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Voorwoord
Dit is het jaarverslag 2021 van Stichting Catent. Onze 645 medewerkers verzorgen onderwijs in een groot
spreidingsgebied op 32 basisscholen en 2 scholen voor speciaal basisonderwijs aan in totaal ruim 5.000
leerlingen. Het geven van kwalitatief goed onderwijs is onze primaire taak. In dit jaarverslag leggen we
verantwoording af over de behaalde prestaties op onderwijskundig, organisatorisch en financieel gebied.
Het jaar 2021 was voor Catent een boeiend en enerverend jaar. Covid-19 speelde een belangrijke rol in het
totale maatschappelijke proces en niet in de laatste plaats binnen het onderwijs.
Van alle medewerkers is in 2021 veel gevraagd. Er is sprake van een grote mate van saamhorigheid in de
hele organisatie. De onderlinge communicatie was goed en is onder regie van de afdeling communicatie
strak en duidelijk uitgevoerd. Hierdoor is sprake geweest van relatieve rust, ondanks de vele perikelen die
door Covid zijn ontstaan.
De directeuren hebben een belangrijke rol gespeeld in het managen van de scholen. Grote problemen
hebben zich niet of nauwelijks voorgedaan. In bijna alle scholen is de situatie beheersbaar gebleven. Het
bestuur heeft in woord en daad haar waardering kenbaar gemaakt aan de collega’s van Catent.
Bij de inzet van de NPO middelen is door de scholen ingezet op maatwerk naar behoefte. Vanuit de teams,
met ondersteuning van de afdeling Onderwijs & Kwaliteit, zijn plannen ingediend die rechtdoen aan de
ondersteuningsbehoefte van de verschillende scholen. Het is mooi te zien dat op alle scholen met verve
wordt gewerkt aan de in de plannen gestelde doelen.
Onze dank gaat in het bijzonder uit naar alle medewerkers van Catent die ook in 2021 hebben laten zien
over een grote mate van betrokkenheid te beschikken, flexibel zijn en veerkracht hebben getoond.
Wij hopen dat u ons jaarverslag 2021 met veel plezier zult lezen!
Jan Kroon en Eddy Verrips
College van Bestuur

“Het primair onderwijs heeft tijdens de coronapandemie een
indrukwekkende innovatiekracht laten zien.”
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1. Stichting Catent
1.1 Profiel

Binnen Stichting Catent willen wij dat elke leerling en medewerker wordt gezien, zich gewaardeerd voelt en
de kans krijgt om haar/zijn talent(en) tot bloei te laten komen. Ons motto luidt: “ik zie je, je bent belangrijk
voor mij, ik waardeer je” (in het Afrikaans: Sawubona).

Wij zijn ons ervan bewust dat we elke dag werken aan het beste uit onze leerlingen, onszelf en elkaar te
halen. Daarbij hebben wij elkaar nodig. Alleen als wij als leer- en leefgemeenschap samenwerken met
leerlingen, ouders en maatschappelijke partners kunnen wij de ontwikkeling (bloei) van elke leerling
mogelijk maken.
Samen is dan ook de belangrijkste kracht binnen onze organisatie.
Goed onderwijs vraagt om een brede visie op de vorming van een persoon. We zien het dan ook als onze
opdracht dat:
1. Ons onderwijs eraan bijdraagt dat onze leerlingen vanuit vertrouwen en ruimte geven hun kennis
en vaardigheden verder kunnen ontwikkelen voor een geschikt vervolg in het voortgezet onderwijs
(onze kwalificerende opdracht);
2. Ons onderwijs ervoor zorgt dat leerlingen leren leven en samen te leven met anderen. Samen op
een zinvolle wijze, met plezier en resultaat voor de wereld van morgen (onze socialiserende
opdracht)
3. Ons onderwijs bijdraagt aan zijn/haar ontwikkeling tot een persoon die in de wereld wil staan. We
laten leerlingen kennismaken met verhalen, opvattingen, rituelen, symbolen, normen en gebruiken
uit onze cultuur. Leerlingen die steeds zelfstandiger hun weg vinden in de wereld en hun bijdrage
kunnen en willen leveren (onze subjectiverende opdracht).
De scholen van Catent geven op een eigen manier vorm en inhoud aan de bovenstaande opdrachten,
omdat ze in hun eigen omgeving staan en weten wat voor hun leerlingen nodig is en werkt. De keuzes die
de scholen maken, staan verwoord in de schoolplannen van onze scholen.
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1.2 Identiteit

Stichting Catent is een van oorsprong katholieke onderwijsorganisatie waar iedereen welkom is, zichzelf
kan zijn en mag meedoen.
Het onderwijs op onze scholen wordt mede ingekleurd vanuit onze katholieke identiteit. Het vormgeven
van onze identiteit zien we als een interactief proces dat zich richt op het gesprek tussen leerlingen,
medewerkers en met een blik op tradities. Door leerlingen te laten ervaren wat verhalen met anderen
doen. Door hen te leren wat verhalen van anderen voor hen (kunnen) betekenen. En hoe die verhalen hun
eigen leven (kunnen) beïnvloeden. Vanuit levensbeschouwelijke vorming leren onze scholen leerlingen om
naar deze dynamiek te kijken. Daarbij staan de vragen ‘wat vind ik zelf’ en ‘wat betekent dat voor zinvol
(samen)leven’ centraal.
Wij zijn binnen Catent voortdurend met elkaar en met onze omgeving in gesprek over onze identiteit.
(Samen)leven, leren en vieren zorgen voor de verbinding tussen school en de (lokale) gemeenschap
waarmee de school onlosmakelijk is verbonden.
Samen willen we dat leerlingen op onze scholen het best mogelijk onderwijs krijgen; hun talenten verder
ontwikkelen en vandaaruit hun rol in de maatschappij van de toekomst kunnen spelen.
Onze identiteit is allereerst merkbaar in de omgang van onze medewerkers (onze scholen) met onze
leerling:
1. Ik zie je, je bent voor mij belangrijk, ik waardeer je;
2. Onze scholen zijn leer- en leefgemeenschappen. We leren van en met elkaar en we zien naar elkaar
om. We bieden leerlingen de ruimte om te worden wie ze willen zijn.
3. We leren leerlingen vanuit verwondering en bewondering te kijken naar hun omgeving/de wereld.
4. We stimuleren leerlingen en medewerkers vanuit een open, positieve houding naar de toekomst te
kijken.
5. Verschillen mogen er zijn. Er is ruimte voor verschillende ideeën, achtergronden en talenten om je
te ontwikkelen.
6. We dragen mede bij aan een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld.
In 2021 is het proces afgerond met de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) om onze statuten meer
aan te laten sluiten bij onze vernieuwde visie op identiteit.
Onze scholen zijn ook in het afgelopen kalenderjaar weer ondersteund door de inspirators voor
betekenisvol onderwijs (lees: identiteitsbegeleiders) van Onderwijsbureau Meppel. Vanwege de
coronapandemie heeft deze ondersteuning hoofdzakelijk bestaan uit het aanreiken van nieuws- en
lesbrieven. Een aantal keren zijn de inspirators met schoolteam in gesprek gegaan.
Het geplande identiteitsgesprek in het directeurenberaad (november 2021) is verplaatst naar maart 2022.
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1.3 Organisatie
Contactgegevens
Naam:
Bestuursnummer:
Adres:

Stichting Catent
40888
Schrevenweg 6, 8024 HA Zwolle

College van Bestuur
De heer E. Verrips
voorzitter CvB

Telefoonnummer:
E-mail:
Website:

038 303 18 44
info@catent.nl
www.catent.nl

De heer J. Kroon
lid CvB

Nevenfuncties
voorzitter CvB SKO Catent
lid RvT Stichting Vechtstreek en Venen (tot en
met maart 2021)

Nevenfuncties
lid CvB SKO Catent
lid Landelijke Klachtencommissie

Aandachtsgebieden
Financiën
ICT
Identiteit
Kinderopvang
RvT
Onderwijs
Strategie
PO-Raad
KPZ
SWV 25-09 Zeeluwe (Ermelo)
SWV 22-02 Emmen
SWV 23-04 Veld, Vaart en Vecht

Aandachtsgebieden
Huisvesting en facilitaire zaken
Personeel
Communicatie
GMR
Onderwijs
Strategie
PO-Raad
SWV 23-05 Zwolle
SWV 21-01 Friesland
SWV 22-03 Hoogeveen/Meppel/Steenwijk e.o.
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Scholen
Stichting Catent omvat 34 basisscholen, waarvan
twee scholen voor speciaal basisonderwijs. De
scholen zijn verspreid over de provincies Friesland,
Drenthe, Overijssel en Gelderland en hebben voor
het overgrote deel een katholieke oorsprong.
Een kracht van Catent is dat onze scholen eigen
keuzes kunnen maken. Bijv. In onderwijsconcept.
Keuzes die passen bij wat leerlingen nodig hebben
en die passen bij de directe leefomgeving.
Binnen Catent steunen scholen elkaar, daarbij gaat
het belang van de gemeenschap voor het eigen
belang. Om gelijke kansen te bieden aan
leerlingen, willen we samen het verschil maken.

Met ingang van 1 augustus 2021 zijn IKC Het Natuurrijk en de St. Bernardus Ommen gefuseerd. Beide
scholen gaan verder onder de naam St. Bernardus Ommen.
Een overzicht van de scholen is opgenomen op de website van Catent:
https://www.catent.nl/catent-basisscholen/
Organisatiestructuur
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Horizontale dialoog en verbonden partijen
Catent is voortdurend in gesprek met intern toezicht, ouders, schoolteams, haar samenwerkingspartners en
de maatschappelijke omgeving. In deze dialoog met directe belanghebbenden komt de onderwijskwaliteit
van Catent tot stand.
Intern Toezicht
Het intern toezicht is belegd bij de Raad van Toezicht van Catent.
Het verslag Intern Toezicht is opgenomen als Bijlage 1 Verslag Intern Toezicht bij dit bestuursverslag.
De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad
Het jaarverslag van de GMR is opgenomen als Bijlage 2 Jaarverslag van de GMR bij dit bestuursverslag.
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
Stichting Catent participeert binnen zes verschillende samenwerkingsverbanden:
SWV 23 04 Veld, Vaart en Vecht
(afdeling Slagharen)
St. Bernardus Ommen
De Polhaar Dalfsen
IKC Het Natuurrijk Vilsteren
De Kwinkslag Slagharen
Panta Rhei Coevorden
St. Willibrordus Coevorden
St. Theresia Coevorden
Sprankel! Lemelerveld
SBO De Vonder Slagharen

SWV 23 05 Zwolle
De Uilenhorst Wezep
St. Andreasschool Hattem
St. Nikolaas Lierderholthuis
De IJsselster IJsselmuiden
De Wilgenburg Zwolle
De Wingerd Zwolle
Het Atelier Zwolle
Geert Groteschool Zwolle
De Kubus Zwolle
De Phoenix Zwolle
De Vlieger 1-2-3 Zwolle
KBS De Boxem Zwolle
SBO Facet Zwolle
SWV 25 09 Zeeluwe
Prins Willem Alexander school Ermelo

SWV 22 03 Hoogeveen/Meppel/Steenwijk e.o.
(afdeling Steenwijk)
Don Bosco Steenwijkerwold
Puzzelstuk Tuk
St Bernardus Oldemarkt
St Clemensschool Steenwijk
De Plataan Meppel

SWV 21 01 Friesland
Daltonschool Fredericus Steggerda
SWV 22 02 Emmen
St. Gerardus Majella Nieuw Schoonebeek
St. Franciscus Weiteveen

