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Inleiding1

Samen delen we binnen Stichting Catent de verantwoor-

delijkheid om onze toekomstvisie bereikbaar te maken en 

uiteindelijk te realiseren. Dat is een belangrijk vertrekpunt 

voor de acties en uitrol daarvan die in dit Jaarplan 2020 

en de bijbehorende begroting staan beschreven. Iedere 

medewerker is in staat zijn of haar taak goed uit te voeren 

en daarbij eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Onderwijsontwikkeling vraagt om continue kwaliteits-

verbetering en daarmee kleinere en grote investeringen. 

Met name de grote(re) investeringen vergen tijd. Bepaalde 

ambities aangegeven in het jaarplan 2019 keren daarom 

terug in dit Jaarplan en op de begroting vanaf 2020. 

Catent is stabiel en financieel gezond. Wij kunnen de 

acties in dit jaarplan daadwerkelijk waarmaken.  

We hebben goed inzicht in onze financiën, kregen van  

de accountant een compliment over ons financieel 

beleid en ontvingen naar aanleiding van het vierjaarlijks 

onderzoek van de inspectie van onderwijs een goed 

oordeel inzake onze financiële positie. 

We hebben een goede vermogenspositie en investeringen 

van een deel van ons vermogen zijn onderbouwd. 

De meeste acties in dit jaarplan vragen geen extra 

investeringen. De verwezenlijking ervan valt onder de 

reguliere posten die in de begroting zijn opgenomen. 

Vraagt een bepaalde actie om een investering vanuit  

het opgebouwde vermogen, dan lichten we dit toe.

De begroting geeft in 2020 een negatief bedrijfsresultaat. 

In 2019 kondigden we dit aan. Het is een bewuste 

keuze die (financieel) wordt opgevangen door onze 

goede vermogenspositie. De begroting 2020 (negatief) 

van kostenplaats Catent Algemeen is relatief groot 

ten opzichte van de schoolbegrotingen. Dat kan deels 

verklaard worden door lasten met betrekking tot 

onze interim pool en de lasten transitievergoeding/

participatiewet die zijn opgenomen in de kostenplaats 

Catent Algemeen. Daar hebben we mee te maken en  

daar staan geen baten tegenover.

Bij vaststelling en uitvoering van dit jaarplan zijn de 

leerlingen onze inspiratiebron. Zij maken dat wij ons werk 

elke dag met passie en enthousiasme doen. Wij bieden: 

plezier in leren, vanuit nieuwsgierigheid, samen met 

anderen, met een stevige basis.

Onze leerlingen verdienen het beste onderwijs!

Dit jaarplan 2020 en de bijbehorende begroting kwamen 

tot stand in samenwerking met de directeuren en de Raad 

van Toezicht (RvT).

Wij bieden: plezier in leren, 
vanuit nieuwsgierigheid, samen 
met anderen, met een stevige 
basis
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2.1 Bestuursstructuur
Op de verwachte mutaties in het College van  

Bestuur (CvB) in 2020, heeft de Raad van Toezicht 

(RvT) tijdig geanticipeerd. 

Er is inmiddels een nieuw lid CvB benoemd.  

De wervingsprocedure voor de voorzitter CvB,  

wiens functie in het eerste half jaar van 2020 vacant 

komt, is gestart. 

De ‘nieuwe’ leden van het CvB richten zich volledig 

op het besturen van de organisatie. Daarbij mogen zij 

rekenen op de steun van een kwalitatief sterke staf aan 

wie de continuïteit van de bedrijfsvoering is toevertrouwd.  

Enkele aanpassingen in de staf realiseren we in 2020.

Mutaties in het CvB en in de staf brengen extra 

kosten met zich mee, die zijn opgenomen in Catent 

Bovenschools (tijdelijke administratieve ondersteuning 

bij P&O en bij de implementatie AVG) en bij Catent 

Algemeen (inhuur externe expertise gericht op de 

inrichting staf, post 4.4.4. overige lasten, € 15.000,-).

De staf bestaat op dit moment uit zeven professionals: 

- manager personeel

- manager onderwijskwaliteit

- stafmedewerker personeel

- beleidsondersteuner en onafhankelijk  

functionaris gegevensbescherming

- secretaresse

- (tijdelijke) administratieve medewerkers  

P&O en implementatie AVG

Naast de eigen staf, schakelen we voor één dag per week 

een controller in van het Onderwijsbureau Meppel.

Ontwikkelingen  
in 2020

2

De staf bestaat op dit moment  
uit zeven professionals
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2.2 Identiteit
In 2020 blijven alle scholen actief in gesprek met 

professionals over de identiteit van Catent in relatie 

tot de identiteit van de school die is vastgelegd in de 

schoolplannen 2020-2022 en actuele ontwikkelingen 

in de schoolomgeving en lokale gemeenschap. 

Samenwerking met de identiteitsbegeleiders vanuit 

Onderwijsbureau Meppel zetten we voort. De inzet van 

identiteitsbegeleiders is vraaggestuurd. Concrete vragen 

die in de betreffende school en omgeving leven en  

passen in het kader Identiteit dat Catent heeft vastgesteld  

(zie brochure De identiteit van Catent) vormen de 

aanleiding om een begeleider in te schakelen.  

Financiering van de inzet van identiteitsbegeleiders 

gebeurt via Catent Algemeen.

In 2019 zijn onze statuten meer in lijn gebracht met  

de nu geldende visie op Identiteit binnen Catent.  

Dit traject ronden we af in 2020. De verbeterde statuten 

geven inhoud aan en helpen ons in gesprekken met 

collega-bestuurders over (verdergaande) samenwerking. 

Deze gesprekken zijn in 2019 opgestart en worden  

in 2020 gecontinueerd. Ons vertrekpunt in deze 

gesprekken is: wij willen in plattelandsgebieden  

kwalitatief goed onderwijs blijven garanderen.  

Bij voorkeur vanuit onze identiteit, eventueel in de  

vorm van een samenwerkingsschool.

De in 2019 gevoerde gesprekken resulteerden in een 

fusie met het bestuur van Montessorischool Het Element 

in Hoogeveen per 1 januari 2020. Dit is de enige 

Montessorischool in Hoogeveen met een algemeen 

bijzondere grondslag en de tweede school onder de 

vleugels van Catent in Hoogeveen.

Wij willen in plattelandsgebieden 
kwalitatief goed onderwijs blijven 
garanderen
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2.3 Leerlingaantal Catent
In het voedingsgebied van Catent blijft de bevolkings-

krimp een thema waarvoor continu aandacht is.  

We zien dat leerlingenaantallen op de Catentscholen op 

het platteland iets teruglopen. Dit wordt gecompenseerd 

door groei in stedelijk gebied en toetreding van nieuwe 

scholen. Daarmee blijft het leerlingaantal Catent voor  

dit moment stabiel.

Waar mogelijk anticiperen wij op bevolkingskrimp.  

