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Voorwoord
Het bestuursverslag van Akkoord!-PO over het kalenderjaar 2021 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.
Wat een vreemd jaar was het toch, 2021. School open, school dicht, school beetje open, school beetje dicht.
Het was het tweede jaar waarin Corona de dagelijkse routine van onze scholen doorkruiste. Een jaar waarin
nieuwe begrippen gemeengoed werden, begrippen als hybride onderwijs, hoestschaamte en zelftestsetjes.
Veel geplande activiteiten konden niet doorgaan, sommige moesten worden verplaatst en voor andere
werden alternatieven bedacht. Van kinderen, ouders en personeel werd maximale veerkracht gevraagd. En
gelukkig konden we daar in 2021 wederom op rekenen.
En ondanks al dat gedoe is 2021 toch ook een jaar geweest waarin veel zaken zijn gerealiseerd. Zaken waar
we trots op mogen zijn. Er is werk gemaakt van tal van initiatieven die in het voorgaande jaar in de steigers
zijn gezet. De eerste bijeenkomsten van het verbindersnetwerk, het KC-netwerk, Akkoord!-connect dat
operationeel werd, de fysieke (ver-)nieuwbouw van IKC de Koperwiek dat eindelijk van start ging, een
nieuwe ARBO-dienst, de samenwerking met Spring kinderopvang teneinde drie nieuwe integrale kindcentra
te realiseren, de Akkoord!-Academie, de start van de Gezonde Basisschool van de Toekomst, de vergunningvoorbereiding voor de verbouwing van de Toermalijn, een intern onderzoek naar ons sociaal kapitaal... En
dan hebben we het nog niet over de enorme uitdaging om het reguliere onderwijs in corona-tijd vorm te
geven. Juffen en meesters die iedere dag opnieuw alle creativiteit uit de kast moesten halen om krachtig
kwalitatief openbaar onderwijs vorm te geven zodat het leren en de ontwikkeling van kinderen ongeremd
door kon gaan. De uitdaging was groot maar het aantal schouders die die klus moesten dragen, waren ondanks de beschikbaarheid van aanvullende financiële middelen - zeer beperkt. De inzet van al onze
mensen verdient dan ook respect en veel waardering.
2021 Was geen normaal jaar, maar wel een jaar om trots op te zijn.
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:
Marc Delissen staffunctionaris financiën, 077-8500029, m.delissen@akkoord-po.nl
Overzicht scholen
De negen scholen die onder het bevoegd gezag van Akkoord!-PO vallen zijn:
aantal leerlingen

1-okt-21

gemeente Beesel

196

www.triolier-akkoord-po.nl

De Krullevaar

162

www.krullevaar-akkoord-po.nl

De Samensprong

125

www.samensprong-akkoord-po.nl

204

www.omnibus-akkoord-po.nl

52

www.deschoolopinternet.nl

De Triolier
gemeente Horst aan de Maas

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

532

www.ikcdekoperwiek.nl

De Toermalijn

213

www.toermalijn-akkoord-po.nl

Harlekijn

309

www.harlekijn-akkoord-po.nl

Het Maasveld

307

www.maasveld-akkoord-po.nl

Totaal

2100

Op pagina 11 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 6 personen, waarvan 1
uitvoerend bestuurder (directeur-bestuurder) en de overige toezichthoudend bestuurders.
Onder het bestuur vallen 9 scholen.

Governance Code
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 zijn in 2021 opnieuw 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 Akkoord!-PO zijn de functies van bestuur en intern toezicht in
twee verschillende functies van het bevoegd gezag ondergebracht. Een functionele scheiding (one-tier).
Akkoord!-PO is voornemens in het najaar van 2022 de bestuursfunctie onder te brengen bij een college van
bestuur en de functie van intern toezicht bij een raad van toezicht (intern toezichtsorgaan).
(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 2020-2021.
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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 ‘t Nest

Samenwerkingspartij voor kinderopvang in de gemeente Horst aan de
Maas

Kinderopvangorganisatie Spring

Samenwerkingspartij voor kinderopvang in de gemeente Venlo

Beste 2.0 B.V.

Samenwerkingspartij voor dagopvang binnen IKC De Koperwiek

Dendron college

Voortgezet onderwijs

Yuverta (voorheen Citaverde) college

Voortgezet onderwijs

OGVO

Voortgezet onderwijs

Etc.

Samenwerkingsverbanden
Van welke samenwerkingsverbanden maakt het schoolbestuur deel uit?
Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs PO
Noord Limburg
Cultuurpad

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!-PO, 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 Klachten Commissie (LKC). Tevens heeft het bestuur
van Akkoord!-PO het landelijk model klachtenregeling ondertekend.
In 2021 zijn geen klachten binnengekomen bij de vertrouwenspersoon. Er zijn ook geen nieuwe klachten in
behandeling genomen bij de LKC.
De klachtenregeling is in 2021 geëvalueerd, aangepast en in januari 2022 opnieuw vastgesteld met
instemming van de GMR.
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2. Verantwoording van het beleid
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van het bestuur over het gevoerde beleid. 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, behaalde resultaten en de mogelijke vervolgstappen. De laatste
paragraaf van dit hoofdstuk gaat over de continuïteitsparagraaf.

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.
A. 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.
B. Bestuurlijk zicht op onderwijskwaliteit
De scholen van Akkoord!-PO registreren in erkende volgsystemen de onderwijsresultaten, op school-,
groeps- en leerling niveau. Deze resultaten worden door elke school in het betreffende schooljaarverslag
vermeld, geanalyseerd en geduid. Basis voor conclusies met betrekking tot de vervolgaanpak.
De directeur bestuurder onderhoudt 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 zorg voor een rapportage op stichtingsniveau. Deze
rapportage wordt geagendeerd in het Directeuren Team alsook in het Netwerk Kwaliteitscoördinatoren
Passend Onderwijs (voorheen “Intern Begeleiders”)1. Zo informeren scholen elkaar, is er ruimte voor
bevraging en komen gezamenlijke aandachtspunten naar voren.
Hierbij zijn er over 2021 twee opmerkingen te plaatsen, die voor elke school van toepassing zijn:
 De resultaten van de afgenomen methode-onafhankelijke toetsen zijn minder sterk afgezet tegen de
gebruikelijke normering. Lockdowns, onderwijs op afstand en meer dan normale afwezigheid van
leraren en kinderen vanwege de Corona-situatie hebben op veel onderdelen geleid tot
achterstanden. De resultaten van de (wel) afgenomen Centrale Eindtoets 2021 werden om die reden
door de onderwijsinspectie niet beoordeeld.
 De door het rijk toegekende extra middelen om specifiek in te kunnen zetten op het wegwerken van
die achterstanden én het versterken van de onderwijskwaliteit in brede zin (NPO-middelen) werden
gekoppeld aan het opstellen van schoolspecifieke schoolscans. Op basis van voorliggende gegevens
(methodetoetsen, (ook) afgenomen methode-onafhankelijke toetsen en observaties zijn deze scans
op alle scholen in april/juni opgesteld. Dit als basis voor een schoolprogramma om per schooljaar
2021-2022 aan de slag te gaan met het verzorgen van kwalitatief onderwijs en het wegwerken van
leer- en ontwikkelingsachterstanden. Helaas bleek de corona-situatie tot en met december ons
verder parten spelen.

1

Zie bijlage ‘Resultaten Eindtoets Bestuur 41398 2020-2021 DEF’
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C. Bestuurlijk werken aan onderwijskwaliteit
Buiten de - regelmatig nieuwe - onderwijszaken die op de stichting en de scholen afkomen, biedt de hiervoor
genoemde aanpak gegevens op basis waarvan (meer)jaarlijks bovenschoolse acties worden ondernomen.
Deze ten behoud van en/of ter verbetering van de bestaande onderwijskwaliteit op alle scholen. Ook is er
normaal gesproken (school)jaarlijks een interne audit-ronde gericht op vakinhoudelijke, vakdidactische en/of
pedagogische bekwaamheid, welke bij toerbeurt op een aantal scholen wordt afgenomen2.
Deze acties worden opgenomen in het (school-)jaarplan van het Directeuren Team respectievelijk van het
Netwerk Intern Begeleiders. Aan het einde van elk schooljaar worden de resultaten van deze acties op een
rijtje gezet, hetgeen ook weer input biedt voor een vervolg.
Inhoudelijk zijn – wat betreft onderwijskwaliteit – (nieuw) aan de orde geweest:
 Project Kwaliteit & Ambitie
Op basis van de informatie over het zgn. onderwijsresultatenmodel versus schoolweging zijn de scholen
gestart – op basis van ieders eigen gegevens hierover – met het opstellen van eigen doelen en ambities.
Het werken hier aan ging hand in hand met de uitvoering van het NPO-schoolprogramma. Die plannen
zijn/worden gebaseerd op uitkomsten vanuit wetenschappelijk bewijs, dit conform onze strategische
uitspraken over evidence based/informed werken. De onderwijsinspectie heeft daartoe zaken die er toe
doen in een afbeelding in beeld gebracht, waar we graag gebruik van maken:

 Project Kwalitatieve Verbinding
Eén van de kernaspecten van de Akkoord!-visie is “Verbinding & Samenwerking”. Dat geldt natuurlijk
ook binnen de stichting. Er ligt veel sociaal kapitaal op basis waarvan scholen / leraren van en met
elkaar kunnen leren. Dit project jaagt deze verbinding aan, onder andere door het instellen van een
‘kopgroep’, een verbindersnetwerk, maar ook door Akkoord!-connect: een online programma waar
medewerkers op basis van (onderwijsinhoudelijke) vraag en aanbod met elkaar in contact kunnen
komen.
 Project Akkoord!-Academie
Geen apart instituut met eigen gebouw met personeel... maar wel: “alles wat door Akkoord! voor
medewerkers van meerdere scholen wordt georganiseerd en gefaciliteerd met betrekking tot verdere
expertise-ontwikkeling”. Op den duur zal deze Akkoord!-Academie uitgroeien naar een scala van
mogelijkheden: gezamenlijke programma’s (met verplichte deelname) en keuzeprogramma’s waar
elk personeelslid van Akkoord! op basis van interesse of ontwikkelingsbehoefte aan kan deelnemen.
Dat geldt ook zeker niet alleen voor het onderwijzend personeel, ook aan het ondersteunend
personeel zal worden gedacht. In 2021 is gestart met:
2

Vanwege de Corona-situatie in 2021 afgelast
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1. Training starterscoaches
Ervaren leraren binnen de Akkoord!-scholen worden geschoold in hoe startende leraren binnen de
scholen extra kunnen worden begeleid in hun eerste jaren die ze aan de slag zijn.
2. Scholing onderwijzend personeel
De extra middelen vanuit het NPO moeten worden besteed aan acties uit een aangereikte
‘menukaart’. Van deze verschillende acties is vanuit onderzoek bekend welke in hoge mate effectief
zijn in het verhogen van de onderwijskwaliteit.
Een aantal van die – juist effectieve - acties is door het directeurenteam gekozen om in vier colleges
aan te bieden aan het totale onderwijzend personeel van Akkoord!
Het betreft:
✔ Visie op leren
✔ Visie op leren organiseren
✔ Hoge verwachtingen
✔ Meta-cognitie & feedback.
In oktober en november zijn hiertoe studiedagen georganiseerd waar telkens een aantal
schoolteams bij elkaar college kreeg - verzorgd door experts van Academica University of Applied
Sciences uit Amsterdam - over de hiervoor genoemde vier onderwerpen.

 Nationaal Programma Onderwijs
De overheid heeft in het eerste kwartaal van 2021 extra middelen (8,5 miljard euro) beschikbaar
gesteld voor het onderwijs. Dat geld is bedoeld voor het zogenaamde Nationaal Programma
Onderwijs (NPO). Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op het herstel en de ontwikkeling
van het onderwijs tijdens en na corona.
De 8,5 miljard euro zijn voor het totale onderwijs (dus het basis-, voortgezet-, speciaal-, beroeps- en
hoger onderwijs). In het kader van het NPO is hiervan voor het basis- en voortgezet onderwijs voor
de komende 2,5 jaar 5,8 miljard euro vrijgemaakt. Voor Akkoord! betekende dit voor schooljaar
2021/2022 zo’n 1,5 miljoen euro.
De Akkoord!-scholen zijn op eigen initiatief vooruitlopend op de ontvangst van die extra middelen al
zelf gestart met het inlopen van de vertragingen waarbij de focus gericht was op de kern van de
lesstof.
Onder flinke tijdsdruk werden vanaf april tot aan de zomervakantie drie stappen gezet:
1. In een schoolscan legden scholen de behoeften op leerling- en schoolniveau vast. De inhoud
richt zich op de leerontwikkeling, de sociale ontwikkeling en op het welbevinden van leerlingen.
O.a. toetsresultaten en observatiegegevens vormen een goede basis voor de schoolscan, die
inzicht geeft in de stand van zaken: schoolbreed, in elke klas en van elke leerling.
2. Op basis van de schoolscan kozen scholen inhouden uit een landelijk aangereikte ‘menukaart’
met maatregelen voor leerlingen waarvan bewezen is dat ze werken.
3. Zo stelden de scholen een schoolprogramma 2021/2022 op dat diende als plan van
aanpak. Scholing van medewerkers maakte daar deel van uit. Elke school is eigenaar en heeft de
regie. Daar is het beste zicht op de situatie en kunnen maatregelen gekozen worden die het
beste daarbij passen.
Akkoord! verwachtte dat veel van de te kiezen interventies uit de menukaart zeker ook om meer
(professionele) menskracht zou gaan vragen. Dat vroeg in een tijd van personele krapte om proactief
handelen. Er werd ingezet op een uitbreiding van het totale personeelsbestand met tenminste 10
FTE’s (formatief onder te brengen in - en op basis van de bestaande afspraken over - de bestaande
‘vervangerspool’). Op basis van de huidige gemiddelde personeelslast naar verwachting zo’n
€750.000. Dit nieuwe personeel werd zo rechtstreeks ingezet binnen de scholen t.b.v. de uitvoering
van ieders schoolprogramma.
Akkoord! richtte zich bij de te kiezen interventies ook op gezamenlijke deskundigheidsbevordering
van het totale (onderwijs)personeel. Er is binnen Akkoord! hiertoe een projectgroep scholing
opgestart (onderzoek / opzetten van een “Akkoord!-Academie”). Een gedeelte van de NPO-middelen
(€ 100.000) werden hiertoe vrij gemaakt.
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Daarnaast werden er schoolspecifieke interventies in de schoolprogramma’s gekozen, waarvoor nog
zo’n € 650.000 beschikbaar was. Op basis van het aantal leerlingen van 1 oktober 2020 werden deze
middelen aan elke school beschikbaar gesteld. De uitvoering er van – met name daar waar gekozen
maatregelen om extra personele vroegen – bleek lastig te realiseren: extra personeel was nauwelijks
voorhanden.
Samenwerking met gemeenten
Gemeenten konden op basis van door de scholen/besturen aangereikte informatie bepalen welke
aanvullende programma's, begeleiding of kennisdeling zij ter ondersteuning aan scholen bieden, met
name voor scholen met extra uitdagingen. Ook konden gemeenten vanuit hun verantwoordelijkheid
voor de jeugdzorg op het mentale en sociaal-emotionele vlak helpen of samenwerking tussen
besturen en scholen faciliteren, en indien nodig het contact met de ouders leggen.
In een goede samenwerking tussen alle partijen werkten ook de scholen van Akkoord! zo aan een
breed integraal aanbod voor leerlingen.
Aan de hand van eerste afspraken, vastgelegd in een eigen hiertoe opgestelde kadernotitie
(inmiddels met instemming van elke Medezeggenschapsraad) zijn en worden zaken verder
uitgewerkt.
D. 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 Directeurenteam, het Netwerk KC-ers Passend
Onderwijs, 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/baarlo-limburg/6144/openbare-jenaplan-basisschool-de-omnibus/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/grubbenvorst/10070/openbare-basisschool-de-samensprong/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/venlo/6145/obs-harlekijn/