(afdeling Hoogeveen)
Het Element Hoogeveen
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Overige samenwerkingen
Catent werkt veel samen met andere organisaties op allerlei gebieden. Hieronder volgt een opsomming van
een aantal organisaties waarmee nauw wordt samengewerkt. Deze opsomming is niet volledig, maar dient
ter illustratie:
• Het voedingsgebied van Catent strekt zich uit over vier verschillende provincies met daarbinnen
vijftien verschillende gemeentes. Vanuit het bestuur wordt nauw samengewerkt met deze
gemeentes.
• Omdat Catent streeft naar een goede doorgaande ontwikkeling van 0 tot 12 jaar wordt in de
scholen nauw samengewerkt met diverse kinderopvangorganisatie om dit te kunnen realiseren. Dit
gebeurt onder andere met Stichting Kinderopvang Catent, Stichting Breed, Doomijn en Prokino.
• Catent voelt zich medeverantwoordelijk voor het opleiden van goede leerkrachten binnen de regio.
Catent heeft een partnerschap voor Samen Opleiden en Professionaliseren met de Hogeschool KPZ
en Stichting Wolderwijs.
• Catent werkt nauw samen met Windesheim voor het opleiden van zij-instromers in het primair
onderwijs.
• Op bestuurlijk niveau vindt samenwerking plaats met de andere besturen in de regio’s waar de
Catent-scholen zijn gesitueerd.
Klachtenbehandeling
In 2021 zijn vijf klachten bij de vertrouwenspersoon van Catent neergelegd. Drie klachten van ouders uit
naam van hun kinderen over de schoolleiding. Deze klachten zijn in goed overleg tussen ouders,
leerkrachten, schoolleiding en in een geval de directie behandeld en aangepakt. Twee van leerkrachten
over vertrouwenskwesties met de schoolleiding. Deze klachten zijn ook aangemeld bij het bestuur van
Catent. In dit geval is de loopbaan voor beide leerkrachten op een andere wijze naar hun tevredenheid
voortgezet.
Twee klachten zijn door ouders rechtstreeks bij het College van Bestuur neergelegd. Met deze ouders zijn
op basis van hoor en wederhoor gesprekken gevoerd in aanwezigheid van de directeur van de betreffende
school. De gesprekken zijn naar tevredenheid verlopen. Verdere acties waren niet noodzakelijk.
Bij de Interne Klachtencommissie van Catent zijn in 2021 geen klachten binnengekomen.
Informatiebeveiliging en privacy/ incidenten en datalekken
In 2021 hebben zich zeven aan informatiebeveiliging en privacy gerelateerde incidenten voorgedaan. Vier
van deze incidenten zijn als datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In twee gevallen is hiervan
melding gedaan bij de betrokkenen. Geen van de betrokkenen hebben vooralsnog nadelige gevolgen
ondervonden n.a.v. eerder genoemde incidenten. De kans daarop in de toekomst wordt als zeer gering
ingeschat.
Calamiteiten en incidenten op scholen (gemeld bij verzekering)
In 2021 hebben zich drie incidenten voorgedaan op Catent scholen waarbij sprake was van fysiek letsel bij
leerlingen. Twee van deze incidenten zijn gemeld bij de verzekeringmaatschappij van Catent.
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2. Verantwoording van het beleid
2.1 Onderwijskwaliteit
2.1.1 Onderwijs & kwaliteit
Stichting Catent werkt vanuit een handelings- en opbrengstgerichte cultuur. De scholen werken met
uniforme schoolplannen waarop de jaarplannen van de verschillende scholen zijn gebaseerd. Voor de
zomervakantie hebben alle scholen een NPO-plan gemaakt op basis van de analyse die de school heeft
gedaan en dat aansluit bij het jaarplan van de school.
Het afgelopen jaar is er gewerkt aan het zicht krijgen op de ontwikkeling van de scholen. Alle scholen
werken hard aan de kwaliteit van het onderwijs. De vraag die we ons stellen is, doen we de goede dingen
en doen we dingen goed. Catent heeft de eerste stappen gezet om een kwaliteitsdocument op te stellen
waarin de kwaliteit van onderwijs wordt geborgd vanuit de vragen Wat verstaan we onder goed onderwijs
en hoe weten we dat we het goed doen? Aan de hand van het model “Regie op onderwijskwaliteit” van
Bijsterbosch (2020) is Catent het afgelopen jaar bezig geweest om de regie op onderwijskwaliteit te
beschrijven. In dit document worden de verschillende deelgebieden als, definiëren, zicht hebben op,
werken aan en verantwoorden, beschreven. In dit stuk wordt ook een link gelegd met het nieuwe
inspectiekader en welke acties daaruit voortvloeien voor Catent. In dit document wordt tevens vastgelegd
wie wat wanneer aanlevert en bij wie.
2.1.2 Doelen en resultaten
Vanuit het jaarplan en jaarverslag 2020 is het jaarplan 2021 opgesteld. Het jaarplan 2021 heeft op het
gebied van kwaliteit en onderwijs de volgende doelen gesteld:
• Passend Onderwijs: Het verder door ontwikkelen van de samenwerking met S(B)O. Het resultaat
voor 2021: De uitgangspunten van de brief van Slob vormen de rode draad voor de actiepunten
rondom passend onderwijs en worden opgenomen in het jaarplan 2022.
• Werken aan een kwaliteitscultuur: het verbeteren van de onderwijskwaliteit op de scholen van
Catent en daarmee het versterken van de basiskwaliteit. Het resultaat dat in 2021 is behaald is dat
deze notitie steeds meer vorm en inhoud krijgt. Er heeft in het laatste kwartaal van 2021 een
onderzoek plaatsgevonden rondom de kwaliteitskenmerken van goed onderwijs. Vanuit dit
onderzoek heeft een gesprek plaatsgevonden met RvT, GMR, directeuren van de werkgroep
onderwijs, kwaliteit en identiteit en het Expertiseteam van Catent. Daarop volgend vinden er in het
eerste kwartaal van 2022 visitaties plaats op vier Catent scholen.
• Uitvoeren audits: Het zichtbaar/merkbaar maken van de kwaliteit(sontwikkeling) van het onderwijs
binnen de scholen. Er stonden dit schooljaar negen audits gepland. Ondanks weer een jaar met
Corona waarin scholen dicht zijn geweest of tijdelijke zijn gesloten vanwege te veel besmettingen
heeft het bestuur onder andere door de audits zicht gehouden op de kwaliteit van het onderwijs.
Het afgelopen jaar heeft Catent op de St. Bernardus in Oldemarkt, de Don Bosco in
Steenwijkerwold, de Geert Groteschool in Zwolle, de Polhaar in Dalfsen, de Vlieger 1 in Zwolle een
audit afgenomen en twee audits op de Boxem in Zwolle. Catent heeft op alle scholen de basis op
orde.
• Professionele leergemeenschappen: Het collectief ontwikkelen van nieuwe kennis en
vaardigheden. Het resultaat van 2021 is dat vanuit de directeuren de behoefte is uitgesproken om
Professionele leergemeenschappen (PLG’s) binnen Catent vorm te geven. Een eerste aanzet hoe en
op welke manier is door de stuurgroep opgepakt samen met begeleidingsdienst de IJsselgroep.
Begin 2022 wordt hier een vervolg aangegeven binnen Catent aansluitend bij dat wat er op de
scholen al ingezet wordt aan PLG’s.
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2.1.3 Toekomstige ontwikkelingen
Doelen die Catent voor 2022 heeft gesteld:
• Werken aan kwaliteitscultuur. Het zicht- en merkbaar verbeteren van de kwaliteit van goed
onderwijs en goede begeleiding. Het ophalen van de ambitie en kwaliteitskenmerken van goed
onderwijs binnen Catent
• Uitvoeren audits onderwijskwaliteit. Het draaiboek en de zelfevaluatie worden herijkt. De
zelfevaluatie wordt aangepast aan het vernieuwde inspectiekader 2021. In 2022 is de planning om
tien audits uit te voeren, mits Corona dit toelaat.
• Passend onderwijs. De uitgangspunten van de brief van minister Slob vormen de rode draad voor
de actiepunten rondom passend onderwijs.
• Het schoolondersteuningsprofiel wordt aangepast en herijkt aan de hand van de herziene
richtlijnen passend bij de zes samenwerkingsverbanden waarin Catent participeert.
• NPO-plannen. De scholen gaan vanuit de evaluatie van de NPO-plannen verder met de acties die zij
hebben ingezet vanuit de door hen gemaakt analyses.
• Catent werkt aan een pilot om de arrangementsgelden en de achterstandsgelden op een
preventieve manier in te zetten. Vanuit een pilot met zeven scholen wordt hier een plan op
geschreven, met als doel om dit in 2023 verder uit te werken en in te zetten op alle 34 Catent
scholen.
• Binnen het nieuwe inspectiekader heeft Burgerschap een verstevigende plek gekregen. In 2022
gaat Catent onderzoeken en uitwerken hoe zij dit vorm gaan geven in de praktijk
• De professionele leergemeenschap krijgt een stevige plek binnen Catent.
• De basis en voorbereidingen worden getroffen voor de nieuwe schoolplannen.
2.1.4 Onderwijsresultaten
In 2021 hebben de Catent scholen de Eindtoets in groep 8 afgenomen. De resultaten worden niet
meegenomen in het driejaarlijks gemiddelde. Wel zijn de resultaten geanalyseerd op Stichtingsniveau. Van
de 35 scholen (inclusief IKC Het Natuurrijk) hebben 34 scholen een Eindtoets afgenomen. Eén school heeft
(nog) geen groep 8 en heeft om deze reden niet deelgenomen aan de Eindtoets.
Van de 33 reguliere scholen hebben 32 scholen 1F behaald op de eindtoets 2021. Van de 32 reguliere
scholen hebben 26 scholen het 2F/1S niveau behaald op de Eindtoets van groep 8.
Via ‘Scholen op de kaart’ (https://scholenopdekaart.nl/ ) zijn alle resultaten en opbrengsten zichtbaar voor
ouders.
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2.1.5 Inspectie
In september/oktober 2019 heeft een bestuurlijk onderzoek plaatsgevonden binnen Stichting Catent. Het
rapport naar aanleiding van dit bestuurlijk onderzoek is in maart 2020 besproken en vastgesteld. Naar
aanleiding van dit onderzoek hebben drie scholen, de Boxem in Zwolle, de Bernardus in Oldemarkt en het
Atelier in Zwolle, een herstelopdracht gekregen. Deze herstelopdrachten zijn opgepakt en in 2021 met
positief gevolg afgerond.
Catent heeft in 2021 twaalf themaonderzoeken van de inspectie gehad. De volgende thema’s zijn binnen
Catent aan de orde geweest:
• Effectieve lesbesteding in en buiten de klas op het Atelier in Zwolle, de Polhaar in Dalfsen en de
Uilenhorst in Wezep
• Kwaliteitsverbetering en leerling populatie op de Geert Groteschool in Zwolle, St Nicolaas in
Lierderholthuis en SBO de Vonder in Slagharen
• Doorstroomonderzoek schoolloopbanen Covid op de Gerardus Majella in Nieuw Schoonebeek.
• Analyse en afstemming op de IJsselster in IJsselmuiden .
• Monitor leskwaliteit op de Prins Willem Alexanderschool in Ermelo en Vlieger 1 in Zwolle.
2.1.6 Passend onderwijs
Stichting Catent participeert binnen zes samenwerkingsverbanden en is hierbinnen in toenemende mate
betrokken. Er wordt meer samengewerkt met/tussen de besturen van de samenwerkingsverbanden. Ook
op de werkvloer krijgt de samenwerking steeds meer inhoud en vorm. Dit verschilt nog wel per
samenwerkingsverband. De samenwerkingsverbanden werken, op één na, met het zogenaamde
schoolmodel. Dit betekent dat de gelden vanuit de samenwerkingsverbanden grotendeels rechtstreeks
naar de besturen gaan. Dit maakt dat Stichting Catent een eigen Expertiseteam heeft van orthopedagogen,
(school)psychologen en onderwijsspecialisten binnen verschillende disciplines. Stichting Catent heeft een
eigen CCAT, Catent Commissie Arrangeren en Toewijzen. Deze CCAT draagt zorg voor de verschillende
arrangementen die worden aangevraagd om het onderwijs passend te maken voor de leerlingen op de
scholen om op deze manier minder verwijzingen naar SBO/SO te krijgen. Doordat Catent een eigen
Expertiseteam heeft, is het voor school laagdrempelig om de expertise in te zetten binnen de scholen. In
2021 is Catent aangesloten bij de CTT in Zwolle SWV 23-05. Op deze manier willen wij als Catent meer
inzetten op een verdieping van de samenwerking binnen het SWV23-05 om leerlingen een zo passend
mogelijk aanbod te kunnen blijven geven.
Bij de inzet van de middelen die Catent ontvangt van de zes verschillende samenwerkingsverbanden heeft
Catent het uitgangspunt dat het geld wordt ingezet voor de leerlingen om passend onderwijs vorm te
geven. Dit wordt op verschillende manier vorm gegeven.
• Een gedeelte van het geld wordt ingezet om het Expertiseteam van Catent, bestaande uit
orthopedagogen, psychologen en specialisten te bekostigen. Dit team heeft als doel om de
verschillende schoolteams te ondersteunen en te versterken, zodat zij vorm en inhoud kunnen
geven aan het passend onderwijs.
• Daarnaast worden de middelen ingezet voor arrangementen op de verschillende zorgniveaus ter
versterking van de basisondersteuning en de extra ondersteuning. Deze middelen worden vooral
ingezet voor onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners en leerkrachten en daarnaast voor de
bovenschoolse verrijkingsklas. Scholen stemmen met de betreffende ouders en het team af hoe
deze middelen het beste kunnen worden ingezet binnen de scholen om passend onderwijs te
kunnen geven.
• Het afgelopen jaar is Catent gestart met een pilot arrangementen. Het doel van deze pilot is om op
een preventieve manier de middelen van passend onderwijs in te zetten, zodat de zorg eerder kan
worden ingezet en er minder leerlingen verwezen hoeven te worden naar S(B)O scholen. De rol van
de Intern begeleider en de rol van het Expertiseteam zal hierdoor veranderen. Deze pilot wordt in
2022 afgerond met als doel om deze pilot uit te rollen over alle 34 scholen van Catent.
Het bestuur verantwoordt middels de verschillende monitoren van de verschillende samenwerkingsverbanden de gelden die binnenkomen binnen Catent.
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2.2 Personeel & professionalisering
2.2.1 HR-beleid
Onze medewerkers zijn de belangrijkste ‘dragers’ van goed onderwijs. Het opleiden, begeleiden, coachen
en professionaliseren van (potentiële) medewerkers staat centraal binnen ons HR-beleid.
Net als bij leerlingen stimuleren we bij medewerkers plezier in leren, nieuwsgierig zijn en blijven. We
creëren hiermee een collectieve leercultuur, een cultuur die zorgt dat individueel professionaliseren,
professionaliseren binnen leergemeenschappen (werkgroepen met een gezamenlijk doel/thema) en
collectief leren binnen de school/scholen op elkaar worden afgestemd en die de behoefte om te
ontwikkelen versterkt. We leren van en met elkaar.
Deze leercultuur stimuleert een continue ontwikkeling van medewerkers en verbindt het leren van
medewerkers aan het leren van leerlingen. Het ontwikkelen en professionaliseren is hiermee niet alleen
ingegeven door noodzaak, maar ook doordat Catent een lerende organisatie voorstaat, waarin alle
medewerkers werken aan continue verbetering van onze onderwijskwaliteit.
2.2.2 HR-doelen in 2021
Het door ontwikkelen van het strategisch HR-beleid
Doel: het in kaart brengen van de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsgegevens om zo te kunnen
anticiperen op belangrijke HR-thema's voor de komende jaren.
Het doel is deels gehaald. Door middel van een systematische aanpak zijn alle personeelsgegevens
geanalyseerd, zowel over het huidige personeelsbestand als wat dit voor de nabije toekomst betekent. In
kaart is gebracht wat de verwachte uitstroom is voor de komende jaren en op welke wijze externe en
interne ontwikkelingen invloed hebben op het gewenste (kwantitatieve en kwalitatieve) personeelsbestand
van Catent.
Alle gremia, van directeuren, RvT en GMR hebben meegedacht en input geleverde op de HR- thema's. Uit
de analyses van het personeelsbestand en de gesprekken die met directeuren, GMR en RvT zijn gevoerd
zijn drie HR-vraagstukken gedestilleerd:
• Het aantrekken van nieuwe medewerkers i.v.m. krapte op de arbeidsmarkt
• Het blijvend binden en b(l)oeien van medewerkers
• Vitaliteit/ werkplezier

