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Voorwoord College van Bestuur Kindante 

In 2020 hadden we een heel bijzonder jaar, waarin we de hoop hadden dat we in 2021 weer iets 

minder speciale belevenissen zouden hebben ten gevolge van de pandemie. Helaas is niets 

minder waar gebleken, ook in 2021 hebben we te maken gehad met lockdowns, 

schoolsluitingen, (ernstig) zieke medewerkers en kinderen ten gevolge van corona en steeds 

maar weer aanpassen, flexibel zijn en roeien met de riemen die ons ter beschikking staan. En dat 

in het jaar dat we ons 10-jarig bestaan vieren! We hebben mooie plannen gemaakt, vele 

activiteiten bedacht voor en met kinderen, medewerkers en ouders, maar helaas hebben we 

vele zaken noodgedwongen moeten uitstellen tot 2022. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet! 

Gelukkig heeft de overheid wel ingezien dat deze speciale omstandigheden ook vragen om 

speciale maatregelen en dus kwamen er NPO-gelden om extra te kunnen investeren in 

opgelopen achterstanden, maar ook ontstane problemen op sociaal-emotioneel gebied zowel 

bij kinderen als bij volwassenen. Dan zijn we natuurlijk wel aangelopen tegen het steeds verder 

oplopende lerarentekort, waardoor nog niet alle beschikbare middelen besteed zijn. De 

komende jaren zal het een stevige uitdaging blijven: hoe kunnen we het onderwijs op een 

andere manier inrichten en organiseren met minder gediplomeerde leerkrachten, maar wel met 

meer, anders opgeleide medewerkers en andere partners? 

 

Onze nieuwe strategische koers (2021-2025) met als speerpunten vitaliteit &leiderschap, 

verbinding onderwijs-jeugdzorg, anders (in)richten van de organisatie en de doorontwikkeling 

van de professionele cultuur heeft in het eerste jaar al, ondanks de eerdergenoemde 

beperkingen, genoeg opgeleverd en is een goede basis om in 2022 mee verder te gaan. Wij zijn 

bijzonder te spreken over de positieve opbrengsten van de eerste vitaliteitsmeting en het feit dat 

dit thema actief beleefd wordt in alle lagen van de organisatie. Ook hebben we veel geleerd 

van ons leiderschapstraject in samenwerking met de Universiteit van Maastricht (meer specifiek 

UMIO) dat ook is uitgerold voor de interne adviseurs en de backoffice-medewerkers. Het is zeer 

fraai om mee te maken hoe dit leidt tot gemeenschappelijke taal, doelen en resultaten. Het 

meest zijn we (opnieuw) te spreken over de weerbaarheid en wendbaarheid van onze kinderen 

en medewerkers in de scholen. We stellen het kind uiteraard voorop, maar de kracht van het 

onderwijs ligt natuurlijk in de kracht van de medewerkers die dag in, dag uit de energie geven 

aan al die beloftevolle kinderen, maar ook de energie halen uit iedere dag weer mogen werken 

met de kinderen die nieuwsgierig, vol goede moed en creatief de dag van de leerkrachten en 

hun ondersteuners maken tot een dag die ertoe doet. En natuurlijk zit er ook wel eens een dag 

tussen waarin dat niet zo goed lukt. 

 

Veel leesplezier met dit bestuursverslag 2021 ! 

 

Drs. P.J. Lemmens  - voorzitter College van Bestuur Kindante 

Drs. T.A.M. van Hoogstraten - lid College van Bestuur Kindante 

  



4 Bestuursverslag Kindante 2021 

1. Het schoolbestuur 
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1.1 PROFIEL 

Missie, visie en kernactiviteiten 

 

Missie  

Mission statement: Leren leren, leren leven.  

 

Missie: het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen tot participerende burgers, die het 

leven elke dag een beetje beter maken.  

 

Visie  

Kindante staat voor onderwijs waar kinderen eigentijds, toekomstgericht en zo inclusief als 

mogelijk onderwijs genieten. Kinderen mogen zichzelf zijn en krijgen ruimte voor het ontwikkelen 

van hun eigen talenten. Daarnaast doen ze kennis en vaardigheden op om te leren leven. Ze zijn 

maatschappelijk bewust en gemotiveerd een leven lang te leren.  

 

 
 

Kernactiviteiten.  

We maken onderwijs op een eigentijdse, toekomstgerichte en herkenbare manier passend op de 

onderwijs- en ontwikkelbehoeften van kinderen en we gaan daarbij uit van erkende 

ongelijkheid.  

We gaan verbindingen aan met partners om onze missie te verwezenlijken.  

We maken een duurzame en kwalitatief hoogwaardige infrastructuur van voorzieningen 

waardoor kinderen zich kunnen ontwikkelen tot waardevolle burgers.  

We leren binnen en buiten de grenzen van onze eigen organisatiebasis op een kwalitatief 

hoogwaardige wijze.  
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Strategisch beleidsplan 

Op basis van de evaluatie en de uitgangspunten, hebben we voor de strategische koers 2021-

2025 de volgende vier, onderling met elkaar samenhangende, strategische speerpunten 

vastgesteld (in willekeurige volgorde).   

 bevorderen van vitale medewerkers en het versterken van leiderschap;  

 versterken van een professionele cultuur en intensiveren van samenwerking;  

 versterken van de verbinding tussen onderwijs en (jeugd)zorg; invulling geven aan de 

gezamenlijke opdracht ‘zo inclusief als mogelijk’;  

 herinrichten (anders/passend organiseren) van schoolorganisaties en BURO.  

Met deze vier speerpunten bouwen we voort op wat de afgelopen vier jaren is bereikt en leggen 

we accenten die in de huidige situatie en komende jaren nodig zijn.  

Toegankelijkheid & toelating 

Uitgangspunt van de scholen van Kindante is de keuzevrijheid van de ouders. Zij zoeken de 

school die het beste aansluit bij hun kind en bij hun eigen opvattingen. Voorwaarde is dat ouders 

bij toelating aangeven dat zij de grondslag van de school zullen respecteren. Als ouders de 

grondslag van de school niet kunnen respecteren heeft de school het recht om een leerling te 

weigeren op grond van godsdienstige gezindheid of levensbeschouwing, indien binnen redelijke 

afstand van de woning van de leerling gelegenheid bestaat tot het volgen van openbaar 

onderwijs.  

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs is voor elke school/bestuur de zorgplicht van 

kracht. Als de school bij aanmelding niet de noodzakelijke ondersteuning kan geven op basis 

van de hulpvragen van het kind is de school/bestuur verplicht de ouder te begeleiden naar een 

andere passende plek binnen de totale zorgstructuur van het regionale Samenwerkingsverband.  

Bij aanmelding hebben de ouders wel de plicht om alle relevante en juiste informatie te 

verstrekken of dienen ouders toestemming te geven dat de school informatie kan opvragen aan 

derden. Daarnaast kan de school ten behoeve van het vaststellen van de onderwijsbehoeften 

van het kind de ouders verzoeken eerst aanvullend onderzoek te laten verrichten. De toelating 

mag niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders.  

De school dient het besluit om een leerling niet toe te laten schriftelijk met redenen omkleed aan 

de ouders mee te delen. De ouders kunnen tegen dat besluit bij het bevoegd gezag schriftelijk 

bezwaar indienen, binnen zes weken na de beslissing. Het bevoegd gezag is verplicht de ouders 

te horen en moet binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift beslissen. Daarna 

zouden de ouders nog een beroep kunnen doen op de burgerlijke rechter. 

1.2 ORGANISATIE 

Contactgegevens 

Naam: Stichting Kindante, leren leren, leren leven 

Bestuursnummer: 83280 

Adres: Dr. Nolenslaan 138, 6136 GV Sittard 

Telefoonnummer: 046-4363366 

E-mail: BURO@kindante.nl 

Website: www.kindante.nl 

  

https://kindante.nl/strategie/
https://kindante.nl/strategie/
https://www.kindante.nl/
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Bestuur 

 

Naam Functie 

Nevenfuncties betaald / 

onbetaald 

Aandachtsgebied en / 

of commissies 

Dhr. drs. P. Lemmens  Voorzitter CvB  Bestuurslid SWV PO Midden 

Limburg Bestuurslid SWV PO 

West. Mijnstreek   

Voorz. Regio Platform 

Onderwijs Z-Limburg -

jeugdzorg-gemeenten  

Onafhankelijk voorz. 

examencommissie MBO 

Vistacollege  

Lid Kenniswerkplaats Jeugd  

Ambassadeur Inspiratieregio 

Zuid-Limburg  

 

Projecten en contacten 

-Wetenschap en 

technologie/STEM 

-Stuurgroep STEAM 

Limburg 

-Stuurgroep 

Onderwijsprojecten PO-

Tafel 

Mevr. drs. T. van Hoogstraten  Lid CvB  Lid SWV VO West. Mijnstreek  

Lid SWV PO Midden-Limburg  

Lid Coalitieoverleg tegen 

Onderwijssegregatie  

 

Projecten en contacten 

-IKC 

-Cultuur en Sport 

-Buurtalen 

-Opleiden in School. De 

Nieuwste PABO 

Scholen 

Voor een overzicht met de NAW-gegevens van Kindante scholen verwijzen we naar paragraaf 

D1 “gegevens rechtspersoon” van de bijgevoegde jaarrekening. Daarnaast staat op de website 

van Kindante onder SCHOLEN een overzicht met alle websites en NAW-gegevens van de 

scholen.  

 

In verslagjaar 2021 zijn twee scholen onder de vlag van Kindante gefuseerd, te weten BS sint 

Martinus en BS Catharina Labouré. Zij gaan samen verder als KC Baeks Kompas. Het aantal 

scholen bedraagt 28 reguliere basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen 

voor (voortgezet) speciaal onderwijs.  

 

Het aantal leerlingen van Kindante daalde op peildatum 1 oktober 2021 met -0,6% naar 8.365 

leerlingen in vergelijking met 1 oktober 2020 (8.415 leerlingen).  

De daling is te zien in de deelname aan het reguliere basisonderwijs (-1,5% minder leerlingen). 

Hier was de krimp het hevigste in de gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen.  

De deelname aan het (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs groeide echter 

fors ten opzichte van 2020 met ruim 7% meer leerlingen dan het voorgaande jaar.  

  

Tabellen  

  

https://www.kindante.nl/regios/Locaties-regio-overzicht-lijst
https://kindante.nl/scholen/
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Organisatiestructuur 

 

 
Stichting Kindante kent de denominaties openbaar, bijzonder en algemeen bijzonder. Binnen de 

denominatie bijzonder is een aantal scholen met katholieke signatuur en één school met 

protestantschristelijke signatuur.   

 

Kindante participeert vanaf de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 in diverse 

samenwerkingsverbanden, maar vooral in de samenwerkingsverbanden in de regio’s waar onze 

scholen zijn gevestigd:   

  

 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Westelijke Mijnstreek voor de scholen in 

de gemeenten Beekdaelen, Beek, Stein en Sittard-Geleen (PO3104);   

 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Midden-Limburg voor de scholen in de 

gemeente Echt-Susteren (PO3102);   

 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Westelijke Mijnstreek voor de 

onder Kindante ressorterende VSO-tak van (V)SO Parkschool en (V)SO Xaverius in Sittard 

(VO3104);   

 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Midden-Limburg voor de 

onder Kindante ressorterende VSO-tak van (V)SO Parkschool en (V)SO Xaverius in Sittard 

(VO3102).   

 

Ten behoeve van alle scholen is een ondersteuningsbureau ingericht. Dit BURO werkt vanuit 

specialismen aan het versterken van de integraliteit van haar dienstverlening naar scholen en het 

College van Bestuur.    

 

De bestuurssecretaris faciliteert het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. De concern 

controller is, evenals de bestuurssecretaris, hiërarchisch buiten het BURO gepositioneerd vanuit 

de onafhankelijke (advies)rol naar alle geledingen binnen de organisatie, waarbij het mede 

vormgeven aan de strategische agenda, de integrale bedrijfsvoering (AO/IC) en bestuurlijke 

informatievoorziening de belangrijkste aandachtsgebieden zijn.   

 

Scholen werken nauw samen in een zestal geformeerde clusters. Daarnaast 

vormen scholen met clustervertegenwoordigers en BURO specialisten (vanuit 

twee resultaat verantwoordelijke eenheden Advies en Bedrijfsvoering) de 

werkgroepen financiën & facilities, personeel en het netwerk Onderwijs. Hierin zijn 

clustervertegenwoordigers gemandateerd om namens hun cluster deel te nemen en besluiten te 

nemen. De werkwijze is cyclisch ingericht volgens de BOB-cyclus (Beeldvormend, 

Oordeelsvormend en Besluitvormend) tussen werkgroepen/netwerk en clusters.    

 

Intern toezicht  

Het verslag, alsmede samenstelling, (neven)functies en werkwijze van de Raad van Toezicht (RvT) 

van Kindante is als Bijlage 1 Intern toezicht toegevoegd. 
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De (gemeenschappelijke) medezeggenschap 

Bij Kindante is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. De leden van 

de GMR zijn gekozen door de leden van de MR'en van de scholen van Kindante en bestaat uit 

een personeels- en een oudergeleding. De GMR zet zich in voor het bevorderen van 

medezeggenschap binnen de stichting. De GMR is de formele gesprekspartner van het College 

van Bestuur op beleidsterreinen, waar het bevoegd gezag instemming of advies behoeft ten 

aanzien van voorgenomen besluiten die van gemeenschappelijk belang zijn voor een 

meerderheid van de scholen. De GMR houdt nauw contact met de achterban via het GMR-

platform. Dit GMR-Platform bestaat uit twee afgevaardigden van iedere MR van de afzonderlijke 

scholen. Iedere MR vaardigt een personeelslid en een ouder af.  Het jaarverslag van de GMR 

is hierna als Bijlage 2 Verslag GMR toegevoegd.   

Horizontale dialoog en verbonden partijen 

 

Organisatie of groep   Vorm van de dialoog of samenwerking en de ontwikkelingen 

hierin   

Samenwerkingsverbanden (SWV) 
samenwerkingsverbandenopdekaart.nl 

Met name de SWV’en PO en VO in de Westelijke Mijnstreek 

en Midden-Limburg. Vanuit de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwalitatief goed en 

waar mogelijk thuisnabij onderwijs voor alle leerlingen.   

Gemeenten   Samenwerking op ambtelijk niveau en met wethouders 

onderwijs, huisvesting en (jeugd)zorg in de gemeenten 

Beek, Beekdaelen, Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein. 

Vooral de complexe vraagstukken rondom huisvesting op 

weg naar spreiding van duurzame schoolgebouwen staan 

prominent op de agenda.   

Kindpartners   Op schoolniveau uiteraard periodiek overleg en 

samenwerking met de kindpartners. Op bestuurlijk niveau 

m.n. met de belangrijkste kindpartner van Kindante, te weten 

MIK-PIW. Verdergaande samenwerking om te groeien naar 

(integrale) kindcentra is rand voorwaardelijk.   

(jeugd)Zorgpartners   Op schoolniveau vanuit de samenwerking tussen speciaal 

(basis)onderwijs en zorg met als belangrijke partners 

Adelante, Zuyderland en Daelzicht. Intensivering van deze 

samenwerking wordt steeds prominenter zichtbaar en is ook 

noodzakelijk in het kader van de doelstellingen rondom 

Passend Onderwijs.   

PO-tafel   Samenwerking op bestuurlijk niveau met schoolbesturen Zuid-

Limburg. Besturen stemmen steeds vaker gezamenlijk aan de 

voorkant de te volgen koers af. Zowel inhoudelijk wat betreft 

Wetenschap & Techniek of Werving, maar ook wat betreft 

bestuurlijke standpunten (stakingen, wet & regelgeving, cao 

PO e.d.)   

Vervolgonderwijs   Op schoolniveau wordt de verbinding met het VO versterkt. 

Met als doel een doorgaande leerlijn te bewerkstelligen.   

