlofperiode bij zwangerschap bestrijkt ongeveer een periode van een 
half jaar en de daarmee samenhangende vervangingen stellen de stichting voor uitdagingen die 
relatief nieuw zijn in hun omvang. De continuïteit van de groepsbezetting is mede daarom niet langer 
een kwestie van een schooljaar maar eerder die van de periode tót en die van ná de kerstvakantie.   
 
Een blijvend punt van aandacht is het structureel en op uniforme wijze in kaart brengen van de 
(basis) bekwaamheid van medewerkers. De overgang naar een nieuw administratie- en 
registratiesysteem heeft tot nu toe niet geleid tot een verbetering van de inzichtelijkheid in de 
(kwaliteit) van beoordelen en daar zal de nodige aandacht aan besteed moeten worden.   
In 2021 zal de inrichting en werkwijze van het expertiseteam geëvalueerd worden en mogelijk 
wijzigen om zodoende nog beter aan te sluiten bij wat de zorg- ondersteuningsbehoefte van de 
scholen is. Hierin zal zeker aandacht zijn voor het in beeld brengen van de gevolgen van de 
schoolsluitingen en de onderbroken periodes waarin klassen thuis zaten.   

7.4 Financieel beleidsplan 

Eind 2018 is een nieuw financieel beleidsplan opgesteld. Daarin is opgenomen dat de komende jaren 
met een negatief exploitatieresultaat gewerkt kan worden. In 2019 bood het positieve resultaat 
meer ruimte voor de jaren erna.   
In 2020 moest worden vastgesteld dat het resultaat over 2020 fors negatiever uit zou vallen dan 
verwacht (dit ten gevolge van het abusievelijk dubbel opnemen van een stijging van 4,1% van de 
rijksbijdrage OC&W ter compensatie van cao-afspraken per 1 januari 2020) en dat daarmee de 
afname van het eigen vermogen hoger uitvalt. In het financieel beleidsplan was opgenomen dat in de 
jaren tot en met 2022 een totaal van € 545.000 euro afgeboekt wordt op het eigen vermogen. In 
2019 is een positief resultaat van € 90.000,- euro behaald waar € 125.000,- negatief was begroot. Dat 
betekent dat er, ondanks het negatieve resultaat over 2020, vooralsnog geen reden is het in het 
beleidsplan opgenomen voornemen te herzien. Gelet op de extra focus die bij de 
accountantscontrole 2020 is aangekondigd op het teveel aan eigen vermogen van schoolbesturen, is 
er des te meer reden vast te houden aan het beleid om het eigen vermogen terug te brengen. Vanuit 
het gegeven dat de begroting 2020 wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van een bestuurder 
a.i. is toch gekozen voor een 0 resultaat in 2021. Dit geeft een nieuw te benoemen bestuurder 
mogelijk extra financiële (beleids)ruimte in 2022. Bij ongewijzigde omstandigheden kan er dan 
immers wederom negatief begroot worden. Bij het opmaken van de begroting eind 2022 zal het 
financieel beleidsplan geactualiseerd worden. De ruimte die de begroting laat zien is van dien aard 
dat grote aanpassingen niet te verwachten zijn.  
 

Op basis van het strategisch beleid en de schoolplannen en in relatie tot de verlaging van de 
werkdruk en de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs is er ieder jaar ruimte voor extra 
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initiatieven en projecten, voor aanvullende formatie, scholing en professionalisering en een 
differentiatie in het functiehuis. Deze dienen planmatig te worden onderbouwd naar de directeur 
bestuurder. 
Eind 2019 heeft stichting Initia de samenwerking met Dyade als administratiekantoor beëindigd en is 
een contract aangegaan met ONS Onderwijsbureau. Dit bracht in eerste instantie voor 2020 hoge 
kosten met zich mee, transities als deze verlopen immers nooit zonder extra investeringen en kosten.  
Een belangrijke afweging om het toch te doen was de verwachting dat de administratieve 
dienstverlening voor personeel en financiën vele malen beter zou verlopen en minder kwetsbaar was 
omdat Initia eigenaar is van de programma’s en daarmee ook een andere dienstverlener zou kunnen 
zoeken. Die verwachting is uitgekomen. De geboden platformen worden nog niet door alle 
functionarissen ten volle benut en verdienen aandacht qua professionalisering.  
Eind 2021 zal het financieel beleidsplan herijkt worden en zullen naar alle waarschijnlijkheid de 
streefgetallen wijzigen, dit op basis van de financiële positie die dan ingenomen wordt.     

7.5 Begroting 2021 (en verder)  

Voor alle scholen is gekeken naar wat zij nodig hebben om hun ambities waar te maken en met een 
werkbare, realistische begroting het jaar in te gaan.  
Het positieve resultaat dat – hoewel zeer verschillend in grootte – voor iedere school is ontstaan is 
als ‘in company boeking’ opgenomen in hun eigen exploitatie (als een uitgave) en overgeheveld naar 
de bestuursbegroting.  
De verschillen in de resultaten tussen scholen laten zich onder meer verklaren door:  

• schoolgrootte; voor een grote school als de Heilig Hartschool is het gemakkelijker de 
beschikbare middelen efficiënt in te zetten dan voor kleinere scholen.  

• verschil in gebouwen; Sint Jan heeft drie gebouwen en daarmee samenhangende hoge 
kosten voor energie en beveiliging terwijl de Sint Agnes een nieuw gebouw heeft en energie 
neutraal is; 

• afschrijvingen uit het verleden (Sint Jan) die lang doorlopen terwijl nieuwe investeringen 
noodzakelijk zijn; 

• het overgangsjaar waarin de Noorderpoort ten gevolge van de opheffing minder inkomsten 
heeft. 

Deze overheveling naar de bestuursbegroting dient in de eerste plaats om bij te dragen aan de 
kosten die gemaakt worden voor schoonmaakpersoneel, bedrijfsgeneeskundige dienst, 
administratiekantoor en accountant maar vooral voor extra personeel voor de groepsformatie en de 
kosten voor directie en bovenschoolse medewerkers.  
De gehele afschrijvingslast op ICT-middelen is naar de bestuursbegroting overgedragen en is niet 
meer op schoolniveau opgenomen. De investeringen in ICT komen immers alle scholen ten goede.  
Op deze manier kunnen materialen uitgewisseld worden zonder dat de afschrijvingslasten ten 
onrechte op een school doorlopen.   
 
De scholen hebben in principe de volledige beschikking over en verantwoordelijkheid voor de niet-
subsidiabele middelen. Niet subsidiabele middelen zijn inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdragen, 
overblijfgelden (tso) of uit initiatieven zoals bijvoorbeeld een sponsorloop. Een eventueel tekort 
wordt afgeboekt op de eigen niet-subsidiabele reserve en een overschot kan naar eigen inzicht 
worden besteed of worden overgeheveld naar een volgend jaar. Iedere school heeft een bestemming 
voor deze reserve. Bij de scholen Achterberg en Agnes is deze vorig jaar aangewend; zij hebben hun 
reserves ingezet voor de inrichting van hun schoolplein, waarbij de Agnes ook nog kosten gaat krijgen 
aan de inrichting van de centrale ruimte. Door het wegvallen van het batige saldo vanuit de middelen 
voor tso, is de opbouw van een reserve overigens nagenoeg weggevallen. Dit is een aspect waar 
iedere school rekening mee moet houden in de toekomst. 
Voor alle afschrijvingen geldt dat ze vijf, acht, tien of twintig jaar meelopen in de exploitatie. De 
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aanschaf in een bepaald jaar werkt daarom nog jaren door. Daar waar scholen kampen met dalende 
leerlingaantallen wordt de relatie tussen investering en afschrijving goed zichtbaar: de inkomsten 
dalen maar de afschrijvingen blijven gelijk. De scholen dienen daarom goed in beeld te hebben wat 
de aanschaf van bijvoorbeeld een nieuwe methode betekent voor de exploitatie van 2021 maar ook 
voor toekomstige begrotingen en in relatie tot de leerlingprognoses. Een begroting dient vanuit een 
diversiteit aan variabelen te worden gerealiseerd. 
 
