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Voorwoord 

Inleiding 

In 2021 hebben onze leraren op 13 basisscholen in de gemeentes Tynaarlo en Groningen weer 

met veel enthousiasme onderwijs aan zo’n 2600 kinderen mogen geven. In dit voorwoord 

benoemen we enkele activiteiten die in 2021 zijn uitgevoerd. Verderop in het jaarverslag leest 

u er meer over. 

Enkele belangrijke ontwikkelingen 

- herijken van de strategische koers; 

- het traject zicht op onderwijskwaliteit; 

- voeren van waarderende gesprekken; 

- de vertrouwenskwestie tussen GMR en RvT; 

- het realiseren van een positief bedrijfsresultaat; 

- de benoeming van nieuwe directeuren op Ter Borch en de Brinkschool; 

- het sluiten van een convenant met Kids First; 

- de omvorming van de taalklas naar een taalschool; 

- het benoemen van een nieuwe bestuurder. 

 

Uitvoering en herijking strategische koers 

Binnen de organisatie is het nodige veranderd sinds het schrijven van de strategisch koers. 

Onder andere binnen het MT en op het bestuurskantoor. Deze veranderingen en de gevolgen 

van Covid19 maken dat we ervoor gekozen hebben om onze strategie te herijken. 

Er zijn mooie initiatieven op scholen waar we gebruik van kunnen en willen maken. Het 

herijken van de strategie is bedoeld om gezamenlijk richting te formuleren en te verkennen 

hoe we die gaan realiseren. In onze gedroomde organisatie is het voor iedereen duidelijk hoe 

ontwikkelingen tot stand komen en welke professionele ruimte er is. Hieronder leest u onze 

strategische thema’s.  

Opbrengstgericht boeiend onderwijs en zicht op onderwijskwaliteit 

Onze ambitie is het aanbieden van kwalitatief boeiend onderwijs voor onze leerlingen. 

Onderwijs dat ervoor zorgt dat leerlingen met plezier en in een prettige (leer)omgeving zich 

kennis en vaardigheden eigen maken, waarmee ze een goede basis hebben om hun talenten 

verder te ontplooien op het voortgezet onderwijs. We streven binnen stichting Baasis 

cognitieve opbrengsten na die passend zijn bij de leerlingenpopulatie van de school. Op 

sociaal-emotioneel niveau willen we dat leerlingen vaardigheden beheersen waarbij ze, vanuit 

gelijkwaardigheid, kunnen opkomen voor zichzelf èn voor de ander. 

De kwaliteit van onderwijs wordt gemonitord zodat het onderwijsleerproces gericht is op het 

realiseren van de strategisch ambities. De scholen zijn qua inrichting en methodieken geschikt 

om leerlingen een optimale, ononderbroken ontwikkeling door te laten maken. We werken 

volgens een interne audit systematiek die is gericht op school- en teamontwikkelingen. Leren 

van elkaar staat voorop. Om dit te bewerkstelligen worden de scholen intern gemonitord om 

de kwaliteit te waarborgen. 

Waarderende gesprekken 

Binnen stichting Baasis heerst een cultuur van verantwoordelijk zijn voor je eigen ontwikkeling 

als medewerker, op de hoogte zijn en blijven van de vernieuwingen binnen het onderwijs en 

daar je eigen functioneren op reflecteren. Om te zorgen dat we als organisatie onze gestelde 

doelen behalen, willen we nieuwe kennis en vaardigheden verwerven. 

Typ hier uw tekst
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Binnen de scholen wordt daarom de teamontwikkeling beschreven waarbij de kwaliteiten van 

de medewerkers expliciet worden ingezet.  

Binnen het scholingsplan is ruimte voor medewerkers om te groeien in functies binnen onze 

organisatie. Elke school heeft een beschikbaar gesteld budget om te besteden aan de 

ontwikkeling van medewerkers. 

Vanuit de systematiek van waarderende gesprekken wordt er aangehaakt bij aspecten die de 

werknemer graag wil ontwikkelen. Aansluiten bij de intrinsieke motivatie van de werknemers 

verhoogt het werkplezier en zorgt voor medeverantwoordelijkheid voor de persoonlijke 

ontwikkeling en daarmee voor de ontwikkeling van de organisatie.    