Regio Platform Z-Limburg   Het regioplatform is ontstaan uit de regiovisie onderwijs-

jeugdzorg primair onderwijs Z-Limburg en het overleg “koers 

voor Limburg”  waar PO-VO, MBO, wethouders van de sub 

regio’s Maastricht-Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en 

Parkstad plus directeuren van samenwerkingsverbanden (PO 

en VO) periodiek overleg voeren om deze regiovisie Z-

Limburg en hieruit voortvloeiende ontwikkelingen op te 

pakken en uit te werken. De provincie Limburg is als 

toehoorder ook aangesloten en we stemmen af met de 

sociale agenda voor de hele provincie waaronder het 

voortijdig schoolverlaten (VSV).  

https://samenwerkingsverbandenopdekaart.nl/
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Klachtenbehandeling 

Jaarlijks wordt bij de vertrouwenspersonen op schoolniveau en de externe schoolcontactpersoon 

(BCO) een uitvraag gedaan om een beeld te krijgen van het aantal meldingen/klachten in het 

schooljaar. Ook is er een actueel overzicht opgemaakt welke mensen deze taak op de scholen 

uitvoeren en zijn deze “digitaal” in MS-Teams samengebracht om actuele en relevante 

informatie snel te delen en elkaar sneller te vinden in het geval van een vraag/behoefte. De 

vragenlijst is door alle scholen ingevuld.     

   

Klacht(en)/Melding(en) van vijf scholen bij interne schoolcontactpersoon; 

Het betreft veelal klachten/gesprekken van/met ouders (zorgen thuissituatie, relatie 

leerling/leerkracht, sociaal emotionele problemen in de groep) of incidenteel collega’s (relatie 

met leidinggever) 

   

Klacht(en)/Melding(en) bij externe schoolcontactpersoon BCO; 

Zoals eerder beschreven is er ook gebruik gemaakt van de onafhankelijke (externe) 

schoolvertrouwenspersoon van Kindante.  Hier kwamen klachten/meldingen ter sprake (kind-

ouder-werknemer) m.b.t. het gevoerde beleid op de school m.b.t. wisselingen personeel of 

verstoord klassenklimaat en incidenteel ook telefonische bedreiging door ouders/familie waarbij 

melding naar Jeugdzorg is gemaakt. 

 

Alle gemelde klachten intern en extern zijn naar tevredenheid afgehandeld c.q. opgelost. De 

ingerichte structuur werkt naar tevredenheid; korte lijnen, er kan snel worden geschakeld. 

Klachten worden echt serieus opgenomen. 

   

Uitgevoerde werkzaamheden interne vertrouwenspersonen    

Aan de collega’s is gevraagd welke werkzaamheden zij in het schooljaar ‘20-‘21 hebben 

uitgevoerd als schoolvertrouwenspersoon. Van deze uitkomsten is een top 5 gemaakt:    

1. Bijeenkomsten volgen die door Kindante werden georganiseerd (55%) . 

2. Overleg met de directeur (52,5%).   

3.  Documenten op dataschijf Kindante lezen/bijhouden (52,5%).    

4. Actueel houden van de documentatie (50%).    

5. Voorlichting geven in bovenbouw (22,5%).    

   

Aandachtspunten toekomst    

Naast bovengenoemde gerealiseerde acties inzake het beleid en omgaan met klachten, 

worden de navolgende zaken vanaf komend jaar opgepakt: 

 Versterken communicatie met schoolcontactpersonen 

 Aandacht voor actueel houden van informatie 

 Oprichten platform oprichten 

 Delen van informatie door (virtueel) ontmoeten  

 Organiseren van relevante scholing/lezing 

  

Bovenstaande zaken staan periodiek op de agenda voor overleg HRM en CvB. De vigerende 

klachtenregeling van Kindante is te vinden op onze website.   

Juridische structuur 

De juridische structuur van Kindante is een Stichting 

Governance 

Een belangrijk grondbeginsel van governance is het scheiden van de functies van bestuur en 

intern toezicht. Binnen Kindante zijn deze twee functies in aparte organen van de rechtspersoon 

ondergebracht (het zogenoemde raad-van-toezicht of “two-tier” model): het College van 

Bestuur (CvB) en de Raad van Toezicht (RvT). 

Het CvB bestuurt de scholen en is vanuit die rol eindverantwoordelijk en aansprakelijk. Het CvB 

bestuurt collegiaal. Behoudens het voorzitterschap is er sprake van nevenschikking tussen de 

leden van het CvB. 

De RvT treedt op als werkgever van het CvB en vertegenwoordigt in die hoedanigheid het 

bevoegd gezag. 

Voor 2021 stond gepland om het handboek Governance te actualiseren en de nog 

ontbrekende documenten toe te voegen. Door Covid-19, de wisselingen binnen het 

https://www.kindante.nl/file/1092/Klachtenregelingpdf/?&realId=
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bestuurssecretariaat en de samenstelling van de Raad van Toezicht, heeft dit enige vertraging 

opgelopen. Na completering, gepland medio 2022, wordt het handboek integraal vastgesteld 

en goedgekeurd.  

Uit oogpunt van “Good Governance” heeft de RvT in 2021 besloten het aflopende contract met 

de accountant niet te verlengen en is per 1 juni 2021 een nieuwe overeenkomst afgesloten. 

Functiescheiding 

Volgens de Code Goed Bestuur (per 1/1/21) | PO-Raad (poraad.nl) zijn organisaties voor primair 

onderwijs verplicht om de functies van bestuur en intern toezicht te scheiden. Er zijn verschillende 

manieren om te zorgen voor die functiescheiding. De organieke scheiding (two-tier) is van 

toepassing op Stichting Kindante. 

Code Goed Bestuur 

In de Code Goed Bestuur (per 1/1/21) | PO-Raad (poraad.nl) zijn basisprincipes vastgelegd rond 

professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Het 

bestuur handhaaft deze code integraal. 

De afbakening van taken en verantwoordelijkheden tussen het College van Bestuur en de 

directeuren is beschreven in het managementstatuut. Deze zal in 2022 worden herijkt naar de 

huidige inrichting en is onderdeel van het Handboek Governance. 

 

 

  

https://www.poraad.nl/goed-bestuur/professionalisering-bestuur/code-goed-bestuur-in-het-primair-onderwijs-pdf
https://www.poraad.nl/goed-bestuur/professionalisering-bestuur/code-goed-bestuur-in-het-primair-onderwijs-pdf
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2. Verantwoording van het beleid 

In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: 

Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en Financieel 

beleid. De doelen uit strategisch beleidsplan gesteld zijn, staan centraal. De laatste paragraaf 

van dit hoofdstuk gaat in op het beleid rond risico’s en risicobeheersing.  
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2.1 ONDERWIJS & KWALITEIT 

Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg 

 

Definitie van de onderwijskwaliteit:  

De basis moet op orde zijn, er moet voldoen worden aan de kerndoelen. Hierbij is de veiligheid binnen de 

schoolomgeving een voorwaarde. Daarbij richt zich de persoonsvorming vooral op talentontwikkeling en 

zelfbewustzijn en is het van belang dat het “verhaal” klopt in alle lagen van de organisatie en zijn de ambities 

meetbaar, merkbaar en zichtbaar.  
Het is een collectieve verantwoordelijkheid waarbij we te maken hebben met autonome professionals met 

verantwoordelijkheid voor de doorgaande lijn. 
Kwaliteit zien wij als de mate waarin zorgvuldig gekozen doelstellingen, gericht op wenselijk geachte 

opbrengsten van het onderwijsproces, het voldoen aan de behoefte van de organisatie en het 

tegemoetkomen aan de verwachtingen van de verschillende actoren, worden gerealiseerd. 

 

Zicht op onderwijskwaliteit: 

We volgen de doel oriëntatie middels de opgestelde jaarplannen en de jaarverslagen in verbinding met de 

data die we verzamelen en analyseren op cluster- dan wel bestuursniveau.  

Daarnaast houden we ook zicht op de onderwijskwaliteit door de tevredenheidsoriëntatie middels de 

vragenlijsten ten aanzien van de sociale veiligheid en de tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers en 

ouders.  

Deze input aan gegevens staan in verbinding met de strategische agendapunten en zijn de basis voor de 

gesprekken die het CvB en de adviseurs inzetten ten aanzien van het krijgen van zicht op de 

onderwijskwaliteit.  

Hierbij is de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs een gespreide verantwoordelijkheid, 

verdeeld over de hele keten van actoren binnen de organisatie. Hierbij leveren de adviseurs een bijdrage 

aan de goede afstemming tussen de verschillende schakels in de keten en de niveaus in de organisatie.  

 

Op welke manier werkt het bestuur aan de onderwijskwaliteit? 

Tijdens de gesprekken met scholen gaat het steeds om de relatie tussen de eigen doelen en ambities, de 

borging daarvan in beleid, management en processen en de vraag hoe de resultaten zich verhouden tot de 

gestelde doelen.  

Alle systematische en geplande activiteiten zijn gericht op een continue beheersing, bewaking en 

verbetering van de kwaliteit. Daarbij hanteren we een professionele dialoog. Dat gesprek voeren we met 

iedereen: stakeholders, kinderen, ouders en met elkaar. 

Doelen en resultaten 

 

Doelen Onderwijs & Kwaliteit Resultaten 

1. Het bestuur bewaakt de kwaliteitscyclus van de scholen, ondersteunt en 

spiegelt daarbij. 

Gehaald 

2. Het bestuur is op de hoogte van en monitort de tussen- en 

eindopbrengsten en ondersteunt bij of zet aan (waar nodig) tot 

verbeteracties. 

Gehaald 

3. Het bestuur monitort en ondersteunt de verbeteracties van de scholen. Gehaald 

 

Ad 1 Het bestuur (RVE-advies) bewaakt de kwaliteitscyclus van de scholen, ondersteunt en 

spiegelt daarbij. 

Het overgangsjaar waar de monitoring van de kwaliteitscyclus van de scholen meer bij de 

scholen kwam te liggen is afgerond en werpt zijn vruchten af.  

We zien een natuurlijkere manier van samenwerken vanuit de scholen binnen de clusters als 

richting HRM en Onderwijs (RVE Advies). De afhankelijkheid is hierdoor minder geworden en er 

ontstaan meer autonome inhoudelijke beslissingen die recht doen aan de onderwijskwaliteit. 
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Daarnaast is de bewaking van de kwaliteitscyclus minder kwetsbaar geworden en de 

verantwoordelijkheid wordt door eenieder meer gevoeld. Geen standaard geformeerde groep 

professionals maar op vraag de best passende expert mee laten kijken naar de vraagstelling.  

Daar waar de kwaliteit onder druk kwam te staan werd eerder door de school zelf hulp 

ingeroepen en kwamen er meer initiatieven vanuit de school zelf.  

 

Ad 2 Het bestuur is op de hoogte van en monitort de tussen- en eindopbrengsten en ondersteunt 

bij of zet aan (waar nodig) tot verbeteracties 

Kindante houdt op verschillende manieren zicht op onderwijskwaliteit en kiest hiervoor een 

combinatie van formatief en summatief evalueren van de gerealiseerde onderwijskwaliteit op de 

scholen en op bestuursniveau.  

Aan de hand van alle beschikbare data (NCO-rapportages, tussen- en eindopbrengsten, 

aanvragen KindanteKwadrant, dashboard van het SWV WM, vroegsignalering en 

tevredenheidsonderzoeken) heeft RVE-advies ieder cluster bezocht. Hierin zijn de 

overkoepelende trends met hen besproken. Vervolgens zijn zij met iedere individuele school in 

gesprek gegaan over de trends op schoolniveau. Deze gesprekken zijn gevoerd met de 

directeur en de intern begeleider(s).  

De uitkomst van dit onderzoek was tweeledig. Er is een advies uitgesproken richting het CvB ten 

aanzien van de doorontwikkeling van KindanteKwadrant en er zijn vervolgstappen omschreven 

en ambities geformuleerd.  

 

Ad 3 Het bestuur monitort en ondersteunt de verbeteracties van de scholen 

De diensten van KindanteKwadrant, dat een belangrijke rol heeft in het ondersteunen van de 

scholen bij verbeteracties, worden verleend door ambulant begeleiders. Dit zijn de voormalige 

(P)AB’ers S(B)O maar ook specialisten van reguliere Kindante-basisscholen. Bij KindanteKwadrant 

kan men terecht voor advies en ondersteuning op schoolniveau, groepsniveau, leerkracht- en 

leerling- niveau. Ook ouders kunnen een beroep doen op KindanteKwadrant. Naast de inzet van 

Kwadrant maken scholen ook gebruik van externe ondersteuning om aan hun 

schoolontwikkeling te werken en verbeteringen door te voeren. 

KindanteKwadrant valt sinds 2021 onder de RVE-Advies en staat hierdoor nog meer in verbinding 

met alle diensten binnen Kindante. De trends worden in een breder verband gesignaleerd en 

besproken met de scholen.  

Toekomstige ontwikkelingen zijn meegenomen en geïncorporeerd in de nieuwe strategische 

koers van Kindante ‘Het dak omhoog’. In relatie tot kwaliteitszorg raakt dit alle vier de 

strategische thema’s: 

 Bevorderen van vitale medewerkers en het versterken van leiderschap; 

 Versterken van een professionele cultuur en intensiveren van samenwerking; 

 Versterken van de verbinding tussen onderwijs en (jeugd)zorg; invulling geven aan de 

gezamenlijke opdracht ‘zo inclusief als mogelijk’; 

 Herinrichten (anders/passend organiseren) van schoolorganisaties en BURO. 

Overige ontwikkelingen 

Uiteraard kunnen we in 2021 de enorme invloed van Covid op het onderwijs niet onbenoemd 

laten. De schoolsluitingen, het onderwijs-op-afstand en het hoge verzuim onder leerlingen en 

teamleden heeft zijn sporen achtergelaten. In positieve zin zien we ontwikkelingen op het gebied 

van ICT-vaardigheden en ontwikkeling van zelfstandigheid bij kinderen. In negatieve zin 

herkennen we veranderingen in gedrag, in verdraagzaamheid en veerkracht van mensen en 

voor sommige kinderen hiaten in hun schoolse ontwikkeling. Hoe onze scholen hierop 

geanticipeerd hebben, is te lezen in het onderdeel over het NPO. 

Toekomstige ontwikkelingen 

Aanscherping, bijstelling van de vertaling van de doelen vanuit de Samenwerkingsverbanden in 

een beleidsrijke omgeving om de opdracht Passend Onderwijs zo goed mogelijk te kunnen 

uitvoeren.  
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Hierbij komen de volgende thema’s aan bod:  

 Volgen uitvoering NPO-plannen en indien nodig bijstelling aan de hand van de 

voortgang zodat deze in verbinding blijven staan met het reeds opgestelde schoolplan 

en duurzaam zijn ingericht; 

 Voortzetting van de IB-leernetwerken waarbij o.a. wet- en regelgeving wordt gedeeld, 

een plek is voor intervisie en waar “good practice” worden gedeeld; 

 Uitvoering van het Kindante rekenplan om het handelingsrepertoire te vergroten en te 

zorgen voor een duurzame verbetering waardoor kinderen passend(er) rekenonderwijs 

krijgen; 

 Borgen van de schoolontwikkelgesprekken waarbij integraal advies kan worden 

gevraagd op vraagstukken en waarbij ontwikkelingen op school gedeeld kunnen 

worden in een breder verband; 

 Pilots Schoolarrangementen als vervolg op de doelgroeparrangementen voor BAO, 

waarbij versterking en verbinding onderwijs en zorg centraal staan; 

 De inrichting binnen Cluster MaatKRACHT wordt verder vormgegeven waar er wordt 

gestreefd naar een organisatie waarin de onderlinge samenwerking binnen cluster 

MaatKRACHT maximaal wordt benut en waar geïnvesteerd wordt in de samenwerking 

binnen en buiten het cluster; 

 Verkennen mogelijkheden om Agora onderwijs in samenwerking tussen Kindante en MIK-

PIW vorm te geven, om zo een bredere doelgroep kinderen, ouders en professionals te 

kunnen bedienen; 

 Doorontwikkeling van YOULP, zijnde een gezamenlijk professionaliseringstraject van 

Kindante en MIK-PIW voor de dubbele kwalificatie onderwijsassistent/pedagogisch 

medewerker; 

 Doorontwikkeling KindanteKwadrant waarbij blijvend wordt ingespeeld op de 

ondersteuningsbehoefte van de scholen en overleggen worden geïnitieerd waar 

scholen met eenzelfde vraagstuk elkaar kunnen aanvullen/versterken, via curatief 

aanbod naar preventieve ondersteuning middels mogelijkheid tot consultatie op 

ondersteuningsniveau 1 en 2. 