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/tegelen/6147/openbare-jenaplan-basisschool-de-toermalijn/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/reuver/6148/openbare-jenaplan-basisschool-de-triolier/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/sevenum/10071/openbare-jenaplan-basisschool-de-krullevaar/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/tegelen/6149/openbare-jenaplan-basisschool-het-maasveld/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/venlo/6150/ikc-de-koperwiek/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/maasbree/24245/openbare-basisschool-de-school/

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 gemaakt 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
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februari 2021 een voortgangsgesprek houden met het bestuur over het door het bestuur ingezette
verbetertraject bij openbare basisschool De School (31DM)”.
In de loop van 2021 is de inspectie op de hoogte gehouden over dit ingezette verbetertraject. Dat heeft niet
verder geleid tot aanscherping: de inspectie toonde zich tevreden met de aanpak en voortgang. Eind 2021
werd duidelijk dat het reguliere vierjaarlijks onderzoek in mei 2022 zal plaatsvinden.
Onderzoek
Uitgangspunt bij Akkoord! is dat we werken en verbeteren vanuit wetenschappelijk gefundeerde inzichten
over:
 Hoe kinderen leren
 Hoe we dat moeten organiseren
 Welke professionaliteit dat vraag van onze medewerkers
 Hoe leiderschap daaraan kan bijdragen
Bij het behouden van de bestaande gang van zaken en veranderingen/verbeteringen op stichtings- en
scholenniveau spelen onderzoeksresultaten een duidelijke rol.
Binnen de scholen werken de onderwijsmedewerkers in zgn. professionele leergemeenschappen (PLG’s) en
doen waar mogelijk zelf nader onderzoek, maar maken zeker gebruik van gefundeerde externe
onderzoeksresultaten op basis waarvan al dan niet de voortgang wordt bepaald. De door OC en W
aangereikte menukaart is daar een goed voorbeeld van.
Internationalisering
Akkoord!-PO heeft geen gericht beleid op het thema internationalisering.
Visitatie
Er heeft in 2021 geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden.
Passend onderwijs
Uitgangspunt zijn de doelen vanuit het samenwerkingsverband Noord-Limburg, in het kader van passend
onderwijs.
De doelstellingen voor de periode 2019 – 2023 zijn:
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, zowel op de speciaal onderwijsvoorzieningen als in het speciaal basisonderwijs en de
reguliere scholen.
6. Het deelnamepercentage aan de speciale voorzieningen ligt 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.
Iedere school van stg. Akkoord ontvangt middelen vanuit het SWV. Deze middelen zijn gebaseerd op het
leerlingenaantal van de scholen.
Iedere school van Akkoord bekijkt specifiek waar deze middelen aan uitgegeven worden, in het kader van
passend onderwijs.
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De scholen beschrijven in hun SOP ( School Ondersteunings Plan) de basisondersteuning en de lichte
ondersteuning op ondersteuningsniveau 2 en 3. In dit document wordt beschreven welke mogelijkheden de
school heeft om kinderen met uiteenlopende onderwijsbehoeften te ondersteunen. Daartoe wordt eerst een
beeld van de schoolpopulatie geschetst en worden missie en visie beschreven. Daarna volgt een korte
omschrijving van de basiskwaliteit van de school met betrekking tot passend onderwijs. De ondersteuning
die de school kan bieden, wordt op twee niveaus beschreven: basisondersteuning en lichte (extra)
ondersteuning. De basisondersteuning beschrijft het basisniveau en heeft betrekking op
onderwijsinhoudelijke aanpak en op de kwaliteit van de ondersteuningsprocessen in de school. De lichte
(extra) ondersteuning beschrijft de mogelijkheden die de school heeft voor ondersteuning waarbij extra
middelen en/of externe expertise beschikbaar is.
De Akkoord! scholen kunnen niet voor alle kinderen passende ondersteuning bieden. Ons bestuur heeft
echter wel een zorgplicht. Binnen passend onderwijs hebben besturen de opdracht om voor elke
aangemelde of toegelaten leerling een passend onderwijsarrangement te verzorgen.
Besturen hebben hiervoor regionale verbanden gesloten en afspraken binnen die verbanden gemaakt. Het
regionale verband realiseert een dekkend aanbod waarmee elke leerling het onderwijs en die ondersteuning
kan krijgen die nodig is. De regio staat garant voor een sluitende aanpak:
• geen kind raakt tussen wal en schip;
• voor elk kind is er een passende plek in het onderwijs;
• er is een dekkend netwerk van samenwerkende besturen om dit te kunnen realiseren;
• er wordt samengewerkt met organisaties voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en
jeugdgezondheidszorg
• er is sprake van gelijkwaardigheid van alle betrokkenen (bestuur, management, personeel en ouders
Verder is er in het kader van passend onderwijs door stg. Akkoord, op bovenschools niveau aan de volgende
ondersteunende diensten een budget beschikbaar gesteld:
Ambulante dienst van Akkoord
Commissie Bovenschoolse Ondersteuning (CBO)
BOC (Bovenschools Ondersteunings Coördinator) van Akkoord
De doelstelling van de Ambulante Dienst van Akkoord staat beschreven in het Businessplan van de AB.
De bovenschoolse ondersteuning van de CBO en de taken van de BOC (op zorgniveau 3) staan beschreven in
het Jaarplan van Akkoord en in het Ondersteuningsplan van het SWV Noord-Limburg.
De doelen zijn tot stand gekomen vanuit de samenwerking en de overleggen betreffende de visie en de
missie van het SWV Noord-Limburg en de visie en de missie van stg. Akkoord.
Jaarlijks presenteren de scholen van de stg. Akkoord! hun jaarverslag met daarin opgenomen de behaalde
doelen en resultaten op zorgniveau 2 en 3.
Financiële onderbouwing:
Er is € 563.000 ontvangen van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg en daarnaast
een nabetaling van € 33.000 over 20/21. Een deel van de expertise wordt ingekocht bij stichting Kerobei
(€48.000). Vanuit de Lumpsum is € 144.000 ingezet voor Passend Onderwijs.

2.2 Personeel & professionalisering
Doelen en resultaten
Akkoord!-PO heeft zich ook in 2021 ten doel gesteld kwalitatief hoogwaardig onderwijs te verzorgen en een
goed werkgever te zijn. Om dit te bewerkstelligen zijn in 2021 het strategisch personeelsbeleid en de
onderliggende procedures en protocollen uitgewerkt en geïmplementeerd. 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.
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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.
Gezien het lerarentekort, de NPO middelen en veel afwezigheid van medewerkers door verzuim en het
geldende quarantaine- testbeleid, is het aantrekken en behouden van personeel een prominent doel
geworden. Dit doen we bijvoorbeeld door aantrekkelijke stageplaatsen aan te bieden en vervolgens het
aanbieden van een werkplek binnen Akkoord!-PO met daarbij ons eigen unieke startersbegeleiding-traject.
Verbinden en ontwikkelen, 2 pijlers uit het strategisch personeelsbeleid, zijn ook thema’s die centraal staan
binnen Akkoord!-PO. Denk hierbij aan Akkoord!-connect, waar medewerkers van meerdere scholen in
verbinding met elkaar worden gebracht om informatie en kennis met elkaar te delen, en aan de Akkoord!Academie waar medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen.
Daarnaast richten we ons op de preventieve kant van verzuim. Samen met onze arbodienstverlener Bloeij is
er veel aandacht voor de medewerker, de school en de directeur. Door deze integrale aanpak met daarbij de
toegankelijkheid en nabijheid van Bloeij, maakt dat de medewerkers gezien en gehoord worden binnen
Akkoord!-PO en er naar gehandeld kan worden.
(Toekomstige) 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 continueren van onze 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).
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!-PO sinds 1-1-2020 niet meer aangesloten bij het Vervangingsfonds. Deze
constructie is gecontinueerd voor schooljaar 2021/2022. Het feit dat er vervangers klaar staan op het
moment dat er iemand afwezig is wordt als zeer prettig ervaren. Afgelopen jaar was het, mede door het
quarantaine- en testbeleid en ondanks de vervangerspool, af en toe toch manoeuvreren om de bezetting op
de school rond te krijgen.
Indien we deze extra formatie uit de vervangerspool niet hadden gehad, zou de uitdaging om de bezetting
rond te krijgen op de werkvloer nog vele male groter zijn geweest.
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 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.
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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.
Eind december 2020 werd bekend gemaakt dat besturen met scholen in het primair onderwijs in een
regionaal samenwerkingsverband met andere scholen een subsidieaanvraag kunnen indienen, de zogeheten
‘Subsidie extra hulp voor de klas’. Deze subsidieregeling is bedoeld om zoveel mogelijk mensen aan het werk
te houden, en de scholen te ontlasten. Deze subsidiegelden dient ingezet te worden voor 31-07-2021.
Akkoord!-PO heeft deze subsidiegelden voor de volgende doelen ingezet;
1. Het tijdelijk aannemen van onderwijsassistenten. Zij kunnen de leerkrachten op de scholen de juiste
ondersteuning bieden of juist met groepjes kinderen aan de slag gaan welke extra aandacht nodig
hebben. We hebben hiervoor onderwijsassistenten weten aan te trekken welke momenteel op deze
manier worden ingezet.
2. Het tijdelijk aannemen van (startende) leerkrachten.
3. Arbeidsmarktcommunicatie. Om ook voor komend schooljaar genoeg personeel te hebben is het van
belang dat Akkoord!-PO zich goed profileert op de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan leuke filmpjes en
eigentijdse en pakkende content om Akkoord!-PO goed neer te zetten op Social Media. Er hebben
enkele gesprekken plaatsgevonden met Cultuurpad en een en ander is in Q2-2021 gestart. Denk
hierbij aan de babbelbox die rondgaat op elke school, nieuwe foto’s voor op Social media en de
uitwerking voor op lange termijn waarbij de directeuren ook een rol krijgen.
Het ministerie van OCW heeft de subsidieregeling Extra hulp voor de klas vervolgens verlengd van 1-8-2021
t/m 31-12-2021. Daardoor ontvingen we nogmaals ruim €156.000. Het geld diende voor 01-01-2022 ingezet
te worden. Akkoord!-PO heeft ook dit geld weer ingezet voor extra handjes in de klas; dus het
aannemen/verlengen van extra onderwijsassistenten en leerkrachten.
Het afgelopen jaar hebben we in dit samenwerkingsverband gekeken naar de mogelijkheden om gezamenlijk
toekomstige schoolleiders op te leiden. Concreet heeft dit ertoe geleidt dat in 2022 in totaal 19 kandidaten,
waarvan 4 van Akkoord!-PO, in company gaan starten met de opleiding schoolleider basisbekwaam. Zo
pakken we gezamenlijk de verantwoordelijkheid om toekomstige schoolleiders op te leiden.
Leraar L11
Per 1 september 2018 zijn in een nieuwe CAO voor primair onderwijs de functiebeschrijvingen én –inhouden
voor leraren veranderd. Het directeurenteam is samen met de directeur bestuurder – wat betreft de L11leraar - aan de slag gegaan met de vertaling naar rollen en taken binnen de stichting, respectievelijk binnen
de Akkoord!-PO scholen en heeft zich daarbij in de periode sinds het verschijnen van deze CAO ook door
middel van scholing laten informeren en inspireren. Het betreft dus geen nieuwe functie maar een nieuwe
krachtige positionering binnen Akkoord!-PO.
De L11-leraar die een rol speelt in het ontwikkelen, implementeren en (laten) uitvoeren van (nieuw) beleid:
de kwaliteitscoördinator (KC). Akkoord!-PO onderscheidt binnen dit kader in principe twee typen, waarbij we
in algemene zin spreken van kwaliteitscoördinatoren (KC):
● De kwaliteitscoördinator passend onderwijs;
● De kwaliteitscoördinator onderwijsontwikkeling.
Kwaliteitscoördinator (KC) passend onderwijs is een invulling van “de nieuwe Intern Begeleider”. Nieuw,
vanwege de ontwikkelingen binnen het (passend) onderwijs in de laatste jaren, gezien de functie-inhoud
volgens de nieuwe CAO, maar ook gezien de veranderende – lees uitgebreidere – taakstelling van de eerdere
LA-leraren, nu leraren L10 in deze CAO: een aantal taken die eerder gebruikelijk tot het takenpakket van de
Intern Begeleider behoorden zijn verschoven naar de leraar L10.
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Kwaliteitscoördinator (KC) onderwijsontwikkeling is een invulling van de L11-leraar die een rol speelt in het
ontwikkelen, implementeren en (laten) uitvoeren van (nieuw) beleid. Dus (meer) gericht op
onderwijsverbetering en onderwijsvernieuwing.
Nieuwe arbodienstverlener; Bloeij
De toenemende mate van ontevredenheid bij vorige dienstverlener en het aflopen van het contract heeft ons
doen besluiten om te onderzoeken of er andere partijen zijn die beter aansluiten bij Akkoord!-PO. We zijn in
gesprek geraakt met Bloeij; een nieuwe en vernieuwende arbodienstverlener met veel oog voor de
medewerker. De focus en aandacht voor preventie past bij de manier waarop Akkoord!-PO voor haar
medewerkers wil zorgen en sluit naadloos bij het vernieuwde personeelsbeleid van Akkoord!-PO.
Dit betekent dat we met ingang van 1 april 2021 overgestapt zijn naar Bloeij.
Zij geloven erin dat mens en werk elkaar beter maken, maar wetende dat dit
niet altijd vanzelfsprekend is. Bloeij staat doorlopend in verbinding met
medewerker en organisatie en onderscheidt zich hierin. De focus ligt op het
voeren van het goede gesprek met medewerkers, leidinggevende en P&O.
Daarnaast zijn ze in staat preventief te handelen en de organisatie door de
juiste inzichten en actie meer invloed te geven op de gezondheid van
medewerkers. De adviseurs van Bloeij geven oprechte aandacht, activerende
begeleiding en preventie.