Stichting Initia hanteert werkgelegenheidsbeleid. Dat houdt onder meer in dat in januari van ieder 
jaar vastgesteld moet worden of uit de formatie blijkt dat er na drie jaar sprake is van ontslag voor 
medewerkers met een vast dienstverband. Er dient dan een sociaal plan opgesteld te worden. Dit is 
al een aantal jaren niet meer aan de orde, ook dit jaar niet.  
Voor 2021 en verder is het evenwel niet mogelijk de formatiebehoefte één op één te koppelen aan 
de inkomsten omdat deze niet volledig bekend zijn.  
Uitgaande van de basisformatie is het leerlingaantal voor de komende jaren voldoende stabiel 
en zelfs stijgend, zodat het aanbieden van een (vaste) benoeming aan tijdelijk personeel een laag 
risico met zich meebrengt. Voor 2021 is in de begroting rekening gehouden met €109.000,- aan 
tijdelijke benoemingen die per 1 augustus worden opgenomen in de basisformatie. Dit heeft wel tot 
gevolg dat de financiële streefwaarde dat maximaal 85% van de totale lasten uit personele 
lasten mag bestaan, licht wordt overschreden, 86,97% tegen 85.14%. Legitimatie hiervoor wordt 
echter ontleend aan de, ook in deze regio, oplopende tekorten aan leerkrachten en de eerder 
genoemde relatief gunstige leerlingprognoses. 
Hoewel hierdoor vanuit een meerjarenperspectief in 2022 en 2023 een licht negatief resultaat 
ontstaat in de verhouding tussen baten en lasten kan ook dit gerelativeerd worden omdat de te 
verwachten verzoeken om vermindering van betrekkingsomvang hierin niet zijn opgenomen.   
Meer over de formatie en formatietoedeling is te lezen in het bestuursformatieplan dat tezamen met 
de begroting voorgelegd wordt.   
  
Per 1 oktober 2021 zal het leerlingaantal van de Noorderpoort zeer waarschijnlijk voor de derde 
achtereenvolgende keer onder de opheffingsnorm van de gemeente Dongen blijven met als gevolg 
dat de rijksbekostiging voor de school zal worden beëindigd per 1 augustus 2022. Vooruitlopend 
hierop betekent dit dat deze begroting uitgaat van een institutionele fusie tussen Sint Jan en de 
Noorderpoort per 1 augustus 2022. Dit scenario is vooralsnog een administratieve actie die het 
mogelijk maakt de locatie Noorderpoort open te houden in de huidige vorm en verder te werken aan 
de transitie van deze school in de richting van een ‘basisschoolplus’ voorziening. Zodra deze 
samenvoeging ook daadwerkelijk aan de orde is, zullen alle noodzakelijke en gewenste processen op 
de juiste wijze in gang worden gezet. Voor nu volstaat het te melden dat zowel voor leerlingen als 
medewerkers er in praktische zin het komende jaar niets wijzigt.  
 
De formatiebehoefte wordt berekend aan de hand van de volgende elementen:   

• het aantal leerlingen op de teldatum en de prognose van die van volgende jaren; 

• aantal groepen berekend op een gemiddelde van 24 leerlingen; 

• het vaststellen van knelpunten zoals te grote (combi)groepen en toekenning ondersteuning door 
bv onderwijsassistenten; 

• personeel in een vast dienstverband (netto inzetbaarheid) minus te voorzien (deel)ontslag door 
natuurlijke uitstroom is de basis die gebruikt is voor de berekening of er een tekort dan wel 
overschot is voor de groepsformatie. Nadat er jarenlang een tekort was, zijn er in schooljaar 2020-
2021 genoeg medewerkers met een vast dienstverband om in de formatieve behoefte te 
voorzien. Er is geen sprake van een tekort, noch van een overschot (zie bijlage).  

• formatie toerekening aan intern begeleiders, overige medewerkers verbonden aan leerlingenzorg 
en medewerkers verbonden aan de leerlabs gedrag, taal en hoogbegaafdheid. De norm voor 
interne begeleiding is gebaseerd op 25 uur per 200 leerlingen. De inkomsten uit arrangementen 
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en van het samenwerkingsverband worden volledig ingezet. Voorgaande jaren leverde dat een 
negatief verschil op van rond de 400.000 euro, dat is teruggebracht naar ongeveer 260.000 euro.  

• de bovenschoolse ‘overhead’ bestaat uit twee stafmedewerkers (1.7 fte) en een directeur 
bestuurder (0,8 fte). Ondanks de te verwachten lagere inkomsten, is het ondoenlijk op deze post 
te bezuinigen.  

• er wordt net als voorgaande jaren en indien mogelijk, een bedrag van rond de 300.000 euro 
opgenomen waarvoor niet direct een bestemming is. In de loop van het jaar zal blijken of dat geld 
nodig is voor tegenvallers omdat de exploitatie overschreden dreigt te worden of voor meevallers 
die ingezet kunnen worden voor scholing en begeleiding van personeel, projecten of voor 
aanvulling op de groepsformatie vanaf het nieuwe schooljaar. Dat zal terug te zien zijn op de post 
‘overige personeelsgerelateerde kosten’.  
 

Tot slot moet worden opgemerkt dat de uitgangspunten en de wijze waarop de begroting (inclusief 
het bestuursformatieplan) tot stand komt al enige jaren dezelfde is. De vraag is of dat de komende 
jaren ook zo moet blijven. In 2021 zal dit bekeken worden wat zou kunnen leiden tot andere 
uitgangspunten, kaders en werkwijze.  
 

7.6  Peuteropvang 

De samenwerking met de Tovertuin en stichting KID zullen ieder voor zich bekeken worden op 
inhoud maar ook op financiële haalbaarheid.  
 

7.7 Huisvesting 

De nieuwbouw van de Sint Agnes onder bouwheerschap van Initia heeft de nodige voeten in aarde 
gehad en in verhouding erg veel tijd gekost. Daarnaast vroeg het een expertise die standaard niet in 
huis is. Het idee om voor een nog groter project zoals dat van de nieuwbouw van de Heilig 
Hartschool en dat van de combinatiebouw voor Noorderpoort/Biezenkring het bouwheerschap 
wederom volledig op via stichting Initia te laten verlopen,  was niet aantrekkelijk en er wordt 
toekomstgericht gezocht naar een professionele projectbegeleider die het bouwheerschap voor 
nieuwbouw waarborgt voor Initia.  
Mede omdat de architect die jarenlang het onderhoudsbeheer voor de stichting verzorgde met 
pensioen ging, zijn gesprekken gevoerd en offertes opgevraagd voor een nieuwe beheerder. De 
behoefte om met een gerust hart meer uit handen te kunnen geven is in de afgelopen jaren 
gegroeid. Dat is niet in de laatste plaats omdat onder andere controles, inspecties, regelgeving, 
optimalisatie en zeker nieuwbouw een kijk op de uitvoerende experts vereist die niet tot de 
kernactiviteit behoort en waarvan het niet loont om daar kennis en ervaring in op te doen.    
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 Continuïteitsparagraaf   

Deze paragraaf kent drie onderdelen: 
1. Personeel: aantallen en prognose alsmede een toelichting daarop.  
2. Financieel: realisatie 2018, meerjarenbalans en -begroting en een toelichting op de staat van 

baten en lasten.   
3. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem, 

alsmede een overzicht van de belangrijkste risico’s en onzekerheden.   
De rapportage van de raad van toezicht is na het voorwoord van de directeur bestuurder opgenomen.   
 
Personeel – aantallen en prognose  
 

Personele 
bezetting in fte’s 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Bestuur en directie 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

Onderwijzend 
personeel 

67,5 68 68 68 68 68 

Ondersteunend 
personeel 

19 17 16,5 17 17 16,5 

Totaal 92,1 90,7 90,2 90,7 90,7 90,2 

Leerlingenaantallen 1271 1279 1292 1308 1338 1363 

 
Bovenstaand overzicht van de bezetting in fte’s betreft benoemingen van medewerkers met een vast 
dienstverband. Het overzicht laat zien dat in verhouding tot het leerlingaantal en in relatie met het 
overschot op de meerjarenbegroting er ruimte is voor een uitbreiding van het personeelsbestand.  
De prognose van de leerlingaantallen laat immers in tegenstelling tot voorgaande jaren een stijgende 
trend zien. De afname van het aantal fte’s van medewerkers met een vast dienstverband wordt 
veroorzaakt door (aangekondigde vroeg-) pensionering en deeltijdontslag.  
De extra middelen die met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs worden toegekend, 
zijn buiten beschouwing gelaten.  
De verwachting is, dat een deel van deze middelen personeel worden ingezet, waarbij zorgvuldig 
gekeken wordt naar het risico bij afloop van de subsidie.  
 