We onderzoeken, bespreken en ontwikkelen mogelijk- 

heden om daar waar nodig het kleiner worden van een 

school goed op te vangen, zodat kwalitatief onderwijs 

voor kinderen nabij de thuissituatie gewaarborgd blijft.

 

Oplossingsrichtingen zijn:

- samenwerking met andere scholen/schoolbesturen

- (vernieuwde) profilering van de school

- kansen gericht op het starten van kinderopvang  

(vanuit Stichting Kinderopvang Catent)

- reorganisatie van het onderwijs in de betreffende 

school

Voor Catent als geheel ziet de ontwikkeling van het leerlingenaantal er tot en met 2023 als volgt uit:

1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023

4.9301 4.9131 4.8831 5.0032 4.9762 4.9132 4.8432

1 Het leerlingaantal van 2017, 2018 en 2019 is door DUO als definitief vastgesteld
2 Het leerlingaantal van 2020 e.v. is geprognosticeerd op basis van diverse bronnen

Met het oog op te ondernemen acties om bevolkingskrimp en het daarmee samenhangende fluctuerende 

leerlingenaantal ‘op te vangen’ is gedurende 4 jaar in de meerjarenbegroting een post van € 15.000,-  

opgenomen (post 4.1.2.3.), aangezien de afbouw van personeel als gevolg van een veranderend leerling- 

aantal niet volledig ineens plaatsvindt. In de schoolbegrotingen worden taakstellingen opgenomen als  

duidelijk is dat het leerlingenaantal op de betreffende school terugloopt.
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2.4 Kinderopvang
In 2019 is de Stichting Kinderopvang Catent opgericht. 

De stichting is een aparte entiteit. De leden van het  

CvB van Stichting Catent vormen het bestuur van de 

Stichting Kinderopvang Catent. De RvT bestaat uit de 

leden RvT Catent. In 2020 onderzoeken we op welke  

wijze verdere samenwerking tussen Stichting Catent  

en Stichting Kinderopvang Catent vorm krijgt.

Bij de start van 2020 zijn in drie Catentscholen 

vestigingen van Kinderopvang Catent operationeel  

(Heilig Hartschool Lemelerveld, Het Natuurrijk Vilsteren  

en de Don Boscoschool Steenwijkerwold), met daar- 

binnen buitenschoolse opvang en dagopvang.

In 2020 start onderzoek naar de opening van  

nieuwe vestigingen in onder andere Montessorischool 

Het Element in Hoogeveen en in ‘onze’ regio Coevorden. 

Ook bekijken we of de vestiging in de Fredericusschool 

in Steggerda overgenomen kan worden.
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2.5 Onderwijs
In de tweede helft van 2019 hebben alle scholen 

een nieuw schoolplan geschreven voor 2020-2022. 

Uitgangspunt voor de plannen is -naast een analyse  

van de huidige sterke en minder sterke punten en  

externe ontwikkelingen- de toekomstvisie van  

Catent: Plezier in leren, vanuit nieuwsgierigheid,  

samen met anderen, met een stevige basis.

In de schoolplannen zien we die toekomstvisie in allerlei 

vormen terug. Realisatie van deze plannen (en daarmee 

de toekomstvisie van Catent) vraagt om voortzetting 

en soms het ombuigen van lopende ontwikkelingen en 

nieuwe investeringen op school- en op stichtingsniveau.

2.5.1 Plezier in leren

In veel schoolplannen zien we ontwikkelingen 

gericht op aanbod en aanpak van versterking van 

verantwoordelijkheid, motivatie en eigenaarschap bij 

leerlingen. Natuurlijk zonder daarbij de noodzakelijke 

stevige basis uit het oog te verliezen. Het leren van 

nieuwe dingen is leuk en motiverend als een leerling 

eigenaar is van zijn leerproces. 

Om plezier in leren binnen teams te blijven stimuleren 

en waarborgen investeren we in specialisten binnen 

de teams. Met verschillende specialisten in de teams 

versterken we:

- de kennis op schoolniveau

- de samenwerking tussen teamleden

- het eigenaarschap van kennis en  

kunde van individuele leerkrachten 

Teamleden kunnen elkaar laagdrempelig bevragen, 

begeleiden en adviseren.

Acties:

- We starten in 2020 op Catent niveau met een pilot  

van een leergemeenschap met een groep specialisten. 

Een van de onderwerpen in deze leergemeenschap is 

het werken met leerlijnen.

- De ICT-coördinatoren zijn kartrekker in het werken 

vanuit specialismen. Na een periode van gezamenlijke 

scholing en DOT’s op het gebied van ICT buigen we 

de ICT-ontwikkeling in 2020 om naar maatwerk op 

schoolniveau. De ICT-coördinatoren zijn de spin in het 

web. Zij kennen de hiaten en ontwikkelmogelijkheden 

in hun team en kunnen hierop inspelen.  

 

 Door gezamenlijk op te trekken houden zij elkaar 

scherp en initiëren zij toepassingsmogelijkheden 

van ICT die enerzijds het werken volgens individuele 

ontwikkel- en leerlijnen mogelijk maken en anderzijds  

de werkdruk voor leerkrachten verlagen (zie 2.6.3.).

- In veel scholen werkt onderwijsondersteunend 

personeel om het onderwijs aan leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften vorm te geven.  

Zij zijn in de regel opgeleid op mbo-niveau en  

hebben een kleine aanstelling. Ze zijn minder  

betrokken bij scholing en ontwikkeling. Wij vinden  

dat ook voor deze professionals ontwikkeling  

essentieel is. In 2020 start een scholingstraject  

gericht op de kwaliteitsverbetering van de extra 

ondersteuning op scholen en vergroting/verbreding 

van het loopbaanperspectief van onderwijsassistenten 

(betreft kostenpost Passend Onderwijs).
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2.5.2 Vanuit nieuwsgierigheid

Plezier in leren is groter als leerlingen nieuwsgierig 

zijn. We spelen in op een tendens van integratie van 

wereldoriënterende vakken (waaronder ook burgerschap), 

wetenschap en technologie (waaronder ook ICT) en een 

daaraan gekoppelde pedagogisch-didactische aanpak 

van onderzoekend en ontwerpend leren. Daarbij gaan 

we uit van de vragen van leerlingen. De invulling hiervan 

verschilt per school. De voor 2020 geplande acties maken 

uitwisseling en samenwerking mogelijk.

Acties:

- Jong Catent, ons platform voor jonge, ambitieuze 

en creatieve professionals, heeft de ruimte gekregen 

om aan de slag te gaan met innovaties binnen ons 

onderwijs en experimenten rondom de thema’s  

‘leren vanuit mysteries’, ‘ICT’ en ‘omgevingsonderwijs’ 

voort te zetten. De deelnemers delen tools om 

innovatief met deze thema’s aan de slag te gaan.  

En ze initiëren de implementatie van onderwijs- 

vernieuwing binnen de eigen school (post 4.1.2.3.). 