Bloeij werkt met taakdelegatie. Dit betekent dat de bedrijfsartsen bepaalde taken laten uitvoeren door de
Adviseur mens, werk en gezondheid, waarbij de bedrijfsarts altijd de eindverantwoordelijkheid draagt. De
Adviseur mens, werk en gezondheid is het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers en organisatie. Deze
aanpak werkt demedicaliserend en er is meer tijd voor persoonlijk contact met medewerkers,
leidinggevenden en HR. Preventief en proactief door dichterbij te zijn. De ruimte die hierbij ontstaat, vult
Bloeij in met preventiegesprekken met de organisatie, de Bloeij-desk en de Bloeij-meting. De frequentie van
de preventiegesprekken en Bloeij-meting, wordt samen met ons bepaalt. De eerste reacties en ervaringen
over de werkwijze en samenwerking met Bloeij zijn zeer positief. Deze positieve reacties en ervaringen
worden onderschreven door zowel de medewerkers, directeuren als de afdeling P&O.
Nationaal Programma Onderwijs
Alle scholen van Akkoord!-PO hebben plannen gemaakt over de besteding van de NPO gelden. Vanuit P&O
zijn er in een vroeg stadium, voordat de plannen waren gemaakt, diverse acties uitgezet om tijdig nieuw
personeel aan te trekken, denk hierbij aan een online bijeenkomst van alle huidige 4e jaars stagiaires om hen
te behouden voor volgend schooljaar als startende leerkracht en het voeren van gesprekken met kandidaten
welke een open sollicitatie hebben gestuurd. Daarnaast zijn vanuit het bestuursformatieplan vrijwel alle
verzoeken voor urenophoging niet gehonoreerd omdat er geen formatieruimte meer was. Vanuit het
Nationaal Programma Onderwijs is deze ruimte er wel en willen wij graag de wensen van onze eigen
medewerkers inwilligen. Doordat we in een vroeg stadium personeel hebben weten te binden aan Akkoord!PO had iedere school bij aanvang schooljaar 2021-2022 extra formatie in personeel en/of urenuitbreidingen
op basis van de NPO gelden.
Inzet van nieuwe medewerkers of uitbreidingen gebeurt vooralsnog op basis van tijdelijkheid. Deze
tijdelijkheid heeft als mogelijke keerzijde dat we rekening moeten houden met extra lasten in het kader van
o.a. werkloosheidskosten en transitievergoedingen. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de doorstroom
binnen onze eigen stichting voorzien we hier geen groot risico in.
Arbeidsmarkttoelage
Extra beloning voor leraren op scholen met veel achterstanden (tijdelijke arbeidsmarkttoelage)
Leraren, schoolleiders en ander personeel op scholen met veel achterstanden (bepaald o.b.v. de CBS
indicator) krijgen de komende twee schooljaren een toelage van gemiddeld 8% van hun loon. Dit maakt het
aantrekkelijker om op deze scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs te (blijven) werken. Zo
krijgen alle kinderen een kans om de achterstanden als gevolg van corona in te halen. Voor onze stichting
ontvangt alleen de Toermalijn deze extra middelen en wel € 123.617 voor 21/22. Besluitvorming over de
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inzet van het extra geld vindt op bestuursniveau met de PGMR plaats. Het geld voor deze toelage komt uit
het NPO. Het wordt uitgekeerd voor de schooljaren 21/22 en 22/23.
Bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters schoolleiders 21/22
Eind 2020 is het in 2014 afgesloten bestuursakkoord PO afgelopen. Op grond daarvan werden via de
Regeling prestatie box primair onderwijs 2015–2020 aan de scholen middelen beschikbaar gesteld voor
doelen ten aanzien van de kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Met ingang van schooljaar 2021–2022
worden een deel van de middelen uit het bestuursakkoord door middel van onderhavige regeling verstrekt
voor professionalisering en begeleiding van startende leraren en schoolleiders. Scholen ontvangen op grond
van deze regeling per leerling een bedrag.
De verstrekking van de middelen draagt bij aan professionalisering van personeel en de begeleiding van
startende leraren en schoolleiders. De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft
instemmingsrecht op de besteding van de middelen voor professionalisering van personeel en de
begeleiding van starters en schoolleiders.
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 2021 bedroegen de kosten voor uitkeringen na ontslag € 17.880. Dit zijn geen kosten die in 2021
veroorzaakt zijn maar het zijn nog verrekeningen uit het verleden.
Aanpak werkdruk
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.
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 ont zorgt door het gros van
taken over te nemen die gaan over het (mede) organiseren van activiteiten die anders in werkgroepen plaats
zouden moeten vinden.
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Strategisch personeelsbeleid
In 2020 is een start gemaakt met het strategisch personeelsbeleid welke in 2021 verder uitgewerkt is en
gedeeld met de gehele organisatie. De koers van Akkoord!-PO en het strategisch personeelsbeleid is
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 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. Bij alles wat we oppakken, toetsen we of dit past bij de
gestelde speerpunten en bijdragen aan de visie en ambitie die we voor ogen hebben bij P&O.
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 zijn in een personeelshandboek. Iedere
medewerker van Akkoord!-PO kan deze digitaal, en in een app, eenvoudig inzien. Uiteraard is dit besproken
en afgestemd met diverse lagen uit de organisatie, zoals de directeuren, staffunctionarissen en de GMR.

Thema’s uit het strategisch personeelsbeleid zijn en worden integraal opgepakt en uitgewerkt. Denk hierbij
aan de vitaliteit van de medewerkers op basis van het Huis van Werkvermogen. Momenteel wordt er door
een werkgroep gewerkt aan een nieuwe gesprekscyclus; van functionerings- en beoordelingsgesprekken
naar ontwikkel- en waarderingsgesprekken gebaseerd op het Huis van Werkvermogen in combinatie met het
Waarderend Kader. Voor dit gehele traject geldt schooljaar 2021/2022 als pilotjaar en wordt hetgeen wat in
de praktijk wordt toegepast continu gemonitord, geëvalueerd en daar waar nodig aangepast.
Het strategisch personeelsbeleid gaat om de P&O koers van 2021-2023, welke dezelfde looptijd heeft als het
Koersplan van Akkoord!-PO (2019-2023). Een (ver)nieuw(d) Koersplan van Akkoord!-PO betekent ook een
(ver)nieuw(d) Koersplan van P&O, deze zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het strategisch
personeelsbeleid dient ondersteunend en afgestemd te zijn op het Koersplan van Akkoord!-PO, zoals nu ook
het geval is.
Covid-19
Ook het afgelopen jaar was voor eenieder weer een bijzonder jaar. Een jaar waarin scholen wederom
gesloten zijn geweest en leerkrachten afstandsonderwijs diende te verzorgen. Maar ook een jaar waar veel
gevraagd is van alle medewerkers rondom het test- en quarantainebeleid en de gevolgen hiervan op de
scholen. Dit was van grote invloed op de continuïteit op de scholen en de flexibiliteit van onze medewerkers.
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. Vervangingen konden voor het overgrote deel door de eigen medewerkers en de medewerkers van de
vervangerspool opgevangen worden. Uiteraard zijn er ook situaties ontstaan bij de scholen van Akkoord!-PO
waarbij klassen naar huis zijn gestuurd waarbij er op afstand les is gegeven.
Personeelskengetallen kunt u vinden door hier 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, maar een middel om te leren en om samen te
werken. Het gebouw dient het primair proces te ondersteunen. Schoollocaties worden gezien als een
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 2021 is na een zeer uitgebreid voorbereidingstraject de (ver-)nieuwbouw van IKC de Koperwiek, locatie
Broekhofstraat, voortvarend ter hand genomen. De opleverdatum van de gerenoveerde schoollocatie met
nieuwe gymzaal is naar verwachting in mei 2022. Dit is later dan aanvankelijk voorzien. De belangrijkste
oorzaak hiervoor is de noodzakelijk wissel van aannemer gedurende het proces in 2021.
Overig lopende ontwikkelingen zijn:
● de tijdelijke omgevingsvergunning voor de huidige locatie van de school in Maasbree is in 2021
verlengd in afwachting van een toekomstbestendige nieuwe locatie. Laatstgenoemde is vooralsnog
voorzien in 2023.
● De Toermalijn wordt in 2022-2023 duurzaam gerenoveerd waarbij rekening wordt gehouden met de
functionele aanpassingen die de reeds ingezette doorontwikkeling naar een IKC vraagt. De
voorbereidingen hiertoe zijn in 2021 in gang gezet.
Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen
Met de afzonderlijke gemeenten zijn –dan wel 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.
Eind 2020 is met de diverse onderwijs-partijen 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 maatwerk. In samenspraak met de nieuwe accountant van Akkoord!PO wordt in 2022 de rechtmatigheid van de genoemde budgetovereenkomst tegen het licht gehouden en
waar nodig aanvullend herijkt in samenspraak met de gemeente Venlo en overige onderwijsbesturen.
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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 2021, enkel een
sluitende exploitatie is niet bereikt. Er is sprake van een fors overschot. Dit moet in relatie gezien worden tot
de bestemmingsreserve die door en voor NPO wordt gevormd. In 2021 heeft Akkoord!-PO ruim € 800.000
NPO middelen ontvangen. Een groot deel van dit geld wordt nog ingezet tot en met juli 2025. In die zin is het
dus geen overschot.
Van het overschot van € 747.000 op de exploitatie wordt € 493.000 in een bestemmingsreserve gezet om
nog uit te geven voor NPO (inlopen van vertragingen die leerlingen opgelopen hebben vanwege Corona).
Het resultaat dat daarna resteert wijkt +1,7% af van begroot (resultaat +€ 253.000 gedeeld door totale baten
begroot € 15,2 miljoen).
Opstellen (meerjaren)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 personele en materiële 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 directeurbestuurder, 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.
Investeringsbeleid
Jaarlijks maakt elke schooldirecteur een investeringsplan. Net als bij de exploitatiebegroting is het
uitgangspunt ‘wat is nodig’ en niet ‘wat is beschikbaar’. Het investeringsplan wordt door de afdeling
financiën doorgerekend naar afschrijvingslasten, om te zien of de school de lasten kan dragen. In een
gezamenlijk overleg met de directeur-bestuurder en financiën wordt de investeringsbegroting van elke
school besproken en vastgesteld. Bovenschools geeft de directeur-bestuurder en de staffunctionaris
bedrijfsvoering input voor de bovenschoolse ICT begroting.
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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.
Akkoord!-PO kent geen beleggingen en leningen en maakte tot 3 december 2020 gebruik van twee
spaarvormen: de vermogensspaarrekening en de bedrijfsspaarrekening. Vanaf dat moment is,
vanwege de negatieve rente die de Rabobank berekent, in samenspraak met het toezichthoudend bestuur
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.

schatkistbankieren
vermogensspaarrekening
bedrijfsspaarrekening
rekening courant
kasmiddelen scholen
totaal

€
€
€
€
€
€

31-12-2021
rente
saldo
5.837.271 0,00%
39.339 *
572
5.877.182

€
€
€
€
€
€

31-12-2020
rente
saldo
3.657.528 0,00%
53.449 *
483
3.711.460

* alle schoolbanken en bankrekeningen TSO/Ouderbijdragen

Coronacrisis
De coronacrisis heeft in 2020 en 2021 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 en mondmaskers),
reproductie en telefoonkosten. De energielasten zijn aanzienlijk gestegen ten opzichte van vorig jaar. In 2020
waren de energielasten incidenteel lager vanwege schoolsluitingen. In 2021 zijn ze hoger vanwege de
ventilatievoorschriften. Dit zal voorlopig zo blijven.
Veel activiteiten in het kader van culturele vorming konden niet doorgaan. Scholing vond zowel online als
fysiek plaats.
De coronacrisis heeft er niet toe geleid dat we voorzichtiger begroten in onze meerjarenbegroting.
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Nationaal Programma Onderwijs
Voor de inzet van de NPO middelen 21/22 is onderstaand plan opgesteld:
bovenschools personeelsbudget
bovenschools scholingbudget (o.a. Akkoord Academie)
op school
resterend bedrag per school in te zetten
totaal NPO € 700 per lln:

€ 750.000,00
€ 116.609,00
€ 650.000,00
€ 1.516.609,00

op school

€

achterstandspunten € 251,16 per lln (enkele scholen)

287.083,41

De GMR heeft ingestemd met dit plan en dus de besteding van bovenschoolse middelen. Zoals reeds in
paragraaf 2.1 onderwijs & kwaliteit vermeld, is er ingezet op uitbreiding van het totale personeelsbestand
voor zo’n € 750.000. Dit nieuwe personeel werd zo rechtstreeks ingezet binnen de scholen t.b.v. de
uitvoering van ieders schoolprogramma. Daarnaast richtte Akkoord!-PO zich bij de te kiezen interventies ook
op gezamenlijke deskundigheidsbevordering van het totale (onderwijs)personeel. Er is binnen Akkoord!-PO
hiertoe een “Akkoord!-Academie” opgestart, van waaruit scholing wordt gedaan. Hieraan werd een budget
van €116.609 gekoppeld.
Totstandkoming schoolprogramma’s
Om een goede keuze te kunnen maken uit de “menukaart”, heeft op alle scholen een schoolscan
plaatsgevonden. Vanuit deze analyse zijn vervolgens school specifiek de meest effectieve interventies
gekozen. Verdeeld over de Akkoord!-scholen komen alle interventies aan bod. Het aantal ligt tussen drie en
alle zes interventies. In onderstaand overzicht is het aantal gekozen soorten interventies op stichtingsniveau
inzichtelijk gemaakt.

