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Voorwoord
Het bestuursverslag van Stichting Akkoord!-PO over het kalenderjaar 2020 is een beknopt document
waarmee de doelen van de stichting worden geëvalueerd en op een transparante wijze
verantwoording wordt afgelegd over de behaalde resultaten en het gevoerde beleid. De belangrijkste
doelgroepen voor dit verslag zijn de respectievelijke scholen, het toezichthoudend bestuur, de leden
van het GOTPOO en de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR).
Akkoord!-PO staat als stichting voor openbaar onderwijs voor openheid en transparantie. Vandaar dat
dit verslag ook wordt aangeboden aan onze ketenpartners in de kinderopvang, de zorg en collega
schoolbesturen. Het verslag wordt gepubliceerd op de website van de stichting waar eenieder het
desgewenst kan inzien en downloaden.
2020 Was een bijzonder jaar waarin landelijke stakingsacties en schoolsluitingen door corona
belangrijke gebeurtenissen waren. In dit jaarverslag wordt teruggekeken op dit bijzondere jaar waarin
op voorhand de oprechte complimenten horen, voor de veerkracht en creativiteit waarmee de
leerlingen, ouders en het personeel van Akkoord! voortdurend aan oplossingen hebben gewerkt om
de bijzondere omstandigheden het hoofd te bieden.

R.J.M. Versleijen
Directeur-bestuurder Stichting Akkoord!-PO
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1. Het schoolbestuur
1.1 Profiel
Missie & visie
In het koersplan van Akkoord!-PO 2019-2023 “Daarom Akkoord!” wordt als missie benoemd:
Krachtig, kwalitatief, openbaar onderwijs. De begrippen uit deze missie worden als volgt geduid:
Kracht: stevig, ambitieus, dynamisch, sprankelend, zelfbewust, trots, met lef
Kwaliteit: verantwoordelijk, professioneel, wetenschappelijk, ondernemend, klasse
Openbaar: toegankelijk, respectvol, verschillen verrijken, niet apart maar samen
Onderwijs: toekomstgericht, eigentijds, passend, brede opbrengsten, leef- werkgemeenschappen,
evidence based
Strategisch beleidsplan
Vanuit -wetenschappelijk gefundeerde- inzichten over hoe kinderen leren, hoe we dat leren moeten
organiseren, welke professionaliteit dit vraagt van onze medewerkers en hoe leiderschap daaraan
bijdraagt, onderscheidt Akkoord!-PO 4 aandachtsgebieden:
●

Eigentijds onderwijs; is gericht op cognitie (kennis en vaardigheden), op socialisatie en op de
individuele persoonsvorming van ieder kind dat aan ons is toevertrouwd. Daarbij gaan wij uit
van wetenschappelijke inzichten, die verder gaan dan eigentijdse trends.

●

Duurzame kwaliteit; de kwaliteit die van een onderwijsorganisatie verwacht wordt, maar daar
een flinke schep bovenop. We hebben de ambitie om te blijven voldoen aan onze eigen hoge
standaard, zodat we ons nu en in de toekomst kunnen onderscheiden.

●

Professionele organisatie; onze medewerkers zijn enthousiast, gedreven en goed in hun vak.
Ze werken samen in hechte teams en krijgen de kans om te investeren in de eigen
ontwikkeling.

●

Verbinding en samenwerking; Akkoord!-PO zoekt graag verbinding met de omgeving. Waar
samenwerking en partnerschap de ontwikkeling van de kinderen en omgeving versterken,
investeren wij graag in tijd en energie.
Klik hier voor het Koersplan 2019-2023

Toegankelijkheid & toelating
Belangrijke uitgangspunten voor openbaar onderwijs is dat iedereen welkom is en dat diversiteit als
iets waardevols wordt gezien. Deze uitgangspunten gelden als belangrijke leidraad voor alle scholen
van Akkoord!-PO.
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1.2 Organisatie
Contactgegevens
Stichting Akkoord! Primair Openbaar
Bestuursnummer 41398
Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo
077-8500029
info@akkoord-po.nl
www.akkoord-po.nl
Contactpersoon
Voor vragen naar aanleiding van het bestuursverslag kan contact opgenomen worden met:
Marianne de Swart, staffunctionaris financiën, 077-8500029, m.deswart@akkoord-po.nl
Overzicht scholen
De negen scholen die onder het bevoegd gezag van Stichting Akkoord! primair openbaar vallen zijn:
aantal leerlingen

1-okt-20

gemeente Beesel

215

www.triolier-akkoord-po.nl

De Krullevaar

156

www.krullevaar-akkoord-po.nl

De Samensprong

121

www.samensprong-akkoord-po.nl

198

www.omnibus-akkoord-po.nl

58

www.deschoolopinternet.nl

De Triolier
gemeente Horst aan de Maas

gemeente Peel en Maas
De Omnibus
de school
gemeente Venlo
De Koperwiek

543

www.ikcdekoperwiek.nl

De Toermalijn

236

www.toermalijn-akkoord-po.nl

Harlekijn

330

www.harlekijn-akkoord-po.nl

Het Maasveld

306

www.maasveld-akkoord-po.nl

Totaal

2163

Op pagina 10 van dit jaarverslag staat voor elke school de link naar ‘Scholen op de kaart’.

Juridische structuur
De juridische structuur is een stichting.
Gegeven het feit dat de stichting een stichting is voor openbaar onderwijs, bestaat er een stevige
relatie met de gemeenten. De 4 gemeenten waarin Akkoord!-PO actief is, hebben een
gemeenschappelijke regeling in het leven geroepen. Er is een gemeenschappelijk orgaan opgericht
onder de naam GOTPOO (Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht op het Primair Openbaar Onderwijs).
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Organisatiestructuur
Het bevoegd gezag van Akkoord!-PO is het bestuur. Het bestuur bestaat uit ten hoogste 9 personen,
waarvan 1 uitvoerend bestuurder (directeur-bestuurder) en de overige toezichthoudend bestuurders.
Uitvoerend bestuurder:

Dhr. R. Versleijen

Toezichthoudend bestuurders:
naam
rol
aandachtsgebied benoeming
Dhr. M. Kleinen voorzitter
aftredend en niet meer benoembaar op 1-7-2021
Dhr. R. Jordan
lid
financiën
benoemd op 1-7-2017,
1e keer herbenoembaar op 1-7-2021,
2e keer herbenoembaar op 1-7-2025,
aftredend en niet meer benoembaar op 1-7-2029
Mevr. R.
lid
juridisch
benoemd op 1-7-2019,
Schuttelaar
1e keer herbenoembaar op 1-7-2023,
2e keer herbenoembaar op 1-7-2027,
aftredend en niet meer benoembaar op 1-7-2031
Dhr. R. Hendrix lid
onderwijs
benoemd op 1-7-2020,
1e keer herbenoembaar op 1-7-2024,
2e keer herbenoembaar op 1-7-2028,
aftredend en niet meer benoembaar op 1-7-2032
Mevr. A.
lid
afgetreden 1-7-2020
Hovens
Vacature (per
lid
personeelszaken Benoemd op 1-1-2021,
1-1-2021
1e keer herbenoembaar op 1-7-2025,
Dhr R.
2e keer herbenoembaar op 1-7-2029,
Krewinkel)
aftredend en niet meer benoembaar op 1-7-2033
Klik hier voor het (verplichte) Verslag Toezichthoudend Bestuur
Governance Code
Stichting Akkoord!-PO onderschrijft en handhaaft de uitgangspunten en basisprincipes van de code
goed bestuur in het primair onderwijs. Uitgangspunten en beoordelingskader voor het doen en laten
van de toezichthoudende bestuurders en de uitvoerend bestuurder vormt de code goed bestuur. Een
aantal regelingen die onderdeel uitmaken van de code goed bestuur zullen in 2021 opnieuw worden
opgesteld en vastgesteld; klokkenluiders-, integriteits- en klachtenregeling.
Klik hier voor het Bestuursreglement van stichting Akkoord!-po.
Functiescheiding
De code goed bestuur benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht
binnen organisaties voor primair onderwijs. Bij stichting Akkoord!-po zijn de functies van bestuur en
intern toezicht in twee verschillende organen van het bevoegd gezag ondergebracht. Een functionele
scheiding (one-tier).
Stichting Akkoord is voornemens in het najaar van 2021 de bestuursfunctie onder te brengen bij een
college van bestuur en de functie van intern toezicht bij een raad van toezicht (intern toezichtsorgaan).
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(Gemeenschappelijke) medezeggenschap
De (gemeenschappelijke) medezeggenschap is binnen het schoolbestuur vormgegeven door één
bestuurslid die als toezichthoudend bestuurder op bindende voordracht vanuit de GMR is benoemd.
De uitvoerend bestuurder (directeur-bestuurder) voert op regelmatige basis overlegvergaderingen
met de GMR. Hij informeert, licht toe en biedt ruimte voor het wettelijke initiatiefrecht van de GMR.
Tevens legt hij tijdig advies- en/of instemmingsplichtige voorstellen aan de GMR voor. De afzonderlijke
scholen beschikken ieder over een eigen MedezeggenschapsRaad (MR) met welke regelmatig overleg
wordt gevoerd door de schoolleiders.
Klik hier voor het Jaarverslag van de GMR schooljaar 2019-2020.
Verbonden partijen
Akkoord!-PO is een stichting die actief is in 4 verschillende gemeenten en samenwerkt met diverse
netwerkorganisaties. In onderstaand overzicht is een niet-limitatieve opsomming van dergelijk
belanghebbende partijen opgenomen.
Belanghebbende organisatie of groep

Beknopte omschrijving van de samenwerking of dialoog

Gemeente Venlo

Gemeente

Gemeente Horst aan de Maas

Gemeente

Gemeente Peel en Maas

Gemeente

Gemeente Beesel

Gemeente

Kinderopvangorganisatie Hoera

Samenwerkingspartij voor kinderopvang in de gemeente Peel en Maas

Kinderopvangorganisatie Het Nest

Samenwerkingspartij voor kinderopvang in de gemeente Horst aan de
Maas

Kinderopvangorganisatie Spring

Samenwerkingspartij voor kinderopvang in de gemeente Venlo

Beste B.V.