Tijdelijke medewerkers die na een jaar blijk gegeven hebben van goed functioneren komen in 
aanmerking voor een vast dienstverband.  
Met het oog op een evenwichtige opbouw van de schoolteams zullen deze jonge leerkrachten zoveel 
mogelijk verspreid over de scholen (en bouwen) worden. Om hen een goede start van hun 
onderwijsloopbaan mee te geven, is naast de begeleiding op school voor nieuwe leerkrachten, een 
leerkracht benoemd die hen persoonlijk en specifiek coacht en begeleidt. Stichting Initia verwacht 
daarmee stabiliteit en continuïteit te waarborgen en al te veel wisselingen in de scholenteams te 
voorkomen.  
Daarnaast tekent zich een toenemende vraag naar onderwijsondersteunend personeel af, zowel in 
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een lesgevende als niet-lesgevende taak. De komende jaren zullen dus eerder een toename dan 
afname in deze categorie laten zien.   
Op dit moment is er geen enkele reden om aan te nemen dat Stichting Initia de komende jaren een 
sociaal plan zal moeten maken vanwege een teveel aan personeel.  
 
Financieel : meerjarenbalans en meerjarenbegroting t/m 2025  
 
 

 
realisatie prognose prognose prognose prognose prognose 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Activa       

 

Vaste activa     733.019       744.398       703.248       747.820       699.618       566.960  

Financiële vaste activa          5.500            5.500            5.500            5.500            5.500            5.500  

Vorderingen      436.481       588.449       588.449       588.449       588.449       588.449  

Liquide middelen  1.357.212    1.063.494       895.938       554.317       606.694       732.936  

Totaal activa  2.532.212    2.401.841    2.193.135    1.896.086    1.900.261    1.893.845  

        

Passiva       

 

Algemene reserve     579.221       536.863       442.195       235.015       235.015       235.015  

Bestemmingsreserves     578.849       706.954       706.954       706.954       706.954       706.954  

Eigen vermogen  1.158.070    1.243.817    1.149.149       941.969       941.969       941.969  

Voorzieningen 
     

532.443  
     370.012       255.974       166.105       170.280       163.864  

Langlopende schulden             5.740            5.740            5.740            5.740            5.740  

Kortlopende schulden     841.699       782.272       782.272       782.272       782.272       782.272  

       

 

Totaal passiva  2.532.212    2.401.841    2.193.135    1.896.086    1.900.261    1.893.845  
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Staat van baten en lasten (meerjarenbegroting) 
  

 
 

 
  

Realisatie Begroting 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Baten    

  

 

 

(Rijks)bijdragen OCenW 
     

 7.951.050  

   
8.090.105  

   
7.886.500  

   
7.856.967  

   
8.199.778  

   
8.382.731  

Gemeentelijke bijdragen            93.386        113.210          88.300          63.960          64.080          64.380  

Overige baten 
          63.236          58.761          57.094          59.359          59.656          60.431  

Totaal baten 
      

8.107.672  

   
8.262.076  

   
8.031.894  

   
7.980.286  

   
8.323.514  

   
8.507.542  

 
   

  

 

 

Lasten    

  

 

 

Personeelslasten 
     

 7.484.409  

   
7.184.406  

   
7.022.400  

   
7.068.161  

   
7.222.415  

   
7.381.341  

Afschrijvingen         159.259        152.847        173.200        187.478        170.702        180.908  

Huisvestingslasten         345.912        395.835        398.436        390.439        383.876        388.842  

Overige lasten         726.176        528.118        531.657        540.588        545.721        555.652  

Totaal lasten 
     

 8.715.756  

   
8.261.206  

   
8.125.693  

   
8.186.667  

   
8.322.715  

   
8.506.743  

Financiële baten en lasten    

  

 

 

Financiële baten   
     

Financiële lasten             1.482                870                870                800                800                800  

Resultaat        -609.566                   -0         -94.668      -207.181                    0                    0  

 
 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
In paragraaf 4.3 en 4.4 is een toelichting gegeven op het financieel resultaat.  
Ten aanzien van de meerjarenbalans en meerjarenbegroting zijn de volgende zaken van belang: 
 

• er is geen rekening gehouden met de extra middelen die het Rijk in 2021 toekent in het kader van 
het Nationaal Programma Onderwijs; 

• voor het eerst is er in 2020 een post opgenomen voor de verduurzaming van de gebouwen, in dit 
geval de Sint Agnesschool. We houden rekening met een bedrag voor extra verduurzaming van de 
nieuwe Heilig Hartschool omdat nog niet zeker is of de Gemeente Dongen dat op gaat nemen in 
het bouwbudget; 

• het negatieve saldo op de privaat reserve dient in 2021 ingelopen te worden, en de verwachting is 
dat dit mogelijk is. Blijkt in 2021 dat dit niet haalbaar is, dan zal dat gevolgen hebben voor de 
algemene reserve en wordt de meerjarenbalans volgend jaar dienovereenkomstig aangepast;  
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• de financiële vaste activa (5500) betreft de zonnepanelen op de Sint Janschool, deze verplichting 
loopt eind 2024 af.   

 
In de personele lasten is de formatiebehoefte voor schooljaar 2020-2021 (en verder) berekend aan 
de hand van de volgende elementen:    
 

• het aantal leerlingen op de teldatum en de prognose van die van volgende jaren 

• aantal groepen berekend op een gemiddelde van 24 leerlingen 

• het vaststellen van knelpunten zoals te grote (combi)groepen en toekenning ondersteuning door 
bv onderwijsassistenten en/of leraarondersteuners 

• personeel in een vast dienstverband (netto inzetbaarheid) minus te voorzien ontslag wegens 
pensioen is de basis die gebruikt wordt voor de berekening of er een tekort dan wel overschot is 
voor de groepsformatie.   

• formatie toerekening aan intern begeleiders en ander personeel in de leerlingenzorg  of 
leerkrachtbegeleiding gebaseerd op basistaken die vastgesteld zijn in het directeurenberaad.  

• de formatie die toegekend is aan het ‘leerlab gedrag’ (1,2 fte) en de taalsetting (1 fte) en 
hoogbegaafdenklas (0,5) 

• een directeur passend onderwijs en een staffunctionaris personeel, financiën en algemene zaken.  
 
De onzekerheid over de keuzes die medewerkers maken ten aanzien van werktijdvermindering, 
verlof of ontslag maken dat de meerjarenbegroting  als basis de raming heeft op de kennis van nu. De 
flexibiliteit die met de ‘overlooppost’  ingebouwd is, alsmede het al dan niet aannemen van tijdelijk 
personeel zal echter de mogelijkheid geven hier jaarlijks tijdig op te acteren.   
 
Risicobeheersing en controlesysteem  
Begin 2014 is er in samenwerking met de accountant een ‘in control framework’ ingericht met als 
doel de kwaliteit van de administratieve organisatie (procedures) en de kwaliteit van de planning &  
control cyclus te verbeteren.  
Daarnaast was het een leidraad om een aantal niet-financiële processen te optimaliseren. Het geheel 
zou leiden tot een bestuurlijk statement dat de organisatie ‘in control is’. De verschillende 
onderdelen van het framework hebben de kwalificatie ‘belangrijk’ of ‘minder belangrijk’ gekregen.  
 
 
Zaken die in het kader van beheersing en controle in 2020 aandacht kregen waren:  
 
1. Inventarisatie werkdruk en aanwending middelen tot werkdrukverlaging mede in relatie tot 

formatieve middelen in een langjarig perspectief. 
2. Verzuimbegeleiding en gesprekken met personeelsleden die geleid hebben tot overplaatsing, 

aanpassing functie en/of taken en het vertrek van twee medewerkers (dit overigens in goede 
harmonie) om langdurig verzuim tegen te gaan.  

3. De meerjarenbegroting en de jaarbegroting kwamen tot stand met de scholen, hebben een 
positief advies van de (G) MR en de instemming van de raad van toezicht. Ieder kwartaal wordt 
de financiële realisatie geanalyseerd en met de belanghebbenden (i.c. directeuren) 
doorgenomen en daar waar nodig wordt actie ondernomen.   

