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Inleiding1

Het bereiken en bereikbaar maken van hetgeen in onze 

toekomstvisie staat, daarin hebben we binnen Catent 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het vormt het 

uitgangspunt voor hetgeen in dit jaarplan aan acties voor 

2019 wordt beschreven, met daarbij de bijbehorende 

begroting. 

(Onderwijs)ontwikkeling vraagt om continue 

kwaliteitsverbetering. Dit betekent kleinere en grote 

investeringen. Met name de grote(re) investeringen 

vergen tijd. Dit betekent dat bepaalde ambities uit 

de Strategienota 2015-2019 ook in het jaarplan 2019 

terugkeren, nu mede ingegeven door de toekomstvisie 

2019 - 2022. 

Omdat Catent een financieel gezonde en stabiele 

organisatie is, kunnen we de geplande acties daad-

werkelijk realiseren. We hebben goed inzicht in onze 

financiën, ontvangen van de accountants en de onder-

wijsinspectie complimenten over ons gevoerde en te 

voeren beleid, en er is een goede vermogenspositie.  

Er is een onderbouwing gericht op het inzetten van  

een deel van ons vermogen. Binnen de stichting is mede 

hierdoor iedereen in staat zijn of haar taak naar behoren 

uit te voeren en daarbij verantwoordelijkheid te nemen. 

De meeste acties die in dit jaarplan worden genoemd, 

vragen geen extra investeringen. De verwezenlijking 

ervan valt onder de reguliere posten die in de begroting 

zijn opgenomen. Vraagt een bepaalde actie om een  

extra investering vanuit het opgebouwde vermogen,  

dan wordt dit toegelicht. 

Bij het vaststellen en uitvoeren van dat wat in dit  

jaarplan staat vormen de leerlingen onze inspiratiebron. 

Voor hen gaan we dagelijks met passie en enthousiasme 

aan het werk, want onze leerlingen verdienen het beste 

onderwijs. Catent blijft daarbij ambitieus. We zetten in 

2019 onze drive ’Catent blijft vernieuwen’ voort. 

Bij het vaststellen en uitvoeren 
van dat wat in dit jaarplan staat 
vormen de leerlingen onze 
inspiratiebron
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De nadruk in 2019 ligt op 

1. het eigen verhaal dat scholen gaan ontwikkelen, 

passend binnen de kaders van de toekomstvisie  

2019 - 2022: scholen als stimulerende leer-/werk-

omgeving gericht op de toekomst, voor leerling en 

professional, waarbij plezier in leren centraal staat.

2. brede ontwikkeling leerlingen, vanuit stevige basis, 

waarin sociale vaardigheden, en welbevinden zijn 

meegenomen. 

3. kwaliteit professionals.

4. kwaliteit van ons onderwijs.

5. samen leren - samen ontwikkelen.

6. verhogen kwantiteit leerkrachten.

7. profiel (merk) ”Catent” verstevigen/uitdragen.

8. gegarandeerd ”gezonde” organisatie blijven.

De begroting geeft in 2019 en 2020 een negatief 

bedrijfsresultaat. Dit is een bewuste keuze die (financieel) 

wordt opgevangen door onze goede vermogenspositie. 

Het negatieve resultaat komt voort uit de navolgende 

zaken.

- voorfinanciering middelen werkdruk vanaf 1-8-2019 

leiden tot een negatief resultaat bij Catent Algemeen. 

Het verschil tussen het nu aan scholen uitgekeerde 

bedrag van € 156,- per ll. (langjarig begroot) en het 

bedrag van € 285,- (eindbedrag 2022), is opgenomen 

als lasten bij Catent Algemeen. 

- de transitie College van Bestuur (CvB) maakt  

dat er meer formatie CvB in 2019 en 2020 aan  

de lastenkant zit.

- gezien de opgebouwde ’buffer’ kostenplaats  

passend onderwijs, ontstaan door ontvangen extra 

baten (onvoorziene nabetalingen uit de reserves van 

de verschillende samenwerkingsverbanden) is voor 

de komende jaar de kostenplaats passend onderwijs 

negatief begroot. Dit wordt verder toegelicht in 

paragraaf 2.4.5.

- vanuit de kostenplaats passend onderwijs heeft de 

laatste jaren intern een overboeking plaatsgevonden 

naar Catent Algemeen. In het kader van het door ons 

gekozen allocatiemodel (bekostiging T) en de wijze van  

bekostiging SBO scholen vanuit het ministerie (T-1),  

mede ook a.g.v. invoering Passend Onderwijs, werden  

de middelen voor onze SBO scholen vanuit de kosten-

plaats Passend Onderwijs ”aangevuld”, teneinde de 

SBO scholen per leerling adequaat te financieren. 

Bij SBO Facet loopt, door de groei van het aantal 

leerlingen aldaar, de interne bekostiging nu meer  

in lijn met de T-1 systematiek. Er vindt daardoor 

een lagere interne overboeking plaats naar Catent 

Algemeen.

- om tegemoet te komen aan het lerarentekort  

zijn we gestart met het bij Catent benoemen van  

’zij-instromers’. In de begroting is gedurende 2 jaar 

opgenomen dat er (gemiddeld) 2,5 fte zij-instromers 

binnen de stichting instromen. De lasten daarvoor zijn 

middels ”vacatures” opgenomen bij Catent Algemeen 

in de periode 1-1-2019 tot en met 31-12-2020. Er staan 

geen baten tegenover, aangezien de zij-instromers 

gedurende de opleiding die zij volgen wél op de  

P-rol Catent staan, maar niét in de structurele  

(school) formatie zijn opgenomen. 

- de lasten pool interim personeel drukt op de post 

Catent Algemeen. In de realisatie komt er vanuit  

de scholen een overboeking naar Catent Algemeen  

zo gauw een pooler wordt ingezet op een school.  

In de begroting is dit (nog) niet zichtbaar. Vanaf 2018  

is structureel een directeur voor 0,5 wtf in de pool  

opgenomen zodat we minder afhankelijk zijn van 

extern in te huren interim directeuren bij plotselinge 

afwezigheid directeuren. De lasten voor deze directeur 

drukken eveneens op de post Catent Algemeen.  

In de realisatie komt er vanuit scholen waar de 

directeur wordt ingezet een overboeking naar Catent. 

In de begroting is dit (nog) niet zichtbaar.

4



2 | ONTWIKKELINGEN IN 2019 EN VERDER 3 | TOELICHTING OP DE BEGROTINGSPOSTEN1 | INLEIDINGINHOUD

- sinds 1 juli 2015 hebben professionals in het bij-

zonder onderwijs recht op een transitievergoeding 

bij ontslag. Deze vergoeding moet óók worden 

gegeven als zij worden ontslagen wegens langdurige 

arbeidsongeschiktheid. Dit is een onderdeel van 

de Wet werk en zekerheid (Wwz) en geldt voor het 

bijzonder onderwijs. In de begroting is hiertoe bij 

Catent Algemeen een reservering gemaakt (lasten). 

We zijn uitgegaan van een bedrag corresponderend 

met drie fte. We gaan ervan uit dat middels de in 2018 

aangenomen wet (regeling dat werkgevers vanaf 2020 

met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 com-

pensatie voor de transitievergoeding krijgen) wij hier 

nog gelden voor terug ontvangen. Echter hoeveel en 

wanneer de baten hiertoe binnen komen is onbekend. 

In de begroting is dit (nog) niet zichtbaar.

- als gevolg van de invoering participatiewet dienen 

we mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. 

Er staat (in principe) geen reguliere bekostiging 

tegenover. We hebben gericht op de participatiewet 

in de begroting voor 2019 en 2020 een bedrag aan 

de lastenkant opgenomen om plaatsing van mensen 

met een arbeidsbeperking tot een succes te maken. 

Daarnaast houden we rekening met het feit dat  

we gericht op de participatiewet niet tijdig kunnen 

voldoen aan verplichte quota, met daaraan gekoppeld 

een evt. sanctie.

- aan directeuren is een arbeidstoelage toegekend 

tot einde schooljaar 2018 - 2019, in afwachting van 

aanpassing salarissen middels de nieuwe CAO-PO 

(verwachting maart 2019). 

- er worden extra investeringen gedaan gericht op 

projecten (zie post 4.4.4).

Vanaf 2021 is het bedrijfsresultaat positief. 

De kostenplaats Catent Algemeen is op de lange  

termijn in verhouding tot de schoolbegrotingen niet 

geheel in lijn. Onder andere heeft dit te maken met  

(nog steeds) de voorfinanciering middelen werkdruk,  

de lasten m.b.t. de interim pool, de lasten transitie-

vergoeding/participatiewet zonder dat daar baten 

tegenover staan, de vermindering interne overboeking 

naar Catent Algemeen, alsook met het wegvallen van 

de (extra) baten fusiemiddelen voor de Nicolaas school 

Schoonebeek en de Kwinkslag in Slagharen. 

Het huidige allocatiemodel Catent is nu 10 jaar in gebruik 

en voldoet (in grote lijn) goed. Doordat de kostenpost 

Catent Algemeen ’uit de pas’ loopt in verhouding tot  

de schoolbegrotingen worden de verschillende indica-

toren in het binnen Catent geldende allocatiemodel in 

2019 opnieuw bezien. Waarbij we de uitgangspunten  

van het allocatiemodel handhaven. 

Dit jaarplan 2019 en de bijbehorende begroting zijn tot 

stand gekomen vanuit de opbrengsten klankbordsessies 

toekomstvisie Catent, de afzonderlijke schoolbegrotingen, 

en de doorlopende aandachtspunten strategienota  

2015 - 2019. Het jaarplan is eind november vastgesteld 

door het College van Bestuur, goedgekeurd door de  

Raad van Toezicht (RvT 04-12-2018), ter advisering 

aangeboden aan de gemeenschappelijke medezeggen-

schapsraad en ter kennis gesteld aan de directeuren.

Het huidige allocatiemodel Catent is nu 10 jaar 
in gebruik en voldoet (in grote lijn) goed
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2.1 Bestuursstructuur
Al enige tijd zijn het CvB en de RvT in gesprek  

over de mutaties die in het CvB gaan plaatsvinden, 

aangezien eind 2021 het CvB geheel zal zijn vernieuwd. 