Samenwerkingspartij voor dagopvang binnen IKC De Koperwiek

Dendron college

Voortgezet onderwijs

Citaverde college

Voortgezet onderwijs

OGVO

Voortgezet onderwijs

Etc.

Samenwerkingsverbanden
Van welke samenwerkingsverbanden maakt het schoolbestuur deel uit?
Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs PO
Noord Limburg
Cultuurpad
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Beknopte omschrijving van de vorm van de dialoog of samenwerking en de
ontwikkelingen hierin
Samenwerkingsverband van 16 schoolbesturen in 8 gemeenten in het kader van
passend onderwijs: zorg en ondersteuning voor alle kinderen, op maat en zo
thuisnabij als mogelijk.
Cultuurpad is een culturele stichting opgericht door het onderwijs. 5
onderwijsstichtingen (Akkoord, Dynamiek Scholengroep, Fortior, Kerobei, en
Prisma) uit Noord-Limburg vormen het hart, de kern van de stichting. Deze vijf
participanten vertegenwoordigen 73 scholen, meer dan 1000 leerkrachten en
circa 15.000 leerlingen.

Klachtenbehandeling
Op basis van een wettelijke plicht is een klachtenregeling ingericht. De regeling is bestemd voor ouders
en medewerkers. Iedere klacht wordt deskundig en neutraal beoordeeld. Daartoe is een
vertrouwenspersoon aangesteld. Het bestuur is aangesloten bij de Landelijke KlachtenCommissie
(LKC). Tevens heeft het bestuur van Akkoord!-PO het landelijk model klachtenregeling ondertekend.
In 2020 zijn geen klachten binnengekomen bij de vertrouwenspersoon. Er zijn ook geen nieuwe
klachten in behandeling genomen bij de LKC. Wel is een eerdere klacht uit 2017 nog in een juridische
procedure betrokken, waarbij de klager in 2019 een handhavingsverzoek heeft gericht aan de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP), welke in december 2020 is beantwoord en is afgewezen. De AP
besluit ook in bezwaar om het handhavingsverzoek af te wijzen.
De klachtenregeling zal in 2021 worden geëvalueerd en in voorkomend geval opnieuw worden op- en
vastgesteld.
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2. Verantwoording van het beleid
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over het beleid van het bestuur. Het is opgedeeld in vier
paragrafen over de verschillende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel &
professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken en Financieel beleid. Het hart van deze paragrafen
wordt gevormd door de verantwoording over de gestelde doelen, de behaalde resultaten en de
mogelijke vervolgstappen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de risico’s en
risicobeheersing.

2.1 Onderwijs & kwaliteit
Werken aan onderwijskwaliteit vraagt om regie.
De beantwoording op een viertal vragen geeft een beeld van hoe Akkoord!-PO deze regie op zich
neemt.
Definiëring:
De missie van Akkoord!-PO luidt: Krachtig Kwalitatief Openbaar Onderwijs.
Een duurzame kwaliteit van onderwijs betekent voor ons, de kwaliteit die van een
onderwijsorganisatie verwacht wordt (deugdelijkheidseisen), met daar een flinke schep bovenop:
Kwaliteit = Norm + Akkoord!-ambitie.
Het eigentijds onderwijs zoals Akkoord!-PO dat voor ogen heeft, is gericht op cognitie (kennis en
vaardigheden), op socialisatie én op individuele persoonsvorming. Daarbij gaan wij uit van
wetenschappelijke inzichten, die verder gaan dan eigentijdse trends.
Bestuurlijk zicht op onderwijskwaliteit:
De scholen van Akkoord!-PO registreren in erkende volgsystemen de onderwijsresultaten, op school-,
groeps- en leerlingniveau. Deze resultaten worden door elke school in het schooljaarverslag vermeld,
geanalyseerd en geduid.
Daarnaast onderhoudt de directeur bestuurder maandelijks individueel contact met elke
schooldirecteur. De voortgang van de onderwijskwaliteit, alsmede factoren die daarop van invloed zijn
komen daarbij ook aan de orde.
De bovenschoolse staffunctionaris Onderwijs, draagt normaal gesproken jaarlijks zorg voor een
rapportage op stichtingsniveau. Deze rapportage wordt geagendeerd in het Directeuren Team alsook
in het Netwerk van Kwaliteitscoördinatoren (voorheen Intern Begeleiders). Zo informeren scholen
elkaar, is er ruimte voor bevraging en komen gezamenlijke aandachtspunten naar voren.
Door de Corona-crisis zijn de genoemde data die normaal gesproken volgens een voor elke school
gelijk geldende kwaliteitskalender in beeld gebracht worden, in 2020 zodanig verschillend door de
scholen verzameld dat er geen valide rapportage op stichtingsniveau op te maken valt. De tussentijdse
toetsen van het gekozen leerlingvolgsysteem zijn binnen elke school wel afgenomen, dit echter op
ongelijke momenten (op maat gezien de individuele schoolsituatie) zodat een vergelijkend overzicht
geen goed beeld geeft.
De Centrale Eindtoets is in 2020 zelfs op landelijk niveau afgelast.
Bestuurlijk werken aan onderwijskwaliteit:
Buiten de - regelmatig nieuwe - onderwijszaken die op de stichting en de scholen afkomen, bieden de
hiervoor genoemde acties gegevens op basis waarvan (meer)jaarlijks acties worden ondernomen.
Deze ten behoud van en/of ter verbetering van de bestaande onderwijskwaliteit. Deze acties worden
opgenomen in het (school-)jaarplan van het Directeuren Team respectievelijk van het Netwerk
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Kwaliteitscoördinatoren. Aan het einde van elk schooljaar worden de resultaten van deze acties op een
rijtje gezet, hetgeen ook weer input biedt voor een vervolg.
Voortdurende professionalisering – ook door Akkoord! georganiseerd - en interne auditing gericht op
vakinhoudelijke, vakdidactische en/of pedagogische bekwaamheid, zijn daarbij jaarlijks terugkerend.
● Wat betreft deze professionalisering:
✔ Begin 2020 is het ontwikkelingstraject “Building Blocks voor goed hedendaags
onderwijs”, verzorgd door het Academica Business College afgerond. Dit tweedaagse
traject is in het najaar ook door de (overige) L-11 leraren gevolgd.
✔ E-learning was al geen onbekende vorm van professionalisering binnen onze stichting:
tot september 2020 hebben alle medewerkers zich op deze manier bij Augeo kunnen
bijscholen in het kader van kindermishandeling en huiselijk geweld, met name ook
specifiek gericht op de zgn. nieuwe meldcode.
✔ E-learning kreeg een vervolg door het in december afgesloten tweejarig contract bij Ewise: een nascholingsaanbod met veel en velerlei informatie en trainingen voor alle
medewerkers van Akkoord!.
● In 2020 is een intern onderzoek uitgevoerd naar hoe er binnen Akkoord! een inhoudelijke,
(meer) sprankelende en inspirerende verbinding tussen de Akkoord!-scholen kan ontstaan. Dit
met als doel een gedeeld perspectief te krijgen op thema’s als ‘duurzame kwaliteit’ en
professionele organisatie’. Tijdens de tweedaagse van het directeurenteam op 24 en 25
september zijn de onderzoeksresultaten besproken en omgezet in een uitvoeringsplan. Op
basis daarvan is een projectgroep “Kwalitatieve Verbinding” ingericht die met alle
aanbevelingen en acties aan de slag is gegaan.
● De eerder opgezette kwalitatieve zelfevaluatie via interne auditing kreeg ook in 2020 een
vervolg. Auditteams bestaande uit enkele directeuren (teamleiders), kwaliteitscoördinatoren
(voorheen: Interne Begeleiders), staffunctionaris Onderwijs en externe inhoudelijke
ondersteuner gingen weer op twee scholen aan de slag. De Krullevaar: “Welke bewuste keuzes
in pedagogisch en didactisch handelen maken we nu? Zit er ‘breinkennis’ achter?” en De
Omnibus: “de kwaliteit van convergente differentiatie /het directe instructie model.” Het
auditteam heeft voor beide scholen een inhoudelijke rapportage opgeleverd met conclusies en
aanbevelingen. De cultuur van het boven de eigen school uitstijgen en meedenken in de
ontwikkelingskansen voor de andere scholen is daarnaast een mooie groei in een gezamenlijk