Een digitale wereld vol techniek 

Informatie en communicatietechnologie (ICT) is een vast onderdeel binnen het lesprogramma, 

ingezet als aanvulling bij de instructie en de verwerking van de leerstof. Inzet van ICT maakt 

het ook mogelijk om les op maat voor de leerling te geven. Verder wijzen we de leerlingen op 

de gevaren van ICT in de sociale omgang in de maatschappij, we maken ze mediawijs.   

Ontwikkeling (integrale) kindcentra 

Onze scholen ontwikkelen zich tot organisaties waarin onderwijs, zorg en opvang met elkaar 

verbonden zijn; waarbij op creatieve en innovatieve wijze omgegaan wordt met uitdagingen. 

Dit kan in de vorm van een integraal kindcentrum of in een andere vorm van samenwerking.   

Een duurzame samenleving 

Naast de bouw van onze nieuwe schoollocaties waarbij we duurzaamheid bereiken door het 

gebruik van materialen en zuinig omgaan met energie, betekent duurzaamheid ook dat we 

maatschappelijk verantwoord bezig zijn, relaties opbouwen en onderhouden met partners in 

onze omgeving. Daarnaast worden de scholen duurzaam ingericht met het oog op 

toekomstbestendig onderwijs.  

Samenwerking en goed voor elkaar 

Ik dank de leraren, schooldirecteuren, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en raad 

van toezicht voor de goede samenwerking. Ik ervaar een gezamenlijk belang voor goed 

onderwijs op de scholen van de stichting. De open houding op de scholen, de inzet van leraren 

en andere medewerkers en het plezier bij de kinderen heeft mij gestimuleerd en waardeer ik 

enorm. 

De inzet van alle collega’s heeft ertoe geleid dat we als stichting mooie stappen voorwaarts 

zetten. 

Met het schrijven van dit bestuursverslag nodig ik u van harte uit om de dialoog aan te gaan 

met alle betrokkenen bij de stichting Baasis. Helpt u ons bij het zetten van mooie stappen 

voorwaarts? 

Baasis - Goed voor elkaar 

Friso Kingma 

Directeur-bestuurder 

Zuidlaren, maart 2022  



 

 

 

 Bestuursverslag 2021  5

1 Het schoolbestuur 

1.1 Profiel 

Stichting Baasis is een lerende en ambitieuze organisatie voor basisonderwijs waar ieder kind 

welkom is. Stichting Baasis is een organisatie voor openbaar onderwijs, hetgeen tot uiting 

komt in het daadwerkelijk actief aandacht besteden aan overeenkomsten en verschillen. We 

hebben aandacht voor en bieden ruimte aan ieder kind en iedereen die bij ons werkzaam is. 

Iedere school is een plek waar kwaliteit, veiligheid en vertrouwen de basis vormen voor 

uitdagend en innovatief onderwijs. Hier wordt onderwijs op maat vormgegeven: wat heeft dit 

kind nodig? De ouders van de leerlingen zijn onze partners in de ontwikkeling van hun 

kinderen; gezamenlijk brengen wij de kinderen het besef bij van de waarden en normen in 

onze samenleving.  

Op elke school wordt gewerkt vanuit een heldere missie en visie met duidelijke concepten. De 

scholen nemen verantwoordelijkheid en leggen verantwoording af over het werk en de 

resultaten daarvan. Schoolleiders scheppen de voorwaarden in de school om de ontwikkeling 

van goed onderwijs mogelijk te maken. Ze werken aan een context waarin leerkrachten 

voortdurend blijven leren.  

Missie 

Onze leerlingen verlaten onze scholen met zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Ze zijn 

zich bewust van hun eigen talenten en kwaliteiten. We bieden hen kansen, nu en in de 

toekomst, door een grote dosis aan basiskennis. Onze leerlingen kunnen keuzes maken, 

creatief denken en handelen. Ze leveren een actieve bijdrage aan de omgeving vanuit 

verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de ander. Onze leerlingen staan open voor de 

wereld en voor andere mensen, ze kunnen samenwerken en hebben geleerd wat het betekent 

om met en voor anderen het verschil te maken.  