“Met aandacht, zorgvuldigheid, lef en inzet van beide kanten kunnen zijinstromers bijdragen aan de oplossing voor het lerarentekort.”
Het HR-beleid, dat wordt ontwikkeld binnen Catent, is geborgd in de werkgroep HR bestaande uit
directeuren en HR-medewerkers. Het nieuw te ontwikkelen beleid wordt vooraf getoetst met de GMR. De
werkgroep wordt op alle HR interventies inzet om te klankborden, om een pilot op de school te starten en
zo wordt feedback in het beleid verwerkt.
Het HR-beleid van de stichting maakt integraal onderdeel uit van het Koersplan (meerjarenplan/strategie)
en van de Catent-brede jaarplannen. Daarnaast heeft elke school een schoolplan waar het HR-beleid in is
opgenomen. De directeuren zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het HR-beleid. Zij maken gebruik
van Catent-brede HR instrumenten en worden ondersteund door een professioneel HR-team. Daar waar de
stichting contact heeft met de GMR, heeft de schooldirecteur over HR- zaken contact met de PMR.
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Ontwikkelen en professionaliseren
Doel: Het stimuleren van formeel en informeel leren en het stimuleren van een lerende cultuur.
De samenwerking met De IJsselgroep is geïntensiveerd. Het aanbod vanuit de Catent Academie is continu
in ontwikkeling. Voor elke doelgroep zijn workshops, Catent-Cafés of programma's ontwikkeld, al dan niet
met ondersteuning van externe bureaus. De focus ligt op ‘ontmoeten’.
We stimuleren (collectief) leren op alle niveaus. Ook leren wij van en met elkaar. Zo zijn er diverse plg's,
intervisiegroepen, en (beeld)coaches vanuit de eigen organisatie verbonden aan de Catent Academie.
Binnen dit thema is ook gewerkt aan loopbaanontwikkeling. Functiedifferentiatie voor de ondersteunende
functies is aangebracht. Denk hierbij een functiereeks voor onderwijsassistenten en
leerkrachtondersteuners. Daarnaast is functiedifferentiatie aangebracht in de functiecategorie directeuren.
Hiermee wordt loopbaanontwikkeling gestimuleerd en gefaciliteerd dat weer leidt tot een kwalitatief hoog
niveau van professionals.
In het jaarplan van 2022 wordt verder vervolg gegeven aan dit HR-thema. Dit thema is een blijvend thema
vanuit onze HR-visie en is dus niet weg te denken uit onze HR-agenda.
In 2021 is € 533.564,--besteed aan ontwikkelen en professionaliseren.
Alle directeuren zijn ingeschreven in het schoolleidersregister PO waarmee een hoge professionele
standaard wordt bereikt.

“De Catent Academie speelt een belangrijke rol in de professionalisering
van medewerkers.”
Flexibele schil/pool
Doel: het zo optimaal mogelijk kunnen reageren op de fluctuerende vraag naar leerkrachten.
Een evaluatie van de huidige pool in al haar facetten heeft het afgelopen jaar plaatsgevonden. De
werkzaamheid van de pool, de ‘spelregels’ en de optimale grootte van de pool is geëvalueerd. Dit traject is
afgerond en heeft geleid tot twee vraagstukken waar een antwoord op is gevonden: verbinding en
verantwoordelijkheid. De leerkrachten in de pool worden ingezet op kortdurende en langdurige
vervanging. De spelregels zijn voor zowel directeuren als leerkrachten in de pool weer onder de aandacht
gebracht en aangescherpt. De effectiviteit en doelmatigheid van de pool is hiermee verhoogd.
Vanzelfsprekend zijn niet alle aanvragen ingevuld door het effect van de Coronamaatregelen op de
beschikbaarheid van leerkrachten.
Het antwoord op de vragen, hoe zorgen we voor onderlinge verbinding en wie is verantwoordelijk: één
directeur verantwoordelijk maken voor de pool alsmede inzetten op verbinding, een team maken van de
poolers wordt de komende periode verder uitgedacht. Zo behouden we voldoende medewerkers in de pool
voor vervangingsvragen.
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Herziening gesprekkencyclus
Doel: een ondersteunend en inspirerend HR-instrument ontwerpen dat gericht is op het ontwikkelen van
medewerkers. Dat bijdraagt aan én passend is bij de visie van Catent: ‘Ik zie je, je bent belangrijk voor me,
ik waardeer je”.
De visie op het gebruik van de gesprekkencyclus is afgerond. Catent richt zich met de nieuwe
gesprekkencyclus op het ontwikkelen van medewerkers. We stappen af van de standaard beoordeling. Het
goede gesprek tussen medewerker en leidinggevende staat centraal. Regie voor de gesprekken ligt bij de
medewerker. Er is geëxperimenteerd met de nieuwe tools op diverse scholen, met directeuren en met de
stafmedewerkers.
Vervolg:
De uitrol van de nieuwe gesprekkencyclus vindt in het schooljaar 2022-2023 plaats.
Begeleiding startende leerkrachten
Doel: Startende leerkrachten in de start van hun carrière een goede begeleiding geven zodat zij voldoende
geëquipeerd zijn en ondersteund worden om het vak van leerkracht te kunnen uitoefenen en verder te
kunnen door ontwikkelen.
Het huidige begeleidingsprogramma is geëvalueerd. De meeste interventies blijven van toegevoegde
waarde, zoals: inzetten van praktijkbegeleiders op de school, minder lesgevende taken, aanpassen
taakbeleid op startende leerkrachten, coaching on the job, beeldcoaching en deelnemen aan
professionaliseringsactiviteiten al dan niet binnen de Catent Academie.
We blijven aandacht besteden, zowel op de scholen als binnen de stichting, aan de startende leerkrachten.
2.2.3 Personeelsbestand
Over het kalenderjaar 2021 bestaat het personeelsbestand uit 398 fte. Het aantal medewerkers dat
werkzaam is, exclusief invallers, is 645 medewerkers.
De verdeling in leeftijdscategorie laat de volgende verdeling zien. Verreweg de meeste medewerkers
bevinden zich in de leeftijdscategorie 25-34 jaar en 35 – 44 jaar. Het aannamebeleid is gericht op een
evenwichtig personeelsbestand, zowel qua leeftijd, gender, functies en competenties. Zodat men van
elkaar kan leren.

Instroom
In 2021 zijn 70 medewerkers in dienst gekomen bij Catent, dit betreft 41,21 fte. Er zijn 34 medewerkers op
vaste formatie aangenomen en 36 medewerkers op basis van NPO gelden.
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Doorstroom
Catent voert een actief mobiliteitsbeleid om kennisdeling te bevorderen en medewerkers blijvend aan
Catent te binden. In 2021 hebben 28 medewerkers binnen de stichting een andere baan gekregen. Interne
mobiliteit vanuit de vervangingspool naar een school ten behoeve van NPO zijn niet meegerekend.
Uitstroom
37 medewerkers zijn dit jaar vanwege natuurlijk verloop c.q. niet natuurlijk verloop uit dienst gegaan. Dit is
5,7% van het totale personeelsbestand.
Zesenzeventig procent (76%) van het personeelsbestand bestaat uit leerkrachten. Zeventien procent (17%)
is ondersteunend personeel, waarvan het grootste gedeelte op de scholen werkzaam is. Zeven procent van
het personeelsbestand is directeur. 75% van het onderwijsondersteunend personeel is werkzaam op de
scholen in de functie van onderwijsassistent/leerkrachtondersteuner of onderwijsadviseur/specialisten en
dus direct werkzaam in het primaire proces.

Inzoomend op de leerkrachten is de verdeling als volgt.
L10 = 66 %
L11 = 24 %
L12 = 10 %
Ziekteverzuimcijfers
In 2021 is het voortschrijdend verzuimpercentage ten opzichte van 2020 licht gedaald. In 2020 was dit
percentage 5,7% in 2021 was dit percentage 4,95%. Dit percentage valt onder de norm die Catent heeft
gesteld. Ondanks Corona en de maatregelen waar het personeel aan gehouden is, hebben wij het
ziekteverzuim zien dalen. Het langdurig verzuim is daarentegen iets gestegen. Van gemiddeld 26,36 dagen
tot 28,57 dagen. Het beleid is gericht op het voorkomen van verzuim.
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Ziekteverzuim kort betreft verzuim tussen de 0 en 7 dagen, middel is tussen de 8 en 42 dagen, lang is
tussen de 43 en 365 dagen en zeer lang is langer dan een jaar.
We zien het verzuim toenemen in de leeftijdscategorie 55 jaar tot en met 65 jaar. Om het verzuim terug te
dringen, is ingestoken op een goede werk-privé balans. Ook is met alle medewerkers die hier recht op
hebben, duurzame inzetbaarheid besproken en is gestimuleerd om de extra verlof mogelijkheden vanuit de
CAO in te zetten. Duurzame inzetbaarheid wordt als preventieve HR-maatregel jaarlijks actief bij alle
medewerkers onder de aandacht gebracht tijdens de ontwikkelgesprekken.
Uitkeringen na ontslag
Schoolbesturen zijn conform de regelgeving vanuit Participatiefonds verplicht, na het beëindigen van een
dienstverband de kosten van een WW of WW-Plus uitkering, te betalen. De vergoeding van deze WW of
WW-Plus kosten wordt door het Participatiefonds betaald. In die zin heeft Stichting Catent ook dit jaar
weer voldaan aan de eisen van het Participatiefonds om voor vergoeding van WW of WW-Plus in
aanmerking te komen. In het jaar 2021 heeft het Participatiefonds alle vergoedingsverzoeken gehonoreerd.
Dit betekent dat Catent geen kosten heeft gehad voor WW of WW-Plus uitkeringen. Catent heeft in 2021
geen verplichtingen ten aanzien van herbenoemingen.
Stichting Catent zet, in de totale breedte van haar HR-beleid, in op het blijvend ontwikkelen en
professionaliseren van medewerkers. Dit om te voorkomen dat Stichting Catent medewerkers laat
uitstromen en hiermee met hoge WW of WW-Plus kosten wordt geconfronteerd. Daarnaast wordt ingezet
op verlaging van werkdruk zodat belasting en belastbaarheid van medewerkers met elkaar in evenwicht
zijn. Dit is een verplicht gespreksonderwerp tijdens de ontwikkelgesprekken. Door leidinggevenden en
medewerkers zelf wordt zowel preventief als curatief gehandeld om uitval te voorkomen.
Aanpak werkdrukmiddelen
Alle scholen hebben een plan van aanpak opgesteld, samen met de MR-en en de schoolteams, waarin is
opgenomen hoe zij de werkdrukmiddelen jaarlijks inzetten. Het bestuur heeft regie op het proces, de inzet
van middelen en de evaluaties. Iedere school heeft samen met de MR dit plan geëvalueerd en daar waar
nodig bijgesteld.
95 % van alle werkdrukmiddelen wordt ingezet voor extra personele ondersteuning om hiermee de
werkdruk bij leerkrachten te verlagen. M.n. onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners zijn van deze
middelen betaald. Een klein deel van de middelen is besteed aan middelen zoals Chromebooks en voor
extra professionalisering of aanschaf van een speciale methode.
In totaal is een bedrag van € 1.289.269,52 euro aan werkdrukmiddelen ontvangen.
De besteding is als volgt verdeeld:
Personeel
95%
Scholing
0,5%
Methoden/materieel
3,3%
Overig
1,2%
Totaal
100%
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2.2.4 Toekomstige ontwikkelingen
Catent anticipeert op de volgende toekomstige ontwikkelingen:
•
Blijvende vraag naar leerkrachten en onderwijsondersteuners
•
Onderzoek naar anders organiseren en inrichten van het onderwijsproces
•
Regionale verschillen in aantal leerlingen en hiermee een fluctuerende vraag naar
onderwijspersoneel
•
Strategische allianties met andere schoolbesturen
•
Verder vormgeven van kindcentra
•
Nieuwe bekostigingssystematiek/subsidies
•
Modernisering van het Participatiefonds: HR-beleid verder ontwikkelen en inzetten ter
voorkoming uitval c.q. ontslag personeel en hiermee de kans op hogere kosten voor WW of
WW-Plus te verkleinen.