Onderwijsresultaten 

Per schoolvestiging en onderwijslocatie in het primair onderwijs is voor de jaren 2018 tot en met 

2020 de schoolweging berekend. Dit is een maat voor de verwachte onderwijsprestaties. De 

cijfers zijn berekend op verzoek van de Inspectie van het Onderwijs. De gebruikte schoolweging 

is gebaseerd op de onderwijsscores die eerder ontwikkeld zijn in opdracht van het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om onderwijsachterstanden te voorspellen. 

 

 

 

 

 

Scholen 

OR1* 

Gemiddelde Kindante 

20-21 

School- 

Weging 

2021 

1F% 

Lezen 

 

1F% 

Taal 

(TV) 

1F% 

Rekenen 

2F% 

Lezen 

2F% 

Taal 

(TV) 

1S% 

Rekenen 

 

29,5 

S=85%  

 

S=85% 

 

S=85% 

 

S=49% 

(LG 62,1) 

S=49% 

(LG 62,1) 

S=49% 

(LG 62,1) 

S = Signaleringswaarde Inspectie 

Kindante heeft een gemiddelde schoolweging van 29,5 (landelijk = 30). Hierbij zien we een 

voldoende opbrengst bij 1f en 2f lezen (d.w.z. boven signaalwaarde en landelijk gemiddelde). Bij 

1f en 2f taal behalen we een opbrengst die boven de signaalwaarde valt maar onder het 
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landelijk gemiddelde en bij rekenen zowel op 1f als op 1s een onvoldoende, wat in lijn ligt met 

wat we ook landelijk zien in het gehele PO.  

Voor rekenen hebben we een analyse gemaakt en zijn er acties uitgezet op zowel individuele 

scholen als in clusters van scholen. Onze ambitie is om in schooljaar 2022-2023 op schoolniveau 

een eigen schoolnorm te gaan bepalen op basis van de analyse van de schoolopbrengsten van 

de achterliggende (3-jaren) periode. 

Internationalisering 

Kindante participeert met enkele collega-schoolbesturen in overleggroepen die o.a. de 

ontwikkeling van buurtaalonderwijs stimuleren en samenwerken met de provincie Limburg in het 

kader van Euregionaal Onderwijs.  

Het project Buurtalen is in 2020 nieuw leven ingeblazen door via een vragenlijst en gesprekken 

met scholen hernieuwde interesse te peilen.  

Daarnaast neemt Kindante deel aan het 3M-Project, dat is overgenomen uit Friesland, om de 

thuistaal actiever in het onderwijs te betrekken. Meertaligheid is in deze optiek geen probleem, 

maar een rijke bagage waar leerlingen actief gebruik van kunnen maken en die de 

taalontwikkeling stimuleert. 

Onderzoek 

Binnen stichting Kindante is er geen beleid op het thema Onderzoek. 

Inspectie 

In 2021 heeft er geen bestuurlijk inspectiebezoek plaatsgevonden binnen Kindante. 

Visitatie 

Er heeft geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden in 2021. 

Passend onderwijs 

 

Doelen Passend Onderwijs Resultaten 

1. Het bestuur ondersteunt en monitort de scholen bij het realiseren van 

een hoog niveau van basisondersteuning en de specifieke 

ondersteuning, conform afspraken binnen de 

samenwerkingsverbanden. 

Behaald 

2. Het bestuur draagt zorg voor een ononderbroken leer- en 

ontwikkelingsproces. 

Deels 

behaald 

 

Om bovenstaande doelen te bereiken zijn de middelen vanuit de samenwerkingsverbanden als 

volgt ingezet: 

Zorgbudget direct naar de scholen/clusters voor extra handen in de klas, individueel werken met 

leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, inzet specialisten. 

Monitoring Kindante Vroegsignalering, onderwijsproces, schoolklimaat en 

schoolondersteuningsprofiel (SOP). 

Inrichting van onderwijsloket KindanteKwadrant, inzet AB S(B)O en regulier 

- Kindante Vroegsignalering 

- Nascholing NT2 

- Preventieve Dyslexiezorg (PD) 

- Leernetwerk IB’ers en AB’ers met de onderwerpen o.a. Onderwijs en Zorg 

- Kindante Kenniskringen 
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Ad 1. Het bestuur ondersteunt en monitort de scholen bij het realiseren van een hoog niveau van 

basisondersteuning en de specifieke ondersteuning, conform afspraken binnen de 

samenwerkingsverbanden. 

Zoals eerder aangegeven zijn de trends vanuit alle beschikbare data besproken met de scholen. 

Deze zijn ook gerelateerd aan de ondersteuningsniveaus en de basis- en specifieke 

ondersteuning binnen de Samenwerkingsverbanden waar de scholen van Kindante deel van 

uitmaken.  

De ankerpunten staan steeds beter met elkaar in verbinding; scholen leggen meer de verbinding 

tussen de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie, de koers van de school, 

competentiestandaard van medewerkers en de activiteiten die daaruit voortvloeien.  

Hulpvragen vanuit de scholen zijn niet langer alleen gericht op de casus maar scholen zetten 

eerder adviezen in en leggen de link naar de hele school. De hulpvragen worden daarbij 

complexer. Daarom nemen we de medewerkers en het aanbod vanuit de backoffice van 

KindanteKwadrant geregeld de maat: past onze expertise (nog) bij de gestelde vragen? Op 

Kindante niveau komt een aantal thema’s bovendrijven 

 Aanboren van aanwezig vakmanschap. 

 Maximale invloed en verantwoordelijkheid geven bij de inrichting van het onderwijs en 

het ondersteuningsplan. 

 Realiseren van het eigen netwerk rondom school. 

 De ondersteuning dient voort te komen uit de ondersteuningsbehoefte van een leerling, 

leerkracht of de school. 

Binnen cluster MaatKRACHT is voor alle scholen een doelgroeparrangement aangevraagd. 

Hierbij is de verbinding gelegd tussen onderwijs, (jeugd)zorg en (kind)partners. We gaan de 

komende jaren de doelgroeparrangementen onderwijs-(jeugd)zorg in het (V)SO en SBO 

verbreden en de samenwerking tussen BAO en SO/SBO uitbreiden met als doel inclusief 

onderwijs.  

Ad 2. Het bestuur draagt zorg voor een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces. 

Het accent in het verslagjaar lag o.a. op inhoudelijke samenwerking met kindpartners, de 

duurzame inzet van NPO-middelen  

- Er wordt in het voor- en vroegschoolse aanbod nadrukkelijk gezocht naar 

inhoudelijke samenwerking en afstemming met de kindpartners. Dat manifesteert 

zich in warme overdracht van kinderen, maar ook in de afstemming rond het 

ontwikkelaanbod, observaties van leerlingen, ouderbetrokkenheid en het 

organiseren van gezamenlijke activiteiten. 

- Duurzame inzet van de NPO middelen (schoolprogramma, logische gevolg op de 

analyses die er al liggen en de uitgezette koers schoolplan/jaarplan). 

- IB leernetwerken/startende IB’er: versterken van IB binnen de stichting. 

- Voorbereiding op de schoolontwikkelgesprekken. 

- Structureel PO-VO overleg, projecten benoemen. 
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2.2 PERSONEEL & PROFESSIONALISERING  

Doelen en resultaten 

 

Doelen Personeel & Professionalisering Resultaten 

1. Versterken leiderschap: het realiseren van een gericht 

professionaliseringsprogramma voor alle leidinggevenden, adviseurs 

en backoffice BURO 

Behaald 

2. Bevorderen vitaliteit:  Deels 

behaald 

3. Verbreden aanpak werving & selectie; Deels 

behaald 

Toelichting en toekomstige ontwikkelingen 

Ad 1 Versterken leiderschap                                

In schooljaar 2020/2021 is Kindante gestart met een drietal professionaliseringsprogramma's: 

 voor alle leidinggevenden: de ontwikkeling naar een toekomstbestendige 

leidinggevende. In de strategie van Kindante staat beschreven dat leidinggevende 

verantwoordelijk gaan worden voor meer resultaatverantwoordelijke eenheden en 

hierdoor al de leidinggevenden meer dan voorheen regietaken op zich gaan nemen. 

Dit vraagt een andere rol en competenties van een leidinggevende.  

 voor de adviseurs van het BURO: de ontwikkeling naar adviseurs die kunnen adviseren 

vanuit overtuiging. De veranderende rol van de leidinggevende vraagt een andere rol 

van de HR adviseur. Een meer faciliterende en expertrol dan voorheen. HR komt steeds 

meer in de lijn. 

 voor de backoffice van het BURO: de ontwikkeling van ondersteunende medewerkers 

die inspelen op de behoeftes van de klant. 

In een co-creatie met UMIO zijn deze trajecten ontworpen. Het doel was tweeledig, enerzijds 

“het dak omhoog” en anderzijds het creëren van gemeenschappelijke taal.  

Ieder traject was opgebouwd uit 3 onderdelen: een individueel onderdeel door middel van een 

assessment en individuele coaching, een collectief gedeelte door middel van masterclasses en 

‘action learning teams’ waarin gezamenlijk met elkaar gewerkt is aan praktijksituaties en 

projecten. 

Alle trajecten zijn succesvol afgerond begin 2022. Het professionaliseringsprogramma van 

leidinggevenden is door het schoolleidersregister geaccrediteerd en kan door iedere 

leidinggevende mee worden genomen in de (her)registratie bij het schoolleidersregister. 

Er vindt nu een doorvertaling plaats van het programma vanuit de leidinggevenden naar de 

medewerkers van Kindante. Hierbij werken leidinggevenden vanuit modellen en theorieën die in 

de training zijn aangedragen. 

 

Ad 2. Bevorderen vitaliteit 

Er is een meerjarig programma Vitaliteit gestart. Medewerkers vitaal houden gedurende hun 

loopbaan is erg belangrijk. Aan de hand van workshops worden leidinggevenden en 

medewerkers meegenomen in wat ze zelf kunnen doen om vitaal en inzetbaar te blijven. Er zijn 

vitaliteitscoaches beschikbaar. Er wordt een passende gesprekkencyclus ingericht waarbij er 

vanuit ontwikkeling wordt gesproken en medewerkers zelf aan het roer staan om te benoemen, 

wat maakt dat ze goed in ontwikkeling zijn en een bijdrage leveren aan de organisatie. 

Ook de aanpak van werkdruk wordt hierin meegenomen. We zetten in op ontwikkeling van 

medewerkers; wat zijn hun energiedrijvers en energiegevers. Het voeren van het juiste gesprek 

tussen medewerker en leidinggevende en niet denken vanuit verzuim of werkdruk. Ook het 

koppelen van een vitaliteitsonderzoek met een RI&E en Vensters PO, maakt dat we een 

eenduidig beeld krijgen over waar we zaken positief kunnen beïnvloeden. 

 

Ad 3. Werving & Selectie 
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Werving en selectie vraagt structureel extra aandacht. De opgedroogde arbeidsmarkt, het nog 

steeds hoge verzuim, maar ook beleidsmaatregelen die om extra personeel vragen (zoals het 

NPO-programma), maakt dat we andere wegen bewandelen om personeel aan te trekken. Eind 

2021 is een externe partij aangetrokken, die voor de volle 100% bezig is met dit thema en om 

Kindante voortdurend onder de aandacht te brengen in de arbeidsmarkt. We spreken niet meer 

van werving & selectie, maar liever over ‘recruitment’ en ‘talent hacking’ en zoeken veel breder 

in de arbeidsmarkt naar potentieel voor het onderwijs. We kijken veel meer vanuit competenties, 

profielen en leervermogen naar nieuwe medewerkers. 

 

Corona 

Natuurlijk heeft de corona pandemie ook in 2021 een zware stempel gedrukt op ons personeel. 

Het telkens weer omschakelen van fysiek naar online dan wel hybride onderwijs heeft enorm veel 

gevraagd van het personeel. Anderzijds heeft dit ook een versnelling teweeggebracht in digitaal 

onderwijs, onderwijs op afstand. Leerkrachten hebben andere manieren moeten vinden om 

kinderen te onderwijzen.  

Het maakt wel dat het leraren tekort nog meer zichtbaar is geworden en er meer behoefte is 

aan het in gang zetten van ontwikkelpaden voor mensen die niet leerkracht-bevoegd zijn. We 

hebben binnen Kindante een menukaart ontwikkeld waarbij alle ontwikkelpaden in kwalitatieve 

en kwantitatieve zin zijn uitgeschreven. 

Uitkeringen na ontslag 

De uitkeringen na ontslag in 2021 bedroegen in totaal € 161.661. 

 

Omschrijving Bedrag 2021 

Ontslagvergoedingen (ABP Keuzepensioen, wederzijds goedvinden, op 

eigen verzoek, maatwerkoplossing) 
€ 37.959 

Overige kosten voortvloeiend uit ontslag € 7.708    

Transitievergoedingen ((gedeeltelijk)afgewezen UWV) € 115.994  

TOTAAL 2021 € 161.661 

 

Kindante biedt medewerkers in dit kader (externe) ondersteuning aan, zodat een medewerker 

sneller van baan naar baan gaat. Te denken valt hierbij aan training (sollicitatie, netwerk), 

coaching, omscholing, outplacement etc.). Bij iedere begeleiding van werknemer naar ander 

werk, wordt dit verantwoord en verklaard naar het Participatiefonds. 

Ziekteverzuim 
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Het gemiddelde verzuimpercentage in 2021 bedroeg 7,50% (t.o.v. 7,59% in 2020) en bleef 

daarmee stabiel (hoog). Ook in 2021 zijn de opvallende curves gerelateerd aan de Corona 

pandemie met een piek in het kort durende verzuim in maart, april resp. november, december 

2021.  Het langer verzuim (> 1 jaar) nam af, daarentegen steeg het middel en lang verzuim (8 tot 

43 dagen). We merken nu dat een aantal medewerkers een wat langer herstel hebben na 

corona, maar het merendeel heeft de functie als onderwijzend personeel weer goed opgepakt. 

Strategisch personeelsbeleid 

In de strategische koers die gezamenlijk is vastgesteld wordt vanuit 4 programmalijnen het 

strategisch personeelsbeleid vormgegeven. De vertaling vindt plaats in de HR thema's vitaliteit, 

leiderschap, ontwikkeltrajecten, HR-analytics, digitaal portfolio etc.  

Alle thema's zijn aan de hand van een projectplan beschreven en worden middels 

verantwoording gemonitord. In het jaarlijkse schoolontwikkelgesprek, waarbij de directeur in de 

regie is, komen alle zaken bij elkaar. Ook is er de werkgroep Personeel die maandelijks bij elkaar 

komt om zaken te monitoren, bij te sturen en te bespreken. Vanuit deze werkgroep vindt er een 

vertaling plaats naar de collega-directeuren in het cluster en de teams. 