verantwoordelijkheidsgevoel voor de kwaliteit van het onderwijs op alle Akkoord!-scholen.
Bestuurlijke verantwoording over de onderwijskwaliteit:
Akkoord!-PO gaat graag de dialoog aan. De in kaart gebrachte onderwijsresultaten op stichtingsniveau
worden daartoe geagendeerd in de bijeenkomsten van het Toezichthoudend Bestuur en de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Elke school biedt ter informatie hun gegevens aan via
scholenopdekaart.nl. Vanzelfsprekend wordt ook op dat niveau de dialoog met medewerkers, ouders
en andere belanghebbenden gevoerd.
Onderwijsresultaten
Hierbij de links naar scholenopdekaart.nl met de betreffende Akkoord!-PO-school.
https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6148/Openbare-Jenaplan-Basisschool-de-Triolier
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/6147/Openbare-Jenaplan-Basisschool-De-Toermalijn
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/6149/Openbare-Jenaplan-Basisschool-het-Maasveld
https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6150/IKC-De-Koperwiek
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/6145/OBS-Harlekijn
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/6144/Openbare-School-De-Omnibus
https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/24245/openbare-school-de-school
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/10071/Openbare-Basisschool-De-Krullevaar-Jenaplan-School
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/10070/Openbare-Basisschool-De-Samensprong
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Onderwijsinspectie
Het laatste inspectiebezoek op bestuursniveau vond plaats op 1 oktober 2020.
Akkoord!-PO kwam in schooljaar 2020/2021 immers in aanmerking voor een vierjaarlijks onderzoek.
Vanwege COVID 19 beperkte het zich nu echter tot de zgn. compacte variant:
Op basis van een door de inspectie gemaakte jaarlijkse prestatieanalyse werd ingeschat dat het
vierjaarlijks onderzoek bij onze Stichting kon worden beperkt tot deze analyse en een gesprek met het
bestuur. In dat gesprek ging de inspectie na of deze inschatting juist was.
Besproken is hoe Akkoord!-PO de kwaliteit op de scholen in beeld heeft, bewaakt en borgt.
De conclusie van dit gesprek werd door de inspectie vastgelegd:
“Tijdens het onderzoek hebben we samen met het bestuur geconcludeerd dat er geen indicaties van
risico’s zijn bij het bestuur en de onderliggende scholen die een regulier vierjaarlijks onderzoek in het
schooljaar 2020/2021 noodzakelijk maken. Het regulier vierjaarlijks onderzoek zal daarom op een later
tijdstip plaatsvinden, in principe in schooljaar 2021/2022 of 2022/2023. Daarnaast hebben we
afgesproken dat we in februari 2021 een voortgangsgesprek houden met het bestuur over het door het
bestuur ingezette verbetertraject bij openbare basisschool de school (31DM)”.
Internationalisering
Akkoord! PO heeft geen gericht beleid op het thema internationalisering.
Visitatie
Er heeft in 2020 geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden.
De invloed van de Coronapandemie op het onderwijskundige beleid.
2020 Was een bijzonder jaar. In januari waren de onderwijsstakingen die binnen de scholen zorgden
voor fricties. Daarna volgde de uitbraak van COVID-19 met landelijke maatregelen als gevolg. Vanaf 16
maart werden de scholen gesloten. Afstandsonderwijs, nieuwe protocollen, online gesprekken in- en
extern, onmogelijkheden m.b.t. het educatief partnerschap door samenwerking met ouders binnen de
school. Het was vreemd, nieuw, uitdagend, frustrerend, zorgwekkend en hoopgevend door elkaar. Op
11 mei mochten de basisscholen weer voor 50% open, op 8 juni volledig. Vanwege een volgende
“golf” werden vanaf 17 december de scholen weer gesloten.
Het bestuurlijk inzicht op onderwijsresultaten, gemeten via toetsing van ons leerlingvolgsysteem, is
over 2020 zeer beperkt. Gesprekken met directeuren en intern kwaliteitscoördinatoren leidden – ook
per school – tot wisselende beelden. Als voorbeeld het gemeten resultaat van (toch) getoetste
resultaten Technisch Lezen na het afstandsonderwijs tot 8 juni: een aantal leerlingen scoort (duidelijk)
lager dan hetgeen vanuit voorgaande resultaten verwacht mocht worden. Er bleken echter ook
leerlingen te zijn die wat dit betreft juist toch een stap voorwaarts zetten.
Het bleek in het algemeen wel dat het afstandsonderwijs – zeker voor de leerlingen in meer kwetsbare
(thuis)situaties - lastig(er) was en dat de vooruitgang in leerresultaten in het gedrang kwam. En dit
gold zeker ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een aantal scholen van Akkoord! heeft met
gebruikmaking van een subsidieregeling extra aandacht en activiteiten kunnen organiseren om juist
voor de groep “kwetsbare leerlingen” iets meer te kunnen betekenen.
Na de heropening op 8 juni was er direct aandacht voor het in beeld brengen van de resultaten van de
leerlingen. Het landelijk (Cito) advies was niet eenduidig. Scholen mochten de afname van de toetsen
van het leerlingvolgsysteem nog voor de zomervakantie organiseren, maar ook de afweging maken om
die uit te stellen tot de eerste periode daarna. Een besluit dat binnen stichting Akkoord!, afhankelijk
van ieders beeld van de eigen situatie, door elke school op maat kon worden genomen. Het was
daarna dan ook aan elke school om mede op basis van de daaruit voortkomende beelden, het
onderwijs weer op te pakken en te organiseren op een wijze die het meest daaraan recht deed.
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Passend onderwijs
De doelstellingen van passend onderwijs in 2020 zijn vastgelegd in het betreffende regionale
ondersteuningsplan:
1. Een passende plek voor elk kind, liefst zo thuisnabij mogelijk.
2. Elke leerling ontwikkelt zich optimaal, doordat het onderwijs goed aansluit bij de talenten en
ondersteuningsbehoeften van de leerling.
3. Geen kind tussen de wal en het schip, geen thuiszitters of wachtlijsten.
4. Kwalitatief goede speciale voorzieningen, inclusief een dekkend aanbod en netwerk.
5. 90% tevredenheid van ouders over de begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben.
6. Het deelnamepercentage aan de sbao is (zeer) laag; aan het so ligt het op of nabij het landelijk
gemiddelde.
7. Het verder verbeteren van de verbinding tussen onderwijs, jeugdhulp en
jeugdgezondheidszorg om onderwijs en zorg in samenhang te kunnen realiseren.
8. Het faciliteren van samenwerking en ontmoeting tussen scholen, besturen en ketenpartners
en het bieden van een platform voor informatievoorziening en kennisdeling.
Opmerkingen bij doelstelling 1 t/m 3, 7 en 8:
Ad 1, 2 en 3. Middelen vanuit het samenwerkingsverband zijn ingezet t.b.v. een eigen ‘ambulante
dienst’. Leraren zijn door ambulant begeleiders met specifieke expertise begeleid om (meer) kinderen
- verantwoord - binnen de eigen school te kunnen houden. Dit gold ook voor kinderen waarbij meerhoogbegaafdheid speelt. De ambulante begeleiders hebben zich veelal gericht op het
leerkrachthandelen. Door deze werkwijze is deze expertise ook binnen de eigen school duurzaam
geborgd.
Ad 7 en 8. Middelen vanuit het samenwerkingsverband zijn ingezet t.b.v. de functie Bovenschools
OndersteuningsCoördinator (BOC), die haar activiteiten ook richtte op het instandhouden en
verbeteren van externe verbindingen.
Er is € 602.000 ontvangen van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg en
daarnaast een nabetaling van € 40.000 over 2019 en 2020. Een deel van de expertise wordt ingekocht
bij stichting Kerobei (€ 56.000).
In onderstaand overzicht is weergegeven hoeveel begeleidingstrajecten met de inzet van de
genoemde aanpak en middelen in 2020 zijn ingezet, geordend naar niveau van zorg en schooljaar:
Niveaus van zorg
totaal aantal leerlingen