Gezien de solide basis die de organisatie nu heeft en  

de kwaliteit die op alle terreinen zichtbaar aanwezig  

is, heeft de RvT het besluit genomen om vanaf eind  

2021 een ”tweehoofdig” CvB te benoemen. De twee 

leden van het CvB dienen zich volledig te richten op 

het besturen van de organisatie, waarbij ze worden 

ondersteund door een kwalitatief sterke staf die  

de continuïteit van de bedrijfsvoering waarborgt.  

De vervanging CvB is opgestart in 2018 en loopt  

door in 2019 - 2020. Deze transitie brengt extra  

kosten met zich mee.

De staf bestaat momenteel uit vijf professionals: 

een stafmedewerker personeel, een (algemeen) 

beleidsondersteuner die tevens verantwoordelijk is 

voor alle school-overstijgende projecten, een manager 

onderwijs en kwaliteit, een manager personeel en 

een secretaresse. Voor 2019 staat nog de uitbreiding 

functionaris gegevensbescherming (0,2 wtf) gepland. 

Deze uitbreiding is in de formatie 2019 e.v. opgenomen. 

Naast de bij Catent benoemde staffunctionarissen  

maken we vanuit het Onderwijsbureau Meppel gebruik 

van een (ingehuurde) controller voor 1 dag per week. 

Deze functionaris ondersteunt het College van Bestuur  

en de directeuren.

Ontwikkelingen  
in 2019

2

De leden van het College van 
Bestuur worden ondersteund  
door een kwalitatief sterke  
staf die de continuïteit van  
de bedrijfsvoering waarborgt
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2.2 Identiteit
In 2019 geven alle scholen actief voortgang aan 

gesprekken met professionals over de identiteit van  

de stichting/school. Daarbij wordt begeleiding vanuit  

de identiteitsbegeleiders vanuit onderwijsbureau Meppel 

ingezet. De invulling van de begeleiding wordt uitgezet 

op basis van concrete vragen die in de school en diens 

omgeving leven, en die passen binnen het ’kader’ 

Identiteit dat binnen onze stichting is vastgesteld.  

(zie brochure ”De identiteit van Catent”). Daarbij dient een relatie 

te worden gelegd met het nieuwe schoolplan (zie 2.4.7).  

De financiering van de inzet van identiteitsbegeleiders 

vindt plaats via Catent Algemeen (twee contact-

momenten voor 1e helft 2019 per school). 

In 2019 worden de statuten van de stichting meer in  

lijn gebracht met de nu geldende visie op identiteit,  

om van daaruit te onderzoeken welke scenario’s 

samenwerkingsscholen er in plattelandsgebieden 

mogelijk zouden kunnen zijn (zie 2.3).

2.3 Bevolkingskrimp  
en leerlingaantal Catent

In het voedingsgebied van Catent blijft de bevolkings-

krimp een belangrijk issue. Op de Catentscholen op  

het platteland loopt het leerlingenaantal enigszins terug. 

Voor Catent als geheel ziet de ontwikkeling van het leerlingenaantal er tot en met 2021 als volgt uit:

1-10- 2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021

4.9991 4.9301 4.9152 4.9193 4.887 4.853

Dit wordt deels gecompenseerd door groei in stedelijk 

gebied. We zijn ons goed bewust van hetgeen zich 

rondom dit thema afspeelt. We onderzoeken/bespreken/

ontwikkelen mogelijkheden om daar waar nodig het 

kleiner worden van een school goed op te vangen, zodat 

kwalitatief onderwijs gewaarborgd kan blijven. We kijken 

naar samenwerking met andere scholen/schoolbesturen, 

naar versterking van profilering van de school, en/of naar 

hoe we de organisatie van het onderwijs in de school 

anders kunnen vormgeven (zie ook 2.2). Met het oog op 

te ondernemen acties om de bevolkingskrimp en het 

daarmee samenhangende fluctuerende leerlingenaantal 

”op te vangen” is gedurende 4 jaar in de begroting een 

post van € 20.000,- opgenomen (post 4.1.2.3 overige personele 

lasten € 15.000,-, post 4.4.4 Overige lasten onder Projecten € 5.000,-). 

2019 is het derde jaar.

Zoveel mogelijk wordt de omvang van de huisvesting 

afgestemd op de ruimtebehoefte van de school voor  

de middellange termijn. Dit is van belang voor een 

gezonde exploitatie. Concreet betekent dit dat delen  

van gebouwen worden verhuurd of afgestoten. 

1 Het leerling aantal van 2016 en 2017 is door DUO als definitief vastgesteld. 
2 Het leerlingaantal van 2018 is nog ”voorlopig”. 
3 De leerlingaantallen van 2019 e.v. zijn geprognosticeerd op basis van diverse bronnen. 
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2.4 Onderwijs
2.4.1 Samen leren, samen ontwikkelen

Binnen onze scholen ligt de focus op het bij leerlingen  

en professionals optimaal ontwikkelen van hun talenten. 

Een leven lang leren, met elkaar (leerlingen met elkaar, 

leerkrachten met elkaar en leerlingen en leerkrachten  

met elkaar), met plezier, vanuit nieuwsgierigheid.  

In een omgeving die het leren stimuleert, waarbij zelf 

ontdekkend en (samen) onderzoekend leren centraal 

staat. Plezier in leren ... vanuit nieuwsgierigheid ...  

samen met anderen ... met een stevige basis.

Kinderen leren gaandeweg wat hun talenten zijn,  

en dat ze eigen verantwoordelijkheid kunnen en willen 

nemen. Ze beginnen hun eigen waarden en identiteit 

te ontwikkelen. Ze leren van en met elkaar en leren 

respectvol met de ander om te gaan, hoe anders die 

ander ook is. Brede vorming staat centraal. Zodat onze 

leerlingen goed zijn voorbereid op vervolgstudies,  

een mogelijk later beroep, en op het kunnen leven  

in de samenleving van vandaag en morgen. 

Domeinen die aan de orde komen zijn in ieder geval 

hogere orde denkvaardigheden, creatief en kritisch 

denken, het leggen van een kennisfundament (lezen, 

taal, rekenen, cultuur), het vermogen tot zelfsturing, 

samenwerken en informatiedeskundigheid. Met aandacht 

voor verwondering. Om dit te (blijven) realiseren zetten 

we (ook) in 2019 in op samen leren, samen ontwikkelen. 

We blijven investeren in de school/stichting als lerende 

(pedagogische) gemeenschap, in uitwisselingen tussen 

teams/professionals, op samenwerking van (startende) 

leerkrachten in ontmoetingen/workshops/ netwerken, 

in intervisie op meerdere niveaus binnen de organisatie, 

op het creëren van eigenaarschap gericht op leren (bij 

zowel professionals als leerlingen), op goede resultaten 

per school/leerling, in werkgroepen van directeuren 

rondom allerlei onderwijskundige thema’s, in ICT-work-

shops in samenspraak met Windesheim en in de ICT 

DocentOntwikkelTeams, in de Catent Academie e.d. 

De financiering loopt via de investeringen ICT (post 

4.2.2.2), via projectgelden (post 4.4.4 Overige lasten 

onder Projecten), via scholingsgelden op school- en 

stichtingsniveau (post 4.1.2.4) en vanuit de gelden 

opleidingsschool (post 3.1.2.2). De benodigde tijds-

investering die het vraagt van professionals valt onder  

de jaarlijkse (reguliere) uren professionalisering/duurzame 

inzetbaarheid van alle professionals. Directeuren 

spreken hierover met professionals tijdens de dialoog 

”werkverdeling” en tijdens ontwikkelgesprekken. 

Wij zetten in  
op samen leren,  
samen ontwikkelen

Begrote investeringen

2019 2020 2021 2022

ICT  € 536.900  € 367.500  € 594.000  € 682.900

Inventaris  € 767.250  € 305.500  € 49.200  € 10.000

OLP  € 312.400  € 122.550  € 60.500  € 11.240

Technisch Onderhoud  € 132.138  € 565.402  € 303.638  € 265.130

Verbouwing  € 183.500    

Totaal  € 1.932.188  € 1.360.952  € 1.007.338  € 969.270
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2.4.2 Kwaliteit

Ons kwaliteitsbeleid is erop gericht dat de basis op 

alle scholen goed is, dat de scholen een duidelijke 

koers hebben (zie 2.4.7), de inbreng van professionals 

daarbij stimuleert, en dat wij daarbij rekening houden 

met de verschillende contexten van scholen (lokale 

gemeenschap). We zijn trots op de verscheidenheid van 

onze scholen in ons voedingsgebied, binnen uiteraard 

onze kaders, en zetten de verschillen in de ”etalage”.

We monitoren in gezamenlijkheid en met voortduring 

op de kwaliteit van onderwijs in onze scholen via 

consequente toepassing van een consistente PDCA-cyclus, 

met focus op opbrengsten én processen. Onderdeel 

daarvan is aandacht voor vraag- en opbrengstgericht 

werken, met daarbij tevens en met voortduring oog voor 

gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 

Gedurende de cyclus is er contact tussen de directeur, 

de manager onderwijs en kwaliteit en het CvB. En vindt 

overleg, advisering, monitoring en/of verantwoording 

plaats. 