Bij de totstandkoming van de plannen zijn personeel, ouders en MR, daar waar mogelijk betrokken:
- Informatieverstrekking (alle ouders en teamleden)
- Inspraak bij planvorming (teamleden en MR)
- Betrokken bij besluitvorming (teamleden en MR)
Op bijna alle scholen zijn de teamleden nauw betrokken geweest bij de planvorming. Op één school is het plan
mede door de KC’ers ontwikkeld en vervolgens voorgelegd aan het team en de MR.
Alle MR-en hebben instemming gegeven op de plannen.
Het overgrote deel van de toegekende middelen is ingezet op schoolniveau. Vanuit de doelstelling
“Duurzame kwaliteitsverbetering van het onderwijs” is een deel van de NPO-middelen ingezet voor de start
van de Akkoord!-Academie: “alles wat door Akkoord!-PO voor medewerkers van meerdere scholen wordt
georganiseerd en gefaciliteerd met betrekking tot verdere expertise-ontwikkeling”.

22

Eerste resultaten
Ondanks de relatief korte looptijd van het programma tot op heden, zijn de eerste, weliswaar wisselende,
resultaten zichtbaar. Sommige vertragingen zijn ingelopen, maar zijn weer opgevolgd door nieuwe
vertragingen als gevolg van quarantaine, lockdown en algehele onrust door Corona.
Reeds gevolgde scholing heeft direct effect in deskundigheid. Voor scholing met een langere doorlooptijd zijn
de effecten nog niet zichtbaar. Ook de kwaliteit van het beweegonderwijs is toegenomen.
Inzet personeel niet in loondienst (PNIL)
Naast de inzet van eigen personeel is gebruik gemaakt van extern personeel. In verhouding tot de totaal
gemaakte kosten over 2021 voor NPO is het percentage PNIL 7,5%.
Ondanks het feit dat Akkoord!-PO weinig problemen heeft gekend ten aanzien van personeel, is bij de
uitvoering van sommige interventies gekozen voor extern personeel. Dit vanwege het specialistische dan wel
tijdelijke karakter van de inzet. Er is met name ingezet op het gebied van vakleerkrachten muziek en
beweging (LO). Daarnaast zijn twee medewerkers ingehuurd vanuit de kinderopvang voor extra
ondersteuning in de groepen.
Interventies
Besteding in €
A. Meer onderwijs om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te
0
spijkeren
B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren
49.300
C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
21.100
D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
53.100
E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning
90.900
F. Faciliteiten en randvoorwaarden
95.400
G. Overig: bestemmingsreserve NPO
493.200
Voor de middelen die we in 2021 ontvangen hebben maar niet in 2021 konden uitgeven, maar wel binnen de
verlengde looptijd van het programma (tot 1 augustus 2025), is een bestemmingsreserve opgenomen.
Allocatie middelen
Vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging m.i.v. 1 januari 2023 wordt de allocatie van middelen
herzien.
Tot en met schooljaar 21/22 en kalenderjaar 2022:
● Akkoord!-PO hanteert de volgende uitgangspunten voor het verdelen van de middelen over de onder
haar 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 gebeurt 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
● Gehanteerde uitgangspunten voor de verdeling over de scholen, werden reeds jarenlang gehanteerd.
Daarover vond geen besluitvorming meer 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),
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●

MOP (onderhoudsuitgaven gebouw en tuin), WA verzekering en Bedrijfsgezondheidszorg. Het onderdeel
Cultuureducatie van de Prestatiebox bekostiging (€ 16,86 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 betaalt.
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 (21/22).

Vanaf schooljaar 22/23 en kalenderjaar 2023 (na invoering vereenvoudiging bekostiging):
 De teldatum verschuift van 1 oktober naar 1 februari. Dit zal nog wat onwennig blijven mede omdat
gemeenten en bedrijven die prognoses opstellen (voorlopig) met 1 oktober blijven rekenen.
 De bekostiging kent één bedrag per leerling. Er is geen onderscheid meer in personele- en materiële
bekostiging. Van dit bedrag wordt 18% gereserveerd voor materiële uitgaven.
 Akkoord!-PO blijft het solidariteitsprincipe hanteren. De ene school heeft een kleine plus, de ander
een kleine min. Voor de stichting als geheel moet de begroting sluitend zijn.
 Baten voor passend onderwijs worden verdeeld op basis van leerlingaantal per school
 De totale bekostiging minus 18% voor materieel, wordt ingezet voor personeel. Dit 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.
 De 18% voor materieel gaat geheel naar de scholen onder aftrek van de onderdelen die
bovenschools betaald worden, zoals onderhoud(sbeheer), bedrijfsgezondheidszorg en
beheer&bestuur. Alle zaken die niet beïnvloedbaar zijn door de scholen worden bovenschools
betaalt.
 De personele lasten van bestuurskantoor bedragen € 815.000 (22/23).
Onderwijsachterstandsmiddelen
● In 2021 hebben 4 scholen onderwijsachterstandsmiddelen ontvangen voor in totaal € 730.000. De
onderwijsachterstandsmiddelen (OAB-middelen) zijn over de scholen verdeeld volgens de verdeling
vanuit de Rijksoverheid, dus op basis van de scores van het CBS. 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.
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Prestatiebox
De middelen voor de prestatiebox zijn bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van
leraren en schoolleiders en cultuureducatie. Sinds de vaststelling van het bestuursakkoord worden
talentontwikkeling en doorgaande ontwikkellijnen ook genoemd. Er is sprake van overlap tussen die
onderwerpen.
De prestatiebox is m.i.v. schooljaar 2021/22 vervallen.
Hoe zijn de middelen (tot augustus 2021) van de prestatiebox ingezet?
Akkoord!-PO geeft meer geld aan deze onderwerpen uit dan er (via de prestatiebox) binnenkomt. Voor
cultuureducatie geeft de stichting een vast bedrag bovenschools uit voor de instandhouding van Cultuurpad
en hebben de scholen ieder een activiteitenbudget. De professionalisering van leraren is een grote
kostenpost die veelal op schoolniveau wordt ingevuld. Akkoord!-PO vult actief tenminste de helft van de
uren voor professionalisering op teamniveau in. Daarnaast houdt Akkoord!-PO het bovenschoolse netwerk
voor Kwaliteitscoördinatoren (voormalige IB-ers) in stand. Dit is behalve als kennisnetwerk ook bedoeld als
beleidsuitvoerend netwerk om de strategische doelen van Akkoord!-PO te realiseren. Vanaf het schooljaar
2015-2016 staat die scholing mede in het teken van registratie in het directeurenregister. In 2020 zijn alle
L11-leerkrachten collectief geschoold aan de hand van het CBE-traject dat eerder al door de directeuren is
gevolgd. Alle medewerkers nemen jaarlijks deel aan een inspirerende personeelsmiddag.
Op het gebied van doorgaande ontwikkellijnen is Akkoord!-PO ook actief in het scheppen van de juiste
randvoorwaarden. Op elke school wordt tenminste voor 2½ dag per week een kwaliteitscoördinator
aangesteld, ook als de formatie van de school dat op basis van het aantal leerlingen niet vanzelf mogelijk
maakt. Bovenschoolse ondersteuning wordt mogelijk gemaakt door de bovenschoolse
ondersteuningscoördinator (BOC-er) die de ondersteuning tussen onze scholen en de bovenschoolse
voorzieningen zoals het Samenwerkingsverband PO beheert.
Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders
Eind 2020 is het in 2014 afgesloten bestuursakkoord PO afgelopen. Op grond daarvan werden via de
Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015–2020 aan de scholen middelen beschikbaar gesteld voor
doelen ten aanzien van de kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Met ingang van schooljaar 2021–2022
worden een deel van de middelen uit het bestuursakkoord door middel van onderhavige regeling verstrekt
voor professionalisering en begeleiding van startende leraren en schoolleiders. Scholen ontvangen op grond
van deze regeling per leerling een bedrag. Voor schooljaar 2021–2022 € 92,06. Dus voor augustus t/m
december 2021: € 82.969
De doelstelling van deze bekostiging is dat het personeelsbeleid bijdraagt aan de professionele ontwikkeling
en de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen en
de wensen en behoeften binnen de scholen. Het bestuur besluit gemeenschappelijk met de
personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad over de inzet van de middelen. Dit thema is binnen
Akkoord!-PO meermaals uitvoerig besproken in het directeurenoverleg.
Hierop volgend hebben alle directeuren afzonderlijk dit thema besproken binnen de eigen MR. Hierbij is
instemming gevraagd, en gekregen, van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraden om de
middelen in schooljaar 21/22 op dezelfde manier in te mogen zetten als dat we tot die tijd hebben gedaan.
Concreet betekent dit via het scholingsbudget op schoolniveau, bovenschoolse scholing, maar uiteraard ook
via personele inzet. Daarnaast is er het afgelopen schooljaar binnen Akkoord!-PO een startersnetwerk
opgericht. Als lerende organisatie waarin het sociaal kapitaal verbindt, zal Akkoord!-PO 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 ze
zichtbaar en benutten kwaliteiten om goed en eigentijds onderwijs te verzorgen. Uitgangspunten hierbij zijn;
introductieplan nieuwe leraar, oprichten en uitvoeren van starters- en coachingsnetwerk en in
gezamenlijkheid op weg naar basisbekwaam.
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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 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
- jaarlijkse herijking risico analyse
- 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 2022.
De belangrijkste conclusie is dat er geen urgente risico’s spelen. Er zijn enkele middelgrote en lage risico’s.
●

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?
▪

▪

26

Op 24 februari 2022 werd de wereld opgeschrikt door de oorlog in Oekraïne. Er is nog geen
einde in zicht. De oorlog zorgt voor economische onzekerheid. Sancties en schaarste leiden tot
stijgende prijzen en vertragingen in leveringen of zelfs het uitblijven ervan. Energie- en
brandstofprijzen zijn tot recordniveaus gestegen. De oorlog gepaard met meer digitale aanvallen,
maar er is (nog) geen verhoogde dreiging voor onder andere de scholen. Vluchtelingen komen
ook naar Nederland. Mogelijk betekent dat voor sommige scholen opvang en groei.
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. Forse subsidies ontvangen en herstelprogramma’s zijn
in werking.
Met de Wet vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs die per 1 januari 2023 ingaat, wordt
de bekostiging voor scholen voor basisonderwijs eenvoudiger, minder sturend en beter
voorspelbaar. Uit de door de overheid beschikbaar gestelde rekenmodellen “Indicatie
herverdeeleffecten” blijkt dat het effect op stichtingsniveau minimaal is. Op schoolniveau zijn er
wel afwijkingen. Vanwege de overgangsregeling zal dit effect pas over 3 jaar volledig merkbaar
zijn. Gedurende die periode zal per school de impact inzichtelijk gemaakt worden en eventuele
bijsturing plaatsvinden.
De invoering van de nieuwe methodiek voor de voorziening groot onderhoud. Deze wijziging zou
per 1 januari 2023 doorgevoerd moeten worden. Omdat helderheid over de definitie groot
onderhoud nog ontbreekt wordt dit waarschijnlijk uitgesteld tot 1 januari 2024. De andere
presentatie leidt niet tot wijzigingen in kasstromen, maar wel tot verschuivingen in vermogen
(EV->VV). Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. De verwachting is dat de nieuwe
methodiek zal leiden tot substantieel hogere voorzieningen en daardoor tot lagere reserves
(eigen vermogen). Daarmee beïnvloedt het ook de kengetallen en de hoogte van de
signaleringswaarde van OCW voor (mogelijk) bovenmatige reserves.
Onvoldoende leerlingen de school Maasbree. De school wordt in stand gehouden o.b.v.
gemiddelde schoolgrootte.
Renovatie schoolgebouwen. Zo veel mogelijk anticiperen op of voorkomen van financiële
gevolgen.
ICT risico’s zoals cybercriminaliteit en privacy risico’s (o.a. Google G-Suite en Microsoft) vormen
een steeds grotere bedreiging en zijn de keerzijde van steeds verdergaande digitalisering.
Het lerarentekort leidt tot nu toe bij Akkoord!-PO 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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Domein
Risico
1. Bestuur en Organisatie Nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen) m.i.v. 1 juli 2021
Fraude

Maatregel
Gedekt onder bestuurders aansprakelijkheidsverzekering
Processen zodanig inrichten om fraude, onjuistheden en
overtreding van wet- en regelgeving te voorkomen
Instructies. Controle door 2e persoon

2. Onderwijs en Identiteit Ontoereikende leerlingadministratie wat
betreft bekostiging
Onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens-digitaliseren persoonsgegevens
-centraliseren opslag
-enkel geautoriseerde toegang en 2 stapsverificatie
-termijnen van vernietiging volgen
-medewerkers wijzen op vertrouwelijk karakter
-protocollen opstellen voor personeels- en
leerlingenadministratie
3. Financiën

geen bekostiging fusie 1-8-2016 Ontdekking
met Harlekijn
De (AO/IC) administratieve organisatie en
interne controle is niet op orde
Onrechtmatige bestedingen door
ontbreken functiescheiding

Verjaringstermijn verlopen 1-8-2021. Geen risico meer.