niveau 2

niveau 3

niveau 4

niveau 5

schooljaar 19-20

349

135

11

8

schooljaar 20-21 t/m dec 2020

294

124

6

2

Doordat de ondersteuning van de ambulant begeleiders vooral gericht is op het versterken van de
leerkracht, kunnen we steeds meer kinderen een passend aanbod bieden, waardoor minder uitstroom
naar niveau 4 en 5 noodzakelijk is.
In dit kader is het nog van belang te vermelden dat 90% van de ouders tevreden is over de begeleiding
van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ambulant begeleiders ondersteunen
Kwaliteitscoördinatoren (voorheen IB’ers) en leerkrachten in het voeren van gesprekken met ouders
en bieden ouders daar waar nodig begeleiding, die te maken heeft met de ondersteuningsvraag van
hun kinderen.
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2.2 Personeel & professionalisering
Doelen en resultaten
Stichting Akkoord!-PO heeft zich ook in 2020 ten doel gesteld kwalitatief hoogwaardig onderwijs te
verzorgen en een goed werkgever te zijn. Om dit te bewerkstelligen is er in 2020 een start gemaakt
met het strategisch personeelsbeleid en de onderliggend procedures en protocollen. In het
personeelsbeleid is beschreven op welke manier Akkoord!-PO de huidige en toekomstige
medewerkers ondersteunt en faciliteert om elke dag het beste uit zichzelf en het team te halen ten
behoeve van (de kwaliteit van het) onderwijs.
Randvoorwaardelijk voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs is kwalitatief hoogwaardig personeel. Dit
kan gerealiseerd worden door voortdurend te investeren in onze medewerkers, hen ruimte te bieden
voor persoonlijke ontwikkeling en eigenaarschap hierin te stimuleren. Daarnaast is een open en
positieve werksfeer van groot belang voor het dagelijkse welbevinden van de medewerkers.
Middels goed werkgeverschap profileren wij ons als onderscheidende onderwijswerkgever voor
huidige en (potentiële) nieuwe collega’s. Onder goed werkgeverschap verstaan we onder andere het
bieden van een professionele en stimulerende werkomgeving waar ruimte is voor ontwikkeling en
kwalitatieve verbindingen. Goed werkgeverschap leidt tot goed werknemerschap en omgekeerd. Door
onder andere in te zetten op duurzame inzetbaarheid en het creëren van een optimaal werkvermogen
wordt de inzetbaarheid van medewerkers vergroot welke bijdraagt aan een betere onderwijskwaliteit.
Ontwikkelingen
Veruit de belangrijkste ontwikkeling die van invloed is op het vigerende personeelsbeleid blijft de
krapte op de arbeidsmarkt. Het afgelopen jaar zijn er dan ook diverse acties ingezet om het
lerarentekort zo veel als mogelijk te beperken. Denk hierbij aan het opzetten van een eigen
vervangerspool, het benutten van de mogelijkheden van zij-instroom, het opzetten van een uitgebreid
begeleidingsprogramma voor startende leerkrachten en het optimaliseren en mee participeren in een
regionaal netwerk omtrent lerarentekort (RAP). Ondanks voornoemde acties was het voor de
betreffende scholen bij tijd en wijlen manoeuvreren op de vierkante meter om de bezetting van hun
school rond te krijgen. Uiteraard heeft Corona en het bijbehorende (test)beleid hier ook een aandeel
in (gehad).
Vervangerspool
Vanaf schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met een eigen interne vervangerspool. De wens voor een
eigen vervangerspool werd enerzijds ingegeven door de huidige schaarste van leraren en het willen
zorgen voor continuïteit binnen de scholen. Anderzijds kunnen vervangers niet meer onbeperkt
ingezet worden door de wet WNRA en is Akkoord! sinds 1-1-2020 niet meer aangesloten bij het
Vervangingsfonds. Akkoord! is gestart met een vervangerspool van 12,5 FTE (exclusief
Zwangerschapsverlofvervanging) welke evenredig verdeeld is over alle scholen. Het feit dat er
vervangers klaar staan op het moment dat er iemand afwezig is wordt als zeer prettig ervaren. Het
geeft de school extra comfort en zorgt voor meer continuïteit, allemaal ten goede van het primaire
proces.
Startersbegeleiding
Akkoord!-po als lerende organisatie waarin het sociaal kapitaal verbindt, zal startende leraren
begeleiden in hun ontwikkeling van startbekwaam naar basisbekwaam waarbij de focus ligt op een
professionele beroepshouding. We zien potentiële talenten en kansen van startende leraren, maken
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ze zichtbaar en benutten kwaliteiten om goed en eigentijds onderwijs te verzorgen. Op deze manier
zorgen we voor een goede onboarding en behoudt van startende leerkrachten.
Regionaal aanpak lerarentekort (RAP)
Met 7 partners uit Noord Limburg komt Akkoord!-PO vanaf 2020 samen om elkaar te versterken bij
het vinden van oplossingen voor een regionaal aanpak in het toenemende personeelstekort. Er wordt
al geruime tijd geïnvesteerd in een P&O-netwerk waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld.
Door de gezamenlijke aanpak ontvangt iedere stichting subsidie welke ingezet dient te worden voor
activiteiten om personeel aan te trekken en te behouden.
Functiehuis
In 2020 hebben we het functiegebouw geactualiseerd voor het onderwijsondersteunend personeel en
directie. Algemeen uitgangspunt was dat we zoveel als mogelijk naar de landelijke normfuncties over
gingen. Normfuncties zijn generieke landelijke profielen waarvan de inhoud overeenkomt met de
huidige profielen. Arbeidsmarkt-technisch (werving) is het verstandig om de profielen up to date te
houden zodat de inhoud aansluit bij de landelijke normfuncties.
Toekomstige ontwikkelingen
In 2021 gaan we het strategisch personeelsbeleid verder concretiseren en uitwerken binnen de
organisatie. Allemaal ten dienste van het binden, boeien en professionaliseren van nieuw en zittend
personeel. Zaken welke verder uitgerold gaan worden zijn onder andere; een vernieuwde
gesprekkencyclus, verbeteren van de arbeidsmarktcommunicatie, de vernieuwde positionering van de
L11 leerkracht en duurzame inzetbaarheid.
Uitkeringen na ontslag
Binnen Akkoord!-PO richten we ons er op om ontslagprocedures zo veel als mogelijk te voorkomen.
Dit doen we door in gesprek te blijven met medewerkers en te investeren in ieders ontwikkeling. Er
kunnen situaties ontstaan waarin beëindiging van de arbeidsovereenkomst onvermijdelijk is. Hier
wordt zorgvuldig mee omgegaan. Na ontslag wordt een en ander ingediend bij het participatiefonds
om zodoende te voorkomen dat de betreffende uitkeringskosten ten laste van Akkoord!-PO worden
gebracht. In 2020 bedroegen de kosten voor uitkeringen na ontslag € 36.000,-. De kosten zijn het
gevolg van een ontslag van een leerkracht in 2015.
Aanpak werkdruk
Welk proces is gevolgd om te komen tot een beslissing over de besteding van de werkdrukmiddelen?
In 2018 sloten het kabinet, de vakbonden en de PO-raad het werkdrukakkoord. Binnen Akkoord!-PO is
het proces voor de inzet van de werkdruk middelen gestart door alle schoolleiders mee te nemen in de
informatievoorziening rondom doel en werkwijze van de regeling. Vanuit het bestuurskantoor zijn er
informatieve sessies georganiseerd om de schoolleiders voor te lichten. De GMR is op de hoogte
gehouden van de werkwijze en inhoud. Specifiek is er aandacht geweest voor de wijze waarop de MR
en team betrokken diende te worden bij de besluitvorming over de inzet van middelen.
Elk jaar wordt door iedere school een werkverdelingsplan opgesteld waarin onder andere staat
uitgewerkt hoe de middelen worden ingezet. Dit kan zijn voor personeel maar ook voor bijvoorbeeld
materiaal of professionalisering. Alle P-MR’en worden hierin zorgvuldig meegenomen en hebben het
afgelopen jaar hier mee ingestemd.
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Waar zijn de werkdruk middelen voor ingezet?
Binnen Akkoord! gaat het geld naar extra personele inzet, op velerlei manieren. Meer handen die het
werk doen blijkt op onze scholen de meeste werkdruk te verlichten. We zien o.a. meer inzet van
onderwijsassistenten of leerkrachten (meer handen in de klas), vrij roosteren van leerkrachten voor
andere taken die ten goede komen aan de hele schoolorganisatie en investering in PLG’s
(professionele leergemeenschappen).
Naast de financiële maatregelen zijn er ook niet-financiële maatregelen genomen om de werkdruk te
verminderen, zoals het laten vervallen van taken of taken samenvoegen, de registratie/administratie
compacter en eenduidiger maken of werkzaamheden anders organiseren. Dat gebeurt op elke school
mede onder invloed van deze regeling. Heel specifiek is de 'eventmanager' die collega's ontzorgt door
het gros van taken over te nemen die gaan over het (mede) organiseren van activiteiten die anders in
werkgroepen plaats zouden moeten vinden.
Strategisch personeelsbeleid
In 2020 is een start gemaakt met het strategisch personeelsbeleid welke in Q1 van 2021
geconcretiseerd wordt en vervolgens gedeeld met de gehele organisatie. Vanuit de visie en ambitie
van P&O, en de vier aandachtsgebieden zoals genoemd in het Koersplan van Akkoord!-PO, zijn er een
drietal kernwaarden benoemd; verbinden, ontwikkelen en professionaliseren, welke richtinggevend
zijn voor het personeelsbeleid en de bijbehorende thema’s en activiteiten voor de komende jaren.
In het personeelsbeleid wordt beschreven op welke manier Akkoord!-PO de huidige en toekomstige
medewerkers ondersteunt en faciliteert om elke dag het beste uit zichzelf en het team te halen ten
behoeve van (de kwaliteit van het) onderwijs. Daarnaast vormt het de kapstok voor alle procedures,
protocollen en instrumenten op het gebied van personeel welke gebundeld worden in een
personeelshandboek. Deze wordt digitaal beschikbaar gesteld voor alle medewerkers van Akkoord!PO.
Covid-19
Het afgelopen jaar was voor eenieder een bijzonder jaar. Een jaar waarin scholen tweemaal moesten
sluiten en leerkrachten afstandsonderwijs diende te verzorgen. Al deze veranderingen hebben veel
gevraagd van ons personeel, maar door hun tomeloze inzet en flexibiliteit hebben zij er ten alle tijden
voor gezorgd dat het primaire proces zo goed als mogelijk door kon lopen.
Ook in de verzuim- en afwezigheidscijfers was de invloed van Corona te zien. In de laatste 4 maanden
van 2020 is daarbij gekeken naar de kosten die zijn gemaakt voor medewerkers welke in afwachting
zijn van de testuitslag of welke in quarantaine zitten, dit betreft over deze 4 maanden zo’n € 9.000,-.
De medewerkers die het betreft diende ook weer vervangen te worden. Vervangingen konden, op
enkele uitzonderingen daargelaten, door de eigen medewerkers en de medewerkers van de
vervangerspool opgevangen worden.
Personeelskengetallen kunt u vinden door hier te klikken.
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2.3 Huisvesting & facilitaire zaken
Doelen en resultaten
Het onderwijsaanbod dient te worden gehuisvest in een toekomstbestendig gebouwenbestand;
locaties en omvang sluiten aan op de te verwachten aantallen leerling per wijk. Leegstand dient waar
mogelijk te worden voorkomen.
Het onderwijsgebouw is voor Akkoord! PO geen doel op zich meer, maar een middel om te leren en
om samen te werken. Het gebouw dient het primair proces te ondersteunen. Schoollocaties worden
gezien als een zeer belangrijke ontmoeting- en vindplaats. Ouders, leerlingen, school, gemeente en
sociale partners (bijvoorbeeld jeugdhulp, jeugdzorg) komen hier op “natuurlijke” wijze bij elkaar. Een
kwalitatief goed schoolgebouw (energiezuinig, Frisse scholen klasse B, goed onderhouden, veilige
omgeving) is de ontmoetingsplaats om samenwerking op gang te brengen.
Akkoord! PO investeert samen met de 4 afzonderlijke gemeenten in deze gebouwen, buitenruimten en
functies teneinde ze duurzaam te laten aansluiten op de eisen die het onderwijsproces, maar ook de
omgeving er aan stelt. Deze investeringen zijn vastgelegd in het meerjarig onderhoudsplan (MOP).
Ontwikkelingen
In 2020 was de belangrijkste ontwikkeling inzake onderwijshuisvesting de vergunningverlening door de
gemeente Venlo voor de renovatie van IKC de Koperwiek en de nieuwbouw van een gymzaal op
diezelfde locatie. De procedure heeft enkele weken langer geduurd dan aanvankelijk voorzien (door de
gemeente verlengde periode). De vergunning werd uiteindelijk verleend op 22 september. Ook de
bezwaarprocedure heeft langer geduurd dan aanvankelijk voorzien. Realisatie vindt plaats in het
schooljaar 2020-2021 met een verwachte uitloop tot en met de kerstvakantie 2021.
Overig lopende ontwikkelingen zijn:
● een nieuw Integraal Huisvestings Plan (IHP) voor de gemeente Horst aan de Maas met bijbehorend
uitvoeringsplan, waarin de toekomstige huisvesting voor De Krullevaar is voorzien;
voorkeursscenario is een renovatie van de Krullevaar op de huidige locatie en nieuwbouw van
overige opvang- (Het Nest) en onderwijsinstellingen (De Horizon - Dynamiek) op diezelfde locatie
(concentratie van faciliteiten). Het IHP is inmiddels bestuurlijk vastgesteld.
● onderzoek naar toekomstige bestemming van de school (Maasbree). De huidige locatie is door de
gemeente Peel en Maas vergund tot augustus 2021. In de loop van 2020 is in samenspraak met de
gemeente Peel en Maas een verlenging van de geldende omgevingsvergunning aangevraagd.
Parallel hieraan wordt in 2020 en 2021 een nieuw Integraal HuisvestingsPlan (IHP) opgesteld voor
de gemeente Peel en Maas met bijbehorend uitvoeringsplan, waarin de toekomstige bestemming
van de school zal worden voorzien. Er zijn twee scenario’s in beeld: inhuizing in het schoolgebouw
van de Violier (Kerobei) of een eigenstandige locatie realiseren op het sportpark. Akkoord! heeft
een nadrukkelijke voorkeur uitgesproken voor het scenario sportpark.
● De Toermalijn zal in 2021 duurzaam worden gerenoveerd. De voorbereidingen hiervoor zijn in de
tweede helft 2020 opgestart. De renovatie zal worden uitgevoerd in combinatie met de
doorontwikkeling van de Toermalijn naar een IKC. Hiertoe is de samenwerking opgezocht met
Spring kinderopvang. De renovatie/verbouwing zal rekening houden met de functionele
aanpassingen die deze doorontwikkeling vraagt.
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Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen
● Met de afzonderlijke gemeenten zijn -danwel worden- afspraken gemaakt inzake duurzaamheid.
Met de gemeente Venlo is op basis van het IHP 2018-2038 een budgetovereenkomst gesloten
waarin een vast bedrag per vierkante meter (€ 486 per m2) als bijdrage aan
duurzaamheidsmaatregelen is vastgelegd. De dotatie aan het MOP is hierop in de begroting 2020
bijgesteld.
Eind 2020 is met de diverse onderwijspartijen en de gemeente Venlo het gesprek opgestart hoe de
hoogte van deze bijdrage zich verhoudt tot nieuwbouw versus renovatie. Inmiddels is afgesproken
dat de € 486 per m2 de financiële basis vormen voor het meerjarige plan voor de scholen binnen
de gemeente Venlo, maar dat dit een maximumbedrag is en ieder bouwproject apart gewogen
moet worden aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek. Het betreft dus maatwerk.