2.3 Communicatie

Vanaf 1 augustus 2021 heeft Catent een eigen medewerker in dienst die zich met communicatie
bezighoudt. De communicatiemedewerker is in korte tijd binnen Catent de spil geworden op het terrein
van communicatie.
Zowel op het bestuurskantoor als op de scholen wordt gebruikgemaakt van deze, voor Catent nieuwe
expertise in uitvoerende en adviserende zin. Communicatieve lijnen zijn helder en duidelijk geworden.
Scholen worden in brede zin ondersteund bij het opzetten van communicatie richting bijvoorbeeld ouders.
In Coronatijd heeft het hebben van een eigen communicatiemedewerker haar nut meer dan bewezen.
De aanstelling van een eigen communicatiemedewerker heeft ervoor gezorgd dat de inhuur van extern
communicatieadviseurs is afgebouwd. Van externe ondersteuning wordt nog gebruikgemaakt als het gaat
om bijvoorbeeld zaken die betrekking hebben op vormgeving.
Samen met een werkgroep die zich met communicatie binnen de stichting bezighoudt en waarin
directeuren en het CvB vertegenwoordigd zijn, wordt gewerkt aan de totstandkoming van een
stichtingsbreed communicatieplan.
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2.4 Huisvesting & facilitaire zaken
2.4.1 Doelen en resultaten
Goed kwalitatief onderwijs aanbieden in een fysieke omgeving die past bij de huidige tijd, is een belangrijk
uitgangspunt bij de huisvestingsdoelen van Catent:
•
Onze leerlingen en medewerkers werken en leven in kwalitatief goede gebouwen.
•
Bij alle scholen van Catent vindt regelmatige monitoring plaats van de kwalitatieve staat
van het gebouw en is aandacht voor onderhoud en waar nodig aanpassingen die het
welzijn en welbevinden van leerlingen en medewerkers positief beïnvloeden.
•
Daar waar nodig en mogelijk vindt overleg met gemeenten plaats over te realiseren
nieuwbouw.
2.4.2 Toekomstige ontwikkelingen
Catent speelt een actieve rol in de 15 gemeenten waar Catent scholen zijn gevestigd in het OOGO. Doel is
om vanuit deze actieve rol zorg te dragen voor goede huisvesting voor onze leerlingen en medewerkers en
het kunnen blijven garanderen van thuisnabij onderwijs in de rurale gebieden. Samenwerking met collegabesturen en de betreffende gemeenten spelen hierbij een cruciale rol.
In 2021 zijn de Integraal Huisvestingsplannen( IHP’s) van de gemeenten Hoogeveen, Emmen, Dalfsen en
Hardenberg vastgesteld. In deze vier gemeenten zullen de Catent scholen worden vernieuwd al dan niet in
samenwerking met collega besturen bij de vorming van kind en educatie centra (KEC).
In de gemeente Emmen is het IHP vastgesteld met als mogelijke consequentie dat de scholen van Catent in
Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek tussen de beide dorpen in worden gehuisvest in één gebouw. Welke
gevolgen deze huisvestingsrealisatie exact zal gaan hebben is in onderzoek.
De realisatie van de nieuwbouw van het Atelier in Zwolle is vergevorderd en zal in 2022 plaatsvinden. De
nieuwbouw van de Geert Groteschool heeft vertraging opgelopen. Dit is mede onder invloed van enige
stagnatie in de visieontwikkeling op de onderwijshuisvesting in de Wipstrik..
In Hattem is, in overleg met de gemeente en een collega bestuur (OOZ), het initiatief genomen om in
afwijking op het eerder vastgestelde IHP, nieuwbouw te organiseren op het voormalige terrein van de
Noordgouw.
2.4.3 Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen
Duurzaamheidstoepassingen vormen bij alle huisvestingszaken een uitgangspunt, zowel bij revitalisatie en
upgrading van gebouwen als ook bij nieuwbouw.

“Catent wil vanuit een actieve rol zorgdragen voor
goede huisvesting voor de leerlingen en
medewerkers en thuisnabij onderwijs in de rurale
gebieden kunnen blijven garanderen.”
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2.5 Financieel beleid

Het financieel beleid en beheer zijn geen doel op zichzelf. Financieel beleid en beheer staan ten dienste van
het primaire proces en zijn hiermee nauw verweven: ieder inhoudelijk besluit heeft een financiële
consequentie en andersom zijn de financiële mogelijkheden kaderstellend voor de uitvoering van het
inhoudelijk beleid.
De kaders van het financieel beleid (aangegeven in de jaarlijkse begroting) zijn gebaseerd op de
besturingsfilosofie en strategische doelstellingen van Stichting Catent.
2.5.1 Doelen en resultaten
Stichting Catent staat voor kwalitatief goed onderwijs. Dat vraagt om voldoende financiële middelen. In
2021 hebben we verder ingezet op de (professionele) kwaliteit en kwantiteit van onze medewerkers in het
primaire proces, op een gevarieerd onderwijsaanbod en op goede voorzieningen voor onze leerlingen en
medewerkers. In ons jaarplan 2021 ‘Samen groeien in betekenisvol onderwijs’ hebben we per
beleidsterrein onze ambities geformuleerd.
2.5.2 Opstellen begroting 2021
In 2021 is op een negatief bedrijfsresultaat begroot. Dit is een bewuste keuze geweest, die financieel wordt
opgevangen door de goede vermogenspositie.
In de begroting van 2021 is rekening gehouden met een (lichte) stijging van het aantal leerlingen van onze
scholen. Het aantal leerlingen is licht gestegen van 4.871 naar 4.915.
Omdat de bekostiging vanuit OCW nagenoeg geheel gebaseerd is op het aantal leerlingen, heeft
verandering van het leerlingenaantal (direct) gevolgen voor onze inkomsten. Door het regelmatig maken
van leerlingenprognoses en vandaar uit tijdig in te spelen op het veranderend aantal leerlingen lukt het om
de financiële gevolgen goed te (blijven) beheersen.
Wat betreft de komende jaren is de verwachting dat het aantal leerlingen eerst licht zal stijgen en daarna
schommelt tussen de 4.900 en 5.000 leerlingen.
2.5.3 Toekomstige ontwikkelingen
Stichting Catent is een gezonde organisatie als het gaat om de reservepositie. De komende jaren zijn er
echter wel een aantal uitdagingen die mogelijk leiden tot aanpassing van het gevoerde financieel beleid
(opm. voor de risico’s en risicobeheersing zie paragraaf 2.6), te weten:
•
De herziening/vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs (2023) en de
effecten hiervan voor de (kleine) scholen;
•
De modernisering van het Participatiefonds;
•
De herberekening van de onderhoudsvoorziening;
•
De (toenemende) financiële lasten van het groot onderhoud;
•
Het Nationaal Programma Onderwijs.
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2.5.4 Treasury
Het treasurybeleid is conform het financieel beleid van Stichting Catent uitgevoerd. Het beleid is conform
het voorschrift ‘Beleggen en belenen’ van het ministerie. Het gemiddeld gerealiseerd rendement bedraagt 0,96% in 2021 (2020: 0,9 %).
Een groot deel van de liquide middelen staat bij ASR vermogensbeheer. Dit is vanwege de voor Stichting
Catent belangrijke keuze betreffende betrouwbaarheid en waardevastheid van het Fonds (i.p.v.
gegarandeerd hoge rendementen). In een ‘Onderwijs Fonds’ worden de liquiditeiten van meerdere
schoolbesturen door professionals van de ASR vermogensbeheer beheerd. De portefeuille van het Fonds
bestond voor het grootste deel uit obligaties van financiële ondernemingen, inclusief zogeheten covered
bonds (obligaties met een onderpand als extra zekerheid).
De liquide middelen worden voor korte looptijden vastgezet. Zo kan Stichting Catent, indien gewenst, snel
en gemakkelijk middelen aan het fonds onttrekken, om in te zetten voor specifieke/noodzakelijke
doeleinden.
In de RvT vergadering van 14 december 2021 is besloten om een extra storting te doen van € 1,5 miljoen
naar het AKF Onderwijsfonds.
2.5.5 Coronacrisis
Het coronavirus heeft ook in 2021 grote impact gehad op ons onderwijs. We startten in een lockdown. De
scholen gingen op 8 februari 2021 weer open. Het jaar eindigde ook met een lockdown. Vanaf 19 december
2021 moesten de scholen de deuren weer sluiten (tot en met 9 januari 2022).
Financieel heeft de coronacrises geen directe grote gevolgen voor de inkomsten en uitgaven van Stichting
Catent gehad. De scholen hebben in 2021 wel gebruikgemaakt van de subsidiemogelijkheden voor inhaalen ondersteuningsprogramma’s en ‘Extra hulp voor de klas’. In 2021 is er meer geld uitgegeven aan
vervanging van medewerkers als gevolg van verplichte quarantaine en/of ziekte en schoonmaakkosten. We
voorzien geen grote, directe gevolgen voor de continuïteit van de onderwijsinstelling. De coronacrises heeft
dan ook niet geleid tot het voorzichter begroten.
2.5.6 NPO middelen
Het proces
Het CvB en directeuren hebben na toezegging van de NPO-middelen afspraken gemaakt over de
inzet/verdeling van de NPO-middelen binnen Catent. De NPO-middelen zijn naar de scholen gealloceerd.
Een klein percentage is bovenschools gereserveerd t.b.v. personele verplichtingen na afloop van de NPOmiddelen (1-8-2023). Daarnaast is een planning m.b.t. de uitvoering van de schoolscan en het opstellen van
een schoolprogramma opgesteld. De planning en inzet/verdeling van de NPO-gelden zijn besproken in de
GMR.
Alle scholen hebben voor de zomervakantie hun NPO plan ingediend. Op basis van observaties,
opbrengsten van methode (on)afhankelijke toetsen, vragenlijsten en enquêtes zijn de verschillende
analyses gemaakt. Vanuit die analyses hebben de schoolteams, vanuit het keuzemenu, passende
interventies gekozen om deze manier de mogelijke ontstane achterstanden te verkleinen. Het proces van
het NPO plan en het uiteindelijke plan is besproken binnen de MR, met zowel de ouder- als
leerkrachtgeleding. Alle MR-en hebben instemming gegeven op het NPO plan van hun school.
De werkgroep ‘Onderwijs & Kwaliteit’ heeft voor het opstellen van het schoolprogramma (incl. schoolscan)
een eigen Catent-format ontwikkeld. Dit format is gebaseerd op het format zelfevaluatie, dat door de
scholen van Catent wordt gebruikt. Daarnaast mochten scholen ook gebruikmaken van de module
mijnSchoolplan (van ParnasSys). Bijna alle scholen hebben gekozen voor het eigen Catent-format.
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Elke school heeft in april/mei een schoolscan uitgevoerd. Na analyse van de resultaten heeft de school een
zogenoemd schoolprogramma opgesteld, waarin beschreven staat wat de leerlingen nodig hebben en hoe
de NPO-middelen worden ingezet om de geformuleerde doelen te bereiken. Daarbij heeft elke school
gebruikgemaakt van het door het ministerie van OCW aangereikte keuzemenu met interventies. Het
schoolprogramma is besproken in/met de MR. Na instemming van de MR is het schoolplan ter goedkeuring
gestuurd naar het CvB.
De gerealiseerde resultaten augustus t/m december 2021
Interventie