Kernwaarden 

De waarden vormen de leidraad voor het gedrag dat iedereen die bij stichting Baasis werkt 

laat zien. Ze zijn het kader van onze identiteit en staan in dienst van de missie, ze helpen ons 

deze missie ook daadwerkelijk te realiseren.  

Openbaar  

Bij stichting Baasis werken mensen en krijgen leerlingen onderwijs met verschillende 

levensbeschouwelijke achtergronden, geaardheid en sociale milieus. Wij beschouwen dat als 

een meerwaarde.  

Autonomie  

De scholen hebben de vrijheid om vanuit de gezamenlijke visie een eigen koers te varen. De 

keuzes worden verantwoord en we tonen respect voor andermans keuze. We bespreken 

nieuwe ideeën, experimenteren en bevorderen ondernemerschap.  

Integriteit  

We staan voor wat we doen, zijn aanspreekbaar, loyaal aan elkaar en de organisatie. Afspraak 

is afspraak.  

Kwaliteit  

We werken aan de ontwikkeling van allen in de organisatie. We doen de dingen die ertoe 

doen en stellen hierbij ambitieuze en realistische kwaliteitsdoelen.  
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Samenwerking  

We leren met en van elkaar, delen vaardigheden en kennis. We maken verbindingen met de 

omgeving en hechten groot belang aan netwerken. 

Bezieling 

Bij stichting Baasis werken trotse, betrokken mensen met een positieve houding. We zijn 

vriendelijk, vrolijk en hebben plezier in een actieve houding. 

Visie en Strategisch beleidsplan 

In de visie beschrijven we het beeld van de toekomst die we willen creëren. Hoe ziet 

stichting Baasis er in 2023 uit? We baseren de visie op vier pijlers, die als speerpunten in 

strategisch beleid worden uitgewerkt. Deze pijlers zijn:  

 Opbrengstgericht boeiend onderwijs dat op al onze scholen in 2023 gerealiseerd is. 

 Innovatie en creativiteit, wetenschap en techniek neemt een prominente plaats in binnen 

het onderwijs. In integrale kindcentra worden onderwijs, zorg en opvang aan elkaar 

verbonden. 

 Professionalisering zit in de cultuur van de organisatie op alle niveaus waarbij eenieder 

verantwoordelijk is voor het geheel. 

 Duurzaamheid in leven en leren, als individu en als organisatie.  

In het schooljaar 2021-2022 wordt het strategisch beleidsplan herijkt. 

Het strategisch beleidsplan is te vinden op onze website. 

 

1.2 Organisatie 

Contactgegevens 

Naam: Stichting openbaar onderwijs Baasis, verder te noemen stichting Baasis 

Bestuursnummer: 41851 

Adres: Stationsweg 17a, 9471 GJ  Zuidlaren 

Telefoonnummer: 050-4096920 

E-mail: info@stichtingbaasis.nl 

Website: www.stichtingbaasis.nl 

Bestuur 

Naam Functie Nevenfuncties betaald/onbetaald 

Dhr. A.T.Hoksbergen 

tot 10 mei 2021 

Directeur-bestuurder 

a.i. 

Bestuurder a.i. stichting Oarsprong 

Voorzitter raad van toezicht 

samenwerkingsverband Gelderse Vallei 

voorzitter raad van toezicht Prader Willi Stichting 

(patiëntenorganisatie) 

Dhr. F.Kingma vanaf 

10 mei 2021 

Directeur-bestuurder Bestuurder a.i. Wijzer aan de Amstel 

 

Scholen 

Zie de website van stichting Baasis  
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Organisatiestructuur 

Stichting Openbaar Onderwijs Baasis bestaat uit dertien basisscholen, waaronder twaalf 

openbare basisscholen met één nevenvestiging en een samenwerkingsschool, in de 

gemeenten Groningen en Tynaarlo. In totaal zijn er ongeveer 220 personeelsleden in dienst 

van de stichting en genieten zo’n 2600 leerlingen onderwijs, dat op de scholen wordt gegeven. 