Totaal afschrijvingen (inclusief afschrijvingen op begrote investeringen)

 2019 2020 2021 2022 Totaal

ICT kort  € 687.432  € 673.884  € 563.794  € 529.390  € 2.454.500

Inventaris kort  € 20.990  € 19.790  € 17.808  € 15.983  € 74.571

Inventaris lang  € 173.231  € 193.564  € 201.439  € 202.316  € 770.550

Gebouwen  € 4.835  € 4.835  € 4.835  € 1.326  € 15.831

Technisch onderhoud  € 204.140  € 221.915  € 243.635  € 257.837  € 927.527

Verbouwingen  € 83.368  € 86.008  € 83.968  € 83.968  € 337.312

OLP licenties lang  € 6.117  € 6.117  € 6.117  € 6.117  € 24.468

OLP Methoden  € 216.712  € 214.546  € 204.071  € 167.391  € 802.720

Geactiveerde inventaris  € 63.128  € 60.310  € 48.758  € 40.745  € 212.941

Totaal  € 1.459.953  € 1.480.970  € 1.374.424  € 1.305.073  € 5.620.420
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Ingebed in de cyclus zijn interne audits. Dit betekent  

dat iedere school (structureel en minimaal) eenmaal in  

de vier jaar een audit krijgt. Mocht blijken dat er enig 

risico is voor wat betreft de kwaliteit van onderwijs, 

óf is er een specifieke vraag op een school, dan wordt 

een extra audit ingepland. We werken met een vast 

auditteam, zijnde goed opgeleide auditoren. De manager 

onderwijs en kwaliteit leidt het auditteam en geeft leiding 

aan het proces van de audits. Vanuit een vastgesteld 

auditkader, dat aansluit op het toezichtkader van de 

onderwijsinspectie. Gericht op onze toekomstvisie wordt 

het auditkader in 2019 herzien zodat de aansluiting 

ook hiertoe zichtbaar is. De inzet van de auditoren 

maakt onderdeel uit van de uren professionalisering 

en duurzame inzetbaarheid van professionals. Overige 

kosten betreffende het afnemen van audits, en overleg, 

advisering, monitoring en/of verantwoording, vallen 

onder de kostenplaats (kwaliteit) passend onderwijs 

(kostenplaats PO001).

Gezien het feit dat we een nieuwe toekomstvisie hebben 

geschreven, die door onze directeuren in 2019 wordt 

vertaald in hun schoolplan 2020 - 2023 (zie 2.4.7),  

en waarbij leerlingen alsook onze professionals met 

plezier leren en enthousiast aan het werk zijn, vol nieuws-

gierigheid en met eigen verantwoordelijkheid, worden 

vanaf 2019 meer structureel en intensiever op allerlei 

niveaus tevredenheidsenquêtes afgenomen. Vragen gericht 

op ”Plezier in leren ... vanuit nieuwsgierigheid ... samen met 

anderen ... met een stevige basis” worden in de enquêtes 

opgenomen.

2.4.3 Opleidingsschool. 

In de nabije toekomst doet zich een nieuwe situatie  

voor omdat de huidige regelgeving en financiering 

rondom Samen Opleiden en Professionaliseren 

(Opleidingsschool) in 2021 afloopt. De huidige samen-

werkingsverbanden Opleiden in de School (waaronder 

Catent, in samenwerking met de KPZ) komen dan in 

gelijke ”startpositie met andere besturen” te staan, 

en Samen Opleiden en Professionaliseren moet zich dan 

– in samenwerking met lerarenopleidingen – volledig 

opnieuw gaan vormen. De subsidie die we gericht op 

het zijn van Opleidingsschool tot 2021 kunnen inzetten 

is nodig om de nu lopende ontwikkeling betreffende 

opleiden in de school goed te borgen, zodat we hiervoor 

niet meer (volledig) afhankelijk zijn van subsidie. Mede 

om die reden hebben we de ambitie dat àlle scholen van 

Catent vóór 2021 opleidingsschool zijn. Momenteel zijn 

er 24 opleidingsscholen (inclusief de acht academische 

opleidingsscholen), en in 2019 komen er weer drie bij. 

Tevens wordt in 2019 geïnvesteerd in het in samenspraak 

met de directeuren nadenken over wat belangrijke criteria 

zijn voor Samen Opleiden en Professionaliseren vanaf 

2021 (post 3.1.2.2). 

Catent staat voor plezier in leren,  
vanuit nieuwsgierigheid, samen met  
anderen, met een stevige basis
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In 2018 zijn we samenwerking gestart met andere 

hogescholen (Windesheim en Stenden/NHL). Een relatie 

wordt gelegd met het lerarentekort en met hetgeen 

van belang is betreffende realiseren toekomstbestendig 

onderwijs. Zie onder 2.5 ICT en 2.8.7.3 lerarentekort. 

2.4.4 ’Leer’resultaten 

Wat betreft de leerresultaten blijft onze doelstelling  

dat scholen voldoen aan de norm die vanuit de inspectie 

van het onderwijs wordt gesteld, en daarin nóg beter 

worden. Waarbij talenten van leerlingen zich optimaal 

kunnen ontwikkelen en waar leerlingen plezier voor leren 

houden (zie 2.4.1).

Twee van onze scholen hebben tijdelijk een 

toezichtarrangement inspectie. Vanuit de audit die 

deze scholen hebben gehad en de aanbevelingen die 

we ontvangen hebben vanuit de inspectie is een plan 

van aanpak opgesteld. Vanuit de kostenplaats PO001 

worden deze scholen ondersteund om de gewenste 

kwaliteitsimpuls te realiseren.

Scholen kunnen aanvullend budget aanvragen  

voor bijzondere, projectmatige activiteiten gericht 

op het monitoren, verbeteren en/of borgen van de 

onderwijskwaliteit. Voor aanvullend budget komen 

dié activiteiten in aanmerking die verder gaan dan 

de reguliere kwaliteitszorg, en die passen binnen 

onze toekomstvisie. Én ze hebben een relatie met de 

pijlers uit het landelijk vastgestelde bestuursakkoord. 

(Ook) in dít akkoord wordt namelijk gesproken over 

uitdagend en toekomstgericht onderwijs, van hoge 

kwaliteit, dat inspeelt op de talenten en leerbehoeften 

van alle leerlingen. Waar naast basisvaardigheden die 

alle leerlingen in alle tijden nodig hebben er aandacht 

is voor een brede persoonlijke en maatschappelijke 

vorming. In scholen waar teams werken van leerkrachten, 

onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders 

die zich individueel en als collectief ontwikkelen in 

hun professionaliteit. Het verbeteren van didactische 

vaardigheden van leerkrachten kan een aanvraag aan-

vullend budget legitimeren voor zover dit het reguliere 

scholingsbudget van de school te boven gaat en er 

geen andere subsidiemogelijkheden zijn. Hiertoe is 

besloten aangezien het noodzaak blijft dat leerkrachten 

zicht hebben op doelen, leerlijnen en op ontwikkeling 

van leerlingen, en dat ze de vaardigheden hebben de 

didactiek af te stemmen op voor leerlingen betekenisvol, 

ontdekkend /onderzoekend leren. Dat zij de stem van  

de leerling daarbij serieus nemen, en dat ze gericht op  

de opbrengsten van hun onderwijs plannen, analyseren 

en evalueren, en vandaar uit de cyclus opnieuw door-

lopen. Ook kan er aanvullend budget aangevraagd 

worden voor activiteiten die een impuls geven aan  

de ontwikkeling/verdieping van het ICT gebruik in 

de school, voor deze verder gaan dan de reguliere ICT 

ontwikkelingsactiviteiten onder 2.5 genoemd. 
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Voor onze kinderen is het belangrijk dat ze naast  

kennis gaan beschikken over vaardigheden als kritisch 

en creatief denken, probleemoplossing, samenwerken, 

communiceren en mediawijsheid, zodat ze in de toe-

komst kunnen werken en leven (zie 2.4.1). In scholen 

zien we hier aandacht voor: middels de invalshoeken 

21ste eeuwse vaardigheden, wetenschap-technologie, 

integreren zaakvakken, thematisch werken, onderzoekend 

en ontdekkend werken etc. Vorig kalenderjaar zijn vanuit 

het directeurenberaad gericht op dit thema werkgroepen 

opgestart. Er wordt binnen de werkgroepen ingezoomd 

op de relatie vanuit de invalshoeken hiervoor genoemd 

versus onze toekomstvisie. En er worden proeftrajecten 

opgestart. Aanvullend budget 2018 heeft hieraan een  

bijdrage geleverd. De werkzaamheden van de werk-

groepen lopen nog een schooljaar door. Voor de 

aanvragen is een bedrag van € 100.000,- per jaar 

(gedurende 4 jaar) begroot (onder de kostenplaats 

PO001: deels onder materieel (€ 10.000,-) en deels  

bij personele lasten (€ 90.000,-)).

2.4.5 Onderwijs voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften (Passend Onderwijs)

Ondersteuningsarrangementen voor leerlingen  

met specifieke onderwijsbehoeften worden steeds  

meer ”op maat” arrangementen. We investeren daarbij 

in een sterke verbinding tussen algeheel onderwijsbeleid 

(stichting-/schoolniveau) en preventief inspelen op de 

onderwijsbehoeften van leerlingen. Hierdoor vinden 

meer leerlingen een passende onderwijsplek binnen onze 

(reguliere) scholen. De manager onderwijs en kwaliteit 

richt zich nadrukkelijk op deze verbinding (zie 2.4.2).  

De uitkomsten van audits helpen hierbij. 

In 2018 is het besluit genomen het preventief budget  

dat scholen ontvangen meer gedifferentieerd richting 

scholen uit te keren. Concreet betekent dit dat iedere 

school eenzelfde vaste voet ontvangt, en daarnaast  

een bedrag per leerling (voor scholen met meer dan  

85 leerlingen), én een bedrag voor iedere leerling met 

een ”leerlinggewicht”. Deze wijziging is in de kostenplaats 

PO0001 verwerkt. 

Binnen de stichting zijn de twee locaties verrijkings-

klassen voor meer-/hoogbegaafde kinderen, met een 

voor deze groep leerlingen zeer specifiek ontwikkeld 

curriculum geformaliseerd. Financiering valt eveneens 

onder de kostenplaats PO001. 

In 2019 onderzoekt een werkgroep hoe we kinderen  

die het liefst/beter kennis opdoen door theorie en praktijk 

direct/ter plekke te verbinden, dit ook daadwerkelijk  

te kunnen laten ervaren. 

De behoefte aan onderwijsarrangementen neemt toe. 