2.4 Financieel beleid
Doelen en resultaten
Akkoord! PO streeft ernaar om de financiële middelen die worden toegekend zo optimaal als mogelijk
in te zetten ten behoeve van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Daarbij wil de stichting een ‘gezonde’
financiële buffer, die recht doet aan de onderkende risico’s (weerstandsvermogen) en voorziene
investeringen. Uiteraard stuurt Akkoord! PO jaarlijks op een sluitende exploitatie. Alle doelen zijn
bereikt in 2020, enkel een sluitende exploitatie is niet bereikt. Er is sprake van een licht negatief
resultaat. Dit moet in samenhang met het licht positieve resultaat van 2019 gezien worden. Voor de
CAO compensatiemiddelen (€ 220.000), die zijn toegekend in december 2019, is een bestemmingsreserve gevormd. Deze is ingezet in februari 2020 ten behoeve van de eenmalige uitkering aan het
personeel. Dit is verwerkt middels de resultaatbestemming in een bestemmingsreserve. Het resultaat
dat daarna resteert wijkt -1% af (resultaat - € 137.000 gedeeld door totale baten € 14,3 miljoen).
Opstellen begroting
Elke school maakt jaarlijks een schoolplan, afgeleide van het strategisch meerjarenplan (koersplan) van
de stichting. Beide plannen vormen de basis voor de begroting. Elke school en het bestuurskantoor
maakt jaarlijks (kalenderjaar) haar eigen exploitatie begroting. Dit betreft alleen de materiële kosten.
Bovenschools wordt er een bovenschoolse materiële en personele begroting gemaakt.
De optelling van deze 12 deelbegrotingen moet sluitend zijn.
De personele begroting wordt jaarlijks (schooljaar) gemaakt en de kosten blijven bovenschools. Deze
schooljaarbegroting wordt geactualiseerd voor de kalenderjaarbegroting.
Schooldirecteuren stellen zelf hun exploitatiebegroting op. In een gezamenlijk overleg met de
directeur-bestuurder, personeelszaken en financiën wordt de schoolbegroting besproken en
vastgesteld.
Het strategisch meerjarenplan zit verweven in alle deelbegrotingen, zowel op schoolniveau als in de
bovenschoolse materiële en personele begroting. Bijvoorbeeld kwaliteit van onderwijs, ICT voor zowel
leerlingen als personeel, personeelsbeleid, scholing, gebouwen, etc.
De meerjarenbegroting wordt gemaakt door ontwikkelingen en verwachtingen in leerlingaantallen,
bekostiging en personeelsbeleid door te rekenen.
Toekomstige ontwikkelingen
Het bestuur verwacht in de toekomst geen ontwikkelingen, die mogelijk leiden tot aanpassingen van
het gevoerd beleid.
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Treasury
Het bestuur van Akkoord!-po heeft in april 2017 een treasurystatuut vastgesteld, conform de nieuwe
voorschriften, Regeling beleggen, lenen en derivaten 2016 (BL&D). Door middel van het statuut en de
hierin beschreven uitgangspunten en randvoorwaarden, wordt een behoorlijk beheer van de
beschikbare publieke middelen gewaarborgd. Het doel van het beheer is het verzekeren van een
gezonde exploitatie en het voortbestaan van de instelling. De publieke middelen die voor korte of
langere termijn niet voor publieke taken worden aangewend, worden belegd conform
bovengenoemde regeling.
In 2013 heeft Akkoord!-po voor het laatst met beleggingen van doen gehad. Daarna heeft de stichting
het geld bij de bank gestald in een spaarvorm en natuurlijk ook deels op een rekening courant.
Regelmatig initieert de directeur-bestuurder een evaluatie in de vergadering van het toezichthoudend
bestuur inzake de uitvoering van het treasurybeleid. In januari 2019 is het treasurystatuut op 2 kleine
onderdelen herzien.
Klik hier voor het treasurystatuut van stichting Akkoord!-po.
Stichting Akkoord!-po kent geen beleggingen en leningen en maakte tot 3 december 2020 gebruik van
twee spaarvormen: de vermogensspaarrekening en de bedrijfsspaarrekening.
Voor de vermogensspaarrekening geldt een hogere rentevergoeding dan de bedrijfsspaarrekening. De
voorwaarde voor de hogere rente is dat jaarlijks maximaal 25% van de hoogste eindejaar saldi van de
afgelopen 4 jaren kosteloos opgenomen mag worden.
Vanwege deze voorwaarde was er daarnaast een bedrijfsspaarrekening. Dit saldo is dagelijks
opneembaar. De rentevergoeding was nagenoeg 0%. Vanaf 1 mei 2020 brengt Rabobank negatieve
rente in rekening over het saldodeel boven € 1 miljoen van -0,5%. Vanwege de negatieve rente zijn de
voorwaarden aan de vermogensspaarrekening vervallen. Per 1 januari 2021 is de maximale vrijstelling
voor negatieve rente, verlaagt van € 1 miljoen naar € 250.000 per bankrekening. In samenspraak met
het toezichthoudend bestuur is besloten over te stappen op schatkistbankieren. De voordelen van
schatkistbankieren zijn dat de staat, in tegenstelling tot een bank, niet failliet kan gaan en er nooit
negatieve rente in rekening wordt gebracht. De rente op de rekening-courant van schatkistbankieren
is gebaseerd op de EONIA fixing. Deze is nu negatief. Maar men rekent dus 0%. Mocht deze positief
worden, ontvangen we creditrente. Deze zal lager zijn dan bij commerciële banken.
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Coronacrisis
De coronacrisis heeft in 2020 grote invloed gehad op het maatschappelijke leven. Ook op scholen is de
invloed van corona heel groot geweest en is dat nog steeds.
De coronacrisis heeft voor overzienbare meerkosten geleid op het gebied van personeel, hygiëne (o.a.
desinfectiemiddelen, mondmaskers, tafelschermen), reproductie, telefoonkosten. Daartegenover
stonden iets lagere energielasten (vanwege schoolsluitingen). Ondanks schoolsluitingen zijn
schoonmaakwerkzaamheden voortgezet. Vanwege contractverplichtingen maar ook uit
maatschappelijk oogpunt naar andere bedrijven. Er zijn werkzaamheden uitgevoerd, waarvoor
normaliter te weinig tijd is. Veel activiteiten in het kader van culturele vorming konden niet doorgaan.
Scholing vond online in plaats van fysiek plaats.
De coronacrisis heeft er niet toe geleid dat we voorzichtiger begroten in onze meerjarenbegroting
vanaf 2021.
Allocatie middelen
● Stichting Akkoord!-po hanteert de volgende uitgangspunten voor het verdelen van de middelen
over de ressorterende scholen.
o Een deel (€ 370.000) van de personele bekostiging wordt materieel ingezet
o We alloceren op basis van T=0, waarbij de schooldirecteuren in februari T het leerling
aantal per 1 oktober T inschatten
o Akkoord!-po hanteert het solidariteitsprincipe. De verdeling van de personele bekostiging
over de scholen niet op basis van gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) per school maar
gemiddelde GGL op stichtingsniveau.
o Baten voor passend onderwijs worden verdeeld op basis van leerlingaantal 1 oktober per
school
● De uitgangspunten uit het verleden worden nog steeds gehanteerd, voor de verdeling over de
scholen. Daarover vindt geen besluitvorming plaats. Alle medewerkers kunnen hun wensen voor
komend schooljaar kenbaar maken. De schooldirecteur bespreekt deze wensen met de directeur
bestuurder, waarbij gekeken wordt naar ontwikkelingen in de toekomst, zoals leerlingaantal. Na
deze eerste slag wordt de bekostiging per school gerelateerd aan de uitgaven. In een gezamenlijk
overleg van de directeur-bestuurder met de 9 schooldirecteuren, wordt gezocht naar een
totaaloplossing waarbij verschuivingen tussen scholen plaats kunnen/moeten vinden.
● De MI bekostiging (materiële instandhouding) gaat geheel naar de scholen onder aftrek van de
volgende onderdelen binnen deze bekostiging: ABB (administratie, onderhoudsbeheer en beheer
en bestuur), MOP (onderhoudsuitgaven gebouw en tuin), WA verzekering en
Bedrijfsgezondheidszorg. Het onderdeel Cultuureducatie van de Prestatiebox Bekostiging (€ 16,37
per leerling) gaat ook naar de scholen. Van P&A bekostiging (Personeel & Arbeidsmarktbeleid)
gaat 15% naar de scholen. De rest blijft bovenschools. Alle zaken die niet beïnvloedbaar zijn door
de scholen worden bovenschools betaald.
Personele bekostiging blijft bovenschools en gaat niet naar de exploitatie van de scholen. Wel
wordt dit extracomptabel over de scholen verdeeld middels het allocatie/formatiemodel. De
kosten van de vervangerspool worden o.b.v. personeelslasten verdeeld over de scholen. Er vindt
geen afrekening plaats o.b.v. de gerealiseerde personele lasten.
● Bovenschools wordt ongeveer € 1 miljoen materieel ingezet. De personele lasten van
bestuurskantoor bedragen € 685.000 (‘20/’21).
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Onderwijsachterstandsmiddelen
● De onderwijsachterstandsmiddelen (OAB-middelen) worden op basis van de scores van het CBS
verdeeld over de scholen. In het formatie-allocatie plan worden de middelen toegewezen aan de
betreffende school, op basis van T=0.
● De belangrijkste maatregelen die worden gefinancierd in het kader van het bestrijden van
onderwijsachterstanden, zijn:
o Inzet van extra personeel
o Verkleining van klassen
o Professionalisering van personeel
De scholen beslissen zelf hoe de keuze voor deze maatregelen tot stand komt.
● De onderwijsachterstandsmiddelen zijn onmisbaar voor onze scholen. Ze zijn essentieel om aan de
onderwijsbehoefte van de achterstandsleerlingen en/of brede populatiespreiding te voldoen. De
middelen worden vooral ingezet voor extra personeel. De inzet vindt bij alle scholen binnen het
bestuur plaats op een onderbouwde wijze (‘evidence informed’). Jaarlijks leidt een gedegen
evaluatie tot een optimaal plan van aanpak en een actueel werkverdelingsplan voor komend
schooljaar.