Opbouw en beheer van personeelsdossiers
schiet tekort
Modernisering Participatiefonds
(werkloosheidskosten beheersen)
Niet voldoen aan participatiewet.

Personeelsdossiers zijn allemaal gedigitaliseerd en gecheckt.
Dossiers zijn zoveel als mogelijk compleet gemaakt.
Invoering 1 aug. 2022.
Doelsteling Akkoord: behoud van personeel.
Voldoen aan participatiewet(wettelijk quotum voor de
banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking).
Regeling gaat in per 2026.
De vervangerspool loopt en is een succes. Er wordt gewerkt
met een vernieuwende manier van arbeidsmarktcommunicatie zodat we ons goed kunnen profileren in deze tijd van
arbeidsmarktkrapte. Tevens bieden we andersoortige
trajecten aan, zoals ‘versneld voor de klas’.
Mutatieprocessen zoveel mogelijk digitaliseren en actueel
houden.
Leegstand voorkomen
Zoveel mogelijk anticiperen op of voorkomen financiële
gevolgen

Digitalisering processen en actief geïmplementeerd. Up-todate houden.
Volledige controle (4-ogen principe) door schooldirecteuren
op schoolgelden. Steekproeven en periodieke controles door
stafmedewerker financiën voor de schoolgelden. Door de
directeur bestuurder voor de stafmedewerker financiën
Instabiliteit in bekostiging
Conservatief begroten, actief monitoren en flexibiliteit in
bezetting.
Onvoldoende aantal leerlingen de school
Kwaliteit op orde en snel groeien. Gebruik maken van
gemiddelde schoolgrootte om in stand te houden
Strikte interpretatie (per component) leidt Nieuwe methodiek invoeren wanneer verplicht (nu voorzien
tot fors grotere voorziening groot
1-1-2024).
onderhoud en/of verschuiving EV->VV
Verbouwingskosten Beste BV
Risico wordt elk jaar lager. Het risico is nu nog €31.205. Dit
(kinderopvang Koperwiek) voorgeschoten. moet in 5 jaar worden terugbetaald.
Wordt in 10 jaar terugbetaald
Modernisering (vereenvoudiging)
Vooralsnog geen risico. Minimale effecten voorzien. Invoering
bekostiging kan leiden tot minder
1-1-2023
bekostiging
Transitievergoeding
Voorkoming transitievergoeding o.a. door vervangerspool
4. Personeel

Leraren tekort

Digitalisering personeelsadministratie
5. Huisvesting, facilitaire
dienstverlening en ICT

Leegstand
Renovatie schoolgebouwen
Beroepsprocedure (ver)nieuwbouw IKC de
Koperwiek
Cybercriminaliteit
Privacy risico’s Google G-Suite

Voldoen aan alle verzoeken tot (verdere) onderzoeken in de
bezwaarschriftenprocedure
Gebruik van 2 staps verificatie en andere maatregelen

Overeenkomst met Google getekend. Blijven volgen dat
Google risico’s zoveel mogelijk wegneemt en G Suite for
Education veilig gebruikt kan worden.
Privacy risico’s Microsoft teams
Voorgestelde maatregelen uitvoeren.
Stijgende energieprijzen, mogelijk
Daar waar mogelijk energiebesparende maatregelen treffen,
schaarste en veel meer verbruik door extra zoals aanschaf zonnepanelen.
ventilatie-eisen tijdens coronapandemie.
Zwart = laag risico
Blauw = middelgroot risico
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3. Verantwoording financiën
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van Akkoord!-PO. 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 aan bod.

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
Leerlingen
Aantal leerlingen per 1 oktober

Aantal leerlingen per 1 februari

2020

2021

2022

2023

2024

2163

2100

2127

2120

2105

2020

2021

2022

2263

2251

2192

2023

2024

Klik hier voor de prognose van leerlingaantallen per school.

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
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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'.
De extra aandacht voor zichtbaarheid van onze openbare scholen werd met ingang van 2021 actief ingevuld
met een aangescherpt en geprofessionaliseerd marketing- en arbeidsmarktcommunicatie-plan. Daarbij werd
afgeweken van de standaard-boodschap op Social media, standaardadvertenties en zal in 2022 de website
en overige vormgeving op een meer prikkelende manier worden vormgegeven. De kernwaarden voor het
openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeten, spelen daarbij een cruciale rol. Voor wat
betreft de resultaten stuurt Akkoord! vanaf 2021 nog nadrukkelijker middels bewezen onderwijsinterventies
(evidence based) en de concrete leer- en ontwikkel resultaten per school 'uitventen'; laten zien dat je goed
bent!
FTE
2020
definitief

2021
definitief

2022
prognose

2023 *
prognose

2024 *
prognose

Bestuur / management
Onderwijzend personeel (OP)
Ondersteunend personeel (OOP)
Inzet NPO (OOP&OP)
Totaal

13,6
126,5
19,4
159,4

11,9
119,6
19,0
15,3
165,9

12,7
129,5
18,6
15,4
176,1

14,3
129,5
18,6
10,0
172,4

15,1
129,5
18,6
5,0
168,2

Vast dienstverband
Tijdelijk dienstverband

89%
11%

85%
15%

85%
15%

85%
15%

88%
12%

Aantal FTE per 31 december

*Overnames of stichten van nieuwe scholen zijn hierin niet meegenomen
De eerder genoemde krapte op de arbeidsmarkt beïnvloedt de ontwikkeling van het aantal FTE ook de
komende jaren binnen Akkoord!-PO Door gericht te investeren in aantrekkelijk werkgeverschap, het
innovatief experimenteren met werving-, selectie- en loopbaantrajecten, en het merk Akkoord!-PO
nadrukkelijker in de markt te positioneren, verwacht het bestuur dit ook de komende jaren, op adequate
wijze te kunnen adresseren.
Begin 2020 heeft Akkoord!-PO 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. Deze subsidie liep door in 2021.
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3.2 Staat van baten en lasten en balans
Staat van baten en lasten
Realisatie

Begroting

Realisatie

Begroting

Raming

Raming

2020

2021

2021

2022

2023

2024

€

13.946.254 €

13.605.087 €
€

14.131.458 €
803.045 €

€

29.478 €

21.108 €

20.677 €

€
€

322.126 €
14.297.857 €

279.140 €
13.905.335 €

€

12.429.060 €

€

Huisvestingslasten €

BATEN
Rijksbijdragen
NPO
Overige
overheidsbijdrage
n en subsidies
Overige baten
TOTAAL BATEN
LASTEN
Personeelslasten
NPO
Afschrijvingen

Instellingslasten
NPO
TOTAAL LASTEN
SALDO
Saldo baten en
lasten
Saldo financiële
baten en lasten
TOTAAL
RESULTAAT
Ontvangen baten
CAO-compensatie
Resultaat zonder
CAO-effecten

13.272.630 € 13.668.641 €
1.124.264 €
684.609

Verschil
2021 t.o.v.
begroting'21

13.703.239

€
€

526.371 €
803.045 €

185.204
803.045

20.823 €

20.883

€

-431 €

-8.801

290.012 €
15.245.192 €

278.913 €
266.121 €
14.696.435 € 14.640.194 €

218.002
13.942.124

€
€

10.872 €
1.339.857 €

-32.114
947.335

11.776.747 €
109.000 €
319.275 €

11.638.558 € 11.896.075 €
1.124.264 €
684.609
328.470 €
344.232 €

11.788.660

307.362 €

11.698.391 €
€
328.283 €

340.199

€
€
€

78.356 €
109.000 €
-9.009 €

-652.313
109.000
11.913

20.628 €

1.111.723 €

984.021 €

1.196.943 €

1.173.196 €

996.898 €

1.018.588

€

212.922 €

85.220

€

807.080 €

977.857 €

999.311

14.655.224 €

909.701 €
183.070
14.494.736 €

974.520 €

€

889.354 €
€
13.900.050 €

15.239.008 € 14.899.671 €

14.146.758

€
€
€

20.347 €
183.070 €
594.686 €

102.621
183.070
-160.488

€

-357.367 €

5.285 €

750.456 €

-542.573 €

-259.477 €

-204.634

€

745.171 € 1.107.823

€

-2.372 €

-5.285 €

-3.891 €

-4.575 €

-4.455 €

-4.155

€

€

-359.739 €

0 €

746.565 €

-547.148 €

-263.932 €

-208.789

€

€

222.519 €

€

-137.220 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0 €

746.565 €

-547.148 €

-263.932 €

-208.789

resultaatbestemming
bestemmingreserve NPO personeel
bestemmingreserve NPO materieel/schoolbudgetten
bestemmingreserve NPO

€
€
€

2021
-203.500 €
-289.533 €
-493.033 €

2022
-72.500 €
100.000 €
27.500 €

2023
11.000 €
100.000 €
111.000 €

2024
167.368
60.000
227.368

resultaat na resultaatbestemming

€

253.532 €

-519.648 €

-152.932 €

18.579

Verklaringen voor de belangrijkste verschillen zijn opgenomen op de volgende pagina’s.
Klik hier voor het uitgebreide exploitatieoverzicht 2021

1.394 €

-1.519

746.565 € 1.106.304

€

-

€

-222.519

€

746.565 €

883.785

Noot: realisatie 2020 eenmalige uitkering personeel feb. 2020. Resultaatverdeling: inzet bestemmingsreserve van € 222.519
Noot: van het resultaat van 2021 € 746.565 wordt € 493.033 in een bestemmingsreserve NPO gezet
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Verschil 2021
realisatie
t.o.v. 2020

De verklaring voor de belangrijkste verschillen tussen het resultaat van 2021 en de begroting 2021
Verschil 2021
t.o.v. begroting
2021

Belangrijkste verschillen realisatie 2021 t.o.v. begroting 2021

Rijksbijdragen

€

526.371

€
€
€
€
€
€
€

NPO

€

803.045

€

€

-431

€

10.872

TOTAAL BATEN

€

1.339.857

Personeelslasten

€

78.356

NPO
Afschrijvingen
Huisvestingslasten

€
€
€

109.000
-9.009
212.922

Instellingslasten

€

20.347

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten

NPO
TOTAAL LASTEN
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€
€

183.070
594.686

€
€
€
€
€
€

368.000
-160.000
85.000
42.000
96.000
41.000
56.000

actuele (indexering) regelingen bekostiging personeel en P&A
prestatiebox (€ 23.000 index. regeling 20/21 en -€ 183.000 einde regeling 1-8-21)
nieuwe regeling professionalisering starters en schoolleiders (tot 1-8-21 onderdeel van prestatiebox)
samenvoeging bekostiging niet begroot
bijzondere bekostiging asielzoekers en vreemdelingen (regeling uitgebreid miv 1 mei 2021)
personele groeibekostiging (2021 € 71.000, 2020 € 30.000)
SWV Passend Onderwijs (nabetaling 20/21 € 33.000, eenmalig € 10.000 minder inkoop, hogere baten
€13.000)
803.000 subsidie NPO:
NPO regulier 21/22 aug t/m dec 2021 5/12*€ 1.516.609 = € 631.920
NPO onderwijs achterstanden 21/22 aug t/m dec 2021 5/12*€287.083 = € 119.618
NPO tijdelijke arbeidsmarkttoelage loon +8% (Toermalijn) 5/12*€ 123.617 = € 51.507

6.000
4.000
15.000
-27.000

verhuur (extra ruimte aan Beste 2.0 BV Koperwiek)
detachering personeel naar Beste 2.0 nieuwe afspraken gemaakt
Partnerschap Opleiden in school (vergoeding begeleiding stagiaires) niet begroot
subsidies (muziek, NT2 Beesel, LOF, vervanging schoolleiders, inhaal- en ondersteuning, Extra Hulp voor de
Klas, project leerkracht)
13.000 overige baten (Loyalis vergoedingen ziekte kosten)
1.342.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

116.000
23.000
-5.000
-20.000
-55.000
20.000
14.000
-16.000
-8.000
10.000
109.000
-9.000
200.000
44.000
-25.000
-3.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€

-3.000
23.000
18.000
5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000

€
€

-4.000
27.500

€
€
€

-24.000
183.000
595.500

loonkosten (o.a. pensioenlasten)
voorziening jubilea (o.a. CAO +2,25% en ambtsverleden gevuld)
spaarverlof (in 2021 stop sparen en 20/21 start opname)
extern personeel (€ 14000 AB miv 1-8-21 eigen personeel ipv inhuur, € 6000 te hoog begroot scholen)
scholing (veel scholingsuitgaven betaald van NPO middelen en te hoog begroot o.a. E-Wise)
bedrijfsgezondheidszorg (nieuwe Arbodienst € 10.000 en coronatesten € 10.000)
personele verzekeringen (hogere loonsom en naverrekening 2020 € 6.000)
frictiebudget (minder nodig dan begroot)
minder: kantine (corona) € 3000, werving € 2000, vrijwilligers € 3500 de school
overige personeelskosten (bloemetje Corona inzet € 3500, dag vd leraar € 2500, Maasveld € 2500)
loonkosten t.l.v. NPO
afschrijvingen leermethoden (veel investeringen zijn uitgesteld naar 2022)
extra dotatie onderhoudsvoorziening
exploitatielasten College Den Hulster ivm renovatie Koperwiek Broekhofstr
schoonmaak (te hoog begroot o.a. minder hygiëne aanschaf € 20.000 en incidentele credit € 4.500)
energie (€ 20.000 Koperwiek Broekhofstraat geen verbruik ivm verbouwing, andere scholen samen
€ 17.000 meer kosten a.g.v. ventilatie voorschriften Corona)
onderhoud
ICT software (€ 15.000 scholen te laag begroot, € 7.000 Animaties professioneel kapitaal niet begroot)
leermiddelen
reproductie (o.a. corona en € 1.000 dubbele vaste lasten ivm verbouwing Broekhofstr)
mediatheek (eenmalig ivm overgang van schooljaar naar kalenderjaar facturering biblio MaasenPeel )
deskundigenadvies (te hoog begroot)
onkostenvergoeding toezichthouders (geen btw meer op vergoeding toezichthouders)
vergaderkosten (ivm Corona meer externe locaties begroot dan noodzakelijk)
overige bestuurskosten (overschrijding € 7.000 omvormen bestuursvorm en zelfevaluatie. Minder ww
lasten € 12.000 dan begroot vanwege uitstel modernisering PF 1-8-2021 naar 1-8-2022)
culturele vorming (minder activiteiten 20/21 en 21/22 vanwege Corona)
overige onderwijslasten (€ 11.500 SWV passend onderwijs noodvoorziening hoogbegaafdheid, €3.000
vakleerkracht gym Triolier, € 6.000 project kansengelijkheid, € 5.000 STEAM, € 2.000 scholen)
-€ 20.000 afwikkelingsverschillen voorgaande jaren (afboeking vakantiegeld verschil 2016)
kosten subsidies NPO