In de contacten tussen de orthopedagogen/specialisten 

expertiseteam en de scholen (IBers) is er een sterke focus 

op preventief handelen door leerkrachten gericht op het 

blijven voldoen aan specifieke onderwijsbehoeften bij 

leerlingen. O.a. wordt geïnvesteerd in effectief gebruik 

van ’Bouw’, een preventieve aanpak om de problemen 

met leesachterstanden, laaggeletterdheid en dyslexie 

terug te dringen. Ook ondersteunen de leden van het 

expertiseteam de IBers/leerkrachten in het vergroten  

van kennis/vaardigheden. 

Ondersteuningsarrangementen voor leerlingen  
met specifieke onderwijsbehoeften worden steeds  
meer ”op maat” arrangementen
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Daarnaast worden onderwijsassistenten ingezet die 

-tijdelijk- op locatie leerlingen in de dagelijkse lespraktijk 

begeleiden/ondersteunen. Gezien de toenemende 

behoefte aan specifieke onderwijs arrangementen wordt 

de komende twee jaar een extra investering vanuit de 

kostenplaats PO001 gedaan. De kostenplaats PO001 is 

daartoe negatief begroot. De negatieve begroting PO001 

is nog onder voorbehoud. We hebbende inkomsten van 

kostenplaats PO001 voorzichtig/conservatief ingestoken, 

en wel om de volgende reden: Gezien de stand van  

zaken van reserves van dit moment in de SWV-den  

is de verwachting dat vanuit de SWV-den nog 

nabetalingen volgen (afbouw reserves).

We hebben in de afgelopen jaren in de kostenpost  

PO001 een buffer opgebouwd, aangezien we in de 

eerste jaren na 2014 (invoering wet Passend Onderwijs) 

niet goed konden inschatten wat de lasten zouden gaan 

worden. De buffer is gegroeid, door de vele nabetalingen 

in de afgelopen twee jaar vanuit de reserves in de 

samenwerkingsverbanden. Het is zaak de buffer af  

te bouwen maar wel zódanig dat er in de toekomst 

gewerkt kan blijven worden zónder de inzet van deze 

”eenmalige” middelen. 

Begin 2019 bekijken we de kostenpost PO001 opnieuw. 

Indien gericht op deze begroting zaken dienen te worden 

aangescherpt, dan wordt hiervan melding gedaan op de 

daarvoor geëigende wijze.

2.4.6 Doorgaande lijn peuteropvang - basisonderwijs

Op meerdere scholen is er een samenwerking met 

peuteropvang. De wijze waarop dit gestalte krijgt is  

zeer verschillend. We zien echter overal dat de door-

gaande lijn vanuit peuteropvang naar groep 1 verstevigd 

wordt. Wat betreft de financiering van opvang peuters/

samenwerking met peuteropvang volgen we de geldende 

wet- en regelgeving. Bekostiging vanuit de middelen 

die in deze begroting aan de orde komen is niet aan 

de orde. Gezien de intensivering van de samenwerking 

met instellingen voor peuteropvang én gezien de goede 

ontwikkeling van peuteropvang in eigen beheer start in 

2019 een onderzoek naar het formaliseren van kinder-/

peuteropvang Catent in een aparte stichting.

2.4.7 Schoolplan

De toekomstvisie Catent voor de jaren 2019 - 2022 is  

gereed. Vandaar uit ontwikkelen de scholen het school-

plan 2020 - 2023. Waarbij ze zich de vragen stellen: 

waarom hebben wij ons onderwijs zo ingericht als  

we het georganiseerd hebben? Past ons aanbod,  

onze aanpak bij dat wat we bij onze kinderen willen 

bereiken? Sluit het aan bij de huidige leefwereld  

van kinderen die zich afspeelt in de hedendaagse  

en toekomstige samenleving?

De directeuren worden bij het opstellen van het school-

plan ondersteund middels de in company leergang 

”Schoolplan op één poster, van strategie naar praktijk”. 

Na deze leergang hebben de directeuren de kern van  

het schoolplan te pakken en volop inspiratie opgedaan 

voor een plan nieuwe stijl: met focus, samenhang, 

kortcyclisch, zeer beknopt en mooi vormgegeven.  

De uitkomst is dat iedere school – vanuit de toekomstvisie 

van Catent – het eigen verhaal vertelt waarin zij aangeven 

hoe zij voor leerlingen betekenisvol leren mogelijk maken. 

In de begroting is hiervoor € 20.000,- opgenomen  

(post 4.1.2.4).

Het eerder genoemde cyclisch denken (PDCA) maakt dat 

we in 2019 de vertaalslag school-/jaarplan en jaarverslag 

opnieuw bezien. De huidige wijze van werken wordt 

aangepast passend bij de nieuwe vorm van het opstellen 

van de schoolplannen.
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2.5 ICT
Ook in 2019 zetten we nadrukkelijk in op verdere 

ontwikkeling van het gebruik van digitale middelen.

In 2016 zijn de contracten voor het ICT-beheer voor  

alle scholen van Catent, de aanschaf van hardware  

en de aanschaf van audiovisuele media ingegaan.  

Dit betekent (o.a) dat alle scholen van dezelfde  

kwalitatief hoogwaardige hardware zijn voorzien.  

We merken dat scholen m.b.t. uitbreiding hardware  

en de aanschaf van onderwijsmiddelen flink investeren. 

Dit is zichtbaar in de schoolbegrotingen.

We zijn in 2018 gestart met de introductie van SharePoint 

binnen de stichting. Daarmee geven we communicatie 

met professionals/ouders eenduidig gestalte. Ook zijn de 

”look and feels” van de ICT-omgeving op alle scholen 

hetzelfde. We delen/ontwikkelen allemaal op eenzelfde 

omgeving kennis en documenten. Hiermee wordt 

onderlinge uitwisseling van zaken vereenvoudigd en  

het samen leren wordt vergemakkelijkt. Verdere uitrol 

van goed gebruik van Sharepoint is in 2019 nodig.

De ontwikkeling van het gebruik van digitale middelen 

t.b.v. het onderwijs wordt in 2019 – in samenwerking  

met Windesheim – voortgezet. We zetten in op het 

integreren van technologie en pedagogiek t.b.v. het 

produceren van nieuwe, innovatieve en spannende 

leerervaringen. Deze leerervaringen dienen efficiënt  

en eenvoudig in gebruik te zijn voor zowel leerling  

en leerkracht. De DocentOntwikkelTeams (DOT’s)  

hebben zich de afgelopen periode in alle scholen  

hierop actief gericht. De DOT’s worden in het schooljaar  

2018-2019 afgerond. De opbrengsten worden gedeeld. 

Op de Geert Groteschool loopt een onderzoek waarin 

leerlingen kennis en vaardigheden ontwikkelen ten  

aanzien van de inzet van een robot in lessen. En hoe 

leerkrachten dat kunnen begeleiden. Uitkomst wordt  

een vakpublicatie. En een ’handleiding’ die overdraagbaar 

is naar andere scholen. 

Directeuren spelen bij de doorontwikkeling ICT  

t.b.v. het onderwijs een cruciale rol. Zeker ook als  

het gaat om onze doelstelling dat alle professionals  

in 2019 beschikken over basisvaardigheden ICT.  

Gericht op scholing ICT wordt in 2019 vooral ingezet  

op het door professionals efficiënt gebruiken van  

Office 365. Een vervolg op het succesvolle bezoek  

van prof. Z. Walker richting alle professionals is  

tevens in voorbereiding. 

We zetten in op het integreren van technologie en pedagogiek 
t.b.v. het produceren van nieuwe, innovatieve en spannende 
leerervaringen. Deze leerervaringen dienen efficiënt en 
eenvoudig in gebruik te zijn voor zowel leerling en leerkracht
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Aparte scholing is er voor ICT coördinatoren, een groep 

van ICT specialisten in onze scholen. Zij ondersteunen  

de ontwikkeling van onze visie rond ICT en onderwijs, 

maken de koppeling van visie vanuit Catent naar de 

visie van de school, en van schoolvisie naar hetgeen de 

leerkracht doet, oriënteren zich op wat is er te koop  

binnen de wereld van ICT gericht op ons toekomst-

bestendig onderwijs, en zij ’leren’ effectief om te gaan 

met weerstand bij de innovatie van hetgeen we rondom 

ICT voorstaan. De visie op ICT die vastgelegd is in ons 

ICT beleidsplan wordt in samenspraak met hen opnieuw 

tegen het licht gehouden, en waar nodig geoptimaliseerd. 

Op het gebied van ICT wordt er gericht en goed 

geïnvesteerd, zowel in de schoolbegrotingen als in 

de stichtingsbegroting. De investeringen werken 

kostenverhogend. De jaarlijkse afschrijvingslasten voor  

ICT stijgen als gevolg van de extra investeringen en als 

gevolg van de verkorting van de afschrijvingstermijn 

(vorig jaar ingevoerd) van 5 naar 3 jaar. In de begroting 

zijn, gericht op de benodigde investeringen een 

aantal posten belangrijk (daarin bedragen gericht op 

goed gebruik ICT opgenomen). Het betreft de posten 

4.2.2.2, 4.4.1, 4.4.2.2, en 4.4.4. In de laatstgenoemde 

post is gedurende 5 jaar, een bedrag van € 100.000,- 

opgenomen. 2019 is het derde jaar.
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2.6 Huisvesting
2.6.1 Zonnepanelen/klimaatbeheersing

Besloten is om bij zeventien schoolgebouwen van 

Catent zonnepanelen te plaatsen. Hierdoor lopen 

de energielasten bij deze scholen terug, wat naar 

verwachting in gelijke mate gecompenseerd wordt 

door de afschrijvingslasten van de zonnepanelen.  

Als de panelen na 10 jaar zijn afgeschreven, zullen deze 

scholen het voordeel hebben van lage energielasten.  

De afschrijvingslasten hiervoor zijn meegenomen in  

post 4.2.2.2. Bij veel scholen (dertien) is in 2018 de 

plaatsing gestart/afgerond. De laatste scholen zijn 

in 2019 aan de beurt.