- We gaan verder met werkgroepen van directeuren. 

We bieden ruimte aan werkgroepen gericht op actuele 

en/of kortdurende thema’s, stimuleren synergie en 

voorkomen versplintering. Onderzocht wordt hoe 

deze werkgroepen meer invloed kunnen hebben op 

de agenda en invulling van het directeurenberaad. 

Directeuren kunnen daarbij onderwerpen die op de 

(jaar-)planning van meerdere scholen staan inbrengen.

- Voor schoolgebonden ontwikkelingen die vragen om 

meer middelen dan het reguliere (professionaliserings-)

budget toelaat én die zijn opgenomen in het school- 

plan, is in 2020 aanvullend budget aan scholen 

toegekend. In 2021 is dit -in relatie tot de opstelling  

van de schoolbegroting 2021- opnieuw mogelijk  

(betreft kostenpost Passend Onderwijs).

Jong Catent, ons platform voor 
jonge, ambitieuze en creatieve 
professionals, heeft de ruimte 
gekregen om aan de slag te 
gaan met innovaties binnen 
ons onderwijs en experimenten 
rondom bepaalde thema’s 
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2.5.3 Samen met anderen

Ouderbetrokkenheid en -participatie is een terug- 

kerend thema in de schoolplannen. We houden 

daarbij rekening met maatschappelijke ontwikkelingen, 

zoals samengestelde gezinnen, werkende ouders, 

uiteenlopende verwachtingen, wensen en mogelijk- 

heden. Ontwikkelingen die niet goed of fout zijn,  

maar wel verschuivingen in de relatie tussen school  

en ouders tot gevolg kunnen hebben. 

De scholen van Catent vallen onder zes landelijk vast- 

gestelde samenwerkingsverbanden (SWV) passend 

onderwijs. Elk met een eigen ondersteuningsplan gericht 

op goed onderwijs voor elke leerling, dichtbij huis. Daarin 

is ook de toelating tot speciaal (basis-)onderwijs geregeld. 

Bij elk van de SWV’s zijn de betrokken schoolbesturen 

verantwoordelijk. Catent kan een eigen beleid passend 

onderwijs voeren, waarbij het voor de scholen niet 

uitmaakt tot welk SWV zij behoren.  

Bij elk SWV participeert Catent op bestuurlijk en/of 

uitvoerend niveau in bestuur, toezicht, werkgroep  

en/of commissie van toewijzing. De doelen voor ons  

eigen beleid zijn uitgewerkt in de notitie ‘Passend 

Onderwijs bij Catent 2020-2022’. 

Catent is binnen haar voedingsgebied actief in vijftien 

gemeenten. We werken binnen gemeenten samen aan 

onderwijs, jeugdzorg en huisvesting.

Acties:

- Om een goede verbintenis met ouders te ondersteunen 

wordt scholing op dit vlak een vast onderdeel in de 

Catent Academie.

- Goede informatievoorziening naar ouders over de 

ontwikkeling van kinderen op onze scholen vinden  

wij belangrijk. Beleid gericht op social mediagebruik  

in dat kader is in ontwikkeling.

- Om informatievoorziening te verbeteren en eenduidiger 

te maken, kreeg Catent in 2019 een nieuwe website. 

Ook de scholen krijgen een website binnen een 

afgesproken format met daarbinnen ruimte voor eigen 

invulling en identiteit. De helft van onze scholen heeft 

inmiddels een nieuwe website. Websites voor de andere 

scholen volgen in 2020/2021. Eind 2021 zijn alle nieuwe 

websites gelanceerd en is dit proces afgerond.

- In 2020 nemen we communicatie naar ouders 

via de nieuwe websites en websites die nog in 

ontwikkeling zijn, schoolgidsen en het opgestelde 

‘schoolondersteuningsprofiel’ in samenhang 

onder de loep en stemmen we verschillende 

communicatiemiddelen verder op elkaar af.

Goede informatievoorziening naar ouders over de 
ontwikkeling van kinderen op onze scholen vinden 
wij belangrijk
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2.5.4 Met een stevige basis

In de schoolplannen zien we een constante aandacht 

voor versterking en borging van de basiskwaliteit. 

Voorwaarde daarvoor zijn pedagogisch en didactisch 

sterke leerkrachten met een goed zicht op ontwikkeling 

van leerlingen. Die ook in staat zijn leerlingresultaten te 

behalen en te continueren die tenminste voldoen aan 

de inspectienormen. Leerkrachten die leerlingresultaten 

liever nog ambitieuzer formuleren, passend bij de school-

populatie. Aandacht hiervoor ligt nog nadrukkelijker op 

scholen die onder verscherpt toezicht staan  

(d.d. 1 januari 2020 een school, waarbij het toezicht loopt 

tot februari 2020). Maar ook op de scholen met prima 

leerlingresultaten blijft de uitdaging niet alleen basiskennis 

en -vaardigheden bij kinderen te ontwikkelen, maar ook 

het optimale resultaat te halen uit elk uniek kind.

Een manier om de basis te versterken, zonder het 

onderwijs helemaal te individualiseren, is te werken met 

leerlijnen. Om (passend) onderwijs te geven is kennis van 

de leerlijnen ‘achter’ de methode onmisbaar. Belangrijke 

vragen daarbij zijn: hoe verloopt de ontwikkeling van het 

kind? Voor welk essentieel thema is (klassikale) instructie 

nodig? Wat moet een leerling per uitstroomperspectief 

minimaal beheersen? Hoe sluiten voorschool en school 

op elkaar aan? Waar kun je compacten voor een snelle 

leerling? Hoe stemmen we de verwerkingsstof met ICT 

nog beter op de leerling af? Hoe maak je de ontwikkeling 

van het kind zichtbaar voor de leerkracht, de leerling en 

de ouders?

Acties:

- Om de basis op orde te houden zijn we in het 

schooljaar 2019-2020 gestart met de implementatie 

van personeelsbeleid in het auditkader voor onze 

interne audits. Daarmee benadrukken we het belang 

van professionalisering en ontwikkeling van personeel: 

‘de leerkracht doet ertoe’. Een stevige basis voor 

iedere leerling begint immers met de koppeling tussen 

onderwijskundige doelen en de inzet van professioneel 

personeel. Met deze implementatie spelen we in op  

de criteria die de onderwijsinspectie hanteert voor  

het nieuwe schoolplan. 

-  Om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

goed onderwijs en ondersteuning aan leerlingen te 

onderstrepen, om werkdruk op scholen te verminderen 

én om digitaal verkeer van privacygevoelige informatie 

te vermijden, zetten we in 2020 in op uitbreiding van 

gebruik van de mogelijkheden die ParnasSys biedt en 

toegankelijkheid van dossiers voor de leden van het 

expertiseteam.