De verklaring voor de belangrijkste verschillen tussen het resultaat van 2021 en het resultaat van 2020
Verschil 2021
t.o.v. 2020

Belangrijkste verschillen realisatie 2021 t.o.v. realisatie 2020

Rijksbijdragen

€

185.204

NPO

€

803.045

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

-8.801

€

€

-32.114

TOTAAL BATEN

€

947.335

€
€
€
€
€
€
€
€

4.000
-13.000
-32.000
-4.000
4.000
-7.000
16.000
949.000

Personeelslasten

€

-652.313

€
€
€
€

-382.000
-34.000
-26.500
-183.500

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-35.000
12.000
18.500
-18.000
-3.500
109.000
12.000
13.000
-14.000
100.000
-85.000
29.000
44.000
-13.000
4.000
6.500
6.500

€
€
€
€
€
€

2.000
7.000
-14.000
26.000
-4.000
12.500

€
€

-4.000
-17.000

€
€
€
€
€
€

4.000
4.000
4.000
10.500
4.000
28.000

€

33.500

€
€

183.000
-160.500

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten

NPO
Afschrijvingen

€
€

109.000
11.913

Huisvestingslasten

€

85.220

€

102.621

Instellingslasten

NPO
TOTAAL LASTEN
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€
€

183.070
-160.488

248.000
-168.000
85.000
45.000
-20.000
44.000
-37.000
-10.000
803.000

actuele (indexering) regelingen bekostiging personeel en P&A
prestatiebox (einde regeling 1-8-21)
nieuwe regeling professionalisering starters en schoolleiders (tot 1-8-21 onderdeel van prestatiebox)
personele groeibekostiging
lerarenbeurs (2021 geen, 2020 € 20.000)
bijzondere bekostiging asielzoekers en vreemdelingen (regeling uitgebreid miv 1 mei 2021)
SWV Passend Onderwijs (o.a. geen vereveningsmiddelen meer)
materiële instandhouding (MI) € 10.000 en geen MI groei in 2021 (€ 20.000 in 2020)
subsidie NPO:
NPO regulier 21/22 aug t/m dec 2021 5/12*€ 1.516.609 = € 631.920
NPO onderwijs achterstanden 21/22 aug t/m dec 2021 5/12*€287.083 = € 119.618
NPO tijdelijke arbeidsmarkttoelage loon +8% (Toermalijn) 5/12*€ 123.617 = € 51.507

-9.000 VEBO gelden in 2020 voor het laatst ontvangen (nieuwe opzet verkeerseducatie gemeente)
verhuur (extra ruimte aan Beste 2.0 BV Koperwiek)
detachering (2020 € 18.000 leerkracht naar Fontys 2021 niet meer. 2021 € 5.000 Beste BV meer uren)
overige baten (NT2 gem. Beesel – staan kosten tegenover)
overige baten (diverse subsidies)
overige baten (Loyalis vergoedingen ziekte kosten)
overige baten (vergoeding personeelslasten TSO bijdrage scholen, 1 school minder in 2021)
overige baten (overschot subsidie Extra Hulp voor de Klas 2021)

loonkosten (in 2020 eenmalige uitkering, 2021 veel loonkosten t.l.v. subsidies)
meer (zwangerschaps)uitkeringen
spaarverlof (in 2021 stop sparen en 20/21 start opname)
extern personeel (2020: inhuur PSA functie € 55.000, inhuur P&O functie € 36.000, inhuur leerkracht
€32.000, 2021: inhuur Driessen NT2 -€ 41.000, AB miv 1-8-21 eigen personeel ipv inhuur -€ 30.000, SchakelAkkoord Connect €12.000)
scholing (veel scholingsuitgaven betaald van NPO middelen in 2021)
bedrijfsgezondheidszorg (nieuwe Arbodienst)
personele verzekeringen (hogere loonsom en naverrekening 2020 € 6.000)
frictiebudget (minder nodig dan begroot)
minder reiskosten en werving
loonkosten t.l.v. NPO
afschrijving meubilair (Omnibus 5 lokalen en leerpleinen ingericht)
afschrijvingen ICT (investering Chromebooks alle personeelsleden €72.000 en Koperwiek € 82.000)
afschrijvingen leermethoden (veel investeringen uitgesteld van 2021 naar 2022)
extra dotatie onderhoudsvoorziening
verplaatsing unit Samensprong naar Omnibus in 2020
energielasten (substantieel hoger verbruik a.g.v. ventilatie voorschriften Corona)
exploitatielasten College Den Hulster ivm renovatie Koperwiek Broekhofstr
schoonmaak (minder aanschaf Koperwiek € 8.500 en incidentele credit € 4.500)
huur bestuurskantoor (meer mensen)
diverse posten onderhoud
administratiekantoor (2021 € 8.500 PSA heel jaar inhuur t.o.v. 2020 miv 1-8-2020) en accountantskosten € 2.000 (geen meerwerk in 2021)
telefoonkosten (veel mensen mobiele telefoonvergoeding gekregen ivm Corona)
onkostenvergoeding toezichthoudend bestuur (in '21 2 toezichthouders vergoeding via factuur, '20 1)
overige bestuurskosten (€ 18.000 minder uitkeringskosten verrekend in 2021)
leermiddelen
klein inventaris
ICT software lasten (2021: € 18.000 Schakel Akkoord Connect en € 7.000 animaties professioneel kapitaal
en -€ 11.000 minder uitgaven scholen)
mediatheek (eenmalig ivm overgang van schooljaar naar kalenderjaar facturering biblio MaasenPeel )
reproductie (2021: € 6.000 meer verbruik o.a. corona en € 1.000 dubbele vaste lasten ivm verbouwing
Broekhofstr. 2020: € 23.000 eenmalig Google Cloud Printing installatie scholen
contributies (veel schoolleiders zijn lid geworden van AVS in 2021) en abonnementen
medezeggenschapsraad (scholing)
verzekeringen (incident tussen 2 leerlingen)
culturele vorming (in 2020 weinig activiteiten a.g.v. Corona)
projecten (5-jarig bestaan de school. Geld is overigens gereserveerd ivm Corona festiviteiten uitgesteld)
overige onderwijslasten (€ 11.000 SWV passend onderwijs noodvoorziening hoogbegaafdheid, € 3.000
vakleerkracht gym Triolier, € 6.000 project kansengelijkheid, € 5.000 STEAM, scholen € 3.000)
afwikkelingsverschillen voorgaande jaren (incidentele posten 2021: vakantiegeld verschil 2016 €20.000,
incidentele post 2020: bonus/malus VF €56.000)
kosten subsidies NPO

Belangrijkste ontwikkelingen en aannames in de meerjarenbegroting:
Via het Nationaal Programma Onderwijs wordt er in totaal € 8,5 miljard geïnvesteerd om vertraging in te
halen en om leerlingen die het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door corona, te
ondersteunen. De maatregelen waren in eerste instantie bedoeld voor schooljaar 2021-2022 en 2022-2023.
In februari 2022 is de looptijd van het NPO met 2 schooljaren verlengd, dus tot en met 2024-2025. Er zijn
geen extra middelen beschikbaar; er is alleen meer tijd om die middelen in te zetten.
Voor het schooljaar 2021-2022 is ruim € 700 per leerling ontvangen, plus voor enkele scholen
onderwijsachterstandsmiddelen van ongeveer € 250 per leerling. Daarnaast een arbeidsmarkttoeslag voor
het personeel van de Toermalijn.
Voor schooljaar 2022-2023 is nu de inschatting dat voor de ondersteuning aan scholen voor de inzet van de
gekozen interventies een bedrag van € 500 per leerling beschikbaar komt. Dit wordt in het voorjaar van 2022
bekend.
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.
De toekomst
Het NPO kan soepel overvloeien in de maatregelen uit het coalitieakkoord. De regering wil structureel
investeren in goede leraren en schoolleiders, het vergroten van de kansengelijkheid en de kwaliteit van het
onderwijs. Daarvoor komt onder meer een Masterplan basisvaardigheden met structurele investeringen. Die
zijn echter nog niet bekend en daarom niet verwerkt in de meerjarenbegroting.
In de meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met onderstaande zaken omdat deze nog
onvoldoende concreet zijn.
 Permanente huisvesting de school in Maasbree op een toekomstbestendige nieuwe locatie (voorzien
in 2023)
 Duurzame renovatie van de Toermalijn in Tegelen (2022-2023) en (reeds ingezette) doorontwikkeling
naar een IKC
 Oprichting van een openbare school volgens een vernieuwend onderwijsconcept binnen de
gebiedsontwikkeling van het kazerneterrein in Venlo.
 Mogelijke overname van scholen en stichten van een nieuwe school in de gemeente Leudal.
Staat van baten en lasten: baten
Rijksbijdrage
▪ De bekostiging voor 2023 en 2024 is berekend volgens de huidige (oude) systematiek, omdat
o de modernisering/vereenvoudiging van de bekostiging per 1-1-2023 volgens de huidige
verwachtingen een minimaal effect heeft voor Akkoord!-PO
o er een overgangsregeling geldt. Het eerste jaar: 75% o.b.v. oude systematiek & 25% o.b.v.
nieuwe systematiek. Tweede jaar: 50% - 50%. Derde jaar 25% - 75%.
o in de vereenvoudigde bekostiging wordt de teldatum verschoven van 1 oktober naar 1 februari.
Echter gemeenten blijven (voorlopig) nog werken met 1 oktober gegevens. Derhalve is in de
berekeningen nog gebruik gemaakt van het aantal leerlingen op 1 oktober, omdat daarvan de
beste prognoses op schoolniveau bekend zijn.
- leerlingaantal 1-10-2022 op basis van verwachting februari 2022 schooldirecteuren.
- leerlingaantal 1-10-2023 en 1-10-2024 o.b.v. ontwikkeling conform schatting bureau
PVG (Planning Verband Groningen) februari 2022.
▪ De regeling personele bekostiging 22/23 d.d. 4 april 2022 en materiële instandhouding van 29
september 2021, zijn toegepast voor 2023 en 2024.
▪ Zowel de materiële als personele bekostiging zijn niet geïndexeerd in 2023 en 2024, omdat de lonen
ook niet geïndexeerd zijn. Beiden zullen uiteraard wel geïndexeerd worden, maar hebben per saldo
geen effect.
▪ De onderwijsachterstandsmiddelen (OAB) verdeelt het Rijk o.b.v. CBS scores. Deze worden jaarlijks
vastgesteld. In de MJB is gerekend met een gelijkblijvende score (en bedrag per score) omdat er (nog)
geen andere gegevens bekend zijn. Per school zien we de afgelopen jaren relatief grote verschillen.
Voor de stichting als geheel valt het verschil over de jaren, mee.
▪ De werkdruk middelen zijn in de regeling 2022-2023 opgehoogd naar € 260,76 per leerling. Ook voor
volgende jaren zijn deze zo verwerkt in de MJB. OCW zal de uitkering van werkdrukmiddelen op peil
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▪

▪

▪

houden en heeft de dip1 in het bedrag per leerling in 2022-2023 al door NPO weggewerkt. Dip in 20232024 zal ook worden weggewerkt.
Kleine scholentoeslag geldt voor scholen met < 145 leerlingen. Twee van onze scholen ontvangen kleine
scholen toeslag. De Samensprong (128 leerlingen 1-10-2021) ontvangt in 22/23 € 23.000. De school in
Maasbree (52 leerlingen 1-10-2021) ontvangt € 103.000 in 22/23.
De regeling professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders loopt t/m juli 2023. Wat er
daarna gebeurt is onzeker. Wel is toegezegd dat de middelen in de sector blijven en mogelijk deel uit
gaan maken van de lumpsum. Ze zijn daarom opgenomen in de MJB.
Groeibekostiging wordt in de vereenvoudigde regeling heel anders berekend dan in de oude
systematiek. In de nieuwe regeling ontvangt een bestuur groeibekostiging als het aantal leerlingen op
bestuursniveau in een bepaalde maand 4% of meer hoger is dan het aantal leerlingen op teldatum. Het
bestuur ontvangt per extra leerling in die maand 1/12 van het bedrag per leerling. Zouden we de
nieuwe regeling toepassen op 2021 dan komen we geen enkele maand boven de 4%. We verwachten
daarom geen groeibekostiging in 2023 en 2024.