2.3 HUISVESTING & FACILITAIRE ZAKEN 

Doelen en resultaten 

 

Bedrijfsvoering betreft voor een belangrijk deel de planning, uitvoering en kwaliteitsbewaking van 

cyclische processen. In essentie betreft het de dienstverlening aan de scholen m.b.t. financiële 

administratie, personeels- en salarisadministratie, ICT-voorzieningen en de facilitaire diensten 

(schoonmaak, veiligheid en facilitaire ondersteuning in algemene zin). Daarnaast gaat het om 

alle huisvesting gerelateerde werkzaamheden op het gebied van vastgoedbeheer resp. 

veiligheid, functionaliteit, duurzaamheid en esthetische instandhouding van schoolgebouwen. 

De “Resultaat verantwoordelijke eenheid” (RVE) Bedrijfsvoering vormt samen met de RVE Advies 

de RVE BURO. De beide RVE’s hebben elk een eigen rol en taakverantwoordelijkheid, maar 

nemen die vanuit het erkende belang van integraliteit: de taakvelden zijn gekenmerkt doordat 

ze uitgaan van gedeelde verantwoordelijkheden en complementariteit. 

 

De doorontwikkeling van (integrale) kindcentra wordt in de nieuwe strategische koers beoogd 

door de samenwerking met kindpartners, Jeugdzorg en het VO verder te versterken alsmede de 

schoolorganisatie(s) anders c.q. passender te organiseren. Dat vraagt ook meer en gericht 

beleid op een aantal beleidsterreinen die scholen en kindpartners delen: werving en inzet van 

personeel, professionalisering, afstemmen van diensten en procedures en rolneming in 

vormgeving van vastgoedbeleid. ICT heeft daar zowel een faciliterende rol in (hardware, 

netwerken, IPB) als een onderwijsinhoudelijke en professionaliseringsrol.   

 

De basisvoorwaarden om een kwaliteitsslag te maken in de professionele bedrijfsvoering hebben 

vanaf 2021 structureel meer aandacht gekregen. Het gaat daarbij over de inzet van digitale 

hulpmiddelen en bronsystemen ter ondersteuning van de (bestuurlijke) informatievoorziening, 

maar ook om een duidelijk beleid ten aanzien van bedrijfsprocessen, rolverantwoordelijkheden 

en keuzes t.a.v. werkzaamheden vanuit eigen personele bezetting of de keuze voor outsourcing 

van onderdelen van bedrijfsprocessen. 

 

Doelen Bedrijfsvoering & Huisvesting Resultaten 

1. Actualiseren integrale huisvestingsplannen (IHP’s) scholen en onderhoud vastgoed  
Deels 

behaald 

2. Inrichten contractbeheer en –management en actualiseren inkoop en 

aanbestedingskalender 

Deels 

behaald 
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3. Actualisatie en implementatie beleid ARBO – RI&E  
Deels 

behaald 

4. DPIA's Esis en Microsoft - Naleving AVG-wetgeving - Kenniskringen ICT  - E-Learning  

 

Behaald  

  

5. Kwaliteitsverbetering ondersteunende applicaties waaronder AFAS  
Deels 

behaald 

  

Toelichting en toekomstige ontwikkelingen 

Ad 1 Actualiseren integrale huisvestingsplannen (IHP’s) scholen en onderhoud vastgoed m.b.t. 

verduurzaming 

In 2020 is door de overheid het traject ingezet met als doel wetgeving te realiseren die de 

totstandkoming van IHP’s1 beoogt, te realiseren in samenwerking tussen schoolbesturen PO/VO 

en gemeenten. Stichting Kindante heeft in alle gemeentes waarin zij scholen aanstuurt bij de 

vormgeving van huisvestingsbeleid ook de kindpartners betrokken waarmee intensief wordt 

samengewerkt. Het gaat om meer dan onderwijshuisvesting: het gaat om adequate huisvesting 

van kindcentra. Doel van de wetgeving tot IHP is om voor een (voortschrijdende) periode van 16 

jaar inzicht te geven in de gewenste vastgoedinvesteringen voor onderwijshuisvesting in het 

(speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De concreet beoogde kerndoelen 

in het IHP zijn: 

a. Een voor elke leerling bereikbare onderwijsvoorziening, daar waar dat kan “thuisnabij”. 

Het betreft hier dus bereikbaarheid. 

b. De beschikbaarheid van voldoende capaciteit voor zowel onderwijs als kindpartners als 

basis voor de praktische vormgeving van een kindcentrum vanuit inhoud.  

c. Het vormgeven van beleid vanuit een door alle betrokkenen gezamenlijk geformuleerde 

inhoudelijke visie op kindcentra en voortgezet onderwijs waarbij actuele 

maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving leidend zijn. Het betreft hier thema’s 

op o.a. het gebied van veiligheid.  

d. De realisatie van duurzaamheid. Duurzaamheid bevat twee kernthema’s: 

 Een passende functionaliteit van gebouwen, passend bij de actuele wijze waarop 

het aanbod aan kinderen wordt gerealiseerd en de randvoorwaarden die van 

belang zijn voor medewerkers van zowel onderwijs als kindcentra om hun taken uit 

te voeren.  

 De verduurzaming vanuit wet- en regelgeving (Wet Milieubeheer 2019, 

klimaatakkoord) en de doelen die vanuit de maatschappelijke omgeving worden 

aangedragen (gemeentelijk beleid, milieubewustzijn, eigen doelen vanuit missie en 

visie van het kindcentrum t.a.v. afvalverwerking, energieverbruik enz.). 

De op te stellen IHP’s geven per locatie duidelijkheid over toekomstperspectief m.b.t. inzet van 

een locatie, de te voorziene benodigde financiële investeringen ter realisatie van beoogde 

doelen, de planning in tijd van beoogde investeringen en bij een langetermijnperspectief de 

keuzes voor renovatie als levensduur verlengende maatregel of (ver)nieuwbouw.   

In 2021 hebben twee gemeentes een IHP-traject afgerond en is inmiddels het plan vastgesteld: 

de gemeente Stein en de gemeente Beek. Beiden hebben in datzelfde jaar ook aangegeven 

dat de financiële positie van de gemeentes t.g.v. forse overschrijdingen in de uitgaven voor 

WMO – Jeugdzorg en extra uitgaven als gevolg van de Corona pandemie, het niet toelaten om 

tot daadwerkelijke grootschalige investering over te gaan naast de al geplande en door de 

gemeenteraden vastgestelde toegezegde investeringen. De gemeente Sittard-Geleen zal naar 

verwachting het lopende IHP-traject medio 2022 kunnen afronden. De gemeentes Beekdaelen 

en Echt-Susteren hebben al eerder in 2020 hun IHP’s vastgesteld. In 2021 heeft dat niet geleid tot 

vastgoedinvesteringen voor scholen van Kindante.  

De IHP’s, in ontwikkeling of afgerond, hebben ook geleid tot herbezinning op de wijze waarop 

we ons vastgoedonderhoud vormgeven. In 2021 zijn verdere vormgeving van het 

managementinstrument O-Prognose en dataverwerking in AFAS aandachtsgebieden geweest. 

Naast de reguliere werkzaamheden vanuit meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) heeft ook de 

herbezinning op de gevolgen van de in ontwikkeling zijnde en vastgestelde IHP’s aandacht en 
 
1 IHP is in de gemeente Sittard-Geleen gewijzigd in SHP = strategisch huisvestingsplan 
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om aanvullend beleid gevraagd. Daaruit is voortgekomen dat 2022 een “onderhoudsarm jaar” 

wordt om ruimte in geld en tijd te creëren om het vastgoedbeleid aan te passen aan de nieuwe 

eisen en inzichten t.a.v. veiligheid, functionaliteit, capaciteit en duurzaamheid vanuit het 

meerjarenperspectief dat per locatie wordt vastgesteld.      

Ter ondersteuning en spiegeling van eigen beleid participeert Kindante binnen de landelijke 

expertisegroep onderwijshuisvesting van de PO Raad.  

 

 

 

Ad 2 Contractbeheer en –management / Aanbestedingen cf. aanbestedingskalender  

In 2021 zijn de vervolgstappen gezet in samenwerking met het Nederland Inkoop Centrum(NIC) 

ons contractbeheer en -management verder te professionaliseren. Onderdeel daarvan zijn ook 

de inkoopkalender en aanbestedingskalender.  

Beoogde resultaten; 

 Actualiseren van de inkoop en aanbestedingskalender en de vormgeving van een 

voortschrijdend actuele ‘spend’-analyse. 

 Afwegingen autonoom versus collectief aanbesteden van diensten, werken en 

producten en de rol daarin van de contractmanager c/q inkoper.  

 Mogelijkheden optimaliseren van centrale versus decentrale inkoop (collectief/ 

individueel) en de rol daarin van locatieverantwoordelijke leidinggevenden en 

stafmedewerkers van het BURO. 

 Wijze van borgen van de gewenste kwaliteit in de cyclus aanbesteding, inkoop, 

contractbeheer –contractmanagement. 

In 2021 is een handboek gerealiseerd voor de optimale inrichting van het proces van 

contractbeheer & -management en aanbestedingen. De uitvoering daarvan is pas eind 2021 

gestart inclusief het traject voor het actualiseren van het inkoopbeleid en de daarbij behorende 

inkoopkalender. De planning is om in de eerste helft van 2022 de geactualiseerde 

inkoopkalender gereed te hebben.  

M.b.t. aanbestedingen hebben snelle prijsstijgingen en (on)gewenste effecten van hoge eisen in 

aanbestedingen, ertoe geleid dat we in 2022 deze concreet in beeld gaan brengen en daar 

consequenties uit te trekken m.b.t. toekomstige aanbestedingen. Daarbij is ook herbezinning 

gewenst op de rol van de locatieverantwoordelijken in de rol van inkoper, aanbesteder, 

contractmanager & -uitvoerder.   

 

Ad 3 Actualisatie beleid Arbo – RI&E  

Kindante heeft m.b.t. Arbo in 2020 en 2021 vooral met ad-hoc interventies te maken gehad die 

voortkwamen uit de pandemie. De vertaling van de frequent wisselende richtlijnen vanuit 

overheid/ RIVM hebben zowel tot tijdelijk beleid (routing, beschermende middelen, inrichting 

werkplekken, voorzieningen thuiswerken enz.) geleid als tot onderzoek naar en realisatie van 

meer structurele werkafspraken en veranderingen in gebouwelijke condities, waaronder 

bijvoorbeeld de mate waarin de luchtkwaliteit op orde zou moeten zijn. Naast de SUVIS-regeling 

die via subsidiëring schoolbesturen en gemeentes moesten motiveren om te investeren in de 

kwaliteit van ventilatie en binnenklimaat in algemene zin zijn daar weinig concrete stappen in 

gezet. De subsidie voorziet immers slechts in kostendekking voor 30%. De overige 70% zou voor 

gemeente en school moeten zijn, die daar echter geen enkele additionele bekostiging voor 

ontvangen.  

In 2021 is de start gemaakt om ARBO en RI&E anders te organiseren: we kiezen voor een splitsing 

in hetgeen fysiek gewenst en op orde moet zijn met het instrument van de Arbomeester en de 

onafhankelijke check daarvan door een gecertificeerde externe partner. Daarnaast zijn we met 

het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit (NEV) een monitoring en programma gaan uitvoeren 

om welzijn en tevredenheid van medewerkers verder te optimaliseren. Daarnaast zal er een 

keuze gemaakt worden uit de veelheid van instrumenten die nu gebruikt worden om veiligheid, 

kwaliteit, welbevinden en tevredenheid bij ouders, medewerkers en leerlingen te monitoren naar 

een afgestemde selectie die ook daadwerkelijk tot meer dan monitoring leiden. 

   

Ad 4 DPIA's Esis en Microsoft - Naleving AVG-wetgeving  

Doel: controle op gegevensverwerking en privacy  
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Resultaat: Middels het Netwerk IBP (Kennisnet) ontving Kindante de rapportages van de DPIA's 

(Data Protection Impact Assessments) van voor ons belangrijke softwareomgevingen: Esis 

(Schooladministratiesysteem van Rovict) en Microsoft O-365. Rovict heeft de aanbevelingen 

vanuit de DPIA overgenomen en we hebben samen met onze netwerkbeheerder het merendeel 

van de aanbevelingen vanuit de DPIA over O-365 overgenomen en laten instellen in de 

beheerkant van de tenant O-365 Kindante. Hierdoor zijn de omgevingen minder privacygevoelig 

(registreren minder van de gebruiker) en beter beveiligd.  

 

Naleving AVG-wetgeving  

Doel: naleving van wetgeving op het gebied van Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) ten 

behoeve van alle kinderen, ouders en medewerkers van Kindante.  

Resultaat: Kindante werkt volgens het toetsingskader voor informatiebeveiliging ISO 27001, met 

een set van 15 statements. Per statement wordt een volwassenheidsniveau vastgesteld (van 1 

t/m 5). Kindante streeft duurzaam naar niveau 3 (d.w.z. er is sprake van een gedefinieerd proces. 

De processen zijn gedocumenteerd en bekend bij betrokkenen. Het beleid is bij alle betrokken 

medewerkers, relaties en externen bekend (werking).  

  

Het resultaat van de nulmeting is bepaald in 2018. Naar aanleiding hiervan is een plan van 

aanpak geformuleerd en is het Privacy Team aan de slag gegaan. Er wordt continu gewerkt aan 

verbetering van Informatie Beveiliging en Privacy binnen Kindante. Dit heeft geleid tot 

significante verbetering, zoals onderstaande overzichten laten zien.  

 

Onderdeel  Score 2018  Score 2021  

Privacy  1,5  3,0  

Informatiebeveiliging  1,6  2,2  

  

Werken aan AVG gerelateerde doelen is nooit af. Om het volwassenheidsniveau 3 op alle 

genoemde statements blijvend te kunnen aantonen, zullen borgingsmaatregelen in alle 

processen en afdelingen in werking moeten zijn.  

  

Kenniskringen ICT   

Doel: delen van kennis en ervaring, professionalisering, bevordering samenwerken   

Resultaat: Iedere school van Kindante heeft een ICT-er die fysiek drie keer per jaar in 

georganiseerde bijeenkomsten zijn collega ICT-er ontmoet. De agenda wordt samengesteld 

door domein ICT van Kindante in overleg met alle betrokkenen. De agenda is van strategische, 

tactische en/of operationele inhoud en dus uit het leven gegrepen. Ontwikkelingen en trends in 

de wereld om ons heen worden daarbij niet uit het oog verloren. De collega’s in dit netwerk 

vormen de ruggengraat van wat Kindante met ICT wil bereiken, zij werken hecht samen in hun 

netwerk en doen dat vanuit kennis, ervaring en grote betrokkenheid.   

  

E-Learning  

Doel: bij-, na- en herscholing middels online zelfstudie  

Resultaat:  Gedreven vanuit een scholingsbehoefte Microsoft Office-365 heeft Kindante een 

mantelovereenkomst afgesloten met een E-Learningpartij, waar vanuit het totaalaanbod online 

scholing wordt aangeboden aan personeelsleden. Er nemen 23 scholen deel met in totaal 352 

personeelsleden, die de keuze hebben uit een aanbod van meer dan 300 modules.  

  

Ad 5. Kwaliteitsverbetering ondersteunende applicaties waaronder AFAS 

In de vormgeving van onze ondersteunende applicaties is de sleutelrol van AFAS steeds 

duidelijker onderkend en daarmee ook de behoefte aan meer ondersteuning van medewerkers 

in de stichting in het leren omgaan met de mogelijkheden in AFAS in snel tempo gegroeid. De 

werving van een senior- en een junior applicatiebeheerder in samenwerking met onze grootste 

kindpartner MIK&PIW heeft ertoe geleid dat we twee medewerkers in huis hebben gekregen 

(opgeteld 1 fte) die toegankelijk, gebruiksvriendelijkheid en functionaliteiten van AFAS op een 

kwalitatief hoogwaardige wijze kunnen gaan vormgeven. In november 2021 is dat traject ingezet 

die aanvang 2022 gaat leiden tot een prioritering van de opgehaalde gewenste 

functionaliteiten op het gebied van financiën, contractbeheer en contractmanagement en 

HRM. 
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2.4 FINANCIEEL BELEID 

Doelen en resultaten 

Het financiële beleid is gericht op een beoogde ‘nullijn’ van het exploitatieresultaat vanuit het 

voortschrijdend meerjarig perspectief. Daarbij worden tijdelijk overtollige liquide middelen 

belegd volgens de vigerende Regeling Beleggen en Belenen in het onderwijs, met als doel 

vermogensbehoud (zie verder paragraaf Treasury). Voor de allocatie van de middelen hanteert 

Kindante het uitgangspunt ‘decentraal wat kan en centraal wat moet’. Hierbij worden 

gemaakte keuzes en uitgangspunten jaarlijks herijkt in de kadernota als opmaat voor het 

begrotingsproces en dienovereenkomstig in het bestuursformatieplan. Stapsgewijs wordt de 

Planning & Control cyclus aangescherpt, met als doel om de beleidscyclus op stichtingsniveau 

en op schoolniveau optimaal op elkaar te laten aansluiten.  