Een manier om de basis te versterken, zonder het onderwijs 
helemaal te individualiseren, is te werken met leerlijnen.  
Om (passend) onderwijs te geven is kennis van de leerlijnen 
‘achter’ de methode onmisbaar

2 | ONTWIKKELINGEN IN 2020 EN VERDER 3 | TOELICHTING OP DE BEGROTINGSPOSTEN1 | INLEIDINGINHOUD

11



2.6 ICT
2.6.1 Plezier in leren

We gaan actief aan de slag met de opbrengsten 

van 2019. Allereerst stellen we de resultaten van 

de DocentOntwikkelTeams (DOT’s) via SharePoint 

beschikbaar aan alle scholen van Catent. Hetzelfde geldt 

voor de resultaten van het op de Geert Groteschool 

uitgevoerde onderzoek naar ontwikkeling van kennis en 

vaardigheden van leerlingen met inzet van een robot in 

lessen en de wijze waarop leerkrachten deze inzet kunnen 

begeleiden. De onderzoeksuitkomsten zijn vertaald naar 

een vakpublicatie en er is een handleiding gemaakt,  

die op alle scholen gebruikt kan worden.

Het delen van dit soort content en de ervaringen die 

hiermee zijn opgedaan zorgen voor een diversiteit aan 

leermogelijkheden met ICT, die als doel hebben het 

plezier in leren voor leerlingen te vergroten.

 

2.6.2 Vanuit nieuwsgierigheid

Met nieuwsgierigheid wordt ieder mens geboren. 

Kinderen zijn nieuwsgierig naar de wereld om zich heen. 

De school speelt daarin een onvoorstelbaar belangrijke rol. 

Juist in de snel veranderende wereld waarin wij leven met 

de vele mogelijkheden om te leren en aan informatie te 

komen, is een school de ideale plek om nieuwsgierigheid 

te voeden. De democratisering van de kennis die de 

digitale wereld ons biedt, wordt in 2020 door de scholen 

van Catent gestimuleerd en geactiveerd. Digitalisering is 

geen doel, maar wel een belangrijk middel om het plezier 

in leren vanuit nieuwsgierigheid te stimuleren.

 

Juist in de snel veranderende 
wereld waarin wij leven met de 
vele mogelijkheden om te leren 
en aan informatie te komen,  
is een school de ideale plek  
om nieuwsgierigheid te voeden
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2.6.3 Samen met anderen

In 2020 wordt het gebruik van SharePoint binnen 

Catent doorontwikkeld. Al is het gebruik van SharePoint 

steeds meer gemeengoed, verdere scholing in 2020 is 

nodig om goed gebruik te optimaliseren. De werkgroep 

ICT inventariseert en coördineert de ondersteunings-

behoeften van medewerkers om scholing op maat te 

kunnen bieden.

De Catentbrede studiedag die is georganiseerd voor  

de ICT-coördinatoren krijgt in 2020 een vervolg. 

Doel is om samen vervolgstappen te zetten in de digitale 

ontwikkeling van Catent. De ICT-coördinatoren verbinden 

de scholen via het netwerk. Samen met de ICT-werkgroep 

zorgen zij ervoor dat de doelen in de geactualiseerde 

beleidsnotitie ‘ICT’ gehaald worden.

Het onderdeel ‘Teams’ in de bestaande werkomgeving 

van SharePoint brengen we in 2020 continu onder de 

aandacht als middel om opgedane kennis en ervaringen 

met collega’s te delen. Hetzelfde geldt voor de app-groep 

waarin collega’s praktische zaken met elkaar uitwisselen. 

Ook stimuleren we het leren van en met elkaar via 

e-learning.

Acties:

- In de in 2019 opnieuw op- en vastgestelde 

beleidsnotitie ‘ICT’ zijn de concrete actiepunten voor 

samenwerking met behulp van ICT weergegeven.

2.6.4 Stevige basis

We leggen een stevige basis met de ambitie van  

Catent om de digitalisering in onze scholen te vergroten. 

Catentbreed zetten we in 2020 nadrukkelijk in op het 

gebruik van digitale leermiddelen door planmatig te 

investeren in de aanschaf van devices en content. Ook de 

onderliggende ICT-infrastructuur heeft onze aandacht.

Ambities voor de verdere digitalisering van het 

onderwijsaanbod komen in de verschillende 

schoolbegrotingen nadrukkelijk naar voren.

Doel is om samen vervolg-
stappen te zetten in de digitale 
ontwikkeling van Catent
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Begrote investeringen

2020 2021 2022 2023

ICT   €  560.950   €  464.400   €  286.000   €  540.450 

Inventaris   €  844.600   €  175.200   €  52.000   €  5.000 

OLP   €  376.880   €  103.500   €  68.240   €  31.100 

Technisch Onderhoud   €  1.021.748   €  240.024   €  391.102   €  320.940 

Verbouwing   €  327.500   €  12.000   €  -     €  -   

Totaal   €  3.131.678   €  995.124   €  797.342   €  897.490 

Totaal afschrijvingen (inclusief afschrijvingen op begrote investeringen)

2020 2021 2022 2023 Totaal

ICT kort  €  715.488  €  523.056  € 316.971  € 300.090  € 1.855.604 

ICT middellang  €  39.469  € 69.150  € 87.951  € 108.986  € 305.556 

Inventaris kort  € 22.882  € 22.840  € 21.016  € 19.528  € 86.265 

Inventaris lang  € 198.058  € 212.191  € 217.016  € 218.542  € 845.808 

Gebouwen  € 4.835  € 4.835  € 1.326  € 1.287  € 12.283 

Technisch onderhoud  € 247.259  € 278.648  € 294.404  € 310.707  € 1.131.018 

Verbouwingen  € 98.202  € 102.715  € 102.765  € 102.765  € 406.446 

OLP licenties lang  € 6.117  € 6.117  € 6.117  € 4.818  € 23.171 

OLP Methoden  € 226.168  € 226.507  € 195.189  € 176.426  € 824.288 

Boekverlies inventaris en apparatuur  € 16.652  € 16.669  € 12.030  € 9.063  € 54.414 

Geactiveerde inventaris  € 60.310  € 48.758  € 40.745  € 30.070  € 179.883 

Totaal  € 1.635.439  € 1.511.486  € 1.295.530  € 1.282.281  € 5.724.736 
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2.7 Personeel

2.7.1 Plezier in leren

Catent is een lerende organisatie en faciliteert de 

professional om waar mogelijk te blijven ontwikkelen, 

onafhankelijk van de ontwikkelfase waarin hij/zij zit. 

Van startende leerkracht tot vakbekwaam of excellente 

leerkracht. Plezier in leren geldt daarbij ook voor  

onze professionals!

Professionaliseren is één van de belangrijkste HR-

beleidsmaatregelen om de huidige medewerkers 

te blijven binden aan Catent. Daarom zetten we 

óók komend jaar actief in op het aanbieden van 

professionaliseringstrajecten die passen bij de 

ontwikkelbehoefte van de professional.  

De inductiefase van startende leerkrachten krijgt  

in dit kader extra aandacht. 