Bij een goed schoolgebouw hoort ook een gezond 

binnenklimaat. Dit is niet alleen prettig voor alle 

gebruikers maar draagt uiteindelijk bij aan goede  

leer-resultaten, omdat leerlingen en leerkrachten  

fitter blijven in een schoolgebouw met frisse lucht  

van een gelijkmatige temperatuur. Bij verbouwingen 

wordt gekeken in hoeverre verbetering van het  

binnen klimaat meegenomen kan worden. En er  

worden school gebouwen onder handen genomen  

waar het binnenklimaat onvoldoende is. Dit alles  

vraagt om extra investeringen wat zich vertaalt  

in de hogere afschrijvingslasten bij de post 4.2.2.2.

 

2.6.2 Overig

Op alle niveaus vinden gesprekken plaats om de  

staat van onze gebouwen up-to-date te houden. 

Daarnaast zorgen we ervoor dat noodzakelijke aan-

passingen aan onze gebouwen worden uitgevoerd  

zodat ze voldoen aan de eisen die we stellen aan 

toekomstige schoolgebouwen. Hierover lopen met 

voortduring contacten met gemeenten. Noodzakelijke 

financiën worden per situatie bepaald, evenals voor  

wiens rekening (een deel van) de kosten dienen te  

komen. Voor (maart/april) 2019 staat de oplevering van 

de nieuwbouw Prins Willem Alexanderschool gepland.  

De kosten hiertoe zijn door de gemeente gedragen.  

Op het moment van gereed komen van dit jaarplan 

vinden er met de gemeente Zwolle gesprekken plaats 

over het realiseren van technisch- en functioneel goede 

gebouwen voor onze scholen in Assendorp/Wipstrik. 

Gebouwen die tevens aan de eisen die toekomstig 

onderwijs stelt voldoen. In overleg met de gemeente 

Steenwijkerland is de start gemaakt met de plannen 

realisatie nieuwbouw ’t PuzzelsTuk. Ambitieus streven  

is de oplevering van het nieuwe schoolgebouw voor  

deze school in het schooljaar 2020 - 2021.
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2.7 Privacy/Communicatie/PR
2.7.1 Privacy

In 2018 hebben we volop geïnvesteerd in het gaan 

voldoen aan de algemene verordening gegevens-

bescherming (AVG). Het voor Catent geldende 

Informatiebeveiligings- en privacy beleid is vastgesteld. 

Gericht op het gebruik van sociale media door scholen 

is gekeken of de huidige wijze van gebruik van sociale 

media moet worden verbeterd in relatie tot de AVG. 

Het reglement gebruik internet en sociale media door 

leerlingen en de code gedrag voor professionals/

leerlingen/ouders zijn aangescherpt. De vernieuwing 

van websites (zie 2.7.2) gekoppeld aan informatie delen 

etc. wordt in 2019 (op basis van het bijgestelde beleid) 

gekoppeld aan efficiënt, veilig gebruik van sociale 

media. Veel andere zaken die vanuit de AVG geregeld 

moeten worden zijn ook opgepakt/gerealiseerd (sluiten 

verwerkersovereenkomsten/beleid verwerking gegevens/

privacyverklaring/bewustwording in organisatie etc.).  

Eind 2018 hebben we middels een Deep Scan (peilstok 

steken in de organisatie) gekeken naar waar we staan. 

Het resultaat is een helder rapport. Op basis daarvan 

worden voor 2019 de speerpunten vastgelegd in een plan 

van aanpak. Per 1-1-2019 is eveneens een functionaris 

gegevensbescherming benoemd (0,2 wtf). In de formatie 

bovenschools management (staf) is dit in de begroting 

opgenomen.

2.7.2 Schoolgids, website, inzet sociale media

In 2018 zijn we gestart om een nieuwe vorm van 

communicatie gericht op de schoolgids te bedenken 

(experiment). We constateren dat de schoolgids in de 

huidige vorm niet aansluit bij de wijze van communicatie 

die ouders wensen. Het experiment neemt wat meer 

tijd in beslag dan vooraf gedacht. De uitvoering, waarin 

een schoolgids gekoppeld wordt aan de schoolwebsite, 

waarbij we tevens naar een ’eenduidige’ uitstraling willen 

gaan binnen Catent, is eind 2018 duidelijk geworden en 

wordt in 2019 vormgegeven. In contact met de inspectie 

van het onderwijs stemmen we de vormgeving van de 

nieuwe schoolgids gekoppeld aan een schoolwebsite af. 

Zodat het experiment een voorbeeld wordt voor anderen 

scholen. Belangrijk is tevens om op de schoolwebsites 

duidelijk het verhaal van de betreffende school (nieuw 

schoolplan) tot uitdrukking te laten komen. 

De uitstraling van Stichting Catent (”merk Catent”)  

wordt allereerst zichtbaar in de in 2019 te realiseren 

nieuwe website. De site richt zich met name op  

de doelgroepen ouders en nieuwe professionals.  

De toekomstvisie komt prominent tot uiting op de  

nieuwe website.

De impact van sociale media neemt in de maatschappij 

toe. We bekijken in 2019 hoe sociale media gericht  

op communicatie over wie we zijn/wat we doen op 

school/stichtingsniveau geoptimaliseerd kan worden, 

waarbij doelstellingen gericht op het gebruik helder 

dienen te zijn/blijven.

Voor PR etc. is een investering van € 30.000,- (2019 en 

2020) opgenomen onder de post 4.4.4 Overige lasten 

onder Projecten. In schoolbegrotingen is tevens een 

bedrag gericht op PR opgenomen.

In 2018 hebben we volop geïnvesteerd 
in het gaan voldoen aan de algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG)
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2.7.3 Samenwerking 

Regionaal en lokaal zoeken we samenwerking  

ter versterking van het uitvoeren van onze opdracht. 

Instellingen als jeugdzorg en gericht op opvang  

(voor-naschools) zijn voor ons belangrijke partners die 

meedoen in de leefwereld van het kind. Ook definiëren 

we met elkaar opnieuw ”educatief partnerschap met 

ouder/verzorgers”. Gekoppeld aan open en pro actieve 

communicatie met ouders/verzorgers. 

2.8 Personeel
De basis voor het realiseren van goed onderwijs is goed 

personeel dat met plezier aan het werk is. Als werkgever 

nemen we onze verantwoordelijkheid om te zorgen 

voor goede randvoorwaarden. Van onze professionals 

verwachten we de wil en inzet om eigen kennis en 

vaardigheden op peil te houden en te anticiperen op  

een voortdurend veranderende werkcontext.

2.8.1 Register leraren

De Wet Beroep Leraar en Lerarenregister, die vanaf  

1 augustus 2017 van kracht is verplicht leerkrachten  

om zich te registreren. De genoemde datum waarop  

de registratie gerealiseerd moet zijn is van overheidswege 

uitgesteld (was 1 augustus 2018). Het is mogelijk voor 

leerkrachten om zich op vrijwillige basis te registreren. 

Catent werkt er (technisch) aan mee om deze vrijwillige 

registratie mogelijk te maken. Belangrijker dan dat is dat 

onze professionals blijven werken aan persoonlijke ont-

wikkeling, zodat we altijd goed opgeleide profes sionals 

voor de klas hebben (zie verder scholing/professionalisering). 

Met de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister wordt ook 

ingezet op versterking van de positie van de leerkracht. 

Om ervoor te zorgen dat leerkrachten voldoende 

professionele ruimte hebben om het beroep zo goed 

mogelijk te kunnen uitvoeren hebben we in 2018 een 

handreiking ”professioneel statuut” ontwikkeld. Wij vinden 

het belangrijk dat onze professionals de kans grijpen om  

meer inbreng te krijgen op het onderwijskundige reilen 

en zeilen binnen allereerst de school waar ze te werk 

zijn gesteld. We stimuleren dan ook een school specifiek 

professioneel statuut. Het statuut is de uitkomst van een 

overleg tussen het team en de directeur, en ondersteunt 

professionals doordat geregeld is wanneer en hoe 

ze moeten worden geraadpleegd over zaken die het 

onderwijs op de school raken.

2.8.2 Nieuwe CAO

In 2018-2019 is er een nieuwe cao van kracht. Alle leer-

krachten hebben vanaf september 2018 een nieuwe, 

hogere salarisschaal. Daar bovenop gold vanaf dezelfde 

datum een marktconforme salarisverhoging van 2,5%.  

De baten en lasten hiertoe zijn in de begroting verwerkt 

2.8.3 Ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid

In 2017 zagen we dat het verzuim binnen Catent zich 

stabiliseerde, en aan het eind van dat jaar begon het 

verzuim zelfs te dalen. Deze dalende lijn heeft zich in 2018 

voortgezet. Het streven is deze dalende lijn vast te houden. 

De basis voor het realiseren van goed onderwijs  
is goed personeel dat met plezier aan het werk is. 
Als werkgever nemen we onze verantwoordelijkheid 
om te zorgen voor goede randvoorwaarden.
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In preventieve zin moeten we daartoe aandacht blijven 

houden voor duurzame inzetbaarheid, gezond blijven 

en met plezier je werk blijven doen met zo min mogelijk 

werkdruk. Gesprekken over taakzwaarte en werkverdeling 

worden in 2019 verder doorgevoerd. Vanuit de centrale 

vraag: worden dié zaken opgepakt die vanuit ”onze” 

opdracht gestalte moeten krijgen? 

Een relatie met ons integraal personeelsbeleid (IPB) 

waarin de gesprekken cyclus centraal staat, wordt gelegd. 

Monitoring op het opnieuw vastgesteld beleid vindt plaats. 

De kosten die met de aanpak op duurzame inzetbaarheid 

van onze professionals gemoeid zijn, zijn opgenomen 

onder de post 4.1.1.4. De (vroegtijdige) inzet van de coach 

van Catent gericht op het preventief aandacht geven aan 

duurzame inzetbaarheid, gezond blijven en met plezier  

je werk te doen is begroot bij Catent Algemeen.

2.8.4 Scholing/professionalisering

Zoals eerder in deze notitie genoemd, onderschrijven 

we ”een leven lang leren en ontwikkelen”. Directeuren 

dienen de scholing van alle professionals te stimuleren/

ondersteunen. In de schoolbegroting wordt de post 

scholing ingezet. Ook op stichtingsniveau ondersteunen 

we het met plezier leren. Vanuit nieuwsgierigheid.  