Aantal
scholen

Meer onderwijs (binnen of buiten
reguliere schooltijden) om
groepen leerlingen kennis en
vaardigheden bij te spijkeren
Effectieve inzet van onderwijs om
kennis en vaardigheden bij te
spijkeren
Sociaal-emotionele en fysieke
ontwikkeling van leerlingen
Ontwikkelen van executieve
functies van leerlingen
(Extra) inzet van personeel en
ondersteuning
Faciliteiten en randvoorwaarden
Reservering WW en TV
Totaal

12

Zijn de gestelde doelen behaald?
Niet
Deels
Behaald
behaald
behaald
7
5

Inzet gelden in
€
€ 141.605,--

26

3

22

1

€ 183.576,--

20

1

16

3

€ 41.237,--

9

2

6

1

€ 59.611,--

25

2

16

7

€ 383.156,--

21

2

17

2

€ 114.286,-€ 73.740,-€ 997.211,--

De scholen hebben verschillende acties ondernomen om aan deze interventie vorm en inhoud te geven c.q.
aan de geformuleerde doelen te werken.
Er zijn geen PNIL-ers ingezet voor de interventies. Wel is in het kader van professionalisering van
medewerkers/teams gebruikgemaakt van het inhuren van externe deskundigen.
2.5.7 Inhaal-en ondersteuningsprogramma’s
Bijna alle scholen van Catent hebben gebruikgemaakt van de subsidiemogelijkheid voor Inhaal- en
ondersteuningsprogramma’s. Met de toegekende subsidiegelden hebben de scholen extra begeleiding
geboden aan leerlingen die vanwege de coronacrisis een leerachterstand hadden opgelopen. Deze
begeleiding is verzorgd door extra inzet van leerkrachten, onderwijsassistenten en externe specialisten en
heeft zich voornamelijk gericht op taal, lezen, spelling, rekenen, executieve functies, schrijfmotoriek en
werkhouding. Om de ingezette expertise te borgen is op verschillende scholen ook extra scholing door de
medewerkers gevolgd. Veelal is de begeleiding ingezet op meer leerlingen dan het aantal waarvoor subsidie
was toegekend. De meeste scholen geven aan tevreden te zijn met de vorderingen van de leerlingen die
hebben deelgenomen aan de aangeboden inhaal-en ondersteuningsprogramma’s. Verschillende
ondersteuningsprogramma’s op de scholen worden voortgezet in 2022 waarbij de kosten daarvoor door de
scholen zelf gedragen worden.

“Extra begeleiding voor leerlingen die door de coronacrisis een
leerachterstand hadden opgelopen, heeft zijn vruchten afgeworpen.”
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2.5.8 Extra hulp voor de klas
Alle scholen van Catent hebben gebruikgemaakt van de subsidiemogelijkheid voor Extra hulp voor de Klas.
Hiervoor hebben de scholen zich aangemeld bij vijf verschillende deelregio's van de RAP (Regionale Aanpak
Personeelstekort onderwijs). Door gebruik te maken van deze regeling hebben de scholen extra hulp en
ondersteuning kunnen bieden met behulp van extra personeel. Dit met als doel de continuering van de
onderwijsprocessen op de scholen en zo achterstanden als gevolg van de coronacrisis zoveel mogelijk te
voorkomen en terug te dringen. De toegekende gelden zijn voornamelijk ingezet op (extra) inzet leraren,
inhuur voor ontzorgen personeel en werving en organiseren van extra inzet.
2.5.9 Allocatie middelen
Het bestuur ontvangt vanuit OCW de financiële middelen en is hiervoor verantwoordelijk. De bekostiging
van scholen vindt plaats vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en vanuit onderlinge solidariteit
tussen scholen. De verdeling van middelen vindt plaats op grond van duidelijke criteria die geënt zijn op het
voor Catent vigerende beleid. Ondernemerschap wordt bevorderd. Per kwartaal verschijnt (op school en
stichtingsniveau) de managementrapportage waarop door directeuren op verzoek van het CvB toelichting
wordt gegeven.
Stichting Catent hanteert onderstaande criteria voor de verdeling van de financiële middelen:
a) De door het College van Bestuur vastgestelde schoolbegroting is leidend.
b) Schoolontwikkeling wordt financieel ondersteund op basis van duidelijke, goedkeurde plannen.
c) Tussentijds en achteraf wordt verantwoording afgelegd over de behaalde resultaten.
d) Uitgaven die een school niet rechtstreeks kan beïnvloeden worden centraal geregeld, zoals;
bijvoorbeeld lidmaatschap Verus/PO raad, aansprakelijkheidsverzekering, Arbo-zorg en
dienstverlening Onderwijsbureau Meppel.
e) Het prijsverschil op het personeel ligt bovenschools. Hierdoor maakt het niet uit of er op een school
een relatief oud of jong team werkzaam is.
f) Elke school ontvangt een ‘vaste voet’. Een bepaald leerlingaantal vormt daarvoor de basis.
g) Daarboven op ontvangt elke school een basisbudget voor management en groepsbezetting.
h) Er wordt gewerkt met de T-1systematiek. Dat wil zeggen dat de leerlingenaantallen van 1 oktober
bepalend zijn voor de bekostiging van het volgend kalenderjaar.
i) We gaan uit van een ‘gemiddelde groepsbezetting’
j) Voor iedere leerling boven het aantal dat de leidraad is voor de vaste voet ontvangt de school extra
budget voor groepsbezetting en management.
k) Scholen ontvangen een vast professionaliseringsbudget.
l) Scholen ontvangen alle bij de school behorende middelen materiële instandhouding behoudens de
kosten voor de dienstverlening van het administratiekantoor (Onderwijsbureau Meppel) en de
kosten voor het buitenonderhoud.
m) De werkdrukgelden zijn voor 100% structureel in de schoolbegrotingen opgenomen op basis van
het eindbudget (2022).
n) Scholen met een leerlingaantal tussen de 85 en 145 leerlingen ontvangen de kleine scholentoeslag.
o) Scholen waar medewerkers afwezig zijn die ouderschapsverlof dan wel duurzame inzetbaarheid
(incl. oude BAPO-regeling) hebben aangevraagd en gekregen ontvangen daarvoor een vergoeding.
p) Scholen ontvangen een ‘preventief zorgbudget Passend Onderwijs’. De hoogte hiervan wordt
jaarlijks vastgesteld. Het leerlingenaantal alsook de onderwijsachterstandsgelden spelen bij de
verdeling een rol.
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2.5.10 Onderwijsachterstandsmiddelen
De onderwijsachterstandsmiddelen worden door de betreffende scholen ingezet voor het terugdringen van
taalachterstanden en om dreigende onderwijsachterstanden als gevolg van sociaal-maatschappelijke
problematiek tegen te gaan. Het betreft in 2021 een totaal bedrag van € 188.819,--.
Het besteden van aandacht aan taal- en ontwikkelingsachterstanden bij leerlingen is onlosmakelijk
verbonden met het realiseren van passend onderwijs. De verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen
is dan ook gekoppeld aan de toedeling van het preventief (zorg)budget begeleiding leerlingen in het kader
van passend onderwijs, en als zodanig onderdeel van het allocatiemodel.
De inzet van de onderwijsachterstandsmiddelen wordt nauwkeurig gemonitord.
In 2021 is met een aantal scholen een pilot gestart met het doel te onderzoeken op welke wijze de
onderwijsachterstandsmiddelen nog efficiënter ingezet kunnen worden.
2.5.11 Signaleringswaarde
Publiek eigen vermogen
Realisatie 2021
Normatief Vermogen
Aanschafwaarde gebouwen(na factor) € 4.896.230
Overige activa
€ 5.408.272
Totale baten(na factor)
€ 1.916.956
Totaal Normatief Vermogen
€ 12.221.458
Feitelijk Publiek Vermogen
Totaal eigen vermogen
€ 16.717.158
Privaat eigen vermogen
€ 2.276.435
Totaal Feitelijk Publiek Vermogen
€ 14.440.723
Mogelijk bovenmatig eigen vermogen
€ 2.219.265

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
€
€
€
€

5.551.727
6.379.750
1.803.250
13.734.727

€
€
€
€

5.825.688
6.077.085
1.817.755
13.720.528

€
€
€
€

5.910.705
5.896.181
1.774.929
13.581.815

€ 15.234.619 € 15.453.391 € 15.542.357
€ 2.224.360 € 2.172.272 € 2.119.949
€ 13.010.259 € 13.281.119 € 13.422.408
-€
724.468 - €
439.409 - €
159.407

€
€
€
€

5.953.241
5.456.046
1.808.665
13.217.952

€ 15.751.415
€ 2.067.238
€ 13.684.177
€
466.225

€
€
€
€

6.180.760
4.989.292
1.827.877
12.997.929

€ 15.907.189
€ 2.014.477
€ 13.892.712
€
894.783

Sinds 2020 is de signaleringswaarde een relevante graadmeter. De signaleringswaarde gaat over het
publieke deel van het eigen vermogen, dus exclusief het private vermogen. Het publieke eigen vermogen
komt boven de signaleringswaarde uit als het feitelijk eigen vermogen hoger is dan het normatief eigen
vermogen (vermogen dat een onderwijsinstelling redelijkerwijs nodig heeft om bezittingen te financieren
en risico’s op te vangen). De signaleringswaarde is geen norm. Het toont wanneer, in de ogen van de
overheid, een reserve mogelijk bovenmatig is.
Stichting Catent beschikt ultimo 2021 over een eigen vermogen van € 14.440.723,--. Dit ligt boven de
signaleringswaarde die voor Stichting Catent € 12.221.458,-- bedraagt. In 2021 is de aanschafwaarde van de
technische investeringen verschoven van de rubriek inventaris en apparatuur, naar de rubriek gebouwen.
Deze verschuiving heeft daarmee invloed op de aanschafwaarde gebouwen en dus op de bepaling van het
normatief vermogen.
Voor de toekomst staan twee zaken op de agenda die invloed hebben op het eigen vermogen en het
vergelijk met de signaleringswaarde: de rekenvoorschriften voor de inrichting van de onderhoudsvoorzienig
en de vereenvoudiging van de Rijksbekostiging. Deze twee zaken zullen in 2023 hun beslag gaan krijgen. De
herberekening van de onderhoudsvoorziening zal een her-labeling van eigen vermogen gaan betekenen. Er
zal een extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening moeten plaatsvinden. Deze her-labeling betekent niets
voor de financiële gezondheid van Stichting Catent maar wel voor een aantal kengetallen die deze
financiële gezondheid zouden moeten aangeven.
Een effect van de vereenvoudiging van de bekostiging is dat de actuele vordering op het ministerie van
OCW gaat vervallen. Deze vordering wordt elk jaar op 31 december opgenomen in de balans omdat het
ministerie de bekostiging niet in bedragen van 1/12e deel per maand verstrekt, maar onderwijsorganisaties
de kosten wel zo boeken.
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Nu de bekostiging per kalenderjaar gaat worden berekend, vervalt deze vordering. Voor Stichting Catent
een bedrag van € 1.453.900,-- op 31-12-2022. Een dergelijk bedrag zal in 2022 van de balans verdwijnen
waarmee ook het eigen vermogen met hetzelfde bedrag zal afnemen. Ook deze wijziging zal geen effect
hebben op de financiële gezondheid van Stichting Catent maar wel op de kengetallen die deze financiële
gezondheid zouden moeten aangeven. Stichting Catent zal deze ontwikkelingen in het spoor van haar
financiële gezondheid met interesse blijven volgen.
2.5.12 Prestatiebox
De reguliere regeling prestatiebox is per 1 augustus 2021 komen te vervallen. In plaats daarvan is ongeveer
de helft van het budget in het kader van de prestatiebox toegevoegd aan de lumpsum (personeel-en
arbeidsmarktbudget) en de andere helft wordt verstrekt aan de professionalisering en begeleiding van
startende leraren en schoolleiders.
De prestatieboxgelden worden ten behoeve van onderstaande vijf zaken binnen Stichting Catent ingezet.
We werken daarbij met een eigen allocatiemodel - gebaseerd is op beleidsrijk begroten -, waarin de
prestatieboxgelden zijn versleuteld in de schoolbegrotingen.
De scholen hebben in 2021 de prestatieboxgelden besteed aan:
1. Het bieden van uitdagend onderwijs/talentontwikkeling;
2. Doorgaande ontwikkellijnen;
3. Duurzame onderwijsverbetering;
4. Professionalisering van medewerkers (startende leraren en schoolleiders);
5. Cultuureducatie.