Acties:

- Evaluatie en daar waar nodig aanpassen van de 

huidige Catent Academie. Vraag en aanbod worden 

op elkaar afgestemd om een leven lang leren voor 

alle doelgroepen (leerkrachten, ondersteuners en 

directeuren) te waarborgen.

- Verkennen en inzetten van de Professionele 

Leergemeenschappen (PLG’s) Catentbreed.

- De rollen van de praktijkbegeleiders worden in 2020 

verder geconcretiseerd en gespecificeerd per doelgroep 

(studenten, startende leerkrachten, zij-instromers, 

herintreders). We stellen tevens competenties vast 

die nodig zijn voor begeleiding van de nieuwe 

(toekomstige) collega’s. En we ontwikkelen een 

professionaliseringsaanbod voor de praktijkbegeleiders.

- Startende en zittende leerkrachten krijgen de 

mogelijkheid om via Jong Catent bij te dragen aan 

innovatief onderwijs. Werving van Jong Catenters  

krijgt aandacht. 

Op alle niveaus vinden in 2020 interventies plaats

1 Richtingsniveau Lange termijn Ontwikkelen van een strategisch HR-beleid

2 Inrichtingsniveau Middellange termijn Organisatie-inrichting (ontwerp) en ontwikkelen en  

   actualiseren personeelsinstrumenten, professionalisering

3 Verrichtingsniveau Korte termijn Uitvoeringsbeleid, beleid, protocollen, procedures,  

   wet- en regelgeving, cao

Het HR-beleid van Stichting Catent kent drie niveaus.

Vraag en aanbod worden op elkaar afgestemd om een  
leven lang leren voor alle doelgroepen te waarborgen
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- De ervaringen en opbrengsten van ‘Jong Catent’ 

krijgen een vertaalslag in de workshops binnen de 

Catent Academie. Samen met de deelnemers zetten we 

bovendien in op de borging van wat ontwikkeld is.

- Er wordt verbinding gelegd tussen hetgeen in 

de Opleidingsschool (OIS) Catent gebeurt en de 

begeleiding van startende leerkrachten, herintreders 

en zij-instromers binnen Catent. Op deze wijze slaan 

we een brug tussen de initiële lerarenopleiding en 

een leven lang leren. Ook bieden we mogelijkheden 

voor professionalisering van leraren van start, naar 

basis- en vakbekwaamheid, voor professionalisering 

van (zittende) leraren op actuele thema’s en voor 

ontwikkeling van specialismen. Komend jaar ontvangen 

we de subsidie OIS op reguliere wijze en de kosten  

van de genoemde zaken zijn meegenomen in de 

begroting OIS.

- Samen met onze partner in OIS, de Katholieke Pabo 

Zwolle (KPZ) en met de collega-bestuurders die 

samenwerken met de KPZ, onderzoeken we ‘Samen 

Opleiden en Professionaliseren na 2021’. De kosten voor 

dit onderzoek zijn meegenomen in de begroting OIS.

- Op 2 maart 2020 organiseren we voor alle studenten 

die in het cursusjaar 2019-2020 stagelopen op de 

scholen van Catent een studentendag. Het doel van 

de dag is: ‘Studenten boeien en binden’. De kosten 

hiervoor zijn verwerkt in de begroting OIS.

- In 2020 wordt voor alle medewerkers van Catent  

weer een stichtingsdag georganiseerd. Begrote  

kosten daarvoor zijn € 40.000,- (post 4.1.2.4.).

- Om te bepalen welke HR-beleidsmaatregelen 

effectief en noodzakelijk zijn, gaan we aan 

de slag met Strategische Personeelsplanning. 

Strategische Personeelsplanning is geen doel 

op zich, maar een middel om zicht te krijgen 

op de personeelsvraagstukken die in de nabije 

toekomst van invloed zijn op de realisatie van onze 

toekomstvisie en de schoolplannen. We onderzoeken 

welke personeelsanalyses op stichtingsniveau met 

beschikbare data te maken zijn om strategische 

personeelsvraagstukken op te sporen en te 

onderbouwen. De ambities in onze toekomstvisie en 

de schoolplannen zijn daarbij leidend. We stellen een 

aansprekend Strategisch Personeelsbeleid op om de 

onderwijskundige (strategische) doelen te behalen en 

te anticiperen op HR-vraagstukken zoals lerarentekort, 

samenstelling teams en binden en boeien van 

medewerkers.

- Het lerarentekort en de wijze waarop we dit oplossen 

is een van de belangrijkste HR- vraagstukken van dit 

moment. Op basis van cijfermatige analyses brengen 

we in kaart of en hoe we het lerarentekort het hoofd 

kunnen bieden. In ieder geval gaan we door met 

werving van zij-instromers en herintreders en van 

ervaren professionals die passen bij onze organisatie.

- Samen met onze professionals passen we het 

mobiliteitsbeleid en duurzame inzetbaarheidsbeleid  

aan naar een eigentijds beleid voor alle professionals. 

Dat beleid moet onze medewerkers meer aanspreken 

dan nu het geval is en daarmee blijven we een 

‘gezonde’ organisatie, met gezonde professionals  

die plezier in hun werk hebben.

- We starten in 2020 op Catentniveau met een pilot  

van een leergemeenschap (par. 2.5.1.).

- Om loopbaanperspectief te kunnen bieden en tegelijk 

een kwaliteitsslag te maken, actualiseren we ons 

functiebouwhuis. De functiebeschrijvingen worden 

tevens in lijn met de nieuwe cao gebracht. Dit geldt 

met name voor OOP en de directeuren.

2 | ONTWIKKELINGEN IN 2020 EN VERDER 3 | TOELICHTING OP DE BEGROTINGSPOSTEN1 | INLEIDINGINHOUD

16



Begrote formatie en loonkosten per beroepsgroep

Begrote formatie en loonkosten per formatietype

2020 2021 2022 2023

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

Basisformatie 364,7303  €  25.510.087 350,9274  €  25.061.386 347,6941  €  25.261.892 347,1003  €  25.577.071

Payrolling 4,8375  €  289.021 3,8667  €  230.523 3,7500  €  225.989 3,7000  €  228.225

Taakstellingen -8,7500  €  -562.851 -10,7000  €  -777.050 -15,0333  €  -1.092.675 -19,9167  €  -1.420.697

Vacatures 15,6750  €  939.425 22,4500  €  1.394.533 26,5417  €  1.681.116 27,1833  €  1.759.075

Verzuim 4,2401  € 300.926 4,1463  €  298.751 4,1046  €  300.655 4,0465  €  301.340

Totaal 380,7329  €  26.476.608 370,6904  €  26.208.143 367,0571  €  26.376.977 362,1134  €  26.445.014

2020 2021 2022 2023

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

Bestuur 2,7834  €  433.232 2,0000  €  306.588 2,0000  €  306.588 2,0000  €  306.588

Directie 27,0817  €  2.703.987 26,9884  €  2.728.869 26,9884  €  2.759.946 26,9884  €  2.787.337

OOP 50,8576  €  2.554.312 48,4608  €  2.504.409 48,1488  €  2.526.870 47,7446  €  2.537.866

OP 300,0102  €  20.785.078 293,2411  €  20.668.276 289,9198  €  20.783.573 285,3805  €  20.813.222

Totaal 380,7329  € 26.476.608 370,6904  €  26.208.143 367,0571  €  26.376.977 362,1134  €  26.445.014
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2.7.2 Vanuit nieuwsgierigheid

Omdat we nieuwsgierig zijn naar de effecten van ons 

personeelsbeleid op de professionals, willen we graag 

weten hoe zij het werk binnen Catent ervaren. Wat  

gaat goed, waarop zijn zij trots op en wat kan beter?