En met elkaar. Teneinde leren te stimuleren. We bieden, 

naast scholing vanuit de school, daarom ook op stichtings-

niveau scholing aan. Zie:

a De in dit jaarplan opgenomen paragraaf  

over Samen leren.

b De in dit jaarplan opgenomen paragraaf over ICT.

c De in dit jaarplan opgenomen paragraaf  

over ’leer’resultaten. 

d De in dit jaarplan opgenomen paragraaf  

over schoolplan.

e Paragraaf 2.8.4.

Verder geldt:

f Gericht op ”kwalitatief sterke communicatie bij  

alle professionals” en ”professionele cultuur” is er  

een aanbod beschikbaar waar teams gebruik van 

(kunnen) maken. Waar wenselijk wordt deze scholing 

vanuit de uitkomsten audit ingezet. Betreffende 

communicatie is er de gerichtheid op communicatie 

met ouders/externen.

g Voor directeuren zijn er masterclasses beschikbaar 

gericht op het versterken van het persoonlijke 

leiderschap. Directeuren maken eigen keuzen hierin.

h Directeuren hebben de mogelijkheid om te werken  

aan hun persoonlijke ontwikkeling met behulp van  

het ontwikkelde traject ’de knooppuntenroute’.  

Via dit traject werkt een directeur aan zijn persoon lijke  

leervragen. Aan het eind van het traject wordt 

zijn ontwikkeling gemeten. Het traject leidt tot 

de mogelijkheid van herregistratie in het school-

leidersregister. 
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i Voor de IB’ers zijn er masterclasses beschikbaar  

gericht op het verder versterken van de rol/positie.  

IB-ers maken – in overleg met hun directeur –  

eigen keuzen hierin.

j Voor leerkrachten zijn er binnen de Catent Academie 

allerlei workshops beschikbaar die hen helpen de 

kennis en vaardigheden te vergroten die nodig zijn 

om uitdagend en toekomstbestendig onderwijs aan 

leerlingen te geven. Soms kunnen deze workshops ook 

gebruikt worden om de registratie in het lerarenregister 

te gaan realiseren. Leerkrachten maken – in overleg met 

hun directeur – eigen keuzen hierin.

k Alle directeuren bieden we de mogelijkheid zich  

te laten coachen. 

l Afgelopen jaar is een aantal directeuren die we 

binnen Catent hebben opgeleid tot schoolleider 

doorgestroomd naar een directeursfunctie. We zijn 

gestart met het opleiden van een nieuwe groep 

potentiele schoolleiders.

Gericht op de financiering (evt. m.b.v. externen) is rekening 

gehouden in de post 4.1.2.4.

2.8.5 Startende leerkrachten

Sinds 2016 kenen we de regeling Startende leraren.  

Het begeleidingsplan dat we binnen Catent in 2017 -  

2018 voor startende leerkrachten hebben ontwikkeld  

en waarmee leerkrachten onder begeleiding zich kunnen 

ontwikkelen van start- naar basis- naar vakbekwaam, 

is in 2018 in uitvoering genomen en wordt in 2019 

voortgezet. Onderdelen van de begeleiding voor de 

startende leerkrachten zijn de specifiek voor hen opgezette 

workshops binnen de Catent Academie, het inzetten 

van beeldcoaching, en de mogelijkheid tot persoonlijke 

begeleiding/coaching in het primaire proces. De kosten  

die vanuit de stichting hieraan worden bijgedragen zijn  

te vinden onder de post 4.1.2.3 en 4.1.2.4.

2.8.6 Werkdruk

We houden in 2019 het onderwerp ’werkdruk’  

op de agenda van zowel de professional, de school,  

als het bestuur. Behulpzaam daarbij is dat de scholen  

vanuit het ministerie ’middelen’ ontvangen voor de 

vermindering van werkdruk. Het is aan de teams 

de bestemming te bepalen van deze middelen. 

Verantwoording vindt plaats, ook via de jaarrekening. 

Het bedrag dat aan werkdrukverlaging kan worden  

besteed loopt in de komende drie jaren op (€ 156,- naar  

€ 285,- per ll.). We geven de scholen de mogelijkheid  

om zodanige plannen te maken/in te dienen dat  

de werkdruk op langere termijn wordt ’aangepakt’.  

De bekostiging wordt op basis van het plan met ingang 

van 2019 - 2020 in de begroting op het eindniveau 

(middelen die beschikbaar zijn in 2022) begroot 

(voorfinanciering). De kosten die met deze aanpak 

gemoeid zijn, zijn opgenomen onder Catent Algemeen. 

We hebben daarvoor over vier jaar verspreid (2019 - 2022) 

9 fte personele inzet begroot.Naast het verminderen 

van de werkdruk met de daarvoor beschikbare middelen 

blijven we inzetten op acties/maatregelen die zonder een 

financiële prikkel bijdragen aan de verlaging van werkdruk. 

Te denken valt hierbij aan het anders organiseren van het 

onderwijs, het prioriteren en keuzes maken gericht op 

taken die de school binnen komen, etc. Ook werken we 

er in gezamenlijkheid aan dat processen behorend bij het 

realiseren van onderwijs (nog) beter gestroomlijnd kunnen 

worden, en bepalen we helder onze grenzen gericht op  

het realiseren van ”passend” onderwijs. 

Tot slot zijn middels de cao vanaf schooljaar 2019 - 2020  

afspraken vastgelegd over per schoolteam inhoud geven  

aan de verdeling van het werk en de tijd die daarmee 

gemoeid is (maken werkverdelingsplan). Met de 

directeuren zijn we in gesprek over hoe zij concreet  

dit samen met de professionals (gaan) vorm geven.  

Een handreiking is hen hiertoe aangereikt.
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2.8.7 Formatie
2.8.7.1 Inleiding

Begrote formatie en loonkosten per beroepsgroep

Begrote formatie en loonkosten per formatietype

2019 2020 2021 2022

Gem. wtf Loonkosten Gem wtf Loonkosten Gem. wtf Loonkosten Gem. wtf Loonkosten

Basisformatie 354,2493  € 24.067.175 345,5584  € 23.861.312 345,1484  € 24.230.283 344,8217  € 24.570.371

Payrolling 2,7023  € 89.226 1,9189  € 45.433 1,7001  € 34.152 1,7001  € 34.152

Taakstellingen -6,4458  € -388.648 -10,7417  € -740.052 -14,3000  € -1.044.268 -19,4333  € -1.402.118

Vacatures 29,3644  € 1.692.876 37,0862  € 2.224.700 37,5112  € 2.350.261 40,6445  € 2.609.331

Verzuim 2,2985  € 156.184 2,2744  € 156.251 2,2501  € 157.258 2,2349  € 158.697

Totaal 382,1687  € 25.616.813 375,0962  € 25.547.644 372,3098  € 25.727.686 369,9679  € 25.970.433

2019 2020 2021 2022

Gem. wtf Loonkosten Gem. wtf Loonkosten Gem. wtf Loonkosten Gem. wtf Loonkosten

Bestuur 3,0667  € 464.504 2,8167  € 420.301 2,0000  € 293.565 2,0000  € 293.627

Directie 26,2864  € 2.559.854 24,9255  € 2.311.852 25,9202  € 2.340.881 25,9202  € 2.369.449

OOP  45,6391  € 2.235.075 44,0706  € 2.190.737 40,4352  € 2.058.410 39,9554  € 2.040.686

OP 307,1764  € 20.357.381 303,2833  € 20.624.755 303,9543  € 21.034.830 302,0923  € 21.266.671

Totaal 382,1686  € 25.616.814 375,0961  € 25.547.645 372,3097  € 25.727.686 369,9679  € 25.970.433
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De in het hiervoor weergegeven overzicht vermelde 

taakstellingen en vacatures moet gelezen worden als  

een cumulatief overzicht. Dit houdt in dat het overzicht 

van vacatures en taakstellingen in een jaar de uitkomst  

is van de voorafgaande jaren. 

2.8.7.2 Structurele formatie en risicodragenddeel  

van de formatie (rddf) 

Over de gehele begrotingsperiode is in de formatie  

Catent een daling voorzien van gemiddeld 3 fte per jaar. 

Deze daling wordt opgevangen via natuurlijk verloop. 

Daarom is plaatsing van professionals in het rddf in 2019 

niet te verwachten. Wel dienen in 2019 professionals 

binnen onze organisatie te worden herplaatst (taak-

stellingen). Er zijn zes scholen die een taakstelling hebben. 

Het betreft scholen die te maken hebben met een dalend 

leerlingaantal in verband met krimp van de bevolking 

(scholen in krimpregio’s) óf scholen waar de hoge in-

stroom van leerlingen die zich in de afgelopen jaren 

aftekende is gestabiliseerd, en dít gegeven in combinatie 

met een hoog aantal leerlingen dat uit groep 8 uitstroomt 

een lager totaal aantal leerlingen voor nu en de komende 

jaren geeft (De Vlieger 2 en 3). Met de directeuren 

worden gesprekken gepland gericht op strategische 

personeelsplanning. Onze toekomstvisie vraagt dat hier 

actief in geacteerd wordt en het is bij scholen  

die met daling van het leerlingaantal te maken hebben 

van belang. We starten op stichtingsniveau met een 

cijfermatige analyse gericht op instroom- doorstroom-

uitstroom, in relatie tot behoefte aan (soort) professionals 

op stichtings-, regio en schoolniveau.

2.8.7.3 Lerarentekort

Landelijk gezien is er voor 2022 een tekort aan leerkrachten 

voor het basisonderwijs voorzien van 4.100 fte oplopend 

naar een tekort van 11.000 fte in 2027. Op dit moment 

ondervindt ook Catent de gevolgen daarvan, al spitst 

het zich nu toe op de vervanging van leerkrachten bij 

ziekte. Er zijn onvoldoende leerkrachten om te voorzien 

in de algehele vervanging die nodig is. Om tegemoet te 

komen aan het lerarentekort zijn/worden diverse acties in 

gang gezet. We zijn gestart met het bij Catent benoemen 

van ’zij-instromers’. De verwachting is dat we vanaf 2019 

gedurende 2 jaar (gemiddeld) 2,5 fte zij-instromers in 

loondienst hebben. Dit betreft voorfinanciering aangezien 

de zij-instromers gedurende de opleiding die zij volgen op 

de P-rol Catent staan, en nog niet in formatie benoemd 

zijn. In de begroting is met het oog op de benodigde 

uitgaven hiervoor rekening gehouden (kosten middels 

”vacatures” opgenomen in de periode 1-1-2019 tot en 

met 31-12-2020).
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Naast het benoemen van ’zij-instromers’ wordt gestart 

met het mogelijk gaan benoemen van herintreders. 