2.6 Risico’s en risicobeheersing

Stichting Catent heeft ervoor gekozen om de personele en financiële administratie (grotendeels) uit te
besteden aan een professionele, externe organisatie (Onderwijsbureau Meppel). Interne risicobeheersingen controlesystemen zijn erop gericht de risico’s die het behalen van doelstellingen van de organisatie
bedreigen, te identificeren, te prioriteren, te analyseren en te beheersen. Om passende
beheersmaatregelen te kunnen nemen.
Binnen Stichting Catent wordt gebruikgemaakt van een plan-do-check-act-cyclus (PDCA-cyclus). Deze cyclus
wordt ondersteund door managementrapportages (marap’s) met daarin uitputtingsgegevens en een
doorkijk naar de eindejaarsverwachting. De managementrapportages worden door de controller besproken
met het College van Bestuur. De marap’s worden eveneens besproken met de directeuren,
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht.
In 2021 is een notitie ‘Risicomanagement’ met een uitgebreide inventarisatie van de risico’s opgesteld. In
het vervolg van deze paragraaf op hoofdlijnen de risico’s, die van invloed kunnen zijn op goed onderwijs.
Het gebrek aan kwalitatief goed onderwijspersoneel
Het geven van goed onderwijs vraagt zowel voor vaste functies als voor onze vervangerspool de
beschikking over goede gekwalificeerde leerkrachten, directeuren en onderwijsondersteunende
medewerkers. Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt het aantrekken van gekwalificeerde medewerkers
steeds moeilijker. In 2021 is het nog wel gelukt om alle reguliere vacatures te bezetten, het aantal
beschikbare en geschikte kandidaten is gedaald. Het is niet gelukt om alle kortdurende vacatures als gevolg
van ziekte in te vullen. De komende jaren wordt dit risico alleen maar groter.
De ontwikkeling van het aantal leerlingen in de regio’s
Stichting Catent heeft de afgelopen jaren te maken met een (lichte) daling van het aantal leerlingen, met
name als gevolg van dalende geboortecijfers in een aantal regio’s. Hoewel Stichting Catent een grote
maatschappelijke verantwoordelijkheid voelt om te blijven voorzien in kind nabij onderwijs in elke
dorpskern, komt de ondergrens in een sommige dorpskernen wel erg dichtbij. In die gevallen zullen we
oplossingen zoeken in een fusie of intensieve samenwerking met één van onze andere scholen of een ander
schoolbestuur.
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De onverwachte schommelingen in de bekostiging en uitgaven
De rijksbekostiging volgt niet altijd de stijging van de kosten die op macro-niveau worden bepaald (CAO,
btw, pensioenlasten etc.). De sturingsmogelijkheden van een schoolbestuur op deze aspecten zijn beperkt,
terwijl de gevolgen en daarmee de risico’s groot zijn. Doordat de kostenstijgingen in de regel tijdig kunnen
worden opgenomen in de begroting, maar de bijbehorende verhoging van de bekostiging pas veel later
bekend wordt en niet altijd met terugwerkende kracht wordt toegepast ontstaan regelmatig situaties dat
de uiteindelijk beschikbare budgetten niet volledig of pas met grote vertraging kunnen worden ingezet.
Ook in 2021 was dit het geval inzake baten en lasten van de ondersteuningsprogramma’s en NPO-middelen
waardoor het resultaat is vertekend.
Risico’s die van invloed (kunnen) zijn op onze operationele activiteiten
ICT-ontwikkelingen
Onze onderwijsambities vragen om een betrouwbare, beschikbare en veilige ICT-infrastructuur. In 2021 zijn
alle scholen en het bestuurskantoor overgestapt naar een cloud-omgeving.
Onze hardware en software dienen up-to-date te zijn. ICT-innovaties gaan echter snel en het vraagt van
onze organisatie en medewerkers alertheid en voortdurende investeringen om bij te blijven. Stichting
Catent heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in hardware en software. Daarnaast is op schoolniveau,
mede als gevolg van de coronacrises, ingezet op de verdere ontwikkeling van het gebruik van digitale
middelen ten behoeve van het onderwijs.
Samenwerking
Stichting Catent gelooft in de kracht van samenwerking met (educatieve) partners o.a. rond de
ontwikkeling van (integrale) kind centra (IKC’s). De (juridische) vorm waarin deze samenwerkingen gegoten
wordt, vraagt wel om alertheid om (fiscale) claims te voorkomen en slagkracht te behouden.
Risico’s die van invloed (kunnen) zijn op onze financiële positie
Stichting Catent is een financieel gezonde organisatie. We moeten echter wel alert blijven op de
onderstaande ontwikkelingen.
* Stichting Catent is eigenrisicodrager voor ziekteverzuim.
* De nieuwe regels van het participatiefonds
* De materiële bekostiging schiet tekort voor het onderhoud van onze gebouwen.
Risico’s die voortvloeien uit wet- en regelgeving
De cao PO is (nog steeds) in beweging. De regelingen voor medewerkers worden steeds gunstiger, terwijl
niet altijd helder is hoe de bekostiging hiermee in lijn blijft.
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3. Verantwoording van de financiën
3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
Kengetallen
Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Aantal leerlingen
4.914
5.003
5.017
5.051
5.095
5.113
Bestuur / Management (fte)
29,24
30,66
29,59
29,57
29,69
29,69
Personeel primair proces (fte)
304,04
308,81
294,83
282,21
284,85
286,17
Ondersteunend Personeel (fte)
65,40
68,12
57,56
51,79
51,48
51,48

De bekostiging vanuit OCW is nagenoeg geheel gebaseerd op het leerlingenaantal op de scholen. Een
verandering van het aantal leerlingen heeft dan ook directe gevolgen voor de inkomsten. Het leerlingaantal
is ten opzichte van 2020 met 43 leerlingen gestegen. De prognose is dat het leerlingaantal weer stijgt tot
boven de 5.000 leerlingen en blijft dan min of meer stabiel.
Een belangrijke ontwikkeling in de aantallen leerlingen is een onevenwichtig krimp-groei patroon. Een
aantal scholen groeit de komende jaren; in een enkel geval is sprake van sterke groei. Er zijn ook scholen
met name in de rurale gebieden die de komende jaren (fors) krimpen. Om te anticiperen op deze
ontwikkeling is Stichting Catent in overleg met educatieve partners en gemeenten. Het ontwikkelen van
een gezamenlijke strategische aanpak voor de komende jaren in samenwerking met educatieve partners
(bijv. kinderopvangorganisaties) is hierbij een belangrijke doelstelling.
In 2022 en 2023 is er extra formatie opgenomen in verband met de NPO-middelen. De toekenning van NPO
middelen stopt op 31 juli 2023. Niet ingezette middelen kunnen worden ingezet in de schooljaren 20232024 en 2024-2025.
Meerjarenbegroting
De hieronder weergegeven meerjarenbegroting 2022 e.v. is door het CvB in december 2021 vastgesteld en
door de RvT goedgekeurd.
Het negatieve resultaat in 2022 wordt veroorzaakt door het afboeken van de eeuwigdurende vordering op
OCW. Dit heeft te maken met de overgang naar de nieuwe bekostigingssystematiek, waarbij gewerkt wordt
met kalenderjaren i.p.v. schooljaren. De lumpsum financiering is ingegaan op 1 augustus 2006 en was op
schooljaar basis. Door verschil in het betaalritme moet de vordering worden afgeboekt.
Staat van Baten en Lasten
Baten
Rijksbijdrage
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten
Totaal Baten
Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal Lasten
Saldo Baten en lasten gewone bedrijfsvoering
Saldo Financiële bedrijfsvoering
Totaal resultaat

Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
€ 36.964.961
€
862.520
€
618.508
€ 38.445.989

€ 35.440.588
€
63.027
€
561.391
€ 36.065.006

€ 35.761.028
€
61.016
€
533.057
€ 36.355.101

€ 34.914.746
€
60.162
€
523.666
€ 35.498.574

€ 35.595.526
€
60.162
€
517.605
€ 36.173.293

€ 35.978.800
€
60.162
€
518.574
€ 36.557.536

€ 29.390.222 € 30.416.378
€ 1.622.336 € 1.507.675
€ 2.571.792 € 2.495.445
€ 3.922.931 € 3.128.047
€ 37.507.281 € 37.547.545
€
938.708 - € 1.482.539
-€
106.870 €
€
831.838 - € 1.482.539

€ 29.132.410
€ 1.506.565
€ 2.514.908
€ 2.982.448
€ 36.136.331
€
218.770
€
€
218.770

€ 28.406.104
€ 1.542.865
€ 2.493.946
€ 2.966.693
€ 35.409.608
€
88.966
€
€
88.966

€ 28.894.279
€ 1.578.259
€ 2.503.030
€ 2.988.668
€ 35.964.236
€
209.057
€
€
209.057

€ 29.327.825
€ 1.584.208
€ 2.502.534
€ 2.987.193
€ 36.401.760
€
155.776
€
€
155.776
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Op basis van de meerjarenbegroting volgt hieronder de geprognotiseerde balans voor de komende vijf jaar.
Balansprognose
Realisatie 2021
Activa
immateriële vaste activa
€
materiële vaste activa
€ 10.607.955
financiële vaste activa
€ 7.340.271
Totaal vaste activa
€ 17.948.226
voorraden
€
vorderingen
€ 2.313.315
effecten
€
liquide middelen
€ 4.257.063
Totaal vlottende activa
€ 6.570.378
Totaal Activa
€ 24.518.604
Passiva
algemene reserve
€ 13.447.137
bestemmingsreserve publiek €
993.586
bestemmingsreserve privaat € 2.276.435
overige reserves en fondsen €
Totaal eigen vermogen
€ 16.717.158
voorzieningen
€ 4.117.172
langlopende schulden
€
9.356
kortlopende schulden
€ 3.674.918
Totaal overige passiva
€ 7.801.446
Totaal Passiva
€ 24.518.604

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12.193.307
7.346.271
19.539.578
617.887
2.334.709
2.952.596
22.492.174

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.873.566
7.352.271
19.225.837
826.605
2.226.910
3.053.515
22.279.352

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.363.901
7.328.271
18.692.172
804.410
3.218.706
4.023.116
22.715.288

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.523.128
7.304.271
17.827.399
831.376
4.320.910
5.152.286
22.979.685

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.938.867
7.280.271
17.219.138
864.277
4.438.718
5.302.995
22.522.133

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12.016.673
993.586
2.224.360
15.234.619
3.580.370
7.619
3.669.566
7.257.555
22.492.174

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12.287.533
993.586
2.172.272
15.453.391
3.290.817
5.882
3.529.262
6.825.961
22.279.352

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12.428.822
993.586
2.119.949
15.542.357
3.708.145
4.145
3.460.641
7.172.931
22.715.288

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12.690.591
993.586
2.067.238
15.751.415
3.712.591
2.408
3.513.271
7.228.270
22.979.685

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12.899.126
993.586
2.014.477
15.907.189
3.060.127
3.554.817
6.614.944
22.522.133

Het besteedbaar vermogen bestaat uit een algemene reserve en een bestemmingsreserve privaat. In 2021
is het niet bestede deel op de NPO-middelen verantwoord onder de bestemmingsreserve publiek. De
resultaatbestemmingen worden in een meerjarenbegroting vastgelegd. De mutatie van het eigen
vermogen is het exploitatieresultaat.
De mutatie van de voorziening is gebaseerd op het verwachte onderhoud en jubilea voor de komende
jaren. Dus de mutatie is de dotatie aan de voorziening en de geplande onttrekkingen, voor zowel binnen-,
als buitenonderhoud als jubilea.
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Voor de komende jaren geldt onderstaand kasstroomoverzicht:
Kasstroom
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
- Resultaat voor financiële baten en lasten
- € 1.482.539 €
218.772 €
88.966 €
209.058
- Aanpassingen voor
- - afschrijvingen
€ 1.507.675 € 1.506.565 € 1.542.865 € 1.578.259
- - mutaties voorzieningen
-€
536.802 - €
289.553 €
417.328 €
4.446
- - overige mutaties EV
€
- €
- €
- €
- Veranderingen in vlottende middelen
- - vorderingen
€ 1.695.428 - €
208.718 €
22.195 - €
26.966
- - kortlopende schulden
-€
5.352 - €
140.304 - €
68.621 €
52.630
Ontvangen interest
€
- €
- €
- €
Betaalde interest
€
- €
- €
- €
Buitengewoon resultaat
€
- €
- €
- €
Totaal Kasstroom uit operationele activiteiten
€ 1.178.410 € 1.086.762 € 2.002.733 € 1.817.427
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen immateriële vaste activa
€
- €
- €
- €
(Des)investeringen materiële vaste activa
- € 3.093.027 - € 1.186.824 - € 1.033.200 - €
737.486
(Des)investeringen financiële vaste activa
-€
6.000 - €
6.000 €
24.000 €
24.000
Totaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten
- € 3.099.027 - € 1.192.824 - € 1.009.200 - €
713.486
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie langlopende schulden
-€
1.737 - €
1.737 - €
1.737 - €
1.737
Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten - €
1.737 - €
1.737 - €
1.737 - €
1.737
Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
€ 4.257.063 € 2.334.709 € 2.226.910 € 3.218.706
Mutaties liquide middelen
- € 1.922.354 - €
107.799 €
991.796 € 1.102.204
Eindstand liquide middelen
€ 2.334.709 € 2.226.910 € 3.218.706 € 4.320.910