4. Ieder kwartaal maken de directeur bestuurder en de stafmedewerker een analyse en rapportage 
over alle aandachtsgebieden van de organisatie (onderwijs, financiën, personeel, huisvesting en 
overige). 

5. De formatie kwam tot stand in een één-op-één relatie tot de begroting en het 
bestuursformatieplan is dan ook gelijktijdig met de begroting opgesteld en ter instemming 
voorgelegd.   
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6. De investeringsbegroting ICT is flexibel opgesteld met een stelbedrag van 500 euro per werkplek 
en een ratio van 1 op 3 in een vervangingsritme dat mede gebaseerd is op leerlingaantallen en 
groepen zodat er ruimte is om later in het jaar besluiten te nemen over het soort platform of 
device waar behoefte aan is.  

7. Tussentijdse (veelal onvoorziene) uitgaven worden zorgvuldig getoetst. Indien niet urgent of 
noodzakelijk zullen deze pas gepland en uitgevoerd worden in een nieuw begrotingsjaar. 

8. De ontwikkelingen rond contractactiviteiten en ‘derde geldstroom activiteiten’ worden gevolgd 
en leiden al dan niet tot verlenging, aanpassing of opzeggen van contracten.  

 
 
Risico’s, onzekerheden en maatregelen  
 

• Huisvesting 
Met het besluit van de gemeente om drie scholen van nieuwbouw te voorzien is weliswaar een 
eind gekomen aan de onzekerheid over het voortbestaan van de gebouwen maar niet zeker is 
wanneer die nieuwbouw gerealiseerd gaat worden. Hoe de kosten van noodzakelijk onderhoud 
zich verhouden tot de nog onzekere levensduur van de gebouwen blijft een punt van zorg.  
Ook de manier waarop het bouwheerschap vorm en inhoud gaat krijgen en hoe zich dat verhoudt 
tot de taken en daarmee samenhangende uren die directeur bestuurder en betreffende 
directeuren tot hun beschikking hebben. Het nieuwbouwproject van de Sint Agnesschool heeft 
laten zien dat er aanzienlijk meer tijd gaat zitten dan vooraf gedacht is en ook dat het meer geld 
gekost heeft dan begroot was.  Voor het project nieuwbouw Heilig Hartschool, 
Noorderpoort/Biezenkring en Vlinderboom wordt gezocht naar een andere constructie.  
 

• Management 
In 2020 zijn twee directeuren van school veranderd, is één schooldirecteur met ontslag gegaan en 
is er een directeur in dienst getreden. Het vertrek van weer een directeur bestuurder (augustus 
2020, binnen een jaar na aantreden) en de benoeming van een interim bestuurder, heeft geleid 
tot een onderbreking in de ontwikkeling van de doelen uit het strategisch beleid en de 
professionele ontwikkeling van het directeurenberaad.  
 

• Leerlingaantal Noorderpoort en Sint Janschool 
Het is vrijwel zeker dat kbs Noorderpoort onder de opheffingsnorm komt.  
Het in 2020 uitgevoerde onderzoek naar de haalbaarheid van voortzetting als “Dalton school” 
wees uit dat dit ook met de nodige inspanning niet zou leiden tot een toename van het 
leerlingaantal. Mogelijk dat een koerswijziging naar een basisschool plus voorziening nog 
perspectief biedt maar de verwachtingen daarvan in relatie tot een toename van het 
leerlingaantal zijn niet hoog gestemd.  
Ook de Sint Janschool zat per 1 oktober 2020 in de gevarenzone. Besloten is om pro forma en ten 
behoeve van de begroting uit te gaan van het meest voor de hand liggende scenario: een fusie 
tussen beide scholen.  
Na het opstellen van de begroting kwam uit de nieuwe prognose van Pronexus een gunstiger 
beeld naar voren voor de ontwikkeling van het leerlingaantal van de Sint Jan. In de loop van 2021 
zullen de opties voor de Noorderpoort nader onderzocht worden, dit ook in samenhang met de 
plusvoorziening, de werkeenheid Dongen en ontwikkelingen bij openbaar onderwijs.   
 

• Maatregelen ten gevolge van corona  
Het is bijna onvoorstelbaar dat wat er geschreven is op deze plaats vorig jaar nagenoeg één op 
één ook voor dit jaar geldt: de maatregelen die als gevolg van de pandemie genomen zijn, hebben  
grote gevolgen heeft voor de gehele samenleving. Voor het onderwijs was het zeer ingrijpende 
gevolg dat de scholen tweemaal gesloten werden.  
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Het meest in het oog springende aspect van een sluiting is uiteraard het verzorgen van 
afstandsonderwijs en de noodopvang. Het schrappen van de CITO eindtoets voor het 
basisonderwijs, het afgelasten van een aantal evenementen als schoolkamp, sportdag en 
Koningspelen hebben uiteraard tot teleurstelling geleid.  
De financiële gevolgen bestaan uit extra schoonmaakwerkzaamheden en - middelen, het 
uitstellen van een aantal geplande werkzaamheden, trainingen en cursussen, de aanschaf van 
extra onderwijsmiddelen en de kosten van extra uren voor medewerkers die de noodopvang 
verzorgden voor zover dat binnen de formatieve afspraken niet mogelijk was en de meerkosten 
van over formatie om de afwezigheid van leerkrachten op te vangen.  
Hoewel de gevolgen ingrijpend waren, hebben ze voor het voortbestaan van de stichting geen 
gevolgen.  
De verwachting was dat na de eerste sluiting in beeld gebracht kon worden wat de gevolgen 
ervan waren op de onderwijsresultaten en het welbevinden van ouders, leerlingen en 
medewerkers maar dat is niet gelukt omdat al vrij snel na de start van het schooljaar een tweede 
sluiting afgekondigd werd. In de periode tussen de beide sluitingen kampten de scholen met 
veelvuldige uitval door al dan niet positief geteste medewerkers en later ook leerlingen. In het 
schooljaar 20-21 zijn er klassen die nog niet één dag op volledige bezetting aanwezig zijn.  

• Nationaal Programma Onderwijs
de middelen die het Rijk beschikbaar gaat stellen in het kader van het Nationaal Programma 
Onderwijs alsook de wijze van besteding werden half mei bekend gemaakt. Een tijdstip waarop de 
basisformatie al vastgesteld is. Het ligt in de lijn der verwachting, dat een groot, zo niet het 
grootste deel aangewend zal worden voor ondersteuning door leerkrachten met een specifieke 
taak, onderwijsassistenten en leraarondersteuners. Een deel zal besteed worden aan met name 
digitale leermiddelen. Ten aanzien van de benoeming van personeel maar ook die van de aanschaf 
van leermiddelen die een afschrijvingslast kennen, zal de grootste zorgvuldigheid dienen te 
worden betracht aangezien de subsidie een tijdelijk karakter heeft.
Bij het aangaan van personele verplichtingen zal rekening gehouden kunnen worden met de 
ruimte die stichting Initia 2024 gaat krijgen.

• Gebeurtenissen na balansdatum
In februari 2021 werd bevestigd dat de Gemeente zowel voor de Onderwijs Op Maat klas als de 
taalsetting een subsidie beschikbaar zou stellen.
In maart 2021 bleek dat de Gemeente slechts bereid gevonden kon worden om van de 168.000 
euro overschrijding op het bouwbudget van de Sint Agnes, 50.000 voor haar rekening te nemen. 
Zoals gesteld, is zijn de kosten die gemoeid waren met de duurzame en energie-neutrale bouw in 
overleg met de accountant aangemerkt als investering en zal daar op afgeschreven worden. De 
overige kosten worden ten laste gebracht van de reserve.
Eind maart 2021 bevestigde de Gemeente dat er in 2018 een bedrag van 50.000 euro is 
overgemaakt zonder kenmerk en zonder beschikking dat niet zoals verwacht mocht worden voor 
de Sint Agnes was, maar bedoeld is als voorbereidingskrediet voor het nieuwbouwproject Heilig 
Hartschool.
In februari 2021 is besloten het onderhoudsbeheer onder te brengen bij een externe partij.