Acties:

- In het voorjaar van 2020 nemen we een 

medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) af.  

We analyseren de uitkomsten van het MTO en passen 

het personeelsbeleid aan waar nodig. Kosten voor het 

onderzoek bedragen € 18.000,00 (post 4.1.2.3.).

- We meten de effecten van de werkdrukmiddelen.

- HR-indicatoren krijgen een nadrukkelijke plaats in de 

managementresultaatgesprekken met directeuren.

- We geven dit jaar uitvoering aan het vernieuwde 

auditkader. Ons personeelsbeleid krijgt een prominente 

plaats binnen het interne auditkader. De afdeling P&O 

maakt deel uit het auditteam. 

2.7.3 Samen met anderen

Acties:

- Voor de uitvoering van ons HR-beleid werken we  

nauw samen met het Onderwijsbureau Meppel.  

Deze samenwerking continueren we en verstevigen  

we waar wenselijk. 

- Voor de ontwikkeling van onze professionaliserings-

trajecten werken we samen met diverse mbo- en  

hbo-instellingen, universiteiten en trainingsbureaus.  

De samenwerking heeft tot doel de kwaliteit van 

onderwijs en organisatie van Catent te versterken.

- We gaan onze Catent Academie samen met partners 

herontwerpen. Daarbij staat altijd de kwaliteit van het 

onderwijs voorop. Hierbij betrekken we professionals  

uit alle lagen van onze organisatie.

- We maken deel uit van een regionale samenwerking 

(onder andere KPZ, Windesheim en andere po 

besturen) die vanuit de subsidie ‘Regionaal Aanpak 

Lerarentekort’ het lerarentekort gezamenlijk oppakt.  

We haken aan op de volgende thema’s:

 - samen werven

 - versneld voor de klas

 - herintreders

 - doorstroommogelijkheden/perspectief bieden
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2.7.4 Stevige basis

In lijn met onze pijler uit de toekomstvisie ‘met een 

stevige basis’ wordt op het bestuurskantoor gewerkt aan 

een stevig fundament. Een fundament dat ons in staat 

stelt om onze strategische doelen te bereiken. Ook een 

‘wendbaar’ fundament om in de nabije toekomst in te 

kunnen spelen op de veranderende sector en om onze 

strategische kansen te benutten. De besturingsfilosofie 

‘centraal wat nodig is, decentraal wat kan’ vormt de  

basis voor de organisatie-inrichting van Catent.

We constateren dat veranderende wetgeving en cao-

ontwikkelingen van invloed zijn op (de uitvoering van) 

ons HR-beleid en daarmee op de basis van ons handelen 

richting onze medewerkers. Zo gaat op 1 januari 2020 

de wet Arbeidsmarkt in Balans in. Samen met het 

Onderwijsbureau Meppel kijken we welke gevolgen 

deze wet heeft voor ons HR-beleid. Denk hierbij aan de 

ontslagprocedure, aan de WW-premies (vast contract: 

lage WW-premie, flexibel contract: hoge WW-premie) 

of de veranderende transitievergoeding die per 1 januari 

2020 van toepassing is vanaf de eerste dag dat een 

medewerker in loondienst is.

Het Participatiefonds (Pf) bepaalt of Catent in aanmerking 

komt voor een vergoeding van werkloosheidskosten.  

Het fonds is bezig met hervorming en verbetering van  

de dienstverlening. Dit wordt ‘Modernisering Pf’ 

genoemd. Streefdatum van invoering is 1 januari 2021. 

Met de modernisering worden de regels vereenvoudigd 

en tegelijk komt een deel van de werkloosheidskosten 

bij de werkgever te liggen (10%). De ontwikkelingen 

hebben dus zowel financiële als kwalitatieve gevolgen  

bij beëindiging van een arbeidsrelatie en daarop  

moeten we anticiperen.

De besturingsfilosofie  
‘centraal wat nodig is, 
decentraal wat kan’  
vormt de basis voor  
de organisatie-inrichting  
van Catent
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Acties:

- In 2020, als de transitie College van Bestuur is afgerond 

(par. 2.1.), is de staf zowel kwantitatief als kwalitatief 

op peil om de continuïteit van de bedrijfsvoering 

te waarborgen. De rollen van de stafmedewerkers 

(ondersteuner, adviseur, expert, beleidsmaker) worden 

(verder) uitgekristalliseerd.

- Als er een nieuwe Voorzitter College van Bestuur 

is benoemd, kijken we nogmaals kritisch naar de 

organisatie-inrichting en positionering van het 

bestuurskantoor (par. 2.1.).

- Er is aandacht voor optimalisatie van werkprocessen, 

procedures, mogelijke digitalisering van processen 

en voor de aanschaf van eigentijdse digitale 

systemen binnen het bestuurskantoor (zie volgend 

aandachtstreepje). 

 Doel is het makkelijker en doelgerichter maken van het 

werk van stafmedewerkers en ruimte te creëren voor 

hoogwaardig advieswerk richting College van Bestuur 

en directeuren. Daarnaast werkt de staf op basis van 

een professionele cultuur, waarbij de vier pijlers in onze 

toekomstvisie leidend zijn.

- We implementeren eigentijdse digitale applicaties 

om administratieve werkprocessen te verbeteren 

en te vereenvoudigen, zoals het digitaal post- en 

registratiesysteem. Dit vraagt een (eenmalige) 

investering van € 8.000,- (post 4.4.1.).

- We starten een onderzoek naar de implementatie 

van de tool ‘verzuimmanagement’. Deze tool helpt 

leidinggevenden, medewerkers en de bedrijfsarts  

om de processen rond verzuim te vereenvoudigen.  

De tool is AVG-proof. Allereerst vraagt dit een 

eenmalige investering van € 7.000,- (post 4.4.1.).  

In de jaren vanaf 2021 worden -gericht op gebruik 

van de tool- structurele kosten in de begrotingen 

opgenomen. Deze zijn gebaseerd op het aantal 

gebruikers.

- We evalueren de effecten van de Participatiewet, 

brengen in kaart wat de financiële gevolgen van de 

modernisering van het Participatiefonds voor Catent 

zijn en wat deze betekenen voor ons HR-beleid.