NPO subsidie
▪ Het overgrote deel van de NPO subsidie is ingezet op extra leerkrachten. Personeel was al schaars. Om
te voorkomen dat er wel geld beschikbaar is maar geen mensen, zijn we al heel vroeg gestart met
werven. Dat is een zeer goede zet gebleken. De NPO subsidie moet via de baten en lasten verantwoord
worden. De middelen zijn apart zichtbaar gemaakt in de begroting, omdat ze incidenteel zijn. In de
begroting van 2022 is rekening gehouden met de op dat moment bekend zijnde regeling 21/22, januari
t/m juli 2022. De bedragen van 22/23 waren toen niet bekend. De realisatie 2022 zal dus veel hoger
zijn, namelijk 12 maanden NPO middelen in plaats van 7 maanden. In de begroting van 2023 zijn de
bedragen voor januari t/m juli 2023 opgenomen. Inmiddels is bekend geworden dat de termijn om de
subsidie in te zetten verruimd is met 2 jaar, dus tot en met 24/25. Mocht de subsidie in enig jaar niet
volledig ingezet worden, kan deze middels resultaatbestemming gereserveerd worden. De regeling
arbeidsmarktoelage geldt voor 2 jaar, dus deze wordt nu ook opgenomen in de begroting 2023 t/m juli.
Overige subsidies OCW
▪ De prestatiebox is m.i.v. schooljaar 2021/22 vervallen. Ongeveer de helft van de middelen is
toegevoegd aan de lumpsum. De andere helft (ongeveer € 200.000) komt beschikbaar via de regeling
bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders. De
personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op de besteding van de
middelen.
▪ Middelen voor bijzondere bekostiging van asielzoekers zijn onzeker (moeten per kwartaal aangevraagd
worden). Gebaseerd op realisatie in het verleden hebben we deze regeling in de meerjarenbegroting
2023 t/m 2024 begroot voor jaarlijks € 40.000.
Doorbetalingen samenwerkingsverband
▪ De middelen SWV passend onderwijs zijn voor 2023 en 2024 gebaseerd op de begroting 2022 van het
SWV, waarbij we verwachten dat het leerling aandeel van Akkoord!-PO in het SWV gelijk blijft.
Overige baten
▪ Kinderopvang Beste BV huurt ruimte bij IKC de Koperwiek en we detacheren mensen bij Beste. Met
ingang van 22/23 zullen de kosten voor leiding van IKC de Toermalijn gedeeld worden met partner
Spring.
▪ Al enige jaren hebben we 2 schakelklassen. Voor elke klas ontvangen we van de gemeente Venlo
€39.000. Er is al een beschikking t/m 22/23 afgegeven maar het gemeentelijk beleid daarna is nog niet
bekend, daarom is geen rekening gehouden met mogelijke schakelklassen na 1-8-2023.

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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Staat van baten en lasten: lasten
▪ Personeelslasten:
o overschotten NPO mogen in toekomstige jaren ingezet worden. Dit loopt via de
bestemmingsreserve en niet via de baten en lasten. De flexibiliteit in personeelslasten
zit in de NPO middelen.
o werkdruk middelen zijn volledig ingezet op personeel
o cao en mogelijke loonontwikkelingen zijn nog onbekend, derhalve niet opgenomen
o premiepercentages pensioen, vervangingsfonds, participatiefonds, sociale lasten zijn onbekend,
daarom gelijk gehouden aan 2022
▪ Voor 2022 is een dotatie aan de onderhoudsvoorziening (MOP) voorzien van € 650.000. Met name
vanwege bijdrage aan levensduur verlengende energiebesparende maatregelen voor de Venlose
schoolgebouwen. Voor 2023 en 2024 is de dotatie elk € 450.000.
▪ De verplichte nieuwe methode groot onderhoud miv 1-1-‘23 (mogelijk ‘24) is nog niet verwerkt.
▪ De afschrijvingen zijn gebaseerd op de huidige activa aangevuld met de investeringsplanning opgesteld
door de schooldirecteuren voor 2022 t/m 2024.
▪ De gevolgen van de gigantische prijsstijgingen voor energie zijn nog niet te overzien voor onze scholen.
Er is een prijsstijging van 5% opgenomen in 2023 en 2024. De prijsstijging in de markt was 600%
afgelopen jaar. Ongekend. In 2020 is energie ingekocht via Europese aanbesteding. Dit contract loopt
t/m 2023. Dat is gunstig omdat een deel van de prijs vast ligt op het oude niveau.
▪ In 2023 zal schoonmaak opnieuw aanbesteed moeten worden. Er is nog geen rekening gehouden met
een nieuw/ander contract in 2024.
▪ De posten leermiddelen en ICT software zijn zeer lastig in te schatten. Onze scholen gebruiken steeds
meer digitale leermiddelen, maar papieren leermiddelen en werkboeken blijven noodzakelijk.
Prijsontwikkelingen ten gevolge van papierschaarste en de oorlog in Oekraïne zijn nog niet te overzien.
▪ De gevolgen van de modernisering participatiefonds waarbij de werkloosheidskosten voor 50% voor
onze rekening komen, zijn lastig in te schatten omdat er nog geen ervaringscijfers zijn. Gezien het
huidige lerarentekort in het hele land, verwachten wij dat het mee zal vallen met de
werkloosheidskosten die verrekend zullen worden.
▪ Overige huisvestings- en instellingslasten, per post geïndexeerd en inschatting van de omvang gemaakt,
waarbij posten die afhankelijk zijn van leerlingaantal, in die verhouding berekend zijn.
▪ De financiële baten zijn zeer gering, ook al zou de rente weer gaan stijgen.
Akkoord!-PO verwacht geen financiële risico’s vanwege de corona crisis voor de continuïteit / toekomstige
exploitatie van het schoolbestuur. Ook niet vanwege de oorlog in Oekraïne.
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. Een doel van de
invoering van de vereenvoudiging bekostiging 1-1-2023 is dat deze onzekerheid afneemt.
-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 en 2024 elk € 450.000. Er is nog geen definitief besluit over
de bijdrage voor Akkoord!-PO in levensduur verlengende energiebesparende maatregelen voor de Venlose
schoolgebouwen.
-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 2023 en 2024 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. De enige knop waar we aan kunnen draaien zijn de personeelslasten. We
monitoren continu of deze in lijn liggen met de baten. Het lijkt nu alsof we te veel personeel in dienst
hebben, maar gezien de personeelstekorten, het feit dat tot 2026 in totaal 19 mensen met pensioen gaan en
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mogelijke ontwikkelingen van Akkoord!-PO, zoals het stichten van een nieuwe school op het Kazerneterrein
en mogelijke scho(o)l(en) in de gemeente Leudal, verwachten we deze mensen allemaal hard nodig te
hebben. Mocht dat niet zo zijn, is de flexibele schil groot genoeg om bij te sturen. Daarnaast verwachten we
nog extra baten vanwege onder andere indexatie van 2022, 2023 en 2024 van de Rijksbekostiging. Daarnaast
hebben we in 2021 een aanzienlijk bedrag NPO middelen overgehouden. Deze kunnen en zullen t/m
schooljaar 24/25 ingezet worden. Mocht er dan toch een negatief resultaat resteren, brengen we dit ten
laste van ons eigen vermogen.
Balans in meerjarig perspectief
Realisatie 2020 Realisatie 2021
ACTIVA
VASTE ACITVA
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Bestemmings reserve
Totaal eigen vermogen
VOORZIENINGEN
KORTLOPENDE SCHULDEN
TOTAAL PASSIVA

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

€
€

1.278.476 €
1.278.476 €

1.445.259 € 1.672.539 € 1.627.057 € 1.769.537
1.445.259 € 1.672.539 € 1.627.057 € 1.769.537

€
€
€
€

1.664.379
3.711.460
5.375.839
6.654.315

€
€
€
€

1.197.131
5.877.182
7.074.313
8.519.572

€
157.131 €
151.131
€ 4.202.200 € 3.993.558
€ 4.359.331 € 4.144.689
€ 6.031.870 € 5.771.746

€
145.131
€ 3.461.030
€ 3.606.161
€ 5.375.698

€

3.355.391 €
€
3.355.391 €
1.825.076 €
1.473.847 €
6.654.315 €

3.608.922
493.033
4.101.955
2.203.216
2.214.400
8.519.572

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

3.089.275
465.533
3.554.808
862.662
1.614.401
6.031.870

€
€
€
€
€
€

2.936.343
354.533
3.290.876
966.470
1.514.401
5.771.746

2.954.922
127.165
3.082.087
779.211
1.514.401
5.375.698

De belangrijkste mutaties in de balansposten in 2021 t.o.v. het voorgaande jaar:
ACTIVA:
- Vorderingen zijn afgenomen omdat de gemeente Venlo de vordering die op 31-12-2020 open stond,
van ruim € 400.000 inzake revitalisatie Koperwiek, heeft voldaan in 2021
- De liquide middelen zijn fors toegenomen, o.a. door positief resultaat, ontvangst van vorderingen en
toegenomen schulden
PASSIVA:
- Het resultaat van 2021 is toegevoegd aan de algemene reserve en wordt grotendeels in een
bestemmingsreserve NPO gezet
- De voorzieningen zijn hoger door een dotatie aan het MOP in 2021 van € 650.000. Er is € 280.000
uitgegeven/onttrokken aan het MOP. In totaal stijgt de meerjarenonderhoudsvoorziening daardoor
met € 370.000.
- Kortlopende schulden zijn fors toegenomen in 2021 t.o.v. 2020 door
o een schuld aan de gemeente Venlo inzake revitalisatie Koperwiek van € 500.000. Het
betreft niet echt een schuld maar er zijn voorschotten ontvangen waar nog geen kosten
tegenover staan.
o verder staat er een bedrag van €100.000 subsidie GKO (Regionale samenwerking
kansengelijkheid in het onderwijs) op onze balans, maar dit is geld van de gemeente
voor 3 PO-stichtingen. Het moest aangevraagd worden door een bestuur en de
gemeente heeft ons verzocht dit te doen namens de 4 betrokken partijen.
o er resteert 31-12-2021 nog ruim € 100.000 aan subsidies om in te zetten. Onder andere
voor de uitvoering van de actieplannen onderwijsachterstanden voor- en vroegschoolse
educatie van de gemeente Venlo die samen met kinderopvangpartners ingezet wordt.
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De belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbalans (2022 t/m 2024):
ACTIVA:
▪ Materiële vaste activa: meer investeringen (€ 555.000) dan afschrijvingen (€ 330.000) gepland in 2022
en meer investeringen (€ 440.000) dan afschrijvingen (€ 340.000) gepland in 2024. Investeringsplanning
is opgesteld door schooldirecteuren voor 2022 t/m 2024
▪ Vorderingen. Vanwege de vereenvoudiging bekostiging 1-1-2023 vervalt (eenmalig) de vordering op
OCW op jaareinde 2022 van € 640.000. Omdat in 2023 de bekostiging omgezet wordt van schooljaar
naar kalenderjaar, zijn er vanaf dat moment op jaareinde geen vorderingen meer op OCW.
De vordering van € 400.000 op gemeente Venlo inzake revitalisatie Koperwiek is ontvangen in 2022.
▪ Liquide middelen zullen door bovenstaande en onderstaande oorzaken afnemen.
PASSIVA:
▪ Het eigen vermogen zal afnemen door het verwachte negatieve jaarrekening resultaat in 2022 van
€547.148. Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door het wegvallen van de vordering op OCW
(€640.000)
▪ Door de negatieve exploitatie ramingen in 2023 en 2024 loopt het eigen vermogen verder terug.
▪ De bestemmingsreserve NPO zal worden ingezet worden in 2022 tot en met 2025
▪ De voorziening groot onderhoud zal fors afnemen in 2022 vanwege de eigen bijdrage van € 486 per m2
aan de revitalisatieprojecten Koperwiek en Toermalijn (samen € 1,5 miljoen). De revitalisatie Harlekijn
staat gepland voor 2027 en het Maasveld 2029.
▪ In de meerjarenbalans zijn de effecten van de wijziging (per 2023 of 2024) van de verwerking van de
voorziening groot onderhoud nog niet meegenomen.
▪ Onder de kortlopende schulden staat eind 2021 een bedrag van €500.000 vooruit ontvangen middelen
van de gemeente Venlo. Inmiddels staan hier kosten tegenover en is deze schuld vervallen.
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 energie- en andere kostenbesparende duurzame maatregelen. De
liquide middelen lopen eenmalig met € 640.000 terug vanwege het vervallen van de vordering op OCW 3112-2022 (we ontvangen 7% van de bekostiging niet).
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3.3 Financiële positie
Kengetallen
Kengetal

Realisatie
2020

Realisatie
2021

Begroting
2022

Raming
2023

Raming
2024

78%

74%

73%

74%

72%

Ondergrens: < 30%

23%

27%

24%

22%

22%

Ondergrens: < 5%

3,6

3,2

2,7

2,7

2,4

Ondergrens: < 0,75
(bij totale baten boven
€12 mln)

-2,5%

5%

-4%

-2%

-1,5%

Ondergrens: <10%

9,5%

12,4%

7,8%

6,3%

7,2%

Bovengrens: > 0%

Signaleringswaarde

Solvabiliteit 2
(Eigen vermogen + voorzieningen) /
Balanstotaal
Weerstandsvermogen
Eigen vermogen / totale baten (incl.
financiële baten)
Liquiditeit
Vlottende activa / Kortlopende
schulden
Rentabiliteit
Resultaat / totale baten (incl.
financiële baten) * 100%
Reservepositie (o.b.v.
signaleringswaarde OCW)
(Feitelijk publiek eigen vermogen -/Signaleringswaarde publiek eigen
vermogen ) / totale baten

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 Continuïteitsparagraaf onderdeel risico’s
en risicobeheersing). Signaleringswaarde bovenmatig eigen vermogen (OCW/inspectie v.h. Onderwijs 2020):
Feitelijk eigen vermogen 31-12-2021
€ 4.101.956
Signaleringswaarde
€ 2.210.247
Mogelijk bovenmatig eigen vermogen
€ 1.891.709 als % van totale baten: 12,4%
Het eigen vermogen van Akkoord!-PO ligt eind 2021 boven de signaleringwaarde. Het bestuur acht de
reservepositie 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, waardoor de
vordering op OCW op jaareinde 2022 wegvalt (ongeveer € 640.000).
Niet verwerkt in de meerjarenbegroting:
* de effecten van de wijziging (per 2023 of 2024) van de verwerking van de voorziening groot onderhoud in
de jaarcijfers (het opbouwen van voorziening per onderhoudsinvestering of het activeren/afschrijven). Deze
andere presentatie leidt tot verschuivingen in het vermogen. Voorzieningen behoren tot het vreemd
vermogen. De verwachting is dat de nieuwe methodiek zal leiden tot substantieel hogere voorzieningen en
daardoor tot lagere reserves (eigen 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
en mogelijk 2023 voor het aanpassen van de VGO.
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 bedoelt zijn.
Klik hier voor de jaarrekening van stichting Akkoord!-PO.
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Verslag intern toezicht
Samenstelling intern toezicht
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.
Vanwege de omvorming van het bestuursmodel
aangebleven.
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
Dhr R.
lid
personeelszaken Benoemd op 1-1-2021,
Krewinkel
en bestuurlijke
1e keer herbenoembaar op 1-7-2025,
expertise
2e keer herbenoembaar op 1-7-2029,
aftredend en niet meer benoembaar op 1-7-2033