31

Begroting 2026

€

155.774

€ 1.584.208
-€
652.464
€
-€
32.901
€
41.546
€
€
€
€ 1.096.163
€
-€
€
-€

999.947
24.000
975.947

-€
-€

2.408
2.408

€ 4.320.910
€
117.808
€ 4.438.718

3.2 Staat van baten en lasten en balans

Realisatie

2021
3.
3.1
3.2
3.5

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

5

Begroting

Realisatie

2021

2020

Verschil
Realisatie
2021
begroting

Verschil
Realisatie
2021 vs 2020

Baten
Rijksbijdrage OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

36.964.961
862.520
618.508

33.662.878
75.577
547.571

34.614.743
275.216
813.012

3.302.083
786.943
70.937

2.350.218
587.304
194.504-

Totaal baten

38.445.989

34.286.026

35.702.971

4.159.963

2.743.018

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

29.390.222
1.622.336
2.571.792
3.922.931

28.318.938
1.593.605
2.478.201
2.805.963

28.923.079
1.592.342
2.549.176
3.164.605

1.071.28428.73193.5911.116.968-

467.14329.99422.616758.326-

Totaal lasten

37.507.281

35.196.707

36.229.202

2.310.574-

1.278.079-

Saldo baten en lasten

938.708

910.681-

526.232-

1.849.389

1.464.940

Financiële baten en lasten

106.870-

97.114

106.870-

203.984-

Netto resultaat

831.838

1.742.519

1.260.956

910.681-

429.118-

Baten
Stichting Catent is voor 98%, afhankelijk van de overheid (ministerie en gemeentes). De baten bestaan
grotendeels uit de Rijksbijdragen van het OCW (96%). Bij deze inkomsten speelt het aantal leerlingen een
belangrijke rol. Deze rijksbekostiging ligt hoger dan de begroting en ook hoger dan in 2020.
Het totaal valt hoger uit door extra ontvangen baten:
•
De extra middelen die ontvangen zijn voor het schooljaar 2021/2022 met betrekking op het
Nationaal Programma Onderwijs, zijnde € 1.494.000,--..
•
De extra middelen voor de inhaal- en ondersteuningssubsidie voor een bedrag van € 581.000,--.
•
De extra baten ontvangen vanuit de Samenwerkingsverbanden (SWV) Passend Onderwijs. Dat
de doorbetaalde bijdragen van de SWV hoger zijn uitgevallen, wordt veroorzaakt doordat veel
SWV eenmalige uitkeringen hebben gedaan door het aldaar behaalde resultaat over 2020
(totaal uitgekeerd € 115.000,--).
•
Een veel hogere bate gericht op grensverkeer Passend Onderwijs (aanvulling van € 128.000,--).
•
De referentiesystematiek over het schooljaar 2020/2021 bedraagt € 313.000,-De overige overheidsbijdragen liggen hoger dan begroot en hoger dan de realisatie in 2020. In april is de
subsidie Extra handen in de klas ontvangen. Het gaat om een bedrag van € 339.000,--. In augustus is de
tweede tranche binnengekomen ter grootte van € 355.000,--. Daarnaast komen er gelden binnen van het
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OCW voor vervanging door studie schoolleiders. Ook zijn er diverse scholen die een groen schoolplein
aanleggen waar subsidiebedragen voor binnenkomen.
De overige baten liggen hoger dan begroot, maar lager dan in 2020. De stijging t.o.v. de begroting wordt
grotendeels veroorzaakt door diverse kleine bedragen die op de scholen binnen komen maar niet zijn
begroot. In 2020 zijn huurbaten ontvangen die betrekking hadden op 2019. In 2020 is een compensatie
transitievergoeding ontvangen ter grootte van € 81.000,--.
Lasten
De realisatie van de totale lasten liggen hoger dan begroot en ook hoger dan de lasten in 2020:
De personele lasten zijn hoger door de extra inzet die is ingezet op de diverse subsidies. Daarnaast liggen
de lonen hoger door het CAO akkoord (salarisverhoging van 2,55%). De inzet op de subsidies verklaart ook
de stijging van de personele lasten ten opzichte van de kosten in 2020.
De afschrijvingslasten liggen hoger dan begroot en hoger dan in 2020. In 2021 is in totaal € 2.138.000,-geïnvesteerd (€ 1.986.000,-- in 2020). Er was € 2.652.000,-- begroot. Er is met name minder geïnvesteerd in
inventaris. Door Corona zijn geplande investeringen uitgesteld. In juli 2021 is de school Het Natuurrijk
gesloten. De boekwaarde is afgeboekt, het ging om een bedrag van € 120.000,--.
De huisvestingslasten liggen zowel hoger dan begroot als hoger dan in 2020. Deze overschrijding zit op de
post ‘schoonmaak’. Als gevolg van Covid-19 liggen de kosten ruim boven de begroting en ook hoger dan de
realisatie in 2020. Daarnaast liggen de kosten voor storingsonderhoud hoger dan in 2020. De
onderhoudsvoorziening is opnieuw beoordeeld en op basis daarvan is de dotatie verlaagd met €119.500.
De overige lasten liggen hoger dan begroot en liggen hoger dan de realisatie in 2020. In 2021 heeft de
overgang plaatsgevonden naar de Cloud. De kosten hiervan bedragen € 76.000,-- dit was niet begroot. De
kosten van licenties liggen € 149.000,-- hoger dan begroot. Deze post is te laag begroot. De kosten voor
leermiddelen verbruik liggen ook hoger dan begroot € 64.000,--. Dit deel is geboekt op de NPO-middelen.
Er zijn kosten gemaakt voor de inhaal- en ondersteuningssubsidie (€ 211.000,--) en voor de subsidie extra
handen in de klas (€ 287.000,--). Dit betreft hoofdzakelijk inleen van extra personeel. Dit was niet begroot.
In de begroting is een bedrag opgenomen van € 60.000,-- voor grensverkeer. De werkelijke kosten
bedragen € 150.000,--.

3.3 Financiële positie 2021
Financiële kengetallen
Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Rentabiliteit
2,16%
-4,11%
0,60%
0,25%
0,58%
0,43%
Solvabiliteit 2 (incl. voorzieningen) Ondergrens <30%
84,97%
83,65%
84,13%
84,75%
84,70%
84,22%
Liquiditeit: Current Ratio
Ondergrens <0,75
1,79
0,80
0,86
1,16
1,47
1,49
Weerstandsvermogen excl. MVA Ondergrens <5%
15,89%
8,43%
9,85%
11,77%
14,45%
16,33%

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het behaalde exploitatieresultaat ten opzichte van de totale
baten. In 2021 is dit kengetal positief. Door het afboeken van de vordering OCW in 2022 is er dan een
negatieve rentabiliteit.
Het kengetal liquiditeit (current ratio) is de verhouding tussen de ‘vlottende activa’ en de kortlopende
schulden. Het geeft aan in hoeverre Stichting Catent in staat is om te voldoen aan de kortlopende
verplichtingen. Een waarde groter of gelijk aan 0,75 is goed. In 2021 bedraagt de liquiditeitsratio van Catent
1,79. Daarmee is aangetoond dat het totaal van de vorderingen voldoende is om aan de kortlopende
schulden te kunnen voldoen.
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De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het ‘eigen vermogen en het totale vermogen’. Het geeft aan
in hoeverre Catent in staat is om te voldoen aan haar lange termijnverplichtingen. 30% of hoger wordt als
goed aangemerkt. Met een solvabiliteitsratio van 85% is het eigen vermogen ruim voldoende om de
organisatie, in geval van opheffing, in staat te stellen aan haar verplichtingen te voldoen. Wordt het eigen
vermogen minus de materiële vaste activa gedeeld door de totale baten van 2021? Dan blijft voor
tegenvallers een vrij beschikbaar weerstandsvermogen over van 16%.
Gelet op de in 2021 vastgestelde liquiditeit en solvabiliteit kan worden gesteld dat Stichting Catent
financieel gezond is en in voldoende mate in staat is om in de toekomst financiële tegenvallers op te
vangen.
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Bijlage 1 Verslag Intern Toezicht
1.0
Kalenderjaar 2021
De eerste zin in het jaarverslag 2020 luidde: ‘Kalenderjaar 2020 was een dynamisch jaar voor Stichting
Catent, niet in de laatste plaats door de impact van de Coronapandemie op het onderwijs’. Op het moment
van schrijven konden we niet vermoeden dat 2021 nauwelijks minder hectisch zou worden voor het
onderwijs. De pandemie deed zich ook in 2021 volop gelden in het onderwijs. We spreken grote waardering
uit voor de wijze waarop het bestuur, management en de onderwijsprofessionals ook in 2021 met
alertheid, deskundigheid en volle aandacht voor de leerlingen, wendbaar inspeelden op telkens
veranderende omstandigheden. Dat Stichting Catent in deze disruptieve periode volledig in control was en
niet zelden tot voorbeeld werd gesteld voor andere schoolbesturen, is iets om trots op te zijn.
De RvT stelt, tot volle tevredenheid, vast dat de samenwerking in het College van Bestuur verder tot bloei is
gekomen ten gunste van de ontwikkeling van het imago van Stichting Catent in de diverse
samenwerkingsverbanden waarin we participeren. Ook de in 2020 ingezette professionalisering van het
bestuursbureau heeft in 2021 verder zijn vruchten afgeworpen.
1.1
Toezichtvisie
De organisatiestructuur van Stichting Catent kent twee afzonderlijke bestuursorganen: het College van
Bestuur (CvB) en de Raad van Toezicht (RvT). De verhoudingen tussen intern toezicht en bestuur, als ook
taken en bevoegdheden van RvT en CvB , staan beschreven in de Statuten, het Bestuursreglement en het
Reglement Raad van Toezicht. Begin 2021 is in goed overleg met het CvB de toezichtvisie en het
toetsingskader vastgesteld. Tevens zijn in 2021 de statuten van Stichting Catent gewijzigd. In lijn met de
vernieuwde statuten, de toezichtvisie en het toetsingskader zijn het bestuursreglement en het Reglement
Raad van Toezicht aangepast.
De RvT van Catent ziet toe op het participatief besturen door het College van Bestuur. Met bezieling volgen
we hoe het bestuur in- en extern samenwerkt in de aanpak van maatschappelijke en
organisatievraagstukken. De RvT handelt vanuit vertrouwen, relatie en betrokkenheid en volgens de
principes van de Code Goed Bestuur PO. Als partners van het CvB trekken we op in de verdere ontwikkeling
van de organisatie. De RvT vervult haar taken daarbij rolvast en wil daarop ook aanspreekbaar zijn.
Tevens geeft de Raad van Toezicht vanzelfsprekend invulling aan haar wettelijke toezichthoudende
opdracht: ze ziet toe op naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen en het toepassen van de
code voor goed bestuur, ziet toe op de rechtmatige verwerving en de doelmatige bestemming en
aanwending van middelen van de Stichting middels goedkeuring van het verslag van de door haarzelf
aangewezen accountant. Hiertoe werkt de RvT met diverse commissies: de auditcommissie, de
remuneratiecommissie, de commissie onderwijs en kwaliteit en de commissie marketing en communicatie.
Om invulling te geven aan de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen is de
audit commissie het aanspreekpunt voor het CvB om de (jaar)cijfers en de bestuursrapportages voor te
bespreken. Bij deze overleggen is ook vaak de controller aanwezig. De auditcommissie doet hierover
verslag van haar bevindingen aan de RvT.
De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht ondersteunt de Raad door voorbereidende
werkzaamheden te verrichten bij de (her)benoeming van leden van de Raad van Toezicht en het College
van Bestuur, het te voeren bezoldigingsbeleid en de bezoldiging van de individuele leden. De commissie
stelt hiertoe selectiecriteria en benoemingsprocedures op, en beoordeelt het functioneren van de leden
van het CvB.
De commissie Onderwijs & Kwaliteit & Identiteit bespreekt zaken rondom Onderwijs & Kwaliteit binnen
Catent met het College van Bestuur en de manager Onderwijs & Kwaliteit & Identiteit. Bevindingen naar
aanleiding van deze gesprekken worden teruggekoppeld naar de voltallige RvT.
De commissie Marketing & Communicatie bespreekt zaken rondom marketing en communicatie binnen
Catent met het College van Bestuur en de verantwoordelijke hiervoor binnen het bestuurskantoor.
Bevindingen naar aanleiding van deze gesprekken worden teruggekoppeld naar de voltallige RvT.
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1.2
Samenstelling Raad van Toezicht
In 2021 hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de Raad van Toezicht.
De zittingstermijn van Mevrouw M.J.E. Verhoef liep af per 31-12-2021, waarmee per 1-1-2022 een vacante
positie ontstond. Ter vervulling van deze vacature is in het vierde kwartaal onder begeleiding van een
extern searchbureau gestart met een werving- en selectieprocedure, met positief resultaat.
Mevrouw N. Wakker wordt per 1-1-2022 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Catent.
Evenals bij eerdere werving van toezichtsleden heeft de RvT ervoor gekozen om de GMR te betrekken bij
deze procedure, hoewel de vacante positie niet een positie op voordracht van de GMR was. De heer B. ten
Thij is in 2021, in afstemming met de GMR, tot contact- en voordrachtlid GMR aangewezen.
In 2021 was de samenstelling Raad van Toezicht als volgt:
Naam
De heer J. van Iersel

Functie Raad van Toezicht
• Voorzitter RvT
• Lid remuneratiecommissie
• Lid commissie Marketing
& Communicatie

Mevrouw M. Verhoef- •
Cohen
•
•

Lid RvT
Lid auditcommissie
Voorzitter commissie
Onderwijs & Kwaliteit &
Identiteit.