- We ontwikkelen een professioneel statuut voor het 

bestuurskantoor gericht op verbinding, samenwerking 

en professionele communicatie tussen het College van 

Bestuur en directeuren/scholen.

- Een stevige basis betekent ook goede financiële 

monitoring en verantwoording. We onderzoeken of 

we de huidige werkwijze hierbij kunnen optimaliseren 

middels de systematiek ‘kas en pas’.

Er is aandacht voor optimalisatie van werkprocessen, procedures, 
mogelijke digitalisering van processen en voor de aanschaf van 
eigentijdse digitale systemen binnen het bestuurskantoor 
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2.8.1 Vanuit nieuwgierigheid

Catent heeft bewustwording van de medewerkers op 

het gebied van privacy met prioriteit opgepakt. In 2019 

zijn daartoe teambezoeken op scholen opgestart, waarbij 

de functionaris gegevensbescherming met de teams in 

gesprek ging over de invloed van de AVG-wetgeving op 

het dagelijks werk. Al tien van dergelijke schoolbezoeken 

vonden in genoemd kalenderjaar plaats. In 2020  

continueren we deze schoolbezoeken.

 

2.8.2 Samen met anderen

Met externe partijen met wie Catent persoons- 

gegevens deelt zijn goede afspraken vastgelegd 

in een verwerkersovereenkomst of een gegevens-

uitwisselingsovereenkomst. Waar noodzakelijk krijgt  

dit in 2020 een vervolg.

 

2.8.3 Met een stevige basis

In 2019 is het reglement gegevensverwerking mede-

werkers Catent geactualiseerd en in lijn gebracht met de 

regelgeving vanuit de AVG. In 2020 worden de hieraan 

gerelateerde beleidstukken en reglementen aangepast.

Eerder is aangegeven dat SharePoint binnen Catent  

goed geïmplementeerd is en door velen intensief  

gebruikt wordt. Vanuit AVG-oogpunt (wetgeving)  

is het zaak in 2020 een check te doen gericht op 

de inrichting van onze Office 365 en SharePoint 

omgevingen. Expliciet kijken we naar de principes 

van dataminimalisatie en rechtenstructuur.

Er is een onderzoek gestart naar veilig telefoongebruik  

en het delen van informatie via telefoons voor zowel 

zakelijk als privégebruik.

2.8 Privacy/Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het reglement gegevensverwerking 
medewerkers Catent is geactualiseerd  
en in lijn gebracht met de regelgeving 
vanuit de AVG
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2.9 Huisvesting
Huisvesting is en blijft een stevige basis voor goed 

onderwijs. Goede schoolgebouwen, duurzaam, met een 

gezond binnenklimaat zijn belangrijke uitgangspunten in 

het huisvestingsbeleid van Catent. Concreet betekent dit 

een fysieke omgeving die voor leerlingen en medewerkers 

van goede kwaliteit is, een omgeving die jong en oud 

uitnodigt om met plezier te leren en te werken.

Zoveel mogelijk stemmen we de omvang van de 

huisvesting af op de ruimtebehoefte van de school op de 

middellange termijn. Dit is van belang voor een gezonde 

exploitatie. Daar waar meer ruimte voorhanden is dan 

noodzakelijk, zullen we delen van gebouwen verhuren  

of afstoten. 

Ook voeren we de discussie met schooldirecteuren 

over de discrepantie tussen de baten die vanuit ons 

allocatiemodel naar de scholen gaan en de lasten 

materiele instandhouding, gericht op concrete 

oplossingen. Een mogelijke succesvolle oplossing is de 

leegstand te gebruiken voor Stichting Kinderopvang 

Catent. 

Vanuit het College van Bestuur wordt dit thema richting 

de brancheorganisatie en (lokale) overheid in dialoog 

gebracht.

Acties:

In 2020 staan wij betreft huisvesting van individuele 

scholen voor een aantal uitdagingen:

- De start van de realisatie van de nieuwbouw van het 

PuzzelsTuk in Tuk krijgt gestalte. Het PuzzelsTuk wordt 

gebouwd in combinatie met het dorpshuis. De start 

bouw is naar verwachting in de tweede helft van 2020.

- De plannen voor de ver-/nieuwbouw van het Atelier 

en de Geert Groteschool in Zwolle werken we in 

samenwerking met de gemeente Zwolle uit. We zijn 

in gesprek over verschillende opties en scenario’s. 

We vinden het belangrijk dat buurtbewoners van de 

scholen in kwestie bij het proces worden betrokken.

- De verwachte terugloop in leerlingen in Coevorden 

in combinatie met de hoge huisvestingslasten in 

basisschool de Panta Rhei vraagt onderzoek naar 

efficiënte samenwerking binnen Catent in Coevorden.

- De ontwikkeling van onze kleinere scholen in relatie  

tot de bevolkingskrimp.
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In 2019 is een onderzoek gedaan naar het binnenklimaat 

van onze scholen. Zeven scholen voldoen niet aan onze 

norm voor schoolgebouwen. Verbeterende maatregelen 

worden in 2020 gerealiseerd in de St. Bernardusschool  

in Ommen, de St. Clemensschool in Steenwijk,  

de Wilgenburg in Zwolle, de St. Andreasschool in 

Hattem, de Gerardus Majella in Nieuw-Schoonebeek, 

de St. Franciscusschool in Weiteveen en de Kwinkslag in 

Slagharen. Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden 

voor koeling voor KBS Vlieger 2 aan Buckhorstlaan,  

KBS Vlieger 3 aan de Ingelandhof en het Atelier in Zwolle. 

Kostenpost is ruim zeven ton (onttrekking onderhoud).

De daken van scholen hebben onderhoud nodig om 

lekkages te voorkomen. We willen dat dit professioneel  

en veilig gebeurt. Hetzelfde geldt voor alle ad hoc zaken 

die op daken gebeuren en waarvoor medewerkers van 

onze scholen met enige regelmaat de daken op gaan.  

Om aan genormeerde veiligheidsaspecten te voldoen, 

worden in 2020 investeringen gedaan. Totale kosten 

bedragen ongeveer twee ton (onttrekking onderhoud).

Huisvesting is en blijft een stevige basis voor goed 
onderwijs. Goede schoolgebouwen, duurzaam, met een 
gezond binnenklimaat zijn belangrijke uitgangspunten in 
het huisvestingsbeleid van Catent
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Financiën 3

De begroting van Catent 2020 e.v. is opgebouwd  

uit vier hoofdcomponenten:

a Scholen 
Dit is de samenvoeging van 351 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.

1 School “Het Element” te Hoogeveen maakt vanaf 1-1-2020  

deel uit van Stichting Catent en is in de begroting opgenomen.
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Organisatie totaal.
Dit is de geconsolideerde begroting waarin bovengenoemde deelbegrotingen zijn samengevoegd.