Verslag toezichthoudend bestuurders
Verleden jaar vroegen wij, voorafgaand aan het verslag over 2020, aandacht voor de wijze waarop Covid-19
het werk in de scholen van de stichting Akkoord!-PO bemoeilijkt had. Helaas is dit in het verslagjaar 2021 niet
anders geweest.
Het verslagjaar 2021 was evenals 2020 voor Akkoord!-po, een moeilijk jaar met veel hindernissen. Covid-19
bleef en maakte het onderwijs voor leerlingen, ouders en leraren nog steeds erg moeilijk. Besmettingen, zieke
leerlingen, zieke leerkrachten, quarantaines, plotseling veranderende omstandigheden, het wende natuurlijk
niet, maar onze leerkrachten konden er steeds beter mee omgaan. Vaak waren er veel leerlingen en veel
collega’s ziek en moest er snel gewisseld worden tussen fysiek en online onderwijs. Meestal was het “hybride
onderwijs” een combinatie van fysiek- en online onderwijs.
Het was niet alleen voor de medewerkers van Akkoord!-po, maar ook voor onze leerlingen en hun ouders weer
een moeilijk jaar. Weer is het onze medewerkers gelukt, om alle leerlingen, ook de “kwetsbare”, goed in beeld
te houden en de contacten met hun ouders / verzorgers te onderhouden. Daar mogen we als bestuur trots op
zijn! Dat we als bestuur de ene keer fysiek en de andere keer digitale besprekingen moesten voeren, was lastig,
maar niet meer dan dat. In ieder geval niet vergelijkbaar met de prestatie van onze leerlingen, leerkrachten en
andere medewerkers.
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Het bestuur:
De stichting Akkoord!-po wordt nu nog bestuurd volgens het “one tier model”. Dit model werkt met een
tweedeling tussen dagelijks bestuur en algemeen bestuur en wel zodanig dat de directeur bestuurder van de
stichting Akkoord!-po lid is van het bestuur als DB-lid. De scheiding in het bestuur is dus een functionele;
uitvoerder en toezichthouders, die gezamenlijk het bestuur vormen. Het bestuur is als geheel verantwoordelijk
naar buiten. Het bestuur van de stichting Akkoord!-po bestaat uit 6 personen; dit zijn 5 toezichthoudende
bestuursleden en de directeur bestuurder als uitvoerend bestuurder.
De gemeenten die de uitvoering van hun primair openbaar onderwijs bij de stichting Akkoord!-po hebben
ondergebracht, hebben daarvoor een Gemeenschappelijke Regeling getroffen. Op grond van de Regeling
Toezicht op het Primair Openbaar Onderwijs hebben de gemeenten het Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht
op het Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO) ingesteld. Het GOTPOO houdt toezicht op de uitvoering van het
primair openbaar onderwijs door de stichting Akkoord!-po. Het gemeenschappelijk orgaan wordt gevormd
door gemeenteraadsleden van de aangesloten gemeenten. Deze laten zich bijstaan door hun wethouders
onderwijs en een ter zake kundige ambtenaar. Het GOTPOO vergadert 2 keer per jaar en keurt de begroting,
de jaarrekening en bestuursbenoemingen goed. De heer Kleinen en mevrouw Schuttelaar hebben namens het
toezichthoudend bestuur zitting in het GOTPOO.
In het verslagjaar is een begin gemaakt met het opstellen van nieuwe statuten voor de stichting Akkoord!-PO.
Deze statuten voorzien in een stichting, die bestuurd wordt volgens een zogenaamd “two tier” model, waarbij
er een scheiding is tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht. Daarbij zal de raad van bestuur bestaan
uit één bestuurder en de raad van toezicht uit 5 personen. Het bestuur wordt dus slank en slagvaardig
gehouden en Akkoord!-PO wordt daarmee nog slagvaardiger. In een onderwijsveld met veel veranderingen is
dat geen overbodige luxe. Door de bestuurders van Akkoord!-PO en de bestuurders van de
Gemeenschappelijke regeling (GOTPOO) van de deelnemende gemeenten, Venlo, Peel en Maas, Horst aan de
Maas en Beesel zijn de nieuwe statuten al besproken. In het volgende verslagjaar zal het GOTPOO de nieuwe
statuten nog eenmaal bespreken en daarna voorleggen aan de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten. In de nieuwe opzet kunnen de gemeenteraden beslissen om een aantal taken, die zij hebben,
wederom neer te leggen bij het GOTPOO.
Het bestuur van de stichting Akkoord werkt volgens de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs en zal dat
ook blijven doen, als wordt overgaan naar het “two tier model” met een College van Bestuur en een Raad van
Toezicht.
Een heel belangrijk uitgangspunt van de Stichting Akkoord, is dat we openbaar onderwijs verzorgen,
toegankelijk voor iedereen; ook bij het toezicht is dat uiteraard belangrijk.
Het bestuur van de stichting Akkoord!-po vergadert minimaal 6 keer per jaar. Op 1 januari 2021 trad er een
nieuw bestuurslid toe tot het bestuur, dhr. Ralf Krewinkel met het profiel HRM / bestuurlijke expertise.
De samenstelling van het toezichthoudende deel van het bestuur was ultimo 2021 als volgt:
Mevrouw Renate Schuttelaar en de heren Ralf Jordan, Ren Hendrix, Ralf Krewinkel en Marcel Kleinen
(voorzitter).
Naast het plenaire toezichthoudend bestuur functioneerde er in het verslagjaar een remuneratiecommissie
als onderdeel van het bestuur. De remuneratiecommissie (RC) oefent de werkgeverstaak voor de directeur
bestuurder uit. De commissie voert jaarlijks een beoordelingsgesprek met de directeur bestuurder aan de hand
van de behaalde onderwijs- en financiële resultaten, de tevredenheid van leerlingen, ouders en personeel.
Ook wordt hierbij de relatie met externe stakeholders besproken, zoals gemeenten en andere spelers in het
werkveld van Akkoord!-PO. De RC rapporteert haar bevindingen aan het toezichthoudend bestuur en doet
daarbij een voorstel voor de ontwikkeling van de beloning van de directeur bestuurder.
Het bestuurslid Ralf Krewinkel is voorzitter van de remuneratiecommissie, die verder bestaat uit de heren Ralf
Jordan en Marcel Kleinen.
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Nevenfuncties:
De leden van het bestuur, voor de duidelijkheid, inbegrepen de directeur bestuurder, vervulden naast hun
lidmaatschap van het bestuur van Akkoord!-po de volgende (neven)functies in 2021:
Ralf Jordan:
Profiel financiën
(Tot 1 juli 2020 voorzitter
Remuneratiecommissie)

-

Renate Schuttelaar:
Profiel juridisch

-

Ren Hendrix:
Vanaf 1 juli 2020
Profiel Onderwijs
Ralf Krewinkel:
Profiel HRM / bestuurlijke
expertise
Roel Versleijen:
Dagelijks Bestuur

Marcel Kleinen:
Voorzitter

-

Directeur Bedrijven bij de Rabobank Roermond – Echt tot 1-4-2021;
Directeur MKB bij Rabobank Kring Limburg vanaf 1-4-2021;
Bestuurslid Alliance Roermond;
Bestuurslid TC Ruiver;
Penningmeester stichting 150 jarig bestaan Philharmonisch
Gezelschap Reuver.
Concernsecretaris MeanderGroep tot 1-2-2021;
Associate director Shop Apotheke tot 1-11-2021
Bestuurssecretaris Mutsaersstichting vanaf 1-11-2021
Voorzitter integriteitscommissie primair onderwijs Midden-Limburg
Adviseur College van Bestuur Gilde Opleidingen;
Lid Raad van Toezicht Stichting Prisma Panningen tot 1-2-2021;
Lid Raad van Toezicht Stichting Eduquaat Weert.
Directeur-Bestuurder RWM nv.
Voorzitter Stichting Gedenkteken Jodentransporten naar Cosel
Directeur Bestuurder van de stichting Akkoord!-po;
Lid van de Raad van Toezicht van Cultuurpad (qualitate qua);
Lid van het toezichthoudend bestuur van het Samenwerkingsverband
Primair Onderwijs Noord Limburg (qualitate qua);
Voorzitter van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus (vereniging).
Directeur eigenaar Jetise B.V. Management, Beheer en Scholing;
Directeur eigenaar TCS International B.V. te Someren;
Voorzitter PvdA afdeling Peel en Maas;
Voorzitter fanfare Eendracht Baarlo;
Voorzitter Stichting Maasbree – Wolsztyn.

Scholing en zelfevaluatie:
Onder begeleiding van The School of Business and Economics van Maastricht University heeft in 2021
gedurende 2 dagdelen het voltallige bestuur een scholing over toezichthouden gevolgd. De zelfevaluatie van
het functioneren van het toezichthoudend bestuur was hier onderdeel van. Hiervan is een verslag gemaakt en
is de opdracht voortgekomen om een Toezichtvisie, Toezichtkader en Toetsingskader te formuleren. Deze
moet in het eerste kwartaal van 2022 gereed zijn en vastgesteld worden.
Individuele scholingen:
Ren Hendrix: Toezicht op passend onderwijs in PO en VO – Vereniging van Toezichthouders (VTOI).
Ren Hendrix: Gecertificeerd Toezichthouder en opname in het register van UMIO-Maastricht University.
Renate Schuttelaar: klachtrecht in het onderwijs – het Onderwijskantoor
Renate Schuttelaar: actuele uitspraken onderwijsrecht – het Onderwijskantoor
De informatie:
Zoals reeds beschreven, werken de toezichthoudend bestuurders volgens de code goed bestuur. De directeur
bestuurder voorziet de toezichthoudend bestuurders van voldoende informatie over:
- Voorgenomen belangrijke beslissingen;
- De stand van zaken met betrekking tot de leeropbrengsten;
- De stand van zaken met betrekking tot de leerlingtevredenheid;
- De stand van zaken met betrekking tot de oudertevredenheid;
- De stand van zaken met betrekking tot de medewerkerstevredenheid;
- De stand van zaken van de leerlingenaantallen in vergelijking tot de verwachting;
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-

Het ziekteverzuim van het personeel;
De stand van zaken van de financiën in relatie tot de begroting.
De meerjarenbegroting

Hiertoe stelt de directeur bestuurder een uitgebreide kwartaalrapportage op, een begroting en een
jaarrekening. Door de toezichthouders is er een overeenkomst gesloten met een externe accountant, die de
administratie controleert en zijn bevindingen deelt met de toezichthoudend bestuurder.
De toezichthouders zijn tevreden over de informatiestroom.
Andere onderwerpen die regelmatig zijn besproken in de overleggen van het Toezichthoudend bestuur waren:
- de planologische ontwikkelingen binnen de gemeente Venlo, waaronder het Kazernekwartier;
- de huisvesting en huisvestingsplannen van diverse scholen;
- de stand van de algemene reserves; deze mogen ook niet te hoog zijn;
- de samenwerking binnen samenwerkingsverbanden en de samenwerking met andere stichtingen;
- de vorming van Integrale Kind Centra;
- de verkenning van een mogelijke overname van twee scholen van de Stichting Spolt in Buggenum en
Kelpen-Oler en de oprichting van een school voor Openbaar Onderwijs in de gemeente Leudal;
Krimp:
In 2021 was de krimp op onze scholen ten gevolge van de bevolkingskrimp weer minder, dan op basis van de
algemene bevolkingscijfers verwacht mocht worden; krimp is er echter nog steeds en De School in Maasbree
groeide in 2021 minder dan verwacht.
Overleg met de organisatie:
Om voldoende contact met de organisatie als geheel te houden, overlegt het toezichthoudend bestuur jaarlijks
twee keer met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en twee keer met het directieteam (DT).
Ook bezoeken de toezichthoudend bestuurders de personeelsmiddag en het personeelsfeest. In 2021 is dat
als gevolg van COVID-19 nog steeds niet altijd mogelijk geweest. Zowel met de Directeuren, als met de GMR
heeft er één fysieke bijeenkomst plaatsgevonden en heeft een lid de presentatie van de verbouwingsplannen
van De Toermalijn en de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met Spring kinderopvang voor
de oprichting van een IKC bijgewoond.
De AVG:
Aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), die in 2018 werd ingevoerd wordt voortdurend
aandacht besteed. Op dit moment is duidelijk, dat er binnen de organisatie zorgvuldig en veilig met
persoonsgegevens wordt omgegaan. Een externe functionaris bewaakt bij de stichting Akkoord!-po, dat er
correct en zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Deze functionaris rapporteert aan het
bestuur.
De vereniging van toezichthouders:
De toezichthoudende bestuurders zijn aangesloten bij de vereniging voor toezichthouders in het onderwijs
(VTOI) en bezoeken jaarlijks VTOI bijeenkomsten. In het verslagjaar zijn dit enkel videobijeenkomsten geweest.
WNT:
De beloning van de Directeur Bestuurder van de stichting Akkoord!-po valt ruim binnen de norm van de Wet
Normering Topinkomens (WNT). De beloningsleidraad van de Verenging van Toezichthouders in Onderwijs
Instellingen en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (VTOI-NVTK) voor
toezichthouders, is de leidraad voor de beloning van de toezichthoudend bestuurders. De beloning van de
toezichthoudend bestuurders bij de stichting Akkoord!-po is hiervan afgeleid en valt ruim binnen de norm van
deze leidraad.
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