Hoe interesseren en stimuleren we deze groep om weer 

binnen het onderwijs te gaan werken? Ter ondersteuning 

wordt in samenspraak met KPZ te Zwolle een programma 

ontwikkeld, zodat de voorbereiding op – en de begeleid-

ing bij het terugkeren in het onderwijs goed is geregeld. 

In samenwerking met binnen Catent benoemde jonge 

collega’s ontwikkelen we ‘Jong Catent, dé kickstart van  

je carriere’. Waarmee we  jonge professionals interesseren 

en motiveren om bij Catent te komen werken.  

Met Stenden/NHL werken we samen rondom inter-

nationale uitwisseling van leerkrachten (Singapore)  

en onderzoeken we mogelijke samenwerking rondom  

het thema wetenschap/techniek (inzet leerkrachten  

Pabo Emmen). Voor de drie laatst genoemde initiatieven  

is in de begroting een post van € 10.000,- opgenomen  

bij 4.4.4 Overige lasten onder Projecten.

2.8.7.4 Pool interim professionals

De sinds 2015 binnen Catent aanwezige interim-

pool voor leerkrachten (leerkrachten in (vaste) dienst 

met werkzaamheden van tijdelijke aard, waaronder 

vervangingen) is een goede keuze. De ervaringen  

die we er tot op heden mee hebben, samen met  

de constatering dat het ziekteverzuim aan het dalen is 

hebben tot het besluit geleid dat de totale omvang van 

de pool is gesteld op 20 fte (was 23 fte). In de dagelijkse 

praktijk blijkt er een regelmatige doorstroom te zijn van 

deze leerkrachten naar structurele formatie op de scholen, 

waardoor de omvang van de pool structureel lager 

ligt dan 20 fte. De omvang wordt daarom maandelijks 

gemonitord, en direct vertaald in werving. Continu wordt 

zo bekeken of de bezetting en de behoefte in balans zijn/

blijven. Dat dit nodig is wordt versterkt als gevolg van 

het gegeven dat het lerarentekort zich voor Catent nu al 

vertaalt naar onvoldoende leerkrachten ter vervanging. 

Ook werken we vanaf medio 2018 met een directeur 

zijnde een interim medewerker (0,5 fte). 

De betreffende directeur zit eveneens in de pool. De inzet 

van deze directeur voorziet in de behoefte die we hebben 

ingeschat. Vanaf de start is de inzet (nagenoeg) full time 

voor de uren die zijn opgenomen in de pool. Het inhuren 

van externen als interim directeur is daardoor sterk terug-

gelopen c.q. nihil. In de begroting is met het oog op de 

benodigde uitgaven hiervoor rekening gehouden middels 

de post 4.1.1.4.

2.8.7.5 Flexibele schil

De behoefte aan tijdelijk personeel wordt voor een  

deel vanuit de eigen Catent-pool ingevuld. Zodra de  

inzet van poolprofessionals is uitgeput, kan een beroep 

worden gedaan op de flexibele schil van externen.  

Betreft begrotingspost 4.1.2.2. 

2.8.7.6 Loopbaanontwikkeling

Functiedifferentiatie blijft onderdeel van ons beleid. 

Ook nu de verplichte functiemixpercentages uit de cao 

zijn verdwenen. Wij blijven het benutten van talenten 

stimuleren, gecombineerd met een leven lang leren. 

Dit biedt mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling. 

In samenwerking met binnen Catent benoemde 
jonge collega’s ontwikkelen we ‘Jong Catent,  
dé kickstart van je carriere’
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Voor leerkrachten allereerst passend bij de specifieke 

voor onze organisatie geldende L10/L11/L12 functies. 

De relatie tussen functiedifferentiatie en strategische 

personeelsplanning wordt ook gelegd. En ambitie wordt 

gestimuleerd en indien realistisch gefaciliteerd. 

Voor directeuren ontwikkelen we in 2019 specifiek voor  

Catent geldende functieomschrijvingen. Ook in deze  

functie gaan we differentiëren, zodat er meer mogelijk-

heid tot loopbaanontwikkeling ontstaat. Daarbij dient  

er voldoende onderscheid te blijven in waardering  

(salaris) directeuren versus leerkrachten. In de nu 

geldende cao loopt deze waardering uit de pas.  

Om die reden is tot en met juli 2019 een arbeidsmarkt-

toelage aan de directeuren verstrekt. We toetsen deze 

toelage aan de nieuw te ontwikkelen functies én aan  

de in maart 2019 te verwachten cao. De kosten voor  

de in 2019 (eerste 7 maanden) uit te keren toelage  

zijn meegenomen in post 4.1.1.4.

2.8.7.7 Cao-transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 hebben professionals in het bijzonder 

onderwijs recht op een transitievergoeding bij ontslag.  

Deze vergoeding moet ook worden gegeven als zij  

worden ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschikt-

heid. Als na twee jaar ziekte de professional niet terug  

kan keren bij de eigen werkgever en er een ontslag 

volgt, is de werkgever verplicht deze transitievergoeding 

te betalen. Dit is een onderdeel van de Wet werk en 

zekerheid (Wwz) en geldt voor het bijzonder onderwijs. 

Catent heeft met deze transitievergoedingen te maken. 

Reservering is gemaakt middels post 4.1.1.4, waarbij we 

zijn uitgegaan van een bedrag corresponderend met  

drie fte. In juli 2018 in een wet aangenomen waarin wordt 

geregeld dat werkgevers vanaf 2020 compensatie voor de 

transitievergoeding krijgen die zij moeten betalen bij het 

ontslag van langdurig zieke werknemers. Deze wet geldt 

met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015. We hebben 

recht op teruggave en blijven hiertoe actie ondernemen. 

2.8.7.8 Participatiewet (banenafspraak) 

Deze wet, die ook van toepassing is op het onderwijs, 

moet leiden tot reguliere banen voor mensen met een  

arbeidsbeperking. Voor het primair onderwijs is de op-

dracht om in 2023 voor de doelgroep één arbeidsplaats 

per 29 fte te creëren. Er staat geen reguliere bekostiging 

tegenover. In 2019 doen we onderzoek naar op welke 

wijze de genoemde doelgroep op zinvolle wijze ingezet 

kan worden binnen Catent. En we houden rekening met 

het feit dat we gericht op de participatiewet niet tijdig 

kunnen voldoen aan de verplichte quota. We hebben  

in de begroting voor 2019 en 2020 rekening gehouden 

met het hiervoor genoemde (€ 35.000,- middels  

de post 4.1.1.4).
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Toelichting op de 
begrotingsposten 

De begroting van Catent is opgebouwd uit vier 

hoofdcomponenten:

a Scholen.  
Dit is de samenvoeging van 34 afzonderlijke 

schoolbegrotingen. Het betreft baten en lasten  

die specifiek voor individuele scholen zijn. 

b 40888 PO001 Passend Onderwijs. 
Dit is de begroting voor kwaliteitsverbetering 

onderwijs/ Passend Onderwijs. 

c Bovenschools algemeen. 
Dit betreft baten en lasten die betrekking  

hebben op alle scholen gezamenlijk of een  

groep van scholen. 

d Bovenschools management/bestuur. 
Hier worden de baten en lasten van het bestuur  

en het bestuurskantoor begroot.

3

De meerjarenbegroting van Catent is opgebouwd uit vier 
hoofd componenten: Scholen, 40888 PO001 Passend Onderwijs, 
Bovenschools algemeen en Bovenschools management/bestuur
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40888 Catent Staat van baten en lasten (x € 1.000)

Baten Schoolbegrotingen 

2019

40888 PO001 

2019

Bovenschools 

management 

2019

Bovenschools

algemeen 

2019

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

3.1 Rijksbijdragen 26.506 1.021 896 3.519 31.942 32.006 32.356 32.679 

3.2 Overige overheidsbijdragen 

 en -subsidies

67 - - - 67 64 56 56 

3.5 Overige Baten 385 - - 42 428 423 425 423 

Totale Baten 26.959 1.021 896 3.561 32.437 32.492 32.837 33.158 

Lasten         

4.1 Personeelslasten 22.460 954 772 2.432 26.617 26.562 26.652 26.934 

4.2 Afschrijvingslasten 1.437 3 7 12 1.460 1.481 1.374 1.305 

4.3 Huisvestingslasten 1.671 - 70 480 2.221 2.202 2.190 2.196 

4.4 Overige lasten 1.582 140 47 995 2.764 2.740 2.610 2.605 

Totale Lasten 27.149 1.098 896 3.918 33.061 32.984 32.826 33.041 

Resultaat uit normale 

bedrijfsvoering

-191 -77 - -357 -625 -492 11 117 

5.0 Financiële baten en lasten - - - - - - - - 

Bedrijfsresultaat -191 -77 - -357 -625 -492 11 117 

Organisatie totaal.
Dit is de geconsolideerde begroting waarin bovengenoemde deelbegrotingen zijn samengevoegd.
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Toelichting op de afzonderlijke
begrotingsposten
 

Baten
3.1.1.1 Rijksbijdragen - OCW

Dit is de reguliere rijkssubsidie, zowel voor de personele 

als de materiële instandhouding van de scholen. Via het 

allocatiemodel wordt dit budget ingezet. 

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies

Dit betreft niet-reguliere subsidies. Voorbeelden zijn de 

subsidies voor Opleidingsscholen, bijdrage Impulsregeling, 

loonkostensubsidie ondersteunend personeel. Er wordt 

over deze subsidies geen afzonderlijke verantwoording 

afgelegd. 