Binnen stichting Baasis wordt het volgende organigram gehanteerd: 

 

Na doorontwikkeling is een schoolorganisatiemodel ontstaan waarbij een directeur 

verantwoordelijk is voor één of twee scholen, afhankelijk van de grootte van de scholen en de 

geografische ligging. Acht directeuren worden in verband met de grootte van de school of het 

aantal locaties ondersteund door een coördinator. 

De (gemeenschappelijke) medezeggenschap 

De 13 scholen binnen de stichting worden vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR). De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gaat 

over beleidsmatige zaken die van belang zijn voor alle of voor de meerderheid van de scholen 

van stichting Baasis. 

Het jaarplan van de GMR staat op de website van de stichting. 

Horizontale dialoog en verbonden partijen 

Kinderopvangorganisaties Stichting Baasis werkt samen met verschillende organisaties 

voor kinderopvang in het kader van de IKC-ontwikkeling: Skid 

(Zuidlaren, Eelderwolde en Eelde), Oki (Zuidlaren), Kids First 

(Vries, Yde, Eelde, Glimmen), Kids Casa (Zeijen) en Stichting 

Kinderopvang Haren (Haren). 

Samenwerkingsverbanden 

SWV20.01 PO en 

SWV22.01 PO  

Met de samenwerkingsverbanden wordt nauw samengewerkt 

in het kader van Passend Onderwijs. De adviseur onderwijs en 

kwaliteit neemt deel aan de vergaderingen van de sub-regio 

Groningen, klankbordgroep en de werkgroep PO-VO. De 
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bestuurder is aanwezig bij de vergaderingen van het Algemeen 

Bestuur en de Algemene Leden Vergadering.  

Gemeenten (Tynaarlo en 

Groningen) 

Met de gemeenten wordt samengewerkt in het kader van de 

Lokaal Educatieve Agenda, Passend Onderwijs en jeugdzorg.  

 

Klachtenbehandeling 

Er is een klacht binnengekomen die behandeld is door de geschillencommissie. De leerpunten 

voor de stichting zijn besproken binnen het MT, de GMR en de RvT.  

De klachtenregeling is geactualiseerd en staat op onze website. 

Juridische structuur 

Stichting 

Governance 

Stichting Baasis heeft een organieke scheiding tussen toezicht en bestuur (two tier) en voldoet 

daarmee aan de eisen van de wet “Goed onderwijs, goed bestuur”.  

Het management van de scholen wordt uitgevoerd door de directeur van de betreffende 

school. Het bestuur van de stichting Baasis wordt uitgevoerd door de directeur-bestuurder. De 

directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

Code Goed Bestuur 

De stichting Baasis onderschrijft de “Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs” van de PO-

raad. 
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2 Verantwoording van het beleid 

2.1 Onderwijs & Kwaliteit 

Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg 

De kwaliteit van het onderwijs behelst meer dan de resultaten op de Cito toetsen. De 

cognitieve ontwikkeling wordt gevolgd door middel van het leerlingvolgsysteem, verder 

uitgewerkt onder het kopje “onderwijsresultaten”. Om de emotionele ontwikkeling te volgen 

worden Kiva, Kanjer en Kwink op de scholen ingezet. 

De onderwijskwaliteit wordt gedefinieerd door de resultaten van het Cito leerlingvolgsysteem, 

de referentieniveaus, het aantal thuiszitters, het aantal speciale arrangementen voor 

leerlingen, het verwijzingspercentage s(b)o en de resultaten van de Cohortanalyse. 

Tweemaal per jaar worden de bovenstaande indicatoren besproken met de directeuren en de 

IB-ers in individuele gesprekken op basis van gemaakte analyses vanuit de indicatoren. Uit 

deze gesprekken komen doelen voor resultaten en ontwikkeling voort die in de 

schooljaarplannen een plek krijgen. 