Doelen Financieel beleid Resultaten 

1. Sturing ‘nullijn’ exploitatieresultaat over meerdere jaren, passend bij 

meerjaren(begroting) perspectief. Zie verder hoofdstuk 3 Verantwoording van de 

financiën. 

Behaald 

2. P&C cyclus; aansluiten cyclus stichting en scholen 
Deels 

behaald 

3. Actieve beleggingsportefeuille gericht op vermogensbehoud Behaald 

4. Allocatie middelen vanuit principe ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ Behaald 

Toelichting en toekomstige ontwikkelingen 

Ad 1. Sturing op nullijn vanuit meerjarig perspectief 

Belangrijkste uitgangspunten voor de meerjarenbegroting zijn ongewijzigd, namelijk het 

verwachte, licht dalende aantal leerlingen, en de verwachte in- en uitstroom van personeel, 

gekoppeld aan de verwachte behoefte aan directie, onderwijspersoneel en ondersteunend 

personeel. Daarnaast is in de meerjarenraming geanticipeerd op de stelselwijziging voorziening 

onderhoud gebouwen per 2023 en de gevolgen wat betreft het investeren en afschrijven van 

gebouwaanpassing en -onderhoud. Tenslotte is er in de meerjarenraming van uitgegaan, dat de 

beschikbaar gestelde middelen NPO over een termijn van 4 jaar worden besteed. Vandaar dat 

de meerjarenbegroting in paragraaf 3.2 in 2023 een overschot laat zien tegenover een tekort in 

de jaren daarna. De meerjarenbegroting 2022-2026 blijft daarmee voortschrijdend cumulatief 

sturen op een ‘nullijn’. 

Ad 2. P&C cyclus: aansluiting cyclus stichting en scholen 

In dit verslagjaar is een eerste stap gezet in het nauwer op elkaar afstemmen van de cyclus op 

stichting niveau en op schoolniveau. Hierbij is in eerste instantie de plan- en verantwoording 

cyclus van scholen zowel qua tijdspad als qua inhoud aangepast. In de planning van scholen 

start het opstellen van de schooljaarbegroting in oktober (na vaststelling van de kadernota) 

voorafgaand aan het schooljaar. Hierbij worden de financiële en formatieve kaders van iedere 

school vastgesteld en vastgelegd in een begrotingsafspraak. Iedere school kan daarna binnen 

de vastgestelde kaders het schooljaarplan gaan opstellen en licht e.e.a. toe in de 

schoolontwikkelgesprekken (op te starten in 2022), waarbij beoogde concrete, herkenbare en 

inspirerende doelen/resultaten van scholen worden vastgelegd in een managementafspraak 

tussen schooldirectie en CvB. Scholen worden vervolgens gestimuleerd om de traditionele 

schoolplannen, met een cyclus van 1x per 4 schooljaren, om te bouwen naar een 

voortschrijdende 2-jaren schoolkoers. Deze ontwikkeling past naadloos in het perspectief van de 

strategische koers van Kindante; ‘het dak omhoog’. Hiertoe worden de eerste stappen gezet in 

2022 e.v. 
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Ad 3 Treasury 

Als onderdeel van het treasurystatuut is een beleggingsreglement opgesteld waarin de 

doelstellingen voor het beleggen zijn geformuleerd en de randvoorwaarden waaronder deze 

doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. De beleggingsportefeuille is ondergebracht bij de 

Rabobank Westelijke Mijnstreek. De Rabobank heeft zich gecommitteerd aan de door het 

Ministerie OC&W opgestelde regeling beleggen, lenen en derivaten OCW (hierna: beleggen en 

belenen) en het door Kindante opgestelde treasurystatuut en beleggingsreglement. De 

beleggingsportefeuille heeft als doelrisicoprofiel ‘defensief’.  

Het beleid voor 2021 ten aanzien van de portefeuille blijft ongewijzigd: “…een actieve 

portefeuille, risicoprofiel ‘defensief’, gericht op vermogensbehoud zijnde een optimum tussen 

rendement en beurswaarde…”. 

 
Tabel: Samenstelling van de beleggingsportefeuille per ultimo 2021 t.o.v. 2020 

Ad 4 Allocatie van middelen 

Uitgangspunt voor de verdeling van middelen over de individuele scholen resp. t.b.v. het 

collectief van scholen (bovenschools resp. overhead), is ‘decentraal wat kan en centraal wat 

moet’. Periodiek worden gemaakte keuzes voor de collectieve inzet herijkt.  Jaarlijks wordt de 

kadernota vastgesteld voorafgaande aan het op te starten begrotingsproces. De 

totstandkoming hiervan is een proces waarbij scholen via clustervertegenwoordigers in 

samenwerking met het BURO bij het opstellen van de kadernota betrokken zijn. Deze wordt 

vervolgens aangeboden aan de GMR (adviesrecht), door het College van Bestuur vastgesteld 

en door de Raad van Toezicht goedgekeurd. De kadernota is uitgangspunt voor de 

kalenderjaarbegroting en meerjarenraming op stichtingsniveau resp. de schooljaarbegroting op 

schoolniveau en is vervolgens tevens het vertrekpunt voor het daarna op te stellen 

bestuursformatieplan op stichtingsniveau en het schoolformatieplan op schoolniveau. 

boekwaarde =

boekwaarde = marktwaarde =

beurswaarde beurswaarde Verkocht

Fonds Rente% Rating 2020 2021 in 2021

ABN AMRO 2016-2022 0,625% AA € 203.703 € 200.914

Aegon 2017/2024 0,375% AAA € 206.200 € 202.806

Agence Francaise 2014-2024 1,375% AA € 107.208 € 104.523

BNP Paribas 2014/2024 2,375% A € 110.211 € 105.772

Caisse Francaise 2020/2030 0,010% AA € 294.489

Dexia CLF 2014/2021 2,000% AA € 101.993 € 100.000

Duitsland 2010-2021 2,500% AAA € 153.774 € 150.000

Duitsland 2011-2022 2,000% AAA € 157.153 € 150.000

Duitsland 2017-2027 0,250% AAA € 106.372 € 103.585

EFSF MTN 2012-2022 2,250% AA € 158.564 € 152.922

Frankrijk 2013-2024 2,250% AA € 167.368 € 160.125

Luxembourg 2013-2023 2,125% AAA € 162.291 € 156.087

NWB Var. L rente 0,136% AAA € 150.039 € 150.000

Nederland 2013-2023 1,750% AAA € 160.746 € 155.595

Nederland 2017-2027 0,750% AAA € 109.644 € 106.200

Nordea Bank AB 2016/2023 1,000% AA € 103.616 € 101.541

NRW Bank 2016/2026 0,375% AA € 104.917 € 101.938

OEBB Infrastruktur 2011/2026 3,500% AA € 185.609 € 175.059

OP Corp Bank 2019/2024 0,375% AA € 102.403 € 101.108

OP Corp Bank 2020/2027 0,100% AA € 98.509

Rabobank MTN 2011-2021 4,125% A € 208.159 € 200.000

Rabobank MTN 2013-2023 2,375% A € 161.896 € 155.513

Societe General 2016-2021 0,103% A € 100.511 € 100.000

TOTAAL FIN. VASTE ACTIVA € 3.022.376 € 2.626.686

Vlottende activa effecten
Rabobank rek.nr. 3021.26.414 € 1.451.587 € 398.286

Schretlen opgelopen rente € 30.100 € 16.529

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA EFFECTEN € 1.481.687 € 414.816
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Voor de verdeling (allocatie) van geldstromen binnen Kindante gelden de volgende, centraal 

vastgestelde uitgangspunten: 

 Aan scholen worden de Rijksmiddelen toegekend op basis van het aantal leerlingen (“t-

1”) in het voorafgaande schooljaar; 

 De overige geldstromen van derden, of voor incidentele en bijzondere bekostiging van 

leerlingen en geoormerkte subsidies (zoals bijvoorbeeld arbeidsmarkt toelagen), worden 

rechtstreeks toebedeeld aan de scholen in de vorm van personele dan wel materiële 

middelen; 

 De middelen afkomstig van de samenwerkingsverbanden worden grotendeels direct 

aan scholen toebedeeld, met uitzondering van de middelen die nodig zijn voor de 

loketfunctie, ambulante begeleiding en procesbegeleiding van KindanteKwadrant t.b.v. 

het collectief van scholen; 

 De afdrachten ten behoeve van de overheadkosten (zie onderstaande tabel) zijn 

gebaseerd op de jaarlijks opgestelde begroting van het bestuur & BURO. Hierin zijn 

opgenomen de personele en materiele lasten gekoppeld aan het BURO, College van 

Bestuur (CvB), Raad van Toezicht (RvT) en GMR. Monitoring van deze kosten vindt plaats 

via een vastgesteld overheadpercentage. Op deze manier wordt bij daling of stijging 

van het aantal leerlingen dienovereenkomstig ook het budget voor overhead 

aangepast; 

 De afdrachten bovenschools (zie onderstaande tabel) zijn gebaseerd op door de 

scholen gedefinieerde collectieve solidariteit. Deze wordt jaarlijks bij het op te stellen 

bestuursformatieplan beoordeeld, eventueel aangepast en herbevestigd in het 

periodiek overleg tussen CvB en GMR. In de realisatie van 2021 zien we een lagere 

realisatie van “overige lasten” en “functiemix kosten” bovenschools. Dit heeft enerzijds te 

maken met een lagere inzet van personeel dan begroot en daardoor een lagere 

bijdrage vanuit de collectieve solidariteit, anderzijds door de beleidswijziging om de 

functiemixcompensatie niet meer toe passen vanaf schooljaar 2021-2022; 

 De gekozen systematiek van allocatie van geldstromen moet administratief tot maximale 

vereenvoudiging c.q. reductie van boekingen leiden; 

 

Tabel: OVERHEAD / BOVENSCHOOLS 2021 v 2020 

Investeringsbeleid 

Investeringen worden (meerjarig) planmatig onderbouwd o.b.v. het (aanwezige c.q. 

afgeschreven) vaste activa bestand op schoolniveau; Afgeleid hiervan wordt de verhouding 

beleggingen en liquide middelen bepaald m.b.t. de tijdshorizon van het belegd vermogen. 

Gedurende het jaar wordt door middel van een liquiditeitsplanning het saldo van de rekening 

gemonitord. 

In het jaarlijkse begrotingsgesprek met de school wordt op basis van het vaste activa bestand en 

de voorgenomen planning door scholen de investeringsruimte vastgelegd. Na vaststelling en 

OVERHEAD 2021 2021

Salariskosten overhead 2,3 mln. 2,3 mln.

Overige personele lasten overhead 0,1 mln. 0,2 mln.

Huisvestingslasten 0,1 mln. 0,2 mln.

Administratie- en beheerslasten 0,5 mln. 0,6 mln.

Overige lasten 0,2 mln. 0,1 mln.

Totaal OVERHEAD 3,3 mln. 3,4 mln.

Overhead% 5,3% 4,8%

BOVENSCHOOLS 2021 2021

Collectieve risico's/premies/arb.voorw. € 2,2 mln. € 2,1 mln.

Frictiekosten € 0,3 mln. € 0,2 mln.

Professionalisering directies € 0,2 mln. € 0,3 mln.

Overige lasten € 0,1 mln. -€ 0,4 mln.

Functiemix kosten € 1,0 mln. € 0,7 mln.

Totaal BOVENSCHOOLS € 3,8 mln. € 2,9 mln.

BEGROTING/KADERNOTA REALISATIE
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goedkeuring van de investeringsruimte, leggen scholen middels een investeringsformat de 

investering ter goedkeuring voor aan Manager Financiën dan wel Concern Controller dan wel 

het College van Bestuur, afhankelijk van de aard en omvang van de voorgenomen investering. 

Na fiattering kan de school overgaan tot aanschaf. 

Nationaal Programma Onderwijs 

In april 2021 is binnen Kindante een werkgroep NPO geformeerd om gezamenlijke kaders te 

creëren en verhelderen. Van hieruit zijn alle scholen, waar nodig met ondersteuning vanuit de 

RVE Advies, in samenwerking met ouders en professionals hun schoolanalyse en 

schoolprogramma gaan samenstellen. Alle scholen hebben daarop instemming van hun MR 

verkregen. 

Stichting breed zien we dat alle mogelijke interventies vanuit de menukaart van de overheid 

worden ingezet op de verschillende scholen. Grote gemene delers in de schoolprogramma’s zijn 

de volgende thema’s: 

 Het jonge kind 

 Sociaal-emotioneel welbevinden 

 Rekenen 

 Motorische ontwikkeling 

Van het totaal aan budget wordt gemiddeld 33% uitgegeven aan formatie (o.a. inzet 

vakspecialisten, leraar ondersteuner, onderwijsassistenten, klassenverkleining, uitbreiding 

onderwijstijd en bijspijkeronderwijs). Daarnaast wordt ongeveer 16% van de middelen besteed 

aan inhuur van andere professionals (experts). 

 

Ongeveer 33% van de middelen wordt besteed aan investeringen en materialen (programma’s, 

aanschaf van remediërende materialen, individuele en/of teamscholing). En wordt er gemiddeld 

17% van de NPO-gelden gereserveerd voor toekomstige vragen van kinderen. 

 

Over 2021 is nog weinig aan te tonen qua effecten van de schoolprogramma’s. Er zijn diverse 

omstandigheden die de uitvoer van interventies ernstig bemoeilijken (personele krapte, hoog 

verzuim onder leerlingen en professionals). 

Om effecten goed te monitoren en te versterken heeft Kindante zich aangesloten bij 

NPO@Limburg, waarin de laatste inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek gekoppeld 

worden aan de praktijk van onze scholen. 

Onderwijsachterstandenmiddelen 

Sinds 1 augustus 2019 worden de onderwijsachterstandsmiddelen beschikt volgens een nieuwe 

systematiek. Deze nieuwe systematiek beoogt o.a. het voorkomen van foutieve registratie op 

scholen. Er is minder administratie voor nodig. En de verdeling van het geld voor de bestrijding 

van onderwijsachterstanden is gebaseerd op meer actuele cijfers. Besluitvorming over de inzet is 

onderdeel van de jaarlijks vast te stellen uitgangspunten voor allocatie van de middelen, 

vastgelegd in de kadernota (zie bovenstaande paragraaf Allocatie van middelen). 

Vanaf schooljaar 2020-2021 is, wat betreft de verdeling van deze middelen, volledig aangesloten 

bij de nieuwe regelgeving van het Ministerie van OCW; de school die de middelen op basis van 

de bekostiging genereert, krijgt deze ook volledig toebedeeld. Deze regeling, gebaseerd op 

individuele CBS-score per leerling, doet beter recht aan waar extra zorgmiddelen benodigd zijn 

en dus ook worden toegekend. Ondanks dat de systematiek van toebedeling is verbeterd, blijft 

de omvang van de middelen in de landelijke bekostiging gelijk. Anders gezegd, er is uitsluitend 

sprake van een herverdeling van de toch al beperkte middelen voor het bestrijden van 

onderwijsachterstanden. Vooral taalscholen ontvangen in de nieuwe systematiek veel minder 

middelen dan voorheen. Dit zal kansengelijkheid zeker niet bevorderen en juist voor deze 

doelgroep tot verschraling van het noodzakelijk zorgaanbod leiden. 
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Prestatiebox 

 

De middelen van de prestatiebox worden via de allocatiesystematiek van Kindante toegevoegd 

aan het formatiebudget. Deze kennen dus geen doelbestemmingsuitputting in de realisatie van 

de cijfers. Binnen Kindante vormen de middelen van de prestatiebox een financieringsbron van 

de reguliere formatie. 