• Voorziene risico’s
In 2020 zijn een aantal voorziene risico’s tegemoet getreden met maatregelen die naar 
verwachting passend zijn. We noemen hier:

- Het opnemen van een overlooppost om gedurende het jaar extra personeel te benoemen en 
niet vooraf alle middelen bestemmen en aan de hand van extra inkomsten te bezien wat 
daarvan ingezet kan worden;
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- Het voorkomen van ‘lekken’ in de formatie (doordat werktijdfactoren niet op elkaar af te 
stemmen zijn) door een striktere hantering van het deeltijdbeleid en daarmee een 
effectievere inzet van de werktijd;  

- Hoewel het nog steeds erg lastig is de personeelsbehoefte tijdig af te stemmen op de extra 
zorg (arrangementen zijn niet te plannen) heeft het benoemen van multi-inzetbare 
medewerkers de nodige flexibiliteit opgeleverd;  

- Het benoemen van onderwijsassistenten bij grote groepen of groepen met veel 
zorgleerlingen heeft geleid tot verlaging van de werkdruk en het verzorgen van 
gedifferentieerd onderwijs;  

- Het faciliteren van ‘over formatie’ na de zomervakantie (doorlopend in 2021) op nagenoeg 
iedere school, om de afwezigheid door het volgen van de RIVM-maatregelen in te vullen.  

- De leerkracht die gekwalificeerd is om collega’s te coachen, heeft de coaching van een aantal 
startende leerkrachten opgepakt;  

- Het voortijdig signaleren van dreigend langdurig verzuim en het inzetten van gerichte hulp 
heeft zeer waarschijnlijk geleid tot een lager langdurig verzuim. 

- De extra middelen die het Rijk in 2019 beschikbaar stelde en die pas in 2020 uitgegeven 
mochten worden, waren niet de begroting voor 2020 opgenomen maar het heeft wel geleid 
tot extra kosten. Zoals in 2020 is gesteld, zullen deze  via het exploitatieresultaat in de 
bestemmingsreserve personeel worden geboekt.  

- Met het vaststellen van een inkoop- en aanbestedingsbeleid, het herzien van 
personeelsbeleidsstukken, waaronder het functiehuis, zijn de beleidstukken op orde. 
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Bijlage A Adres en overige algemene gegevens  

ADRESGEGEVENS 
Stichting Initia, katholiek primair onderwijs voor Dongen en omgeving (40672)  
Postbus 184 - 5100 AD Dongen 
T: 0162-310652 / E:  info@stichtinginitia.nl / I: www.stichtinginitia.nl  

 
Raad van toezicht  en directeur bestuurder  
Voorzitter  Dhr. A.P.M. de Wit tot 01-06-2020;  Dhr. E.P.A. Bogers 
Overige leden  Dhr. X. Nieuwenhuijsen 
   Dhr. E.T.C.A.M. Haest 
   Dhr. H.F.H.M. van Daelen 
  
    
Directeur bestuurder Dhr. A.I.P.J van Beurden, tot 01-09-2020;  

Dhr. M.J.A. van Baast, tot 01-05-2021 
Mevr. A.M.A. Horsten, vanaf 24-04-2021  

     

 
Scholen en directie 
03 PK   rkbs Sint Agnesschool      

Vaartweg 104,  5106 NE Dongenvaart 
Mevr.M. Struik tot 01-08-2020; Mevr. H. van Kerkhof 

05 GM   rkbs Sint Janschool 
   Kastanjestraat 26, 5104 CL Dongen 
   Mevr. M. Wilborts  
O5 GP   rkbs Achterberg 
   St Josephstraat 62, 5102 EG Dongen 

Dhr. R. Smeets     
07 UD   rkbs De Vlinderboom  
   Hortensiastraat 2 - 5102 XS Dongen  
   Dhr. F. van den Bosch, tot 01-10-2020; Dhr. J van Oursouw 
10 ZI   kbs Noorderpoort  
   Otterdonk 5 - 5103 GN Dongen 
   Dhr. R. Smeets  
10 JL   kbs Heilig Hartschool 
   Schoolstraat 2 - 5104 JN Dongen 
   Dhr. J. van Oursouw tot 01-08-2020; Mevr. M. Struik    

 
ADMINISTRATIEKANTOOR 
 
Ons Onderwijsbureau 
Hoofdlocatie 
Nieuw Eyckholt 284 
6419 DJ Heerlen 

mailto:info@stichtinginitia.nl
http://www.stichtinginitia.nl/
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BIJLAGE B Treasuryverslag 2020 

 
Vanaf 2018 heeft stichting Initia alleen reguliere spaargelden en waren er geen leningen of 
beleggingen.   
 
Namens bevoegd gezag, 
A.M.A. Horsten, directeur bestuurder 
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Bijlage C - Organogram 

 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raad van toezicht 

Directeur Bestuurder  

DIRECTEUREN  

S C H O L E N 
(medewerkers, leerlingen)  

Medezeggenschapsraad 
 

Gemeenschappelijke  
Medezeggenschapsraad 

  stafmedewerker 
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Bijlage D Jaarrekening 2020 

 
 
 



    

Financiële positie 2020

Vergelijkend balansoverzicht

x € 1.000  % x € 1.000  %

Activa

Materiële vaste activa 733                29,0% 710              22,3%
Vorderingen 436                17,2% 604              19,0%
Liquide middelen 1.357             53,7% 1.856          58,7%

2.532             100,0% 3.176          100,0%

Passiva

Eigen vermogen 1.158             45,6% 1.768          55,7%
Voorzieningen 532                21,0% 620              19,5%
Langlopende schulden ‐                      0,0% 6                  0,2%
Kortlopende schulden 842                33,3% 782              24,6%

2.532             100,0% 3.176          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 ‐/‐ € 609.566 tegenover € 90.263 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 7.951              8.232              7.872             
Overige overheidsbijdragen 93                    60                    65                   
Overige baten 63                    75                    241                 
Totaal baten 8.107              8.367              8.178             

Lasten

Personele lasten 7.484              7.391              6.835             
Afschrijvingen 159                  181                  154                 
Overige lasten 1.072              945                  1.099             
Totaal lasten 8.715              8.517              8.088             

Saldo baten en lasten (608)                (150)                90                   

Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten (1,000)             ‐                       ‐                      

Resultaat baten en lasten (609)                (150)                90                   
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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 2,13 3,13
(vlottende activa/kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 45,73 55,66
(eigen vermogen (excl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

Solvabiliteit 2 66,76 75,19
(eigen vermogen (incl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

Rentabiliteit ‐7,52           1,10     
(saldo gewonen bedrijfsvoering / totale baten * 100%)

Weerstandsvermogen 14,28 21,61
(eigen vermogen / totale baten * 100%)

Personele lasten / totale lasten 85,87          84,50   

Materiële lasten / totale lasten 14,13         15,50  

Kapitalisatiefactor 31,18          38,73   
(balanstotaal ‐/‐ bw geb&terr) / (totaal baten + fin.baten) * 100%

Huisvestingsratio 4,01            3,42     
(huisvestingslasten inclusief afschrijving gebouwen & terreinen) / totale lasten) 

57



    

B1 Grondslagen voor de jaarrekening

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

1.     Algemene toelichting

1.1  Activiteiten 

1.2 Continuïteit

1.7 Schattingen

1.11 Verbonden partijen

2.     Algemene grondslagen

2.1 Algemeen

2.4 Financiële instrumenten

De activiteiten van stichting Initia, katholiek primair onderwijs voor dongen en omgeving Dongen bestaan uit het 

verzorgen van primair onderwijs in de regio Dongen.

1.12 Toelichting op het kasstroomoverzicht

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. 

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook 

gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

1.3 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Initia, katholiek primair onderwijs voor dongen en omgeving, Katholiek Primair Onderwijs voor Dongen 

en omgeving, is feitelijk gevestigd op Schoolstraat 2a, 5104 JN te Dongen en is ingeschreven bij het 

handelsregister onder nummer 41100601.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van stichting 

Initia, katholiek primair onderwijs voor dongen en omgeving 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.

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 Initia, katholiek primair onderwijs 

voor dongen en omgeving 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.

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. 

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. 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van 

het voorgaande jaar.

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar

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

kostprijs.
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3.2 Materiële vaste activa

De activeringsgrens bedraagt € 500

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.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings‐ of vervaardigingsprijs van de activa 

waarop de subsidies betrekking hebben.

Ook voor financiële instrumenten beoordeelt de stichting op iedere balansdatum of er objectieve aanwijzingen 

zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van financiële activa. Bij 

objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt de stichting de omvang van het verlies 

uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen, en verwerkt dit direct in de winst‐en‐verliesrekening.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een 

voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als 

onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt 

gevormd.

Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en vervolgens 

op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en de gemaakte 

sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot 

onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het 

onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

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. 

Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto kasstromen bij 

voortgezet gebruik van het actief / de kasstroomgenererende eenheid; vervolgens worden deze kasstromen 

contant gemaakt waarbij een disconteringsvoet wordt gehanteerd van 1,0% (2017: 1,0%). De disconteringsvoet 

geeft  geen risico’s weer waarmee in de toekomstige kasstromen al rekening is gehouden.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer 

bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld 

dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn 

verantwoord. Een bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet teruggenomen.

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere 

waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting 

van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die 

is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. Het waardeverminderingsverlies dat daarvoor opgenomen 

was, dient te worden teruggenomen indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een 

objectieve gebeurtenis na afboeking. De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het 

actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen sprake geweest 

zou zijn van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de winst‐en‐verliesrekening 

verwerkt.

3.4 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

3.     Grondslagen voor waardering van activa en passiva

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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3.6 Vorderingen

3.8 Liquide middelen

3.9 Eigen vermogen
3.9.1 Algemene reserve

Omschrijving Doel Beperkingen EUR

‐ Reserve personeels‐ en 

arbeidsmarktbeleid

Om toekomstige 

negatieve resultaten 

op te vangen van de 

personele exploitatie Alleen voor personele exploitatie 589.098,00      

‐ Algemene reserve privaat

Het opvangen van de 

kosten van 

toekomstige 

buitenschoolse 

activiteiten Alleen voor buitenschoolse activiteite ‐10.249,00       

3.10 Voorzieningen
3.10.1 Algemeen

3.10.2 Pensioenvoorziening 

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.

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 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.

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
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur is 

aangebracht.

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

Bij een investering in eigen‐vermogensinstrumenten gewaardeerd tegen kostprijs wordt de omvang van de 

bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het financiële actief en de 

best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de actuele 

vermogenskostenvoet voor een soortgelijk financieel actief. Het bijzondere‐waardeverminderingsverlies wordt 

slechts teruggenomen indien er aanwijzingen zijn dat een in voorgaande jaren in de jaarrekening verwerkt verlies 

als gevolg van waardevermindering niet meer aanwezig is of veranderd is.

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.

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening‐courantschulden bij banken zijn opgenomen onder 

schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde.

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. 

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.
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3.10.4 Voorziening jubilea

3.10.5 Voorziening groot onderhoud 

gebouwen

3.12 Kortlopende schulden

Werkloosheidswet van de ex‐medewerker en wordt vermenigvuldigd met de verwachte uitkeringstermijnen.

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.

De voorziening bestaat uit de eigen bijdragen die de school verschuldigd is aan DUO voor de individuele 

uitkeringskosten van ex‐medewerkers van de school. De berekening baseert zicht op de gemiddelde 

maanduitkering

3.10.11 Voorziening werkloosheidswet ex‐medewerkers

De voorziening wordt gevormd tegen nominale waarde, waarbij 25% ten laste komt van de instelling. 

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% (2019: 2%) als 

disconteringsvoet gehanteerd. In 2020 is er een schattingswijziging geweest, aangezien er in 2020 gebruikt is 

gemaakt van het PO raad model ter bepaling van deze voorziening. 

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig 

te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het 

geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot 

onderhoud verloopt. 
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4.1 Algemeen

4.2 Rijksbijdragen

4.4. Overige baten

4.5 Personeelsbeloningen

5.1 Marktrisico

5.1.2 Rente‐ en kasstroomrisico
stichting Initia, katholiek primair onderwijs voor dongen en omgeving loopt renterisico over de rentedragende 

vorderingen (met name onder financiële vaste activa, effecten en liquide middelen) en rentedragende 

langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).

Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt stichting Initia, katholiek primair onderwijs 

voor dongen en omgeving risico ten aanzien van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende 

vorderingen en schulden loopt stichting Initia, katholiek primair onderwijs voor dongen en omgeving risico’s over 

de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.

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.

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. 

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. 

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.

5.     Financiële instrumenten en risicobeheersing

Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot afdekking van het 

renterisico gecontracteerd.

4.6 Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa wordt vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de 

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet 

afgeschreven

4.3 Overige overheidsbijdragen

4.     Grondslagen voor bepaling van het resultaat

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. 

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. 
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B2 Balans per 31 december 2020 na resultaatbestemming

Activa
€ € € €

Vaste Activa

Materiële vaste activa
Gebouwen 3.961                   7.921                 
Verbouwingen (verduurzaming) 68.970                ‐                          
Inventaris en apparatuur  482.736              501.504             
Overige materiële vaste activa 177.352              200.098             

733.019              709.523             

Financiële vaste activa 
Waarborgsom zonnepanelen 5.500                   5.500                 

5.500                   5.500                 

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren  ‐                           ‐                          
Ministerie van OCW  361.331              382.820             
Overige vorderingen en overlopende activa 75.150                221.383             

436.481              604.203             
Liquide middelen
Kas 151                      176                     
Tegoeden op bankrekeningen 1.357.061          1.856.224         

1.357.212          1.856.400        

TOTAAL ACTIVA 2.532.212          3.175.626        

2020 2019
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Passiva
€ € € €

Eigen vermogen 
Algemene reserve  579.221              720.278             
Bestemmingsreserves (publiek en privaat) 578.849              1.047.358         

1.158.070          1.767.636        

Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening 435.332              512.362             
Overige voorzieningen 97.111                107.617             

532.443              619.979             

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen ‐                           5.740                 

‐                           5.740                 

Kortlopende schulden 
Ministerie van OCW studieverlof 9.788                   ‐                          
Schulden aan gemeenten 41.833               
Crediteuren 76.890                95.953               
Belastingen en premies sociale verzekeringen 307.924              303.372             
Schulden terzake van pensioenen  84.703                86.207               
Overige kortlopende schulden 2.929                   2.118                 
Overige overlopende passiva 317.632              294.620             

841.699              782.271             

TOTAAL PASSIVA 2.532.212          3.175.626        

2020 2019
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B3 Staat van Baten en Lasten  2020

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019
€ € €

Baten

(Rijks)bijdragen OCW 7.951.050          8.230.987          7.871.343         
Overige overheidsbijdragen 93.386                60.380                65.344               
Overige baten 63.236                75.450                241.357             
Totaal baten 8.107.672          8.366.817          8.178.044         

Lasten

Personele lasten 7.484.409          7.391.384          6.834.546         
Afschrijvingen 159.259              180.596              154.351             
Huisvestingslasten 345.912              276.312              272.372             
Overige lasten 467.564              414.391              547.870             
Leermiddelen  258.613              254.134              279.003             
Totaal lasten 8.715.756          8.516.817          8.088.142         

Saldo baten en lasten ‐608.084  ‐150.000  89.902 

Financiële baten en lasten

Financiële baten ‐  ‐  361 
Financiële lasten 1.482  ‐  ‐ 

Totaal financiële baten en lasten ‐1.482                 ‐  361 

Resultaat baten en lasten ‐609.566  ‐150.000  90.263               
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B4 Kasstroom 2020

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten ‐608.084 89.902
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 159.259 154.351
Mutaties voorzieningen ‐87.536 ‐39.469

71.723 114.882
Verandering in vlottende middelen
 ‐ Vorderingen 167.722 ‐181.730
 ‐ Kortlopende schulden 59.428 ‐988.356

227.151 ‐1.170.086

Kasstroom uit bedrijfsoperaties ‐309.211 ‐965.302

Ontvangen interest 0 361
Betaalde interest ‐1.482 0

‐1.482 361

Kasstroom uit operationele activiteiten ‐310.693 ‐964.941

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa ‐182.755 ‐175.964
Desinvesteringen in materiële vaste activa 0 1.148

Kasstroom uit investeringsactiviteiten ‐182.755 ‐174.816

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden ‐5.740 ‐53.176

Kasstroom uit financieringsactiviteiten ‐5.740 ‐53.176

Mutatie liquide middelen ‐499.188 ‐1.192.933

Beginstand liquide middelen 1.856.400 3.049.333
Mutatie liquide middelen ‐499.188 ‐1.192.933
Eindstand liquide middelen 1.357.212 1.856.400