Mevrouw P. Petersen

Lid RvT
Voorzitter
remuneratiecommissie
Lid commissie Onderwijs
& Kwaliteit & Identiteit
Vice voorzitter RvT
Voorzitter commissie
Marketing &
Communicatie

•
•
•

Mevrouw C. Groot
Kormelink

•
•

De heer B. ten Thij

•
•

Lid RvT
Voorzitter
auditcommissie

Betaalde en onbetaalde (neven)functies
• Voorzitter CvB Hogeschool Van Hall Larenstein
• Vice voorzitter RvT Frion Zorg
• Voorzitter RvT Stichting WAC
• Secretaris en penningmeester Stichting KIO
Gelderland
• Penningmeester stichting Duurzaam Kennislandgoed
Larenstein
• Penningmeester Stichting Leeuwarden student City
• Voorzitter RvT Stichting Kinderopvang Catent
• directeur/eigenaar van Bacolet Translations BV
• President – Women for Water Partnership
• Bestuurslid - Human Rights 2 Water
• Vice-chair - Water Scarcity in Agriculture
(WASAG/FAO)
• Lid RvT Stichting Kinderopvang Catent
• Directeur HR, Hanzehogeschool, Groningen
• Bestuurslid Stichting Academiehuis De Grote Kerk,
Zwolle
• Lid RvT Stichting Kinderopvang Catent
•
•
•
•
•
•
•

Owner CHANTALGK marketing & communicatie
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Viattence
Lid Raad van Toezicht IJsselgraaf-Spelenderwijs
Voorzitter Dutch Marketing Awards
Lid RvT Stichting Kinderopvang Catent
Financieel directeur VDK Groep
Lid RvT Stichting Kinderopvang Catent

In 2021 heeft de Raad van Toezicht de grondslag voor bezoldiging van de RvT voor de komende drie jaar (
tot 2024) herijkt en vastgesteld. Belangrijk uitgangspunt voor de RvT is dat zij ruim binnen de marges wil
blijven die gelden wanneer de WNT normen als basis worden genomen én de marges die gelden wanneer
het gemiddelde tijdsbeslag als basis wordt genomen.
Als grondslag voor bezoldiging gelden twee componenten: aansluiting bij de classificatie en aansluiten bij
maximum WNT-norm voor voorzitter (15% ) en lid 10%) . Met betrekking tot de max WNT norm heeft de
RvT bezoldiging voorzitter gesteld op 55% van de max WNT norm en bezoldiging lid op 60% van de max
WNT norm. Leden van RvT dienen voorts geenaanvullende declaraties in voor scholing, reiskosten en
andere gemaakte kosten in het kader van hun toezichthoudende functie.
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1.3
Werkzaamheden Raad van Toezicht
De RvT is in 2021 acht keer bijeen geweest in reguliere vergaderingen waarin met het CvB van gedachten
werd gewisseld over de belangrijkste ontwikkelingen in de organisatie. Voorafgaand aan de RvTvergadering met CvB heeft de RvT vooroverleg in eigen geleding. Zoveel als de voorschriften van de
overheid het toestonden, vonden de RvT-vergaderingen fysiek plaats.
In 2021 heeft de RvT eenmaal gezamenlijk met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vergaderd
over de koers en identiteit van Catent.
De commissies hebben in 2021 volgens de eigen vergaderfrequentie in lijn met de taak en opdracht van de
betreffende commissie vergaderd.
Ten gevolge van de Corona-omstandigheden heeft de RvT in 2021 geen scholenbezoek afgelegd. Voor 2022
zijn deze bezoeken weer ingepland.
In 2021 heeft de RvT de volgende besluiten genomen:
•
Vaststelling statutenwijziging Stichting Catent
•
Vaststelling visiedocument en toetsingskader van Raad van Toezicht
•
Goedkeuring aanschaf units uit private vermogen van de Stichting t.b.v. verhuur aan SKO
Catent
•
RvT (of afvaardiging) sluit éénmaal per schooljaar aan bij directeurenberaad
•
Procesaanpassing bij jaarrekeningcontrole
•
Vaststelling bestuursverslag en jaarrekening 2020
•
Vaststelling bezoldiging Raad van Toezicht 2021
•
Vaststelling lid op voordracht van GMR: de heer Bob ten Thij
•
Aanpassing statutenwijziging in lijn met WTBR
•
Akkoordverklaring met verlenging contract accountant voor 3 jaar per 2021
•
Akkoordverklaring dat keuzevrijheid voor de scholen voor aanstellen SAC
•
Vaststellen declaratie afspraken CvB
•
Goedkeuring jaarplan en begroting 2022
Belangrijke inhoudelijke onderwerpen die onderwerp van bespreking zijn geweest in 2021:
•
Impact van de Coronacrisis op het onderwijs
•
Inzet van middelen Nationaal Programma Onderwijs
•
De identiteit van Catent en de wijze waarop die in de dagelijkse praktijk van de scholen vorm en
inhoud krijgt
•
Ontwikkelingen binnen de Stichting Kinderopvang Catent
•
Strategische samenwerkingen in de regio
•
Ontwikkelingen leerlingenaantallen
•
Ontwikkelingen in de zes samenwerkingsverbanden waarin Catent participeert
•
Strategisch personeelsbeleid
•
Ontwikkeling kwaliteitscultuur en -beleid
•
Verkenningen rond het nieuwe Koersplan
•
Huisvesting
•
Voortgang jaarplan 2021
•
ICT-ontwikkelingen in bedrijfsvoering en onderwijs
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1.4
Tenslotte
We kijken terug op een turbulent pandemie-jaar waarin zorg over de impact hiervan op onze leerlingen en
het personeel herhaaldelijk onderwerp van gesprek is geweest. Op het moment van schrijven van het
verslag 2021 weten we dat er licht was aan het einde van tunnel. Het lijkt erop dat aan een intensieve
pandemische periode van twee jaar een einde is gekomen.
We spreken hier onze grote waardering uit voor de wijze waarop bestuur en alle medewerkers van Catent
de problemen het hoofd hebben geboden. We spreken de wens uit dat bestuur en professionals van Catent
in 2022 hun werk kunnen doen op de wijze zoals zij dat graag willen: fysiek op de scholen, voor én met de
leerlingen.
Jan van Iersel
Voorzitter Raad van Toezicht
Maart 2022
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Bijlage 2 Jaarverslag van de GMR
Vergaderdata van de GMR en GMR/CvB
In het jaar 2021 heeft de GMR 8 maal onderling en 9 maal met het CvB vergaderd. In een van deze
vergaderingen is er gesproken met de RvT.
In november heeft er een training plaatsgevonden voor de nieuwe MR leden.
Instemmingsaanvragen
Bestuursverzoek Onderwerp
199
Ontwikkelen en
professionaliseren
201
Verdeelsleutel NPO-middelen
204
Managementstatuut en
Mandateringsregeling
205
Inschaling
onderwijsassistenten en
leerkrachtondersteuner,
nieuwe functiereeksen
206
De verdeling van de middelen
uit de Regeling
arbeidsmarkttoelagen
achterstandsscholen 2021/22
en 2022/23’.
207
Regeling dienstreizen

Adviesaanvragen
Bestuursverzoek Onderwerp
200
Autorisatie Matrix
Bovenschoolse module
ParnasSys
202
Toewijzingen functie
directeuren
203

Herstructurering
Onderwijsteam Coevorden

Besluit (P)GMR *
Ingestemd
Ingestemd
Ingestemd
Ingestemd

Ingestemd

De GMR heeft na onderling overleg over dit
Bestuursverzoek op 9 november 2021 besloten
niet in te stemmen met de voorgestelde
aanpassingen in de regeling. De GMR heeft
vervolgens in klein verband met het CvB
gesproken over andere opties om de regeling aan
te passen. Uit dit gesprek is de toezegging
gekomen dat de werkelijk gemaakte kilometers
voor een dienstreis kunnen worden gedeclareerd.
Het forfaitaire speelt hierbij geen rol meer. Op
basis van deze toezegging, verviel voor de GMR
zijn belangrijkste argument om niet in te stemmen
met dit Bestuursverzoek. De GMR heeft daarom
ingestemd.
Advies (P)GMR *
Positief
Met dit voorstel is er een positieve afwijking van
de CAO. De GMR is positief over de
groeimogelijkheden voor directeuren die hierdoor
ontstaat.
De GMR is over dit onderwerp naar tevredenheid
geïnformeerd en is positief over de wijze waarop
zaken nu ingericht worden. De GMR adviseert de
gekozen werkwijze door te voeren.
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Voorgelegd ter informatie/informeel besproken
Memo taakstelling en maatregelen 2021
Meerjaren Stichtingsbegroting en jaarplan 2021
Begroting 2022 en jaarplan
Management- en voortgangsrapportage
Jaarrekening 2020
Ontwikkeling van leerlingenaantallen
Criteria boven formatief voor directeuren
GMR-reglement en MZ-statuut (incl. faciliteiten)
Procedure functiebeschrijvingen en -waardering en bezwarencommissie
Jaarverslag vertrouwenspersoon
IKC het Natuurrijk
Generatiepact
Managementstatuut Catent
Reglement CvB
Visie document Catent
NPO
Zelftesten in het onderwijs
Voordracht kandidaat RvT
Kinderopvang Catent
Spaarmogelijkheid duurzame inzetbaarheid
Diverse benoemingen directeuren en stafbureau
Corona
Strategische Personeelsplanning
* Voor een uitgebreide toelichting t.a.v. de keuzes en afwegingen die zijn gemaakt om te
komen tot bovenstaande besluiten verwijzen wij u naar de notulen van de GMR vergaderingen en de GMRnieuwsbrieven.
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Bijlage 3 Leerlingaantallen
School

Plaats

Brin

St. Willibrordus
St. Theresia
Panta Rhei
De Polhaar
Sprankel!
St. Franciscus
Gerardus Majella

Coevorden
Steenwijksmoer
Coevorden
Dalfsen
Lemelerveld
Weiteveen
Nieuw
Schoonebeek
Ermelo
Slagharen
Slagharen
Hattem
Hoogeveen
Hoogeveen
IJsselmuiden
Meppel
Wezep
Ommen
Vilsteren
Lierderholthuis
Steenwijk
Steenwijkerwold
Oldemarkt
Tuk
Steggerda
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Totaal

04ZO
04FH
07QO
08NV
16VT
06QQ
06SF

Prins Willem Alexander
SBO De Vonder
De Kwinkslag
St. Andreasschool
Prof. T. Brandsma
Het Element
KBS De IJsselster
De Plataan
De Uilenhorst
St. Bernardusschool
IKC Het Natuurrijk 1
St. Nicolaas
St. Clemens
Don Boscoschool
St. Bernardus
‘t PuzzelsTuk
Fredericus
De Wilgenburg
De Wingerd
SBO Facet
De Phoenix
Geert Grote/Atelier
Oec. De Kubus
De Vlieger 1, 2, 3, Boxem

1

06LG
01CX
07RJ
05HF
06MU
23VG
05FA
06GS
06LW
07NS
07VH
03TX
05JI
06YY
06VC
30JZ
06SM
09VJ
10OK
20QP
23EK
12SW
12ZJ
26PY

Lln.aant
01-okt-19
Bron:
DUO 2019
255
40
55
282
222
100
102

Lln.aant
01-okt-20
Bron:
DUO 2020
242
53
48
308
234
94
87

Lln.aant
01-okt-21
Bron:
DUO 2021
223
57
44
330
242
84
80

83
80
170
101
157
43
75
108
136
185
36
54
98
96
58
81
95
245
198
170
184
444
71
894
4913

94
76
163
109
167
44
80
115
134
177
30
51
101
93
49
78
97
238
190
150
199
439
71
860
4871

92
85
181
103
165
49
82
125
131
190
53
101
109
50
85
98
223
189
143
203
433
73
867
4915

IKC Het Natuurrijk is met ingang van 1 augustus 2021 gefuseerd met de St. Bernardus Ommen
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Jaarrekening
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Financiële kengetallen
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A.1.1 Balans per 31 december 2021
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2021
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A.1.3 Kasstroomoverzicht
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Toelichting behorende tot de jaarrekening
Grondslagen
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A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2021
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021
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A.1.7 Overzicht verbonden partijen
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A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissenpublieke en semipublieke
sector
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Bestemming van het resultaat
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Gegevens over de rechtspersoon
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Overige gegevens
Controleverklaring
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