2.5 Risico’s en risicobeheersing
Intern risicobeheersings- en controlesysteem
Akkoord!-po beheert haar financiën planmatig. Korte en langere termijn risico's worden gemonitord.
Daartoe is een jaarlijkse reeks van activiteiten en instrumenten opgesteld:
- een jaarlijkse en meerjarenbegroting
- managementrapportage per kwartaal
- jaarlijkse evaluatie treasury beleid
- jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening)
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de uitvoering, het toezichthoudend bestuur bewaakt
dat. Het toezicht op de financiën maakt onderdeel uit van hoe de gemeenten hun wettelijke
verantwoording richting het openbaar onderwijs invullen. Het daartoe speciaal opgericht orgaan
GOTPOO keurt begroting en jaarrekening jaarlijks goed.
Intern wordt gewerkt volgens het decentrale model. Dat wil zeggen scholen voeren hun eigen
administratie en maken hun eigen schoolbegroting. Centraal vindt controle en consolidatie plaats op
het bestuurskantoor. Jaarlijks wordt de jaarrekening opgesteld met toetsing door de accountant en
verantwoord aan het ministerie.
Belangrijkste risico’s en onzekerheden
Het bestuur heeft in 2011 door de algemeen directeur een uitgebreide risicoanalyse op laten stellen.
De risicoanalyse is in 2012 herijkt. In 2016 heeft er weer een uitgebreide risicoanalyse plaatsgevonden,
die daarna jaarlijks is herijkt. In 2020 is besloten de huidige opzet niet te veranderen en door te blijven
gaan met het jaarlijks actualiseren. Dus geen herziening (na 4 jaar) van de risicoanalyse.
Per risico hebben we in de herijking de huidige status en de eventueel nieuwe actietermijn
aangegeven. Daarnaast zijn nieuwe risico’s toegevoegd en vervallen risico’s afgevoerd. Het volledige
overzicht is opgenomen in de managementletter herijking risicoanalyse 2021.
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●

Wat waren de belangrijkste risico’s en onzekerheden en op welke wijze zijn er passende
maatregelen getroffen om aan deze risico’s en onzekerheden het hoofd te bieden?
▪

▪

▪
▪

▪

Er is slechts één risico op korte termijn dat een financiële impact zou kunnen hebben. Het
betreft de mogelijke terugbetaling van de bekostiging voor de Ontdekking die per 1-82016 met Harlekijn is gefuseerd. Het percentage leerlingen dat de fusie gevolgd dient te
hebben, lag niet wettelijk vast en lijkt voor verschillende ambtelijke interpretatie vatbaar.
Dit zou de bekostiging onzeker kunnen maken, hoewel de rechter niet altijd de ambtelijke
zienswijze volgt. Het ministerie voert steekproefcontroles uit. De verjaringstermijn is 5
jaar. Gezien het feit dat die termijn afloopt op 1-8-2021 verwachten we dat dit risico zeer
gering is. Er kunnen geen passende maatregelen getroffen worden om dit risico het hoofd
te bieden, omdat het buiten onze macht ligt omdat we afhankelijk zijn van derden. Wel
wordt dit risico afgedekt door de bufferliquiditeit.
In 2020 is er een risico bijgekomen dat alle domeinen raakt en nog altijd actueel is, het
Coronavirus. Maatregelen die op het gebied van onderwijs, ICT, personeel, huisvesting
genomen moesten worden, bleken tot op heden allemaal uitvoerbaar. Zorgpunt is de
mogelijke vertraging die leerlingen opgelopen kunnen hebben. Diverse
herstelprogramma’s zijn opgesteld en subsidies zijn in het vooruitzicht gesteld.
ICT risico’s zoals cybercriminaliteit en privacy risico’s (o.a. Google G-Suite) vormen een
steeds grotere bedreiging en zijn de keerzijde van steeds verdergaande digitalisering.
Door tekortschietende vastlegging in het verleden, hebben we begin 2016 aangegeven dat
er een urgent risico is ontstaan op het domein personeel: ‘Opbouw en beheer van
personeelsdossiers schiet tekort’. Daardoor kunnen uitkeringskosten verrekend worden.
Inmiddels zijn de dossiers op orde, voor zover mogelijk. Daardoor is het geen urgent risico
meer. Tevens hebben we (HR)processen gedigitaliseerd. Dit zorgt ervoor dat processen
beter geborgd zijn, meer geautomatiseerd zijn waardoor ze minder afhankelijk worden van
mensen, zodat zaken niet meer vergeten kunnen worden en er een betere controle plaats
kan vinden.
Het lerarentekort leidt tot nu toe bij Akkoord niet tot problemen.

Klik hier voor het risicobeheersingsbeleid van stichting Akkoord!-po.

In de tabel op de volgende pagina zijn de belangrijkste risico’s opgenomen met de bijbehorende
maatregelen.
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Zwart = laag risico
Blauw = middelgroot risico
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3. Verantwoording financiën
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur. Het geeft de
belangrijkste financiële gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. De eerste paragraaf gaat
in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van
baten en lasten en de balans en in de laatste paragraaf komt de financiële positie van het bestuur aan
bod.

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
Leerlingen
Aantal leerlingen per 1 oktober

2019

2020

2021

2022

2023

2178

2163

2100

2091

2066

Klik hier voor de prognose van leerlingaantallen per school.

aantal leerlingen
600
500
400
300
200
100
0
De Omnibus

De
Harlekijn
Samensprong

werkelijk okt-19
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werkelijk okt-20

De Triolier De Krullevaar Het MaasveldDe Koperwiek de school

prognose okt-21

prognose okt-22

prognose okt-23

Vergrijzing en ontgroening zijn de belangrijkste demografische ontwikkelingen zoals die nadrukkelijk
voor onze regio (Noord-Limburg) gelden en van invloed zijn op de prognose van leerlingenaantallen.
Dit leidt tot meer ouderen en minder kinderen. Het zijn de belangrijkste factoren die de ontwikkeling
van het aantal leerlingen de komende jaren binnen het schoolbestuur beïnvloeden.
Bovendien is de steeds dunner wordende lijn tussen het openbaar onderwijs en het bijzonder
onderwijs van belang bij de duiding van het leerlingenaantal voor de komende jaren. Het bijzonder
onderwijs wordt steeds minder bijzonder, met als gevolg dat sec de algemene kenmerken van
openbaar onderwijs minder onderscheidend zijn en een geringere rol spelen voor ouders in hun
schoolkeuze voor kinderen. Voor Akkoord! PO betekent dit dat de scholen van de stichting zich
behalve hun openbare identiteit ook nóg nadrukkelijker moeten onderscheiden in onderwijskwaliteit.
Daarbij zijn belangrijke sleutelbegrippen 'zichtbaarheid' en 'resultaten'.
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De extra aandacht voor zichtbaarheid van onze openbare scholen wordt in 2021 actief ingevuld met
een aangescherpt en geprofessionaliseerd marketing- en arbeidsmarktcommunicatieplan. Daarbij zal
afgeweken worden van de standaard-boodschap op social media, standaardadvertenties en wordt de
website en overige vormgeving op een meer prikkelende manier vormgegeven. De kernwaarden voor
het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeten, spelen daarbij een cruciale rol.
Voor wat betreft de resultaten zal Akkoord! vanaf 2021 nog nadrukkelijker sturen middels bewezen
onderwijsinterventies (evidence based) en de concrete leer- en ontwikkel resultaten per school
'uitventen'; laten zien dat je goed bent!
FTE
Aantal FTE per 31 december