2.5 CONTINUÏTEITSPARAGRAAF 

De volgende onderdelen uit de continuïteitsparagraaf zijn opgenomen in de verantwoording op 

het financieel beleid: 

- Prognose voor medewerkers en leerlingen in hoofdstuk 3.1 

- Meerjarenbegroting in hoofdstuk 3.2 

 

De rapportage van het toezichthoudend orgaan is opgenomen in het verslag intern toezicht. 

Intern risicobeheersingssysteem 

Het interne risicobeheersingssysteem is als volgt ingericht: 

Aandachtsgebied Verantwoordelijk Omschrijving Risicobeheersingssysteem 

TOEZICHT RvT Bij de periodieke tussentijdse accountantscontrole 

stelt de accountant een management letter op met 

aanbevelingen aan de interne toezichthouder en 

mogelijke risico’s. Jaarlijks wordt de voortgang van 

uitvoering van de afgesproken aanbevelingen en 

gesignaleerde risico’s gemonitord door de 

auditcommissie. 

BESTUUR CvB Meerjarige strategische koers (2021-2025) vertaald 

naar een bestuur jaarplan. 

Periodieke verantwoording jaarplan via 

voortgangsrapportage aan RvT, en jaarlijks via 

bestuursverslag aan RvT, GMR en Min. OC&W. De 

voortgangsrapportage omvat naast de voortgang 

op de strategische koers/jaarplan, tevens de 

relevante kengetallen onderwijs, personeel en 

financiën inclusief een kansen/risicoparagraaf. 

SCHOLEN Schooldirecties De schoolkoers (nu nog schoolplan), met concrete 

doelen, afgeleid van de strategische koers, wordt 

vertaald naar een schooljaarplan op schoolniveau. 

Periodieke verantwoording via 

voortgangsrapportage aan CvB en jaarlijks via 

schooljaarverslag aan MR. De voortgangsrapportage 

omvat naast de voortgang op schooljaarplan, tevens 

de relevante kengetallen onderwijs, personeel en 

financiën, inclusief kansen/risicoparagraaf. 

ONDERWIJS CvB, mandaat 

aan RvE Advies 

Periodiek bewaken kwaliteit(szorg) scholen en 

monitoring van opbrengsten o.a. door 

verantwoording & dialoog, gebruik en analyse van 

data (uit leerlingvolgsysteem, vroegsignalering, 

rapportages NCO, Onderwijsmonitor Limburg etc.). 

Risicobeheersing onder andere o.b.v. jaarlijkse 

schoolontwikkelgesprekken en periodiek opgestelde 

trendanalyses. 
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PERSONEEL CVB, mandaat 

aan RVE Advies 

en RVE 

Bedrijfsvoering 

Meerjaren bestuursformatieplan o.b.v. leerling 

prognoses, resourceplanning en vastgestelde 

uitgangspunten allocatie van middelen. Dit is de basis 

voor het door scholen op te stellen 

schoolformatieplan en op Kindante niveau de basis 

voor het afstemmen van (toekomstige) vraag en 

aanbod op in-, door- en uitstroom van personeel 

(kwantiteit en kwaliteit). 

FINANCIËN CvB, mandaat 

aan Controller & 

Mgr.Financiën 

Op basis van de (toekomstige) schoolontwikkel-

gesprekken wordt het bestuur plan en de kadernota 

opgesteld als vertrekpunt voor de op te stellen 

kalenderjaarbegroting en meerjarenbegroting op 

stichting niveau. Hierbij wordt tevens de ontwikkeling 

(prognose) van de meerjarige leerlingenontwikkeling 

per school / cluster in kaart gebracht. Na vaststelling 

en goedkeuring wordt periodiek integraal 

verantwoording afgelegd (scholen->CvB->RvT). 

ADM.ORG. / 

Interne Controle 

CvB, mandaat 

aan Controller 

Kritische bedrijfsprocessen worden vastgelegd, 

beheerd en geactualiseerd (o.a. bij het digitaliseren 

van werkprocessen). Bij de belangrijkste financiële en 

personele processen (rondom autorisatie en 

procuratie) is naast een getrapte autorisatie het “vier-

ogen”-principe ingevoerd. De afbakening van taken 

en verantwoordelijkheden is voor alle functies 

vastgelegd in de procuratieregeling en 

autorisatiestructuur van Kindante. 

Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

ONDERWIJSKWALITEIT: Ook het jaar 2021 zal, net als 2020, de boeken ingaan als Corona 

pandemiejaar. Zowel in het voorjaar als in de winter piekte het aantal besmettingen, met als 

gevolg veel uitval van leerlingen en leerkrachten. Tegelijkertijd startte het NPO programma op 

met een scan op alle scholen, waaruit bleek dat o.a. achterstanden opgelopen zijn op sociaal 

emotioneel vlak. Daarnaast is er ook zeker nog winst te behalen wat betreft de verduurzaming 

van hogere opbrengsten van taal en rekenen, zie ook de paragraaf onderwijsresultaten. Dit 

beeld zien we trouwens ook landelijk terug. De aanpak van inhalen van achterstanden en 

realiseren van structureel hogere opbrengsten, vindt inmiddels plaats via interventieprogramma’s 

NPO (die overigens vertraging hebben opgelopen vanwege de aanhoudende pandemie) en 

de gerichte ingezette acties op (clusters van) scholen. 

 

LERARENTEKORT: Het (toekomstig) tekort aan leerkrachten in het funderend onderwijs is inmiddels 

een gegeven, met als risico dat de continuïteit en de onderwijskwaliteit daarbij meer onder druk 

komt te staan. Kindante anticipeert hier op door het anders organiseren van het onderwijs, 

verregaande samenwerking tussen scholen en clusters op o.a. inzet van specialisten, meer 

flexibele inzet van personeel (OP vs. OOP), uitwisseling personeel scholen en kindpartners, 

alsmede het actief werven & selecteren van nieuwe medewerkers, potentiële leerkrachten en 

onderwijsondersteuners. De overheid anticipeert hier op door de aantrekkelijkheid van het 

beroep leerkracht te vergroten o.a. door invoering van tijdelijke bijzondere bekostiging, zoals 

arbeidsmarkt toelagen, en naar verwachting door het dichten van de loonkloof tussen PO en 

VO. De vraag is of dit helpend zal zijn. De arbeidsmarkt toelagen zijn vooralsnog tijdelijk van 

karakter (evenals de NPO gelden) en bij het dichten van de loonkloof kan dit ook een negatief 

effect hebben op de gemiddelde werktijdfactor van het zittende personeel, en daarmee het 

tekort verder vergroten; 

 

ZIEKTEVERZUIM: Natuurlijk heeft de aanhoudende Corona pandemie een tijdelijk negatief effect 

op het gemiddelde verzuimpercentage. Feit blijft echter dat het merendeel van het verzuim bij 

Kindante langdurig van aard is. Positief is dat het verzuim niet verder is gestegen t.o.v. 2020. De 
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effecten van het meerjarenprogramma Vitaliteit moeten nog zichtbaar worden. De 

bewustwording van het belang van de vitale medewerker is op gang gebracht, waarbij het 

bevorderen van vitaliteit begint bij de bewustwording van iedere medewerker van 

belemmerende en bevorderende factoren. Gestart bij leidinggevenden, en besproken met 

teams, zien we inmiddels de eerste ‘good practices’ binnen Kindante en zijn deze breed 

gedeeld in de organisatie, o.a. door digitale workshops; 

 

KANSENONGELIJKHEID; De huidige gewichtenregeling voor Onderwijsachterstandenmiddelen leidt 

tot verschraling in het noodzakelijke zorgaanbod binnen een aantal Kindante (taal-)scholen en 

daarmee mogelijk tot het vergroten van kansenongelijkheid van kinderen. Inmiddels wordt, in 

samenwerking met gemeenten, gezocht naar alternatieven. Kindante neemt vanaf 2021 actief 

deel aan een pilot met als doel het initiëren en realiseren van lokale publiek-private 

samenwerkingen in steden en krimpgebieden (Gelijke Kansen Alliantie). De resultaten van deze 

pilot zijn tot nu toe beperkt. Wel ontstaan van hieruit meer landelijke initiatieven om het aanbod 

in scholen structureel te verbreden en toegankelijk te maken voor alle leerlingen; 

 

AANPASSEN SCHOOLGEBOUWEN; het anders organiseren van onderwijs en het toepassen van 

wet- en regelgeving m.b.t. milieu en verduurzaming, vraagt om het aanpassen en verduurzamen 

van schoolgebouwen. Financieel liggen hier een groot aantal uitdagingen; geen sluitende wet- 

en regelgeving op het gebied van renovatie en verduurzaming met eenduidig belegde 

verantwoordelijkheden, de financiële positie van gemeenten (mede ook als gevolg van de 

huidige corona pandemie), en de huidige bekostigingsregels van het onderwijs, maken de 

noodzakelijke aanpassingen en verduurzaming op dit moment nagenoeg onmogelijk. Het 

ontbreekt aan eenduidige regelgeving en financiering hiervan; 

 

RIJKSBEKOSTIGING EN BELEIDSKEUZE OP SCHOOLNIVEAU: de overheid wenst bekostiging meer en 

meer direct aan scholen toe te kennen, die vervolgens de bestemming in overleg met de MR 

bepalen. Dit brengt een tweetal risico’s met zich mee. Allereerst ontstaat het risico van 

verplichtingen op bestuursniveau door individuele schoolkeuzes. Op Kindante niveau wordt dit 

risico ‘beheerst’ door afspraken te maken met alle scholen om de plannen op schoolniveau 

centraal te toetsen op juridische en financiële gevolgen op stichting niveau. Daarnaast ontstaat 

ook het risico van sub optimalisatie. Door plannen op schoolniveau te maken en uit te voeren, 

wordt onvoldoende synergie gerealiseerd op cluster- en stichting niveau. Op Kindante niveau 

wordt getracht dit risico in te perken door vooral het gesprek hierover te voeren met 

schoolleiders en medezeggenschap, en hen te stimuleren om school- en cluster overstijgend de 

inzet van deze middelen te optimaliseren. 
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3. Verantwoording van de financiën 
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3.1 ONTWIKKELINGEN IN MEERJARIG 

PERSPECTIEF 

Leerlingen 

 

Vorig jaar 

(T-1) 01-10-20 

Verslagjaar 

(T) 01-10-21 T+1 01-02-22 T+2 01-02-23 T+3 01-02-24 

Aantal leerlingen 8.415 8.365 8.705 8.473 8.410 

In bovenstaande tabel is de omslag verwerkt van teldatum van 1 oktober naar 1 februari. 

Uiteraard heeft een school normaal gesproken op 1 februari meer leerlingen dan 1 oktober 

voorafgaand, vandaar dat de teldatum 01-02-2022 ruim 300 leerlingen hoger is dan de 

voorafgaande teldatum 01-10-21. 

Het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs is de afgelopen jaren gegroeid, in het afgelopen jaar 

vooral m.n. het SBO. Daarmee wordt de uitdaging van Passend Onderwijs alleen maar groter. 

Het beleid is er op gericht de deelname aan het speciaal onderwijs terug te brengen. In de 

prognose is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de overgang van VSO naar VO 

met uitstroomprofiel vervolgonderwijs (naar verwachting per sj23/24. 

In het regulier basisonderwijs is er nog steeds sprake van krimp, maar deze wordt qua trend wel 

kleiner de komende jaren. In alle prognoses zien we een afnemende krimp de komende jaren;  

FTE 

Aantal FTE 

Vorig jaar 

(T-1) 

Verslagjaar 

(T) T+1 T+2 T+3 

Bestuur / management 30 31 30 29 28 

Onderwijzend personeel 560 525 525 525 525 

Ondersteunend personeel 173 206 215 210 205 

Totaal 763 762 770 764 758 

 

De krapte in de arbeidsmarkt heeft ook effect op de verdeling van functies in het 

functiebouwwerk. Afgelopen jaren is er meer ondersteunend personeel geworven en is er minder 

onderwijzend personeel werkzaam binnen Kindante. De verwachting is dat deze kanteling zich 

gaat stabiliseren en daarna mee gaat bewegen met de leerling daling. In de prognose is nog 

geen rekening gehouden met de gevolgen van de overgang van VSO naar VO met 

uitstroomprofiel vervolgonderwijs (naar verwachting per sj23/24) 

De afname van directies zal ook te herleiden zijn naar de afbouw van het aantal schoollocaties 

en meerdere directeuren verantwoordelijk voor meerdere scholen.  
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3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN BALANS 

Staat van baten en lasten 

 (T-1) 

Begroting 

verslagjaar (T) 

Realisatie 

verslagjaar (T) T+1 T+2 T+3 

Verschil 

verslagjaar t.o.v. 

begroting 

Verschil 

verslagjaar t.o.v. 

vorig jaar 

BATEN  

Rijksbijdragen 64.406.451 62.476.659 67.183.046 67.269.042 65.627.197 60.499.450 4.706.387 2.776.595 

Overige overheidsbijdragen en subsidies 984.298 330.000 1.575.728 430.000 421.667 410.000 1.245.728 591.430 

Baten werk in opdracht van derden 0 0 0 0 0 0 0 0 

Overige baten 1.811.489 1.712.539 1.611.441 1.442.753 1.383.043 1.347.372 -101.098 -200.048 

TOTAAL BATEN 67.202.239 64.519.198 70.370.216 69.141.795 67.431.907 62.256.822 5.851.018 3.167.977 

LASTEN  

Personeelslasten 58.208.357 54.939.133 58.078.259 58.451.628 55.798.631 52.930.921 3.139.126 -130.098 

Afschrijvingen 1.268.001 1.190.630 1.235.675 1.380.796 1.580.989 1.726.804 45.045 -32.326 

Huisvestingslasten 4.210.570 4.388.507 4.779.792 4.177.571 3.340.012 3.346.908 569.222 569.222 

Overige lasten 4.258.030 4.374.430 4.529.293 5.294.153 5.046.697 4.906.405 154.863 271.263 

TOTAAL LASTEN 67.944.958 64.892.700 68.623.019 69.304.148 65.766.329 62.911.038 3.730.319 678.061 

SALDO  

Saldo baten en lasten -742.719 -373.502 1.747.197 162.353 1.665.578 -654.216 2.120.699 2.489.916 

Saldo financiële baten en lasten -11.521 75.000 -86.583 36.000 36.000 36.000 -161.583 -75.062 

Saldo buitengewone baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAAL RESULTAAT -754.240 -298.502 1.660.613 -126.353 1.701.578 -618.216 1.959.115 2.414.853 
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Toelichting resultaat (t.o. begroting en boekjaar t-1) en meegenomen ontwikkelingen 

De cijfers 2021 laten een positief exploitatieresultaat zien van + € 1,661 mln. zien, daar waar 

oorspronkelijk een tekort van -/- 0,299 mln. was begroot tegenover een negatief 

exploitatieresultaat van -/- € 0.754 mln. in 2020.  

Het uiteindelijke resultaat is aanmerkelijk positiever dan gedurende het jaar werd verwacht.  