3.1.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV

Dit zijn interne doorbetalingen van inkomsten afkomstig 

uit de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies

Dit betreft bijvoorbeeld gemeentelijke subsidies voor 

schoolbegeleiding, het ontwikkelen van de Brede School. 

3.2.2 Overige overheidsbijdragen

Dit zijn subsidies zoals de Lerarenbeurs, vergoeding  

van het Europees platform, techniek-subsidies.

3.5.1 Verhuur

Dit betreft gebruikersvergoedingen die scholen 

ontvangen als derden gebruik maken van ruimtes  

in de school. 

3.5.2 Detachering

Dit zijn vergoedingen die worden ontvangen als  

er sprake is van detachering.

3.5.3 Schenkingen

Komen hoegenaamd niet voor.

3.5.4 Sponsoring

Indien passend binnen het beleidskader van Catent 

kunnen scholen gebruik maken van sponsoring.  

De baten worden hier geboekt.

Er wordt over niet reguliere 
subsidies geen afzonderlijke 
verantwoording afgelegd
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3.5.5 Ouderbijdrage

Hier worden de inkomsten geboekt voor tussenschoolse/

buitenschoolse Opvang (BSO) en de eigen peuterspeel-

zaalactiviteiten. Dit zijn private inkomsten. De kosten  

hiervoor worden als private lasten geboekt. Daarnaast 

worden hier nog enkele algemene ouderbijdragen 

geboekt. Het beleid van Catent is dat algemene ouder-

bijdragen middelen zijn van ouders en om die reden het 

beste beheerd kunnen worden door een formele ouder-

vereniging. In een enkele bijzondere situaties (SBO)  

wordt een uitzondering gemaakt en lopen deze 

geldstromen via de school.

3.5.6 Overige

Hier worden andere kleine inkomsten onder geboekt  

die elders niet ondergebracht kunnen worden.

Lasten
4.1.1.1 Salariskosten Directie

Salariskosten voor directeuren c.q. leden van het bestuur. 

4.1.1.2 Salariskosten OP

Salariskosten voor onderwijzend personeel. 

4.1.1.3 Salariskosten OOP

Salariskosten voor ondersteunend personeel zoals 

onderwijsassistenten, schoonmakers, orthopedagogen.

4.1.1.4 Salariskosten vervanging en overig

Hier zijn de kosten voor pool interim professionals 

opgenomen. Verder staan hier de kosten voor ouder-

schapsverlof, BAPO, detachering, banenafspraak 

(participatiewet), transitievergoedingen

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen

Dit betreft dotaties aan de jubileumvoorziening.

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst

Dit zijn kosten voor ingehuurd personeel. Om te voor-

komen dat DUO uitkeringslasten van oud-professionals  

bij Catent inhoudt op de bekostiging en/of dat er arbeids-

rechtelijke verplichtingen als uitvloeisel van de Wet werk 

en zekerheid (Wwz) ontstaan, wordt zeer zorgvuldig 

omgegaan met het inhuren van professionals of het aan-

gaan van kortdurende benoemingen. De behoefte aan 

tijdelijk personeel wordt voor het grootste deel vanuit de 

eigen pool interim professionals ingevuld, zodat er geen 

verplichtingen aan externen ontstaan. Als dat niet lukt, 

kan onder voorwaarden via payrolling personeel worden 

ingehuurd.

De behoefte aan tijdelijk 
personeel wordt vanuit de 
eigen Catent-pool ingevuld
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4.1.2.3 Overige

Dit is een uitgebreide verzameling van posten die het 

personeel betreffen. Bij bovenschools algemeen gaat het 

o.a. om de ’kweekvijver’ directeuren, arbozorg, werving 

personeel, begeleidingstrajecten en inwerktrajecten voor 

professionals. Op schoolniveau gaat het hierbij ook om 

een veelheid van kleine en grotere posten betreffende 

personeel en personeelszorg.

4.1.2.4 Scholing en opleiding

Kosten voor nascholing, zowel op schoolniveau  

als op stichtingsniveau.

4.1.3 Uitkeringen

Dit zijn baten van het UWV in verband met uitkeringen  

in het kader van de ziektewet. 

4.2.2.1 Gebouwen

Afschrijvingslasten voor bouwkundige aanpassingen  

die met eigen middelen zijn gefinancierd.

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur

Dit betreft de afschrijvingslasten voor alle inventaris  

en apparatuur.

4.2.2.3 Overige materiële vaste activa

De afschrijving van vervoersmiddelen. 

4.2.2.4 Leermiddelen

Afschrijving van de diverse leermiddelen in de scholen.

4.3.1 Huur

De betaling voor gehuurde ruimtes.

4.3.2 Verzekeringen

Hier staan de kosten voor een enkele schoolverzekering. 

De overige kosten voor diverse verzekeringen, veelal 

bovenschools afgesloten voor alle scholen, staan onder 

4.4.4 bij Overige lasten.

4.3.3 Onderhoud

De kosten voor het dagelijks klein onderhoud  

van gebouwen en inventaris.

4.3.4 Energie en Water

Kosten voor energie- en waterverbruik.

4.3.5 Schoonmaakkosten

Kosten voor schoonmaakbedrijven en -middelen.

4.3.6 Heffingen

Publiekrechtelijke heffingen.
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4.3.7 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen

Dit betreft de dotatie aan de voorzieningen voor 

onderhoud aan de schoolgebouwen. 

4.3.8 Overige (huisvestingslasten)

Betreft beveiliging, bewaking en tuinonderhoud.

4.4.1 Administratie en beheer

Dit is een verzamelpost van allerlei grootboekrekeningen 

die betrekking hebben op de administratie en het beheer 

van scholen. Denk hierbij bv. aan reproductiekosten, 

kantoorbenodigdheden, licentiekosten, juridische kosten, 

onderhoudscontracten ICT. Veruit de grootste post, 

namelijk € 500.000,- betreft de kosten voor diensten  

van het onderwijsbureau. Deze staat onder bovenschools 

algemeen. 

4.4.2.1 Inventaris en apparatuur

Dit betreft kleine aanschaffingen die niet tot  

de investeringen gerekend worden.

4.4.2.2 Leermiddelen

Hierbij gaat het om kosten voor leermiddelen voor  

zover deze niet tot de investeringen gerekend kunnen 

worden. Het overgrote deel van deze post betreft  

de verbruiksmaterialen op scholen.

4.4.4 Overige

Dit is een verzameling van allerhande overige posten. 

Hierbij kan gedacht worden aan contributies PO-raad, 

besturenbond Verus, kosten medezeggenschap, etc..

Bij bovenschools algemeen staat ook de post Projecten. 

Dit zijn kosten t.b.v. (nieuw) beleid. Dit betreft 

- ICT- impuls: € 100.000,-  

(per jaar; gedurende 5 jaar)

- Reageren op krimp: € 5.000,-  

(per jaar; gedurende 4 jaar)  

NB: Bij 4.1.2.3 personele lasten is hiervoor nog € 15.000,- begroot.

- Lerarentekort: € 10.000,-  

(per jaar; gedurende twee jaar)

- PR: € 15.000,-  

(per jaar; gedurende twee jaar)

5.1 Rentebaten

Dit zijn rentes op betaalrekeningen.

5.3 Waardeveranderingen

Dit zijn opbrengsten vanuit de beleggingen in het 

Onderwijs Beleggingsfonds bij ASR-vermogensbeheer. 
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Exploitatie: Baten en lasten meerjarenbegroting (x € 1.000)

Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

03 Baten

3.1.1.1 OCW 28.765 29.046 29.459 29.804

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 1.307 1.180 1.157 1.135

3.1.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 1.871 1.779 1.740 1.739

Subtotaal 31.942 32.006 32.356 32.679
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 45 45 45 45

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 22 18 11 11

Subtotaal 67 64 56 56
3.5.1 Verhuur 189 187 188 188

3.5.2 Detachering personeel 112 114 115 114

3.5.3 Schenking 2 2 2 0

3.5.4 Sponsoring 0 0 0 0

3.5.5 Ouderbijdragen 97 96 96 96

3.5.6 Overige (overige baten) 28 23 24 24

Subtotaal 428 423 425 423

Subtotaal 32.437 32.492 32.837 33.158
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Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

04 Lasten

4.1.1.1 Salariskosten directie 2.979 2.693 2.596 2.624

4.1.1.2 Salariskosten onderwijzend personeel 17.986 18.194 18.538 18.712

4.1.1.3 Salariskosten onderwijs ondersteunend personeel 2.146 2.153 2.040 2.026

4.1.1.4 Salariskosten vervanging en overig 2.332 2.381 2.439 2.494

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 30 30 30 30

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 89 45 34 34

4.1.2.3 Overige 882 906 816 856

4.1.2.4 Scholing en opleiding 498 484 483 483

4.1.3 Af: uitkeringen -325 -325 -325 -325

Subtotaal 26.617 26.562 26.652 26.934
4.2.2.1 Gebouwen 88 91 89 85

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 1.149 1.169 1.075 1.046

4.2.2.4 Leermiddelen afschrijving 223 221 210 174

Subtotaal 1.460 1.481 1.374 1.305
4.3.1 Huur 135 137 129 136

4.3.3 Onderhoud 107 92 92 92

4.3.4 Energie en water 486 480 478 478

4.3.5 Schoonmaakkosten 537 537 540 539

4.3.6 Heffingen 58 58 58 58

4.3.7 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 794 796 792 792

4.3.8 Overige (huisvestingslasten) 104 103 102 102

Subtotaal 2.221 2.202 2.190 2.196
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Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 1.343 1.342 1.346 1.346

4.4.2.1 Inventaris en apparatuur kleine aanschaffingen >1 jr 47 46 47 47

4.4.2.2 Leermiddelen kleine aanschaffingen >1 jr 752 734 720 714

4.4.4 Overige (overige lasten) 622 617 498 498

Subtotaal 2.764 2.740 2.610 2.605

Subtotaal 33.061 32.984 32.826 33.041
Bedrijfsresultaat -625 -492 11 117
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