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

Gebouwen 3.961                      7.921               

Verbouwingen (verduurzaming) 68.970                    ‐                        

Inventaris en apparatuur 482.736                  501.504          

Overige materiële vaste activa 177.352                  200.098          

733.019                  709.523          

Verbouwingen Inventaris  Overige materiële

Gebouwen verduurzaming en apparatuur vaste activa Totaal

Boekwaarde  € € € € €

31‐12‐2019

Aanschafwaarde 78.990                ‐                              972.281                       396.460                  1.447.731       

Cumulatieve afschrijvingen ‐71.069               ‐                              ‐470.777                      ‐196.362                 ‐738.208          

7.921                  ‐                              501.504                       200.098                  709.523          

Mutaties

Investeringen 72.600                   94.987                         15.168                    182.755          

Afschrijvingen ‐3.960                 ‐3.630                    ‐113.754                      ‐37.914                   ‐159.259          

(3.960)                 68.970                   (18.768)                        (22.746)                   23.496             

Boekwaarde 

31‐12‐2020

Aanschafwaarde 78.990                72.600                   1.067.268                    411.628                  1.630.486       

Cumulatieve afschrijvingen ‐75.029               ‐3.630                    ‐584.531                      ‐234.276                 ‐897.467          

3.961                  68.970                   482.736                       177.352                  733.019          

Toelichting:

In 2020 heeft er een opschoning plaatsgevonden mbt de volledig afgeschreven activa voor een omvang van€ 886.245 in inventaris en apparatuur

en € 281.399 in overige materiële vast activa.

Afschrijvingstermijnen

Gebouwen 20 jaar
Inventaris en apparatuur 5-15 jaar
Meubilair  15 of 20 jaar
ICT 5-12 jaar
Leermiddelen 8 of 10 jaar
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31‐12 31‐12

1.3 Financiële vaste activa 2020 2019

€ €

Overige vorderingen 5.500                      5.500               

Boekwaarde Boekwaarde

Omschrijving 1‐1‐2020 31‐12‐2020

+ ‐

Waarborgsom zonnepanelen 5500 5.500               

‐                              ‐                                    ‐                               ‐                        

5.500                     ‐                                    ‐                               5.500               

Onder de post overige vorderingen is de waarborgsom voor zonnepanelen opgenomen die in het verleden betaald is aan de firma Rooftop

Vlottende activa 31‐12 31‐12

2020 2019

€ €

1.5 Vorderingen

Ministerie van OCW 361.331                  382.820          

Overige vorderingen

Overige subsidies gemeente  50.000                    168.085          

Overige vorderingen 786                          24.081             

Totaal overige vorderingen 50.786                    192.166          

Overige overlopende activa 24.364                    12.392             

Vooruitbetaalde kosten ‐                               16.825             

Totaal overlopende activa 24.364                    29.217             

Totaal vorderingen 436.481                  604.203          

31‐12 31‐12

2020 2019

€ €

1.7 Liquide middelen

Kas 1.7.1 151                          176                  

Tegoeden op bankrekeningen 1.357.061              1.856.224       

1.357.212              1.856.400       

Mutaties

2020
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Passiva

31‐12 31‐12

2020 2019

€ €

2.1 Eigen vermogen

Bestuursvermogen ‐                               ‐                        

Algemene reserve 579.221                  720.278          

Bestemmingsreserves 578.849                  1.047.358       
1.158.070              1.767.636       

Saldo Bestemmings‐ Saldo

31‐12‐2019 resultaat 31‐12‐2020

€ € €

Bestuursvermogen

Algemene reserve 720.278                       (141.057)                579.221          

Bestemmingsreserves publiek

Bestemmingsreserve PAB 1.012.358                    (423.260)                589.098          

Bestemmingsreserves privaat

Niet‐subsidiabel 35.000                         (45.249)                   (10.249)           

Totaal bestemmingsreserves 1.047.358                    (468.509)                578.849          

Totaal Eigen vermogen 1.767.636                    (609.566)                1.158.070       

Reserve PAB

Deze bestemmingsreserve is bedoeld als resultaatbestemming tussen de vergoeding Personeel en Arbeid en Lumspum en de desbetreffende personele

lasten.

Algemene reserve (privaat)

Deze bestemmingsreserve heeft als doel de kosten van toekomstige buitenschoolse activiteiten op te vangen

31‐12 31‐12

2020 2019

€ €

2.2 Voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 435.332                  512.362          

Overige voorzieningen 97.111                    107.617          
532.443                  619.979          

Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo

31‐12‐2019 2020 2020 2020 31‐12‐2020

€ € € € €

Onderhoudsvoorziening 512.362             60.297                   168.003                       30.676                    435.332          

Personele voorzieningen

Voorziening jubilea 107.617             10.506                         97.111             

Totaal voorzieningen 619.979             60.297                   178.509                       30.676                    532.443          

De onderhoudsvoorziening betreft een egalisatievoorziening gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan

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 voor de komende tien jaren. Gabaseerd op:

‐ Leeftijd per medewerker

 ‐ Gehele personeelsbestand

‐ Jaren dienstverband per medewerker

‐ Omvang dienstbetrekking

‐  Jubileum bij 25‐jarig 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

‐ Rekeninghoudend met een blijfkans.
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< 1 jaar 1 jaar < > 5 jaar  > 5 jaar Totaal

€ € € €

Onderverdeling voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 264.127                171.205                       ‐                               435.332          

Personele voorzieningen

Voorziening jubilea  7.870                     40.571                         48.670                    97.111             

Totaal voorzieningen 271.997                211.776                       48.670                    532.443          

2.3 Langlopende schulden 31‐12 31‐12

2020 2019

€ €

Schulden aan kredietinstellingen ‐                               5.740               

Saldo lening  Aangegane Saldo lening  Rente‐ Resterende 

31‐12‐2019 Leningen O/G Aflossingen 2020 percentage looptijd (jr)

Vooruitontv. investeringssubsidies 5.740                          ‐                           5.740                     ‐                                    ‐                               ‐                        

Totaal langlopende schulden 5.740                          ‐                           5.740                     ‐                                   

2.4 Kortlopende schulden 31‐12 31‐12

2020 2019

€ €

Ministerie van OCW studieverlof 9.788                      ‐                        

Schulden aan gemeenten 41.833                    ‐                        

Crediteuren 76.889                    95.953             

Belastingen en premies sociale verzekeringen 307.924                  303.372          

Schulden terzake van pensioenen 84.703                    86.207             

Overige kortlopende schulden 2.929                      2.118               

Overlopende passiva 317.632                  294.621          

Totaal kortlopende schulden 841.698                  782.271          

Schuld aan gemeente betreft het project Heilig Hart dit bedrag zal nog worden besteed aan dit project

Specificatie overige kortlopende schulden

Netto salaris 2.929                      2.118               

Spaarverlof ‐                               ‐                        

Levensloop  ‐                               ‐                        
2.929                      2.118               

Specificatie overlopende passiva

Crediteuren transitoria 7.976                     

Vooruitontvangen subsidies OCW ‐                               22.063             

Vooruitontvangen investeringssubsidies ‐                               1.578               

Vakantiegeld reservering 227.671                  213.402          

Overige overlopende passiva 81.985                    57.578             
317.632                  294.621          
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VERANTWOORDING SUBSIDIES (MODEL G)

Bestuur: 40672 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

Subsidie voor studieverlof  DL/B/110284 28‐8‐2020 nee

Subsidie voor studieverlof  DL/B/110284 13‐8‐2019 ja
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Gebeurtenissen na balansdatum
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B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Canon

Per 1‐7‐2018 is een contract met Canon afgesloten inzake de kopieerapparatuur met een looptijd van 5 jaar tot 30‐9‐2023.
Het bedrag per maand bedraagt:  € 5.488

ONS Onderwijsbureau

In 2020 heeft stichting Initia, katholiek primair onderwijs voor Dongen en omgeving een contract afgesloten met ONS Onderwijsbureau. 
ONS gaat de financiële‐, personeels‐ en salarisadministratie voeren voor de stichting. Deze dienstverlening bedraagt € 45.000,‐ per jaar.
Hieraan zijn ook licentiekosten verbonden van € 33.485,‐ per jaar.
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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

Rijksbijdrage Ministerie van OCW 3.1.1 7.583.070         7.873.237       7.068.713                    
Overige subsidies Ministerie van OCW 3.1.2 25.442               15.750              456.825                        
Doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 3.1.4 342.538             342.000           345.805                        

Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW 7.951.050         8.230.987       7.871.343                    

3.2 Overige overheidsbijdragen

Gemeentelijke bijdragen 3.2.1 93.386               60.380              65.344                          

Totaal overige overheidsbijdragen 93.386               60.380              65.344                          

3.5 Overige baten

Verhuur  3.5.1 26.741               22.700              24.534                          
Ouderbijdragen 3.5.2 30.277               52.750              125.292                        
Overige  3.5.6 6.218                  91.531                          

Totaal overige baten 63.236               75.450              241.357                        
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Lasten

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019
€ € €

4.1 Personele lasten

Lonen en salarissen 5.345.556         7.063.016       4.835.688                    
Sociale lasten 734.920             679.327                        
Pensioenlasten 767.853             761.036                        
Dotatie/vrijval voorzieningen ‐                        7.500                            
Premies Participatiefonds 195.092             173.473                        
Premies Vervangingsfonds 259.750             273.036                        
Overige 417.437             453.368           406.240                        

7.720.608         7.516.384       7.136.300                    
Uitkeringen vervangingsfonds (‐/‐) (106.645)           (100.000)         (164.512)                      
Uitkeringen overige (‐/‐) (129.554)           (25.000)           (137.242)                      
Totaal personele lasten 7.484.409         7.391.384       6.834.546                    

Gemiddeld aantal fte's

OP 75,46                  78,50                             
OOP 18,86                  18,50                             
DIR 5,56                    4,30                               

99,87                  101,30                          

4.2 Afschrijvingslasten

Gebouwen 3.960                  3.949                3.949                            
Verbouwingen verduurzaming 3.630                  ‐                        ‐                                    
Inventaris en apparatuur 113.754             122.210           106.277                        
Overige materiële vaste activa 37.914               54.437              44.125                          

Totaal afschrijvingen 159.259             180.596           154.351                        
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Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019
€ € €

4.3 Huisvestingslasten

Klein onderhoud en exploitatie 33.604               51.450              54.339                          
Energie en water 119.613             118.350           126.440                        
Schoonmaakkosten 49.578               27.950              33.033                          
Heffingen 26.276               11.315              20.327                          
Onderhoudsvoorziening dotatie / vrijval (‐/‐) 60.297               60.297              34.461                          
Overige huisvestingslasten 56.543               6.950                3.772                            

Totaal huisvestingslasten 345.912             276.312           272.372                        

4.4 Overige lasten

Administratie en beheerslasten 137.215             136.730           108.050                        
Accountantskosten 18.583               7.500                15.582                          
Telefoon‐ en portokosten e.d. 2.452                  6.785               
Culturele vorming 50.986               48.250             
Contributies 10.089               8.980               
Medezeggenschapsraad 2.412                  2.950               
Verzekeringen 6.381                  6.750               
Overige instellingslasten 239.447             196.446           424.238                        

Totaal overige lasten 467.564             414.391           547.870                        

Accountantshonoraria

Controle van de jaarrekening boekjaar 18.583               15.582                          
Overige werkzaamheden ‐                          ‐                                    

18.583               15.582                          

4.4 Leermiddelen

Inventaris en apparatuur 9.346                  5.600                8.089                            
Leermiddelen 249.267             248.534           270.914                        

Totaal leermiddelen 258.613             254.134           279.003                        

76



    

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019
€ € €

5. Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten ‐                        361                               
Financiële lasten
Rentelasten 1.482                  ‐                       

Totaal financiele baten en lasten (1.482)                ‐                        361                               
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WNT‐verantwoording 2020 Stichting Initia Dongen

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. 

De WNT is van toepassing op stichting Initia, katholiek primair onderwijs voor Dongen en omgeving

Het voor stichting Initia katholiek primair onderwijs voor Dongen en omgevingtoepasselijke bezoldigingsmaximum

is in 2020 € 132.000. Het totaal aantal complexiteitspunten voor de stichting is 4.

(zie onderstaand de berekening)

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun 

voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Gegevens 2020

Bedragen x € 1 De heer

M.J.A. van Baast

Functiegegevens Directeur‐bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020 17‐08/31‐12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,6

Dienstbetrekking ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 20.531

Beloningen betaalbaar op termijn € 3.696

Bezoldiging 2020 € 24.227

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 29.646

Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t

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

Gegevens 2020

Bedragen x € 1 De heer

A.I.P.J. van Beurden

Functiegegevens Directeur‐bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01‐01/16‐08

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,8

Dienstbetrekking ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 55.758

Beloningen betaalbaar op termijn € 8.935

Bezoldiging 2020 € 64.693

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 66.072

Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t
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Gegevens 2019

Bedragen x € 1 De heer

A.I.P.J. van Beurden

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/09‐31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,8

Dienstbetrekking ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 24.756

Beloningen betaalbaar op termijn € 4.727

Bezoldiging 2019 € 29.483

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 33.959

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de 

periode kalendermaand 1 t/m 12

Bedragen x € 1 De heer

M.J.A. van Baast

Functiegegevens Directeur‐bestuurder

Kalenderjaar 2020

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) 01/07‐16/08

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar  2

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 193

Maxima op basis van de normbedragen per maand € 282.600

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 

12 € 282.600

Bezoldiging

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

Bezoldiging in de betreffende periode € 6.750

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12  € 6.750

‐/‐ onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag € 0

Totaal bezoldiging € 6.750

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t

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

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris
worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam Topfunctionaris Functie

A.P.M. de Wit Lid

H.F.H.M. van Daelen Lid

E.P.A. Bogers Voorzitter

E.T.C.A.M. Haest Lid

X. Nieuwenhuijsen Lid

Lid
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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 2019 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. € 609.566 over 2020 ten laste van de 
de algemene reserve gebracht.

€
Algemene reserve (141.057)   
Bestemmingsreserve PAB (423.260)   
Bestemmingsreserve (niet‐ subsidiabel)  (45.249)     

(609.566)   
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E  Overzicht verbonden partijen

Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Statutaire naam Juridische Statutaire Code 
vorm zetel activiteiten *

RSV Breda EO OOK Stichting Breda 4

* Code activiteiten: 1. contractonderwijs 
2. contractonderzoek
3. onroerende zaken
4. overige
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan de raad van toezicht van 

Stichting Initia, Katholiek Primair Onderwijs voor Dongen en omgeving 

Postbus 184 

5100 AD DONGEN 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Initia, Katholiek Primair Onderwijs voor 

Dongen en omgeving te DONGEN gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel: 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Initia, Katholiek 

Primair Onderwijs voor Dongen en omgeving op 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 Initia, Katholiek Primair Onderwijs voor Dongen en 

omgeving 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 het jaarverslag opgenomen  
 andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• overige gegevens. 

 

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 jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 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 de overige OCW wet- en regelgeving. 

 

 

  



 

 

 

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.  

 

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 activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening. 

 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 

proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel.  

  



 

 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 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 controle-  

werkzaamheden 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 continuïteits-

veronderstelling 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.  

 

  



 

 

 

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. 

 

Eindhoven, 15 juni 2021 

Wijs Accountants 

 

 

 

 

Was getekend: Drs. A.A.J. Vogels RA 

 

 

Kenmerk: 2021.0153.conv 

 



Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

College van bestuur/Raad van Toezicht

- was getekend A.M.A. Horsten

- was getekend E.P.A. Bogers

Datum vaststelling jaarrekening:



    

D1 Gegevens rechtspersoon per 31‐12‐2020

* Bestuursnummer 40672
* Naam en adres van de instelling Stichting Initia, katholiek primair onderwijs voor Dongen en omgeving

Schoolstraat 2a
5104 JN Dongen

* Telefoonnummer 0162‐310652
* Faxnummer
* E‐mailadres info@stichtinginitia.nl
* Internetsite www.stichtinginitia.nl
* Contactpersoon jaarverslag Stichting ONS Onderwijsbureau, dhr E.V. Cools
* Telefoonnummer contactpersoon 088‐8504771
* E‐mailadres contactpersoon e.cools@onsonderwijsbureau.nl

Gegevens admninistratiekantoor ONS Onderwijsbureau
AK‐nummer 401

* Brin‐nummer + NAW gegevens school
03PK RKB St. Agnes
05GM RKB St. Jan
05GP IKC Achterberg
07UD RKB de Vlinderboom
10JL KBS Heilig Hart
10ZI KBS Noorderpoort
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