40888 Catent Staat van baten en lasten (x € 1.000)

Baten Schoolbegrotingen 

2020

40888 PO001 

2020

Bovenschools 

management 

2020

Bovenschools 

algemeen    

2020

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

3.1 Rijksbijdragen  28.232  854  853  3.261  33.199  33.500  33.685  33.800 

3.2 Overige overheidsbijdragen 

 en -subsidies

 93  -    -    -    93  79  78  78 

3.5 Overige Baten  480  -    -    -    480  444  398  399 

Totale Baten  28.805  854  853  3.261  33.772  34.022  34.160  34.276 

Lasten         

4.1 Personeelslasten  24.036  879  730  2.000  27.645  27.332  27.531  27.546 

4.2 Afschrijvingslasten  1.610  5  8  13  1.635  1.511  1.296  1.282 

4.3 Huisvestingslasten  1.805  -    71  480  2.356  2.353  2.342  2.354 

4.4 Overige lasten  1.739  140  44  945  2.869  2.805  2.763  2.759 

Totale Lasten  29.190  1.025  853  3.438  34.506  34.001  33.932  33.941 

Resultaat uit normale 

bedrijfsvoering

 386-  171-  -    177-  734-  21  229  335 

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

Bedrijfsresultaat  386-  171-  -    177-  734-  21  229  335 
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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 richting scholen ingezet.  

Voor de professionals geldt vanuit de CAO een loons-

verhoging van 4,5 %. Aan de batenkant is meerjarig 

tweemaal 2,85% indexering opgenomen die de 

loonsverhoging moet dekken.

In oktober 2019 is de ‘Regeling bijzondere en aanvullende 

bekostiging PO/VO’ van kracht geworden. De hierbij 

behorende middelen, aangezien het (aanvullende) rijks- 

bijdragen betreft, moeten volledig als baten worden 

verantwoord in het jaar waarop de toekenning 

betrekking heeft. Dat betekent dat een toegekend reeds 

was opgenomen in de baten van 2019 en een deel is 

toegekend in 2020. Alle lasten zijn meegenomen in 2020. 

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies

Dit betreft niet-reguliere subsidies. Voorbeelden zijn 

de subsidies voor OpleidenIndeSchool (OIS), 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 gemeentelijke subsidies voor o.a. 

schoolbegeleiding, impuls muziek, cultuureducatie.

3.2.2 Overige overheidsbijdragen

Dit zijn subsidies zoals de Lerarenbeurs, vergoeding  

van 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 niet voor.

3.5.4 Sponsoring

Indien passend binnen het beleidskader van Catent 

kunnen scholen gebruik maken van sponsoring.  

De baten worden hier geboekt.
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3.5.5 Ouderbijdrage

Hier worden enkele algemene ouderbijdragen 

geboekt. Het beleid van Catent is dat algemene 

ouderbijdragen middelen zijn van ouders en om die 

reden het beste beheerd kunnen worden door een 

formele oudervereniging. In een enkele bijzondere 

situaties(SBO) wordt een uitzondering gemaakt en 

lopen deze geldstromen via de school. Op dit moment 

wordt juridisch bekeken of het formaliseren van 

ouderverenigingen zoals dat juni 2009 is gebeurd  

nog steeds conform wet en regelgeving is.  

De kosten hiervoor vallen onder post 4.4.1.

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 College van 

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 personeel 

opgenomen. Verder staan hier de kosten voor 

ouderschapsverlof, BAPO, detachering, banen-afspraak 

(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 voorkomen dat DUO-uitkeringslasten van oud-

professionals bij Catent inhoudt op de bekostiging en/of 

dat er arbeidsrechtelijke verplichtingen als uitvloeisel van 

de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ontstaan, wordt zeer 

zorgvuldig omgegaan met het inhuren van professionals of 

het aangaan van kortdurende benoemingen. De behoefte 

aan tijdelijk personeel wordt voor het grootste deel vanuit 

de eigen pool interim personeel ingevuld, zodat er geen 

verplichtingen aan externen ontstaan. Als dat niet lukt, 

kan onder voorwaarden via payrolling personeel worden 

ingehuurd.
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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 verbruiks- 

materialen 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 met name 

de ICT- impuls (€ 100.000,00 per jaar; gedurende 5 jaar. 

2020 is 5e jaar). Een klein bedrag in deze post is bedoeld 

voor effecten fluctuaties bevolking (€ 5.000,- per jaar; 

gedurende 4 jaar. 2020 is 4e 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 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

03 Baten

3.1.1.1 OCW 30.425 30.806 31.105 31.228

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 1.217 1.185 1.081 1.072

3.1.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 1.556 1.509 1.499 1.499

Subtotaal 33.199 33.500 33.685 33.800
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 48 47 47 47

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 45 31 30 30

Subtotaal 93 79 78 78
3.5.1 Verhuur 240 240 205 205

3.5.2 Detachering personeel 127 109 101 102

3.5.3 Schenking 2 2 0 0

3.5.4 Sponsoring 0 0 0 0

3.5.5 Ouderbijdragen 38 39 39 39

3.5.6 Overige (overige baten) 72 53 53 53

Subtotaal 480 444 398 399

Subtotaal 33.772 34.022 34.160 34.276
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Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

04 Lasten

4.1.1.1 Salariskosten directie 3.059 2.960 2.991 3.018

4.1.1.2 Salariskosten onderwijzend personeel 18.877 18.996 19.277 19.277

4.1.1.3 Salariskosten onderwijs ondersteunend personeel 1.957 1.915 1.924 1.927

4.1.1.4 Salariskosten vervanging en overig 2.265 2.078 1.930 1.959

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 32 30 30 30

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 289 231 226 228

4.1.2.3 4.1.2.3 - Overige 847 748 786 747

4.1.2.4 Scholing en opleiding 502 498 495 492

4.1.3 Af: uitkeringen -182 -124 -128 -132

Subtotaal 27.645 27.332 27.531 27.546
4.2.2.1 Gebouwen 103 108 104 104

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 1.300 1.171 990 997

4.2.2.4 Leermiddelen afschrijving 232 233 201 181

Subtotaal 1.635 1.511 1.296 1.282
4.3.1 Huur 132 132 132 132

4.3.3 Onderhoud 239 244 237 242

4.3.4 Energie en water 465 465 465 472

4.3.5 Schoonmaakkosten 617 616 611 611

4.3.6 Heffingen 59 59 59 59

4.3.7 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 733 733 733 733

4.3.8 Overige (huisvestingslasten) 111 105 105 105

Subtotaal 2.356 2.353 2.342 2.354
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Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 1.327 1.326 1.330 1.330

4.4.2.1 Inventaris en apparatuur kleine aanschaffingen >1 jr 48 48 49 48

4.4.2.2 Leermiddelen kleine aanschaffingen >1 jr 863 861 846 843

4.4.4 Overige (overige lasten) 631 571 539 538

Subtotaal 2.869 2.805 2.763 2.759

Subtotaal 34.506 34.001 33.932 33.941

05 Financiële baten en lasten

Bedrijfsresultaat -734 21 229 335
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