2019

2020

2021

2022

2023

Bestuur / management

14,0

12,8

11,8

12,6

12,6

Onderwijzend personeel

106,9

111,7

107,6

110

110

Ondersteunend personeel

13,8

17,5

17,2

17,2

17,2

Totaal

134,6

142,0

136,6

139,8

139,8

met vaste aanstelling en uitzicht op vast

De eerder genoemde krapte op de arbeidsmarkt beïnvloedt de ontwikkeling van het aantal FTE de
komende jaren binnen Akkoord! Door gericht te investeren in aantrekkelijk werkgeverschap, het
innovatief experimenteren met werving-, selectie- en loopbaantrajecten, en het merk Akkoord!
nadrukkelijker in de markt te positioneren, verwacht het bestuur dit op adequate wijze de komende
jaren te kunnen adresseren.
Begin 2020 heeft Akkoord! samen met enkele onderwijsstichtingen in de regio met succes een
subsidieaanvraag ingediend teneinde te kunnen beschikken over extra financiële ruimte voor de
aanpak van het lerarentekort.

24

3.2 Staat van baten en lasten en balans
Staat van baten en lasten

Noot: Realisatie 2019 Rijksbijdragen: € 222.519 bijzondere en aanvullende bekostiging primair onderwijs – CAO compensatiemiddelen (t.b.v.
eenmalige uitkering Personeel feb. 2020). Resultaatverdeling: vorming bestemmingsreserve € 222.519
Noot: Realisatie 2020 eenmalige uitkering personeel feb. 2020. Resultaatverdeling: inzet bestemmingsreserve van € 222.519

Klik hier voor het uitgebreide exploitatieoverzicht 2020
Zowel in vergelijking met de begroting als in vergelijking met voorgaand jaar, valt op dat de loonkosten
fors hoger zijn. Dat heeft diverse redenen.
● Op 10 januari 2020 is een akkoord gesloten op de nieuwe CAO-PO 2019-2020. Alle
medewerkers hebben per 1 januari 2020 een salarisverhoging van 4,5% gekregen. Daarnaast
ontvingen alle medewerkers in februari 2020 een eenmalige uitkering van 33% van het
verhoogde maandloon van januari 2020 en een eenmalig bedrag van € 875 naar rato van de
werktijdfactor. De cao loopt tot 1 november 2020. De huidige CAO is verlengd met 2 maanden
en iedereen heeft een eenmalige toelage van 0,7% van het jaarsalaris 2020, ontvangen in
december. De kosten van deze CAO maatregelen bedroegen ruim € 800.000. We hadden
€ 295.000 begroot.
● De pensioenlasten zijn € 150.000 hoger dan begroot omdat de loonsverhoging van 4,5% per 1
januari 2020 inging en daarmee ook het pensioengevend salaris hoger werd.
● Per 1-1-2020 zijn we Eigen Risicodrager geworden voor het Vervangingsfonds. In augustus
2020 zijn we gestart met een eigen vervangerspool.
● Meer personeel ingezet om uitval en ziekteverzuim a.g.v. corona op te vangen.
● Helaas zijn afgelopen jaar twee medewerkers overleden. Hun nabestaanden ontvingen een
uitkering. Totaal €35.000.
● Er is afscheid genomen van een schooldirecteur (€ 60.000) en tijdelijk waren er dubbele kosten
(€ 20.000).
● Transitievergoedingen € 10.000
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De verklaring voor de belangrijkste verschillen tussen het resultaat van 2020 en de begroting 2020

De verklaring voor de belangrijkste verschillen tussen het resultaat van 2020 en het resultaat van 2019
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Belangrijkste ontwikkelingen en aannames in de meerjarenbegroting:
Via het Nationaal Programma Onderwijs wordt er in totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd om vertraging
in te halen en om leerlingen die het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door corona, te
ondersteunen. De maatregelen zijn bedoeld voor schooljaar 2021-2022 en 2022-2023. Voor het
schooljaar 2021-2022 is nu de inschatting dat voor de ondersteuning aan scholen voor de inzet van de
gekozen interventies een bedrag van € 700 per leerling beschikbaar is (ruim € 1,4 miljoen voor
Akkoord). Scholen beslissen zelf, in samenspraak met het schoolbestuur, welke maatregelen ze nemen
om de vertragingen van hun leerlingen aan te pakken. De medezeggenschapsraad moet instemmen
met het plan en het schoolbestuur verantwoordt zich hierover in het jaarverslag. Aangezien nog niet
bekend is welke maatregelen we gaan inzetten en hoeveel geld exact beschikbaar komt in 2021-2022
en 2022-2023 is hier nog geen rekening mee gehouden in de meerjarenbegroting, zowel voor de baten
als lasten. Ook met andere subsidies zoals Extra hulp in de klas, is nog geen rekening gehouden. Baten
en lasten dienen per saldo nul te zijn, hetgeen dus geen effect op het resultaat heeft.
Balans
▪
activa en afschrijvingen: investeringsplanning schooldirecteuren 2021 t/m 2023
Staat van baten en lasten: baten
▪ de modernisering/vereenvoudiging van de bekostiging per 1-1-2023 heeft volgens de huidige
verwachtingen een minimaal maar wel positief effect voor stg. Akkoord!-po
▪ materiële bekostiging ‘22 en ‘23 niet bekend, bedragen per eenheid gelijk gehouden aan ‘21
▪ regeling personele bekostiging PO 2021-2022 d.d. 31 maart 2021. Bedragen per eenheid gebruikt
voor 2022-2023 en 2023-2024. Leerlingaantal 1-10-2021 op basis van verwachting 10 februari
2021 schooldirecteuren. Leerlingaantal 1-10-2022 en 1-10-2023 o.b.v. ontwikkeling conform
schatting bureau PVG (Planning Verband Groningen) voorjaar 2020.
o De impulsmiddelen zijn in de regeling PO 2019-2020 vervangen door een nieuwe
verdeelsystematiek onderwijsachterstandsmiddelen (OAB). Er worden
achterstandsscores gebruikt in plaats van schoolgewichten. Er geldt een
overgangsregeling van 3 jaar (75%,50%,25%). Akkoord!-po zal iets minder middelen
ontvangen. Per school zijn er wel relatief grote verschillen. In de nieuwe systematiek
wordt gewerkt met een CBS score. Deze wordt jaarlijks vastgesteld. In de MJB is gerekend
met een gelijkblijvende score (en bedrag per score) omdat er (nog) geen andere
gegevens bekend zijn.
o De werkdruk middelen zijn in de regeling 2021-2022 opgehoogd naar € 252,78 per
leerling. Ook voor volgende jaren zijn deze verwerkt in de MJB. We gaan ervan uit dat
OCW de dip1 eruit zal halen om de uitkering van werkdrukmiddelen op peil te houden.
o De prestatiebox vervalt m.i.v. schooljaar 2021/22. Ongeveer de helft van de middelen
wordt toegevoegd aan de lumpsum. De andere helft komt beschikbaar via de regeling
bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters schoolleiders. De
personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op de
besteding van de middelen.
o In 2020 hebben we voor het eerst groeibekostiging en bijzondere bekostiging van
asielzoekers begroot. Deze middelen zijn onzeker maar gebaseerd op realisatie in het
verleden, zijn deze bedragen reële verwachtingen. In de meerjarenbegroting 2021 t/m
2023 zijn beide regelingen daarom ook begroot (beide € 20.000)
o Kleine scholentoeslag geldt voor scholen met < 145 leerlingen. Vanaf het schooljaar
2018/2019 is de kleine scholentoeslag structureel verhoogd. Er is geen bedrag per
leerling vastgesteld maar een verhoging van de vaste toeslag verminderd met een bedrag
per leerling. Door deze systematiek wordt de kleine scholentoeslag hoger, naarmate de
school kleiner wordt. Twee van onze scholen ontvangen kleine scholen toeslag. De
Samensprong (121 leerlingen 1-10-2020) ontvangt in 21/22 € 35.000. De school in
Maasbree (58 leerlingen 1-10-2020) ontvangt € 110.000 in 21/22.

1

Met het Convenant aanpak lerarentekort van 1 november 2019 is door middel van een kasschuif budget dat in 2023-2024
zou worden uitgekeerd naar voren gehaald en toegevoegd aan het budget voor 2020-2021 en 2021-2022.
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▪
▪
▪

Zowel de materiële als personele bekostiging is met 2% geïndexeerd in 2023.
De middelen samenwerkingsverband passend onderwijs zijn voor 2022 en 2023 gebaseerd op de
begroting 2021 met een afname van 5%.
Overige baten: al jaren heeft stg. Akkoord!-po twee schakelklassen. Voor elke klas ontvangen we
van de gemeente Venlo € 39.000. Het is onzeker of er voldoende leerlingen zijn in 2022 en 2023
voor deze klassen en het gemeentelijk beleid is nog niet bekend, daarom is geen rekening
gehouden met mogelijke schakelklassen.