 Belangrijkste verklaring daarvoor waren de extra “Rijksbijdragen” t.g.v. het NPO-

programma (Nationaal Programma Onderwijs) en vervolgens de vertraagde inzet van 

deze extra middelen door de aanhoudende Corona pandemie, waardoor later gestart 

kon worden met de beoogde programma’s; 

 “Overige overheidsbijdragen en subsidies” waren hoger dan begroot door de 

ontvangen niet begrote subsidie “Extra hulp voor de klas”; 

 “Overige baten” daalde t.o.v. de begroting door lagere inkomsten uit medegebruik 

(t.g.v. de lockdown periode) en detachering (beëindigen detacheringen naar 

samenwerkingsverbanden). 

 De “Personeelslasten” stijgen weliswaar door meer personele inzet dan begroot door de 

extra tijdelijke Rijksbijdragen, maar wel minder hard dan de inkomsten door m.n. minder 

beschikbaar kwalitatief personeel in de arbeidsmarkt en de vertraagde NPO start. Hier 

zijn ook de effecten van de nieuwe cao (loonsverhoging 2,25%) en de gestegen 

pensioenlasten zichtbaar; 

 De hogere “Huisvestingslasten” dan begroot werden veroorzaakt door hogere energie 

en schoonmaak (grotendeels door Corona); 

 De hogere “Overige lasten” zijn vooral gerelateerd aan meerkosten vanuit het NPO 

programma (leermiddelen) en hogere uitgaven professionalisering dan begroot. 

 Het “Saldo financiële baten en lasten” was aanmerkelijk slechter dan begroot. Zowel de 

portefeuille als de aangehouden liquide middelen laten in 2021 een negatief resultaat 

zien, enerzijds door beursontwikkeling, anderzijds door debetrente op banktegoeden. 

 

De volgende ontwikkelingen zijn meegenomen in de meerjarenraming baten en lasten: 

 In de meerjarenraming is rekening gehouden met de stelselwijziging in 2023 van de 

voorziening onderhoud en daarmee het vervallen van de jaarlijkse dotatie. Hier 

tegenover staan de jaarlijkse stijging per 2023 van afschrijvingskosten. Hierdoor wordt het 

exploitatieresultaat tijdelijk positief beïnvloed met een afnemende trend naar de 

komende jaren; 

 Er is rekening gehouden met de verschuiving van investeringen in leermethoden en ICT 

naar exploitatielasten (tablets en licenties). Hierbij uitgaande van een dekkingsgraad 

van gepersonaliseerde ICT-hulpmiddelen van 70% van het aantal leerlingen in de 

groepen 3 t/m 8; 

 Tenslotte is meegenomen in de meerjarenraming dat de NPO-middelen die niet ingezet 

worden tijdens de huidige looptijd van het project (tot augustus 2023), alsnog worden 

ingezet in de periode 2024-2026.;  
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Balans in meerjarig perspectief 

 

Realisatie vorig 

jaar (T-1) 

Realisatie 

verslagjaar (T) 

 

Begroting T+1 

 

Begroting T+2 

 

Begroting T+3 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA      

Immateriële vaste activa      

Materiële vaste activa 7.256.580 8.164.963 9.700.000 10.200.000 10.500.000 

Financiële vaste activa 2.457.939 2.122.850 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

Totaal vaste activa      

VLOTTENDE ACTIVA      

Voorraden      

Vorderingen 6.080.530 5.045.730 2.200.000 2.200.000 2.200.000 

Kortlopende effecten 594.537 520.365 500.000 500.000 500.000 

Liquide middelen 8.912.923 11.601.032 11.000.000 11.800.000 10.700.000 

Totaal vlottende activa      

TOTAAL ACTIVA 25.302.510 27.454.940 25.900.000 27.200.000 26.400.000 

PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN      

Algemene reserve 9.527.483 9.350.596 8.000.000 12.700.000 12.900.000 

Bestemmingsreserves 3.698.615 5.536.115 6.500.000 6.000.000 5.000.000 

Overige reserves en fondsen      

Totaal eigen vermogen      

VOORZIENINGEN  4.655.398 5.137.000 4.400.000 1.500.000 1.500.000 

LANGLOPENDE SCHULDEN 0 0 0 0 0 

KORTLOPENDE SCHULDEN 7.421.015 7.431.230 7.000.000 7.000.000 7.000.000 

TOTAAL PASSIVA 25.302.510 27.454.940 25.900.000 27.200.000 26.400.000 

 

De belangrijkste mutaties in de balans t.o.v. het voorgaande boekjaar: 

 Stijging van “Materiële vaste activa” m.n. door de inhaalslag van vervanging van reeds 

afgeschreven inventaris; 

 “Vorderingen” dalen door het afboeken van de vordering UWV (transitievergoedingen ziek uit 

dienst); 

 “Liquide middelen” stijgen door extra inkomsten NPO, de ontvangen transitievergoedingen ziek uit 

dienst en het niet herbeleggen van verkochte stukken uit de obligatieportefeuille; 

 “Algemene reserve” daalt licht door het tekort in de normale operationele bedrijfsvoering. Hier 

tegenover stijgen “Bestemmingsreserves” fors door de ontvangen tijdelijke niet ingezette bekostiging 

NPO en de nog in te zetten ontvangen subsidies (w.o. “Extra hulp voor de klas”). 

 

De volgende ontwikkelingen zijn meegenomen in de meerjarenraming balans: 

 Stijging van “Materiële vaste activa” door stelselwijziging planmatig onderhoud (van voorziening 

naar investeren en afschrijven) gepland v.a. 2023 en aanpassing van gebouwen (onderwijskundig) 

 Mutatie van “Liquide middelen” door investeringen en exploitatieresultaten; 

 De “Algemene reserve” volgt de trend van de exploitatieresultaten uit normale bedrijfsvoering, met 

een sterke stijging in 2023 (T+2) door de stelselwijziging van de voorziening onderhoud, die als een 

directe vermogensmutatie is verwerkt t.l.v. de “VOORZIENINGEN” (voorziening onderhoud); 

 De “Bestemmingsreserves” stijgen in t+1 (2022) a.g.v. de NPO bestemmingsreserve, jaarlijks een 

lichte daling van de private bestemmingsreserve (3e geldstroom) aangezien Kindante hier stuurt op 

inzet. 
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3.3 FINANCIËLE POSITIE 

Kengetallen23 

Kengetal 

Realisatie 

Vorig jaar 

(T-1) 

Realisatie 

Verslag-

jaar (T) 

Begroting 

T+1 

Begroting 

T+2 

Begroting 

T+3 Signaleringswaarde 

Solvabiliteit 

(Eigen vermogen + voorzieningen) 

/ Balanstotaal 

70,67 72,93 72,97 74,26 73,48 Ondergrens: < 30 

Weerstandsvermogen 

Eigen vermogen / totale baten 

(incl. financiële baten) 

19,68 21,15 20,97 27,73 28.75 Ondergrens: < 5 

Liquiditeit 

Vlottende activa / Kortlopende 

schulden 

2,10 2,31 1,96 2,07 1,91 Ondergrens: 1.5 (bij 

totale baten onder  

€3 mln), 1.0 (bij totale 

baten tussen €3 mln en 

€12 mln), 0,75 (bij totale 

baten boven €12 mln) 

Rentabiliteit 

Resultaat / totale baten (incl. 

financiële baten) * 100% 

-1,12 +2,36 -0,18 +2,52 -0,99 Afhankelijk van de 

financiële positie 

Reservepositie 

(o.b.v. signaleringswaarde OCW) 

(Feitelijk publiek eigen vermogen 

-/- Signaleringswaarde publiek 

eigen vermogen ) / totale baten 

1,19 1,24 * * * Bovengrens4: > 0 

* is optioneel 

Zie verder benchmarkpovo.nl voor vergelijking Kindante met landelijke cijfers en kindante.nl als vindplek voor 

de jaarverslagen van Kindante van afgelopen verslagjaren. 

Toelichting op de financiële positie 

Het kengetal “Weerstandsvermogen” stijgt fors in t+2 (2023). Dit is uitsluitend gerelateerd aan de eerder 

genoemde stelselwijziging van vrijval van de onderhoudsvoorziening als directe balansmutatie t.g.v. het 

eigen vermogen.  

 

Daarnaast zijn we van mening dat het kengetal “Reservepositie” van Kindante zeker niet bovenmatig is. We 

voorzien de komende jaren grote uitdagingen (en investeringen) wat betreft personeel (leerkrachten tekort), 

onderwijs (passend onderwijs en de verbinding onderwijs/zorg) en facilities (gebouwen passend bij de 

onderwijskundige visie van onze scholen). Dit zal de komende jaren verder worden geconcretiseerd en 

vertaald in de (beleidsrijke) meerjarenraming van de stichting. Daarnaast verwijzen we naar het lopende 

geschil met Inspectie t.a.v. reeds ontvangen bekostiging (zie paragraaf “Niet uit de balans blijkende 

verplichtingen”) die bij terugvordering van invloed is op het eigen vermogen. Tenslotte zal de toekomstige 

uitputting van NPO gelden die reeds zijn ontvangen het eigen vermogen doen dalen tot het gewenste 

niveau, waardoor er geen sprake meer zal zijn van een bovenmatige vermogenspositie.  

Deze ontwikkelingen zijn onderwerp van gesprek in het periodiek overleg tussen bestuur en toezichthouder 

en tussen bestuur en medezeggenschap. 

 
2  https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/risico-indicatoren-en-

signaleringswaarden-financieel-continuiteitstoezicht  
3  https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-op-publiek-eigen-

vermogen/rekenhulp-signaleringswaarde  
4  https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-op-publiek-eigen-

vermogen/rekenhulp-signaleringswaarde  

https://benchmarkpovo.nl/
https://kindante.nl/documenten#beleidsdocumenten
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/risico-indicatoren-en-signaleringswaarden-financieel-continuiteitstoezicht
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/risico-indicatoren-en-signaleringswaarden-financieel-continuiteitstoezicht
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-op-publiek-eigen-vermogen/rekenhulp-signaleringswaarde
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-op-publiek-eigen-vermogen/rekenhulp-signaleringswaarde
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-op-publiek-eigen-vermogen/rekenhulp-signaleringswaarde
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-op-publiek-eigen-vermogen/rekenhulp-signaleringswaarde
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BIJLAGE 1 VERSLAG INTERN TOEZICHT 

Algemene beschouwing 

Vanuit onze rol als toezichthoudend orgaan kijken we terug op een intensief en vruchtbaar jaar. De 

samenstelling van de Raad van Toezicht is gewijzigd, we hebben samen met het College van Bestuur 

belangrijke stappen gezet in de verbetering van de samenwerking tussen beide organen en we hebben een 

nieuwe accountant benoemd.  

Alles overheersend voor het onderwijs in 2021 was de voortdurende ingrijpende impact van de Corona 

pandemie. Het onderwijzend en ondersteunend personeel evenals het College van Bestuur zijn tot het 

uiterste gegaan om de kwaliteit van het onderwijs zo goed en kwaad als het ging te borgen ondanks de 

wisselende regelgeving, het oplopende ziekteverzuim en de bijzonder krappe arbeidsmarkt. De Raad van 

Toezicht spreekt groot respect uit voor hun inzet en de prestaties die door hen geleverd zijn. Met recht mag 

gesproken worden over onze helden!  

Ook maatschappelijk en politiek gezien heeft de Corona grote gevolgen gehad. Vooral omdat terecht 

gevreesd werd voor nadelige gevolgen zoals leervertraging bij een deel van de leerlingen is besloten op 

landelijk niveau in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs € 5,6 miljard in te zetten voor scholen in 

het primair en voortgezet onderwijs om dit probleem aan te pakken. Dat betekent een flinke duw in de rug, 

maar omdat het om tijdelijk geld gaat vraagt het om zorgvuldige afwegingen t.a.v. de besteding. In de RvT is 

daar dat thema dan ook meermaals onderwerp van gesprek geweest. 

Voor ons als Raad is het belangrijk dat een heldere relatie wordt gelegd tussen het strategische 

meerjarenplan, de jaardoelstellingen en de resultaten die geboekt worden. Om die reden is het onderwerp 

van resultaatgerichte sturing, dat ook de relatie tussen CvB en RvT raakt, geregeld aan de orde gesteld. Ook 

met externe begeleiding. Wij zijn tevreden met de stappen die op dit gebied gezet zijn, omdat deze het 

vertrouwen geven dat we met elkaar daardoor beter in staat zijn ons te focussen op de kern van de zaak en 

dat is de kwaliteit van het onderwijs. 

Er zijn belangrijke activiteiten ondernomen om de strategische agenda waar te maken. Wij stellen vast dat 

veel doelstellingen geheel dan wel deels gerealiseerd zijn. Er wordt met succes sturing gegeven aan het 

veranderingsproces dat van Kindante nog meer een professionele en lerende organisatie moet maken. 

Intern worden de krachten gebundeld en extern worden effectieve samenwerkingsverbanden met kind-

partijen tot stand gebracht. 

Opvallend in dat kader is de succesvolle ontwikkeling naar resultaatverantwoordelijke eenheden waarin 

scholen intensief samenwerken en gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Beter aansluiten bij de behoeften 

van ieder kind is een wezenlijk doel in dat verband. Daarover wordt intern door de scholen gerapporteerd. 

Zeker het geslaagde leiderschapstraject in samenwerking met de Universiteit van Maastricht mag vermeld 

worden. Naast het verbeteren van de leiderschapskwaliteiten is een van de beoogde effecten daarvan is de 

verbreding van het draagvlak voor de strategische keuzes van Kindante en de doorvertaling daarvan naar 

de eigen schoolplannen. Die resultaten beginnen zich nu af te tekenen.  

Wij stellen vast dat de veranderingsbereidheid en vitaliteit van leidinggevenden, het onderwijzend en het 

ondersteunend personeel groot is. Een punt van zorg is het hoge ziekteverzuim, in de komende tijd moet 

blijken of de inspanningen om dit terug te dringen het gewenste effect hebben. Uiteraard is ook hier de 

invloed van Corona enorm waardoor de cijfers van afgelopen jaar een vertekend beeld geven. 

Ook in de externe stappen vinden positieve ontwikkelingen plaats door de intensivering van de verbinding 

met zorg- en kindpartners, onder meer in de vorm van versterkte samenwerking van de scholen met 

jeugdhulpverlening en in het verlengde daarvan de ontwikkeling van  Kindcentra. We stellen vast dat het 

CvB terecht besloten heeft in het komend jaar extra aandacht te besteden aan de ambities op dit gebied 

omdat de kwaliteit van de samenwerking niet overal voldoet aan de verwachtingen. 

 

Toezichtfunctie 

De Raad van Toezicht (RvT) beschikt over een Handboek Governance Kindante (2010) dat geactualiseerd 

wordt waarbij aansluiting gezocht wordt bij de Code Goed Toezicht van de VTOI-NVTK (2019). In het 

vigerende Toezichtkader worden de onderscheiden rollen van de raad uiteengezet: toezichthouder, 

werkgever voor het College van Bestuur (CvB), klankbord en adviesrol voor het College van Bestuur en 

netwerkrol naar maatschappelijke partners.  
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Helder is dat de RvT zich bij de uitoefening van het toezicht in het bijzonder richt op de doelstelling en de 

maatschappelijke legitimatie van de stichting en op de uitoefening van de bestuurlijke taken door het CvB. 

Daarbij gaat het vooral om de volgende aandachtsgebieden: strategie en innovatie, continuïteit en het in 

control zijn van de organisatie, de uitvoering van beleidsprioriteiten, de omgang met belanghebbenden en 

de wettelijke (bekostigings-)regels en algemene beginselen van goed bestuur. 

Wij hebben vastgesteld dat onze toezicht visie en het toezichtkader (2016) toe zijn aan een actualisering. 

Daarom hebben we besloten tezamen met het CvB in 2022 een traject met externe begeleiding te 

organiseren om hier inhoud aan te geven. Een van de resultaten daarvan moet zijn dat de relatie tussen RvT 

en CvB verder verduidelijkt wordt en dat er ijkpunten worden geformuleerd voor onze toezichthoudende rol.  

 

Samenstelling 

De Raad was als volgt samengesteld in 2021: 

Naam Functie Beroep Nevenfuncties Lid 

sinds 

Einde termijn 

Dhr. Drs.  

A.M.J. 

Mans 

Voorzitter, 

Voorzitter 

remuneratie-

commissie 

Kwaliteitszetel 

openbaar 

onderwijs 

Interim bestuurder 

Woonpunt.  

 

Lid RvC  RABObank Zuid-

Limburg West.  

Voorz. bestuur Kommit 

(t/m dec ‘21). 

Voorz. Bestuur Quiet 

Community (vanaf dec. 

'21). 

Lid visitatiecommissie 

Pentasope (tot 1-4-21). 

1-1-

2016 

1-1-2024 

aftreden 

Dhr. G.J.A.  

Mertens       

   

  

Lid, 

Lid 

auditcommissie 

Eigenaar/adviseur 

Guido Mertens 

Advies/ Stad en 

Ontwikkeling 

Lid RvC Maasvallei en 

Voorzitter Stichting Orbiters 

 

1-1-

2021 

1-1-2025 

herbenoeming 

Mevr. dr. 

D.M.A. 

Sluijsmans    

  

Lid op 

voordracht van 

de GMR, 

Lid remuneratie-

commissie 

Zelfstandig 

onderwijskundige. 

Docent master 

Curriculumontwikk

eling voor Primair 

Onderwijs, 

Radboud 

Universiteit. 

Lector Integrale 

Curriculumontwikk

eling,  Hogeschool 

Rotterdam. 

Extern lid 

examencommissie van 

faculteit Health Universiteit 

Maastricht.  

Lid commissie Hoger 

Onderwijspremie, 

Ministerie OC&W. 

Extern toezichthouder 

examencommissies 

Academie Educatie 

Hogeschool Arnhem en 

Nijmegen. 

1-8-

2017 

1-8-2021 

herbenoeming 

31-12-2021 

afgetreden 

Dhr. drs.  

J.J.M. 

Gijzen  

  

Lid, 

Kwaliteitszetel 

katholieke 

identiteit 

Consultant 

coaching, advies 

& begeleiding 

Adviseur stichting Eigen 

Kracht Centrale voor de 

provincie Limburg. 

Voorzitter initiatiefgroep 

Breekjaar Limburg, 

Programmadirecteur 

kinderen & jongeren 

1-1-

2020 

1-1-2024 

herbenoeming 

Mevr. drs.  

A.M. Bijl 

Lid, 

Lid audit-

commissie 

Directeur Care 

Zuyderland  

  

  1-1-

2020 

1-1-2024 

herbenoeming 

 

Per 1 januari is dhr. G. Mertens als lid van de Raad van Toezicht toegetreden. Daarmee werd voorzien in de 

vacature die was ontstaan door het vertrek per 31 december 2020 van dhr. L. Hermse. Dhr. G. Mertens is 

benoemd tot voorzitter van de Audit Commissie.  

Aan het einde van het jaar is afscheid genomen van mevr. D. Sluijsmans. Door het aanvaarden van een 

nieuwe functie buiten de regio is het lidmaatschap bij de RvT niet meer te combineren. De RvT is mevr. D. 

Sluijsmans zeer erkentelijk voor haar inzet en grote betrokkenheid. 

De hierdoor ontstane vacature wordt ingevuld door mevr. drs. A. Pijls die benoemd is per 1 januari 2022. Mevr. 

drs. A. Pijls is bestuurder bij een zorginstelling en heeft ervaring als toezichthouder in het primair onderwijs. 
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Voor de werving en selectie is door de raad een toegespitst profiel opgesteld, passend bij een eerder 

vastgesteld algemeen kader voor de profielen van de leden van de RvT. 

 

Er waren drie commissies werkzaam binnen de RvT: 

- De Remuneratiecommissie met als leden: dhr. A. Mans (voorzitter) en mevr. D. Sluijsmans.  

- De auditcommissie met als leden: dhr. G. Mertens (voorzitter) en mevr. A. Bijl.  

- De commissie Onderwijs en Kwaliteit met als leden: dhr. J. Gijzen (voorzitter) en mevr. D. Sluijsmans. 

Deze commissie is eind 2020 opgericht en in 2021 van start gegaan. Inzet is onverdeelde aandacht 

te geven aan de kwaliteit van het onderwijs, omdat we geconstateerd hebben dat het daar wel 

eens aan ontbreekt terwijl het daar toch allemaal om gaat! 

 

Voor de vergoeding voor de leden van de RvT verwijzen we naar de paragraaf WNT in de jaarrekening. 

Wijze van vergaderen 

De vergaderingen van de RvT zijn deels thematisch van opzet, waarbij aandacht wordt besteed aan 

ontwikkelingen op het gebied van onder meer onderwijs (kwaliteitszorg), personeelsbeleid 

(leiderschapsontwikkeling en vitaliteit) en financiën (begroting, tertiaalrapportages en jaarrekening). 

Daarnaast wordt de RvT regelmatig geïnformeerd over actuele ontwikkelingen zoals de huisvestingssituatie 

van de scholen en trajecten die leiden tot sluiting of fusie. 

Er hebben in 2021 zeven reguliere vergaderingen van de RvT plaatsgevonden.  

Op twee fysieke vergadering na hebben deze vergaderingen plaatsgevonden via MS Teams. In principe 

wordt elke RvT vergadering voorafgegaan door een bezoek aan een school. De gesprekken met de directie, 

docenten en ouders van scholen worden door de RvT als zeer waardevol ervaren. Deze hebben tweemaal 

digitaal plaats gevonden en een keer fysiek. Hierbij stond het onderwijsconcept van de betreffende school 

centraal en is er uitleg gegeven over onder meer unit-onderwijs en onderwijs ontwikkelingen binnen de 

school. I.v.m. Corona hebben de overige RvT vergaderingen plaatsgevonden zonder schoolbezoek. 

 

Belangrijkste agendapunten 

In 2021 stonden enkele punten centraal ter bespreking met de RvT 

 De resultaatgerichte sturing in de vorm van het jaarplan dat gebaseerd is op de strategische koers 

en de rapportering daarover zijn onderwerpen die geregeld aan bod zijn gekomen.  

 Keuze accountant. Het selectieproces om een nieuwe accountant te selecteren is in 2020 in 

werking gezet en in mei 2021 afgerond. De nieuwe accountant Q-concepts is per 1 juni 2021 

benoemd. 

 Verduurzaming. Aandachtspunt was vooral onze visie op de kwaliteit van vastgoed met het oog op 

optimaal onderwijs aan kinderen. Uiteraard kwam hierbij ook de rol van gemeenten aan de orde. 

 Corona, de indringende gevolgen voor scholen en de kinderen (en hun ouders) en de maatregelen 

om hier adequaat op  in te spelen, hebben uiteraard veel aandacht gevraagd. 

 Het Nationaal Programma Onderwijs en de plannen om de opgelopen achterstanden weg te gaan 

werken. Vooral de wijze waarop Kindante het NPO wenste in te zetten, was onderwerp van gesprek. 

 Commissie onderwijs en kwaliteit. Deze nieuwe commissie is tweemaal bij elkaar gekomen. Er is o.m. 

aandacht besteed aan de aanpak en uitvoering van het NPO-programma. Tevens is besproken 

hoe alle leden van de Raad ervoor zorgen dat zij op de hoogte blijven van de meest relevante 

zaken over onderwijs. 

 De raad heeft onder externe begeleiding aan het begin van het jaar een zelfevaluatie uitgevoerd. 

Centraal daarin stond de relatie tussen de raad en het CvB. Over de bevindingen is gerapporteerd 

aan het CvB. Bovendien zijn daarover onderling constructieve gesprekken gevoerd. 

 

Financiën en control 

De RvT heeft toegezien op de financiële situatie van de stichting en de doelmatige besteding van het geld 

dat van het Rijk ontvangen wordt. Hiervoor ontvangt de RvT de financiële tertiaalrapportages, die na 

bespreking in de Auditcommissie met advies aan de Raad wordt voorgelegd.  Er zijn afspraken gemaakt over 

de gewenste inhoudelijke versterking van de rapportages. De Raad van Toezicht heeft het jaarverslag 

(jaarrekening en bestuursverslag) 2020 goedgekeurd, evenals de Kadernota financiën en (meerjaren-
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)begroting. Dit jaar is in een vroeg stadium met de Raad gespard over enkele financiële dilemma's (NPO-

gelden, arbeidsmarkttoelage, vernieuwing bekostigingssystematiek en voorziening groot onderhoud) m.b.t. 

de Kadernota. Dit is als waardevol ervaren.  Tot slot is de planning- en control cyclus geactualiseerd. 

 

Klankbord – en adviesrol 

De RvT heeft geen bijeenkomst gehad met de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR).  Door 

de corona maatregelen zijn de geplande bijeenkomsten geannuleerd. Dit is als een gemis ervaren door 

zowel de GMR als de RvT. 

 

Werkgever 

In haar rol van werkgever voor het CvB heeft de RvT - en specifiek de Remuneratiecommissie - jaarlijks enkele 

gesprekken met de leden van het College van Bestuur. De gesprekscyclus is opnieuw vormgegeven in 

onderling overleg tussen de Remuneratiecommissie en het College van Bestuur. Het start met het jaarplan 

waarin de jaardoelstellingen zijn vastgelegd die afgeleid zijn van het strategisch meerjarenplan. Halverwege 

het jaar vindt een voortgangsbespreking plaats waarin het CvB verantwoording aflegt over de vorderingen 

gerelateerd aan het jaarplan. Aan het einde van het jaar is een beoordelingsgesprek waarin teruggeblikt 

wordt op de resultaten in relatie tot de plannen en de bestuurlijke reflectie daarop aan de orde is. De Raad 

beoordeelt in aansluiting op eerder gemaakte opmerkingen de inzet en de prestaties van het College van 

Bestuur als positief. Er is ook gesproken over de aandachtspunten in de relatie tussen CvB en RvT. In dat kader 

is de voorgenomen actualisering van de toezicht visie en het toezichtskader in 2022 van belang. Daarnaast is 

in 2021 het initiatief genomen om twee keer per jaar een ‘off-the-record’ gesprek te voeren tussen voorzitter 

CvB en voorzitter RvT over de verwachtingen over en weer, de samenwerking en de onderlinge 

verstandhouding. Dat blijkt in de praktijk verhelderend en constructief te werken. 

 

Besluitenlijst 2021 

20-5-’21 De RvT besluit dat Q-concepts de nieuwe accountant wordt per  

1-6-’21 

BESLUIT 

17-6-’21 De RvT verleent goedkeuring aan het jaarverslag en de jaarrekening GOEDKEURING 

23-9-’21 De RvT benoemt dhr. J. Gijzen per direct als  vice voorzittter van de RvT BESLUIT 

23-9-’21 De RvT besluit dat het aanpassen van het Toezichtskader uitgevoerd zal 

worden onder supervisie van een externe governance-deskundige  

BESLUIT 

18-11-’21 Het rooster van aftreden wordt door de RvT vastgesteld VASTSTELLING 

18-11-’21 De RvT stelt de voorgestelde P&C cyclus vast VASTSTELLING 

18-11-’21 De RvT stelt MARAP T2 vast VASTSTELLING 

18-11-’21 De RvT keurt de Kadernota 2022 (sj2022-2023) goed GOEDKEURING 

16-12-’21 De RvT besluit mw. A. Pijls als nieuw lid van de RvT te benoemen per 1-1-

2022 

BESLUIT 

16-12-’21 De RvT verleent goedkeuring aan de begroting 2022 GOEDKEURING 
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BIJLAGE 2 VERSLAG GMR 

De aanhoudende Corona pandemie heeft ook het schooljaar 2021-2022 nog merkbaar in zijn 

greep gehad. Het sluiten van scholen en het onregelmatig schoolbezoek heeft de kwaliteit en 

het continue-proces van het onderwijs aan onze kinderen geen goed gedaan, ondanks de inzet 

van alle betrokkenen om het onderwijs voor kinderen anders te organiseren. Op alle fronten zijn 

er inspanningen geleverd om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden door o.a. thuisonderwijs.  

De ervaringen met digitaal onderwijs verzorgen en vergaderen heeft wel een positief effect 

gehad op de manier waarop we nu het onderwijs organiseren.  

 

Onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn o.a. 

- Monitoren ontwikkelingen Strategische Koers 

- Voorbereiding Kandidaatstelling en verkiezing oudergeleding GMR 

- Kandidaatstelling OPR (Ondersteuningsplanraad) 

- Volgen leiderschapstraject ; Wouter Hart : de verdraaide organisatie 

- Procesafspraken ontwikkeling stafbureau 

- Gedragscode relaties op het werk bij Kindante 

- Heropening scholen na Corona lockdown 

- Ontwikkelingen RVE’s 

- NPO- menu kaart 

- Medezeggenschap in ontwikkeling 

- GMR reglement actualiseren 

- Projectgroep Vitaliteit 

- Arbeidsmarkt toelage voor scholen met een uitdagende leerling populatie 

 

In de tweede helft van het kalenderjaar hebben we ook afscheid genomen van Donné van Roij. 

Hij heeft zich jarenlang ingezet voor medezeggenschap binnen Focus/ProoSes/Kindante/ OPR 

Samenwerkingsverband Midden-Limburg en heeft zich ook op landelijk gebied sterk gemaakt 

voor medezeggenschap binnen de AOB. We gaan zijn inzet en ervaring missen. 

Via  kandidaatstelling en verkiezing heeft de GMR twee nieuwe ouderleden kunnen benoemen. 

We missen nog een personeelsvertegenwoordiger binnen de GMR. 

 

Vooruitblik 2022-2023 

De GMR blijft de dialoog voeren en wil actief deelnemen, om binnen het proces van de BOB-

cyclus van de beleidsontwikkeling, betrokken te blijven.  

We hopen dat er na februari 2022 weer fysieke bijeenkomsten gepland kunnen worden en dat 

de inzet van NPO-gelden de gevolgen van de pandemie verzacht worden.  

De GMR streeft ernaar om een eigen Medezeggenschapscursus te ontwikkelen en aan te 

bieden aan geïnteresseerde nieuwe MR-leden.  

 

GMR Kindante 

 

 















































































 

 

 

 

 

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

 

Aan: de raad van toezicht van Stichting Kindante 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021  

 

Ons oordeel  

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Kindante te Sittard gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel: 

• geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Kindante per 31 december 2021 en van het 

resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

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

2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in 

overeenstemming met de in relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals 

opgenomen in paragraaf 2.3.1. ‘Referentiekader’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 

2021. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021;  

2. de staat van baten en lasten over 2021; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

  

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 vallen. Onze verantwoordelijk-

heden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle 

van de jaarrekening’.  

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Kindante 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 de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatie-

bepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet 

gecontroleerd.  

Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding 

door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende 

topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting 

juist en volledig is. 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:  

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

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond 

van de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in 

paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 is vereist.  

  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 

afwijkingen bevat. 

 

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

onderwijs, paragraaf 2.2.2. ‘Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en de 

Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controle-

werkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in 

paragraaf 2.2.2. ‘Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. 

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk 

voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 

bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. ‘Referentiekader’ van het Onderwijsaccountants-

protocol 2021. 

  

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 

bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 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 genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis 

van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de onderwijs-

instelling 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 controle-

standaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen.  

 

Onze controle bestond onder andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s  

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of 

fraude,  

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balans-

mutaties, die van materieel belang zijn, 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 

verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij 

fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 

fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 

nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing;  

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 

de interne beheersing van de onderwijsinstelling;  

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de 

redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan;  

 

 



 

 

 

 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 

gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er 

een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 

Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies 

zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controle-

verklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat 

een onderwijsinstelling 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.  

 

’s-Hertogenbosch, 29 juni 2022 

Q-Concepts Accountancy B.V. 

 

Ondertekenaar1 

 

 

 

drs. E.E.T.M. Kalnenek RA 
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