Staat van baten en lasten: lasten
▪ personeelslasten:
o vanwege krimp is rekening gehouden met 3 FTE minder in 2022
o werkdruk middelen zijn volledig ingezet op personeel
o cao en mogelijke loonontwikkelingen zijn nog onbekend, derhalve niet opgenomen
o wel is 1% jaarlijkse loonstijging opgenomen voor periodieken
o premiepercentages pensioen, vervangingsfonds, participatiefonds, sociale lasten zijn
onbekend, daarom gelijk gehouden aan 2021
▪ voor 2022 is een dotatie aan de onderhoudsvoorziening (MOP) voorzien van € 650.000. Voor
2023 € 550.000. Met name vanwege bijdrage aan levensduur verlengende energiebesparende
maatregelen voor de Venlose schoolgebouwen
▪ de verplichte nieuwe methode groot onderhoud per verslagjaar 2023 is nog niet verwerkt
▪ huisvestings- en instellingslasten, per post geïndexeerd en inschatting van de omvang gemaakt,
waarbij posten die afhankelijk zijn van leerlingaantal, in die verhouding berekend zijn.
Akkoord verwacht geen financiële risico’s vanwege de corona crisis voor de continuïteit / toekomstige
exploitatie van het schoolbestuur.
De meerjarenbegroting is niet bedoeld om alle getallen keurig op een rijtje te hebben maar om aan de
hand van cijfers door de toekomst te lopen en te kijken of Akkoord!-po is voorbereid op wat er zou
kunnen gebeuren, gegeven de vele onzekerheden.
-De baten bestaan voor 98% uit Rijksbijdragen. Hierin schuilt altijd enige onzekerheid.
-Het is nog de vraag of de dotaties aan de onderhoudsvoorziening (MOP) haalbaar en noodzakelijk zijn.
Deze zijn in 2022 voorzien voor € 650.000 en in 2023 € 550.000. Er is nog geen definitief besluit over
de bijdrage en mogelijkheden voor Akkoord!-po in levensduur verlengende energiebesparende
maatregelen voor de Venlose schoolgebouwen.
-Er komt veel geld richting schoolbesturen, onder andere via het Nationaal Programma Onderwijs (€
8,5 miljard, ongeveer € 700 per leerling). Deze middelen zijn bedoeld voor het terugdringen van
vertragingen door corona en zullen (deels) aan leerkrachten worden besteed.
Personeel is al schaars. Om te voorkomen dat er straks wel geld beschikbaar is maar geen mensen, zijn
we reeds gestart met werven. De extra personeelslasten zijn niet opgenomen in de
meerjarenbegroting. De extra Rijksmiddelen ook niet. Het streven is, dat dit tegen elkaar wegvalt.
-Aangezien 85% van de lasten bestaat uit personeelslasten is een passende formatie bij de
ontwikkeling van het aantal leerlingen, van groot belang. De afgelopen jaren zijn maatregelen
genomen om de formatie op het gewenste niveau te krijgen en zijn processen zo ingericht dat ook in
de toekomst tijdig de juiste personele maatregelen genomen kunnen worden. Akkoord!-po heeft laten
zien dat we goed in staat zijn ons personeelsbestand in overeenstemming met het budget te houden.
De uitdaging zal steeds meer liggen in het vinden en binden van personeel als gevolg van de genoemde
krapte op de arbeidsmarkt.
Uit de meerjarige exploitatiebegroting blijkt dat zonder ingrijpen, Akkoord!-po in 2022 en 2023 een
negatief netto resultaat zou kennen. De cijfers laten zien wat er gebeurt als we niet ingrijpen, maar dat
doen we (net als voorgaande jaren) zeker wel.

28

Balans in meerjarig perspectief

De belangrijkste mutaties in de balansposten in 2020 t.o.v. het voorgaande jaar:
ACTIVA:
- Vorderingen zijn fors toegenomen vanwege een vordering van € 815.000 op gemeente Venlo inzake
revitalisatie Koperwiek
- De liquide middelen zijn fors afgenomen, o.a. door negatief resultaat
PASSIVA:
- Het resultaat van 2020 is onttrokken aan de algemene reserve
- De bestemmingsreserve, die gevormd is in 2019 voor CAO compensatiemiddelen, is ingezet in
februari 2020 ten behoeve van de eenmalige uitkering aan het personeel
- De voorzieningen zijn hoger door een dotatie aan het MOP van € 550.000. Deze dotatie is
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het 10 jarig MOP niet negatief wordt. In het MOP is de
verwachte eigen bijdrage opgenomen, in levensduur verlengende renovatie van de schoolgebouwen
in Venlo, conform het IHP (Integraal HuisvestingsPlan) gemeente Venlo. Er is ongeveer € 200.000
uitgegeven/onttrokken aan het MOP. In totaal stijgt de meerjarenonderhoudsvoorziening daardoor
met € 350.000.
De belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbalans (2021 t/m 2023):
ACTIVA:
- Materiële vaste activa: meer investeringen (€ 700.000) dan afschrijvingen (€ 300.000) gepland in
2021 en minder investeringen (€ 185.000) dan afschrijvingen (€ 350.000) gepland in 2023
- Vordering van € 815.000 op gemeente Venlo inzake revitalisatie Koperwiek wordt ontvangen in 2021
- Vordering op OCW eind 2022 (€ 600.000) vervalt vanwege invoering vereenvoudiging bekostiging
met ingang van verslagjaar 2023. Schooljaarbekostiging wordt kalenderjaar.
PASSIVA:
- Door de negatieve exploitatie ramingen in 2022 en 2023 loopt het eigen vermogen terug.
- Door het oninbaar worden van de vordering op OCW 31-12-2022 (€ 600.000), neemt het eigen
vermogen af
- Afname voorzieningen 2021. In 2021 worden twee scholen (Koperwiek Broekhofstraat 20/21 en de
Toermalijn 21/22) gerevitaliseerd. Daardoor wordt ruim € 1,4 miljoen onttrokken aan het MOP. Dit is
onze bijdrage voor duurzaamheidsmaatregelen. Daarnaast nog € 500.000 voor onderhoud aan de
overige schoolgebouwen. De revitalisatie Harlekijn staat gepland voor 2027 en het Maasveld 2029. Er
is een dotatie nodig van € 450.000 in 2021, € 650.000 in 2022 en € 550.000 in 2023. De dotatie aan
het MOP in 2022 is hoger dan de onttrekking waardoor de voorziening oploopt.
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Belangrijke (toekomstige) investeringen en ontwikkelingen in kasstromen en financiële middelen:
Vanwege de negatieve rente zijn de tijdelijk overtollige liquide middelen ondergebracht bij de Staat
(schatkistbankieren). De liquide middelen worden onder andere ingezet voor de renovatie van
schoolgebouwen in de gemeente Venlo. Daarbij wordt door het schoolbestuur een bijdrage gedaan, vanuit
de voorziening groot onderhoud, voor energiebesparende duurzame maatregelen.
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3.3 Financiële positie
Kengetallen

Klik hier voor een uitgebreide analyse en verantwoording van de financiële situatie.
Reservepositie
Reserves zijn noodzakelijk als buffer om risico’s af te dekken (zie 2.5 Risico’s en risicobeheersing).
Signaleringswaarde bovenmatig eigen vermogen (OCW/inspectie van het Onderwijs, 2020)
Feitelijk eigen vermogen
€ 3.355.391
Signaleringswaarde
€ 1.992.747
Mogelijk bovenmatig eigen vermogen € 1.362.644
Signalering mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen als % van totale baten: 9,5%
Het eigen vermogen van Akkoord!-po ligt eind 2020 boven de signaleringwaarde.
Het bestuur acht de reservepositie van stichting Akkoord!-po aan het einde van het verslagjaar op niveau. De
financiële ruimte wordt ingezet om:
Verwerkt in de meerjarenbegroting:
* de komende jaren samen met de gemeente Venlo de schoolgebouwen te verduurzamen
* de effecten op te kunnen vangen van de vereenvoudiging van de bekostiging 1-1-2023 (bekostiging op
kalenderjaar in plaats van schooljaar), waardoor de vordering op OCW op jaareinde 2022 wegvalt (ongeveer
€ 600.000). Dit heeft geen effect op de bekostiging van schoolbesturen. Ze krijgen hierdoor niet minder geld.
De aanpassing leidt wel tot een lagere vermogenspositie bij schoolbesturen.
Niet verwerkt in de meerjarenbegroting:
* de mogelijke terugbetaling van de bekostiging voor de Ontdekking die per 1-8-2016 met Harlekijn is
gefuseerd
* de effecten van de wijziging (per 2023) van de verwerking van de voorziening groot onderhoud in de
jaarcijfers (het opbouwen van voorziening per onderhoudsinvestering) op te kunnen vangen. Deze andere
presentatie leidt tot verschuivingen in het vermogen (eigen vermogen naar voorzieningen/ vreemd
vermogen), maar niet tot wijzigingen in kasstromen (de onderwijsuitgaven uit de Meerjaren
Onderhoudsplanning (MOP) nemen immers niet toe). Er verandert daarmee dus niets in de bestedingsruimte
van schoolbesturen. Er geldt een overgangsregeling tot en met boekjaar 2022 voor het aanpassen van de
meerjarenonderhoudsplannen en (onderhouds)administratie.
Toekomstige ontwikkelingen
De vereenvoudiging van de bekostiging (1-1-2023) maakt de bekostiging voorspelbaarder. Er zullen minder
bijstellingsmomenten zijn. In de nieuwe situatie weten schoolbesturen al gedurende het kalenderjaar wat
het definitieve budget wordt, in plaats van achteraf na het schooljaar. Dit zal de onderwijskwaliteit ten goede
komen, omdat middelen ingezet kunnen worden in het jaar waarvoor ze bedoeld zijn.
Het bestuur verwacht de komende jaren een sluitende begroting. Het financiële beleid zal op de huidige
manier voortgezet worden.
Klik hier voor de jaarrekening van stichting Akkoord!-po.
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