Normaliter worden de resultaten van het Cito leerlingvolgsysteem van alle scholen 

gezamenlijk besproken met de directeuren en de IB-ers. Door de beperkende maatregelen van 

Covid-19 heeft dit in 2021 niet plaatsgevonden.  

De resultaten worden besproken met de onderwijscommissie van de raad van toezicht. 

De scholen maken gebruik van “Scholen op de kaart” en “Vensters” om de ontwikkelingen 

weer te geven.  

Doelen en resultaten 

In het bestuurlijke jaarplan staat de ambitie “zicht op onderwijskwaliteit” voor 2021 vermeld, 

hetgeen zich uit in het afnemen van audits op de scholen.  

De scholen zijn qua inrichting en methodieken geschikt om leerlingen een optimale, 

ononderbroken ontwikkeling door te laten maken. We willen werken volgens een interne 

audit systematiek die is gericht op school- en teamontwikkelingen. Leren van elkaar staat 

voorop. Om dit te bewerkstelligen worden de scholen intern gemonitord om de kwaliteit te 

waarborgen. Het auditteam kent verschillende functionarissen en zal bestaan uit o.a. 

vakbekwame leraren, intern begeleiders en directeuren. In de toekomst willen we ook de 

kinderopvang aan laten sluiten. 

Met elkaar willen we beter worden, van elkaar leren, om optimaal onderwijs te kunnen geven 

en kinderen zo te laten groeien in hun ontwikkeling en talent. Het nieuwe onderzoekskader 

van de Inspectie van het Onderwijs is hierbij leidend. De basiskwaliteit is op orde op elke 

school, audits zijn gericht op ontwikkeling en groei. 

Binnen stichting Baasis zullen interne audits worden afgenomen, waarbij iedere school eens in 

de twee jaar gevisiteerd wordt. Er wordt een kader ontwikkeld voor de audits van de 

komende jaren, gebaseerd op de strategische doelen van de organisatie en het 

inspectiekader. 

Het auditteam bestaat uit een kernteam aangevuld met experts en is goed gefaciliteerd. 

In 2021 hebben directeuren, intern begeleiders en coördinatoren de eerste audittraining 

gevolgd. De tweede training zal in januari 2022 plaatsvinden met daaropvolgend de interne 

audits in het voorjaar van 2022.  

Toekomstige ontwikkelingen 

In 2019 is een start gemaakt met de ontwikkeling naar Integrale Kindcentra door de 
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nieuwbouw van drie scholen. Stichting Baasis kiest er vooralsnog voor om dit in samenwerking 

te doen met bestaande organisaties voor kinderopvang en (nog) niet in eigen beheer. In 2020 

is hiervoor een convenant opgesteld dat in 2021 verder is uitgewerkt en vastgesteld.  

In 2023 en verder zullen nog drie scholen nieuwbouw krijgen, waarin Integrale Kindcentra 

vorm krijgen, gericht op de integrale opvang van kinderen in schooltijd, vrije tijd en opvang.  

Door de Covid-19 crisis is afstandsonderwijs ingezet, waardoor de digitale ontwikkeling groot 

is geweest binnen de scholen. Dit zal verder worden uitgewerkt om blijvend een plek in het 

onderwijs te krijgen, mede gezien de problematiek van het verkrijgen van invallers bij ziekte. 

Onderwijsresultaten 

De opbrengsten van onze scholen zijn in 2021 allemaal voldoende. Hiermee vallen al onze 

scholen onder het basistoezicht van de onderwijsinspectie. De scholen werken met de 

kwaliteitsinstrumenten WMK en/of ParnasSys.  

Met behulp van de bovenschoolse module van ParnasSys en het managementdeel van 

Vensters zijn de resultaten goed te monitoren. Ook hebben alle scholen aan de hand van het 

Nationaal Cohortonderzoek de resultaten van de afgelopen drie jaar geanalyseerd. De 

uitkomsten zijn besproken met de onderwijscommissie van de raad van toezicht. 

Onderzoek 

Binnen de professionele leergemeenschap (PLG) lezen richten leerkrachten zich onder 

deskundige begeleiding op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en onderzoeken om het 

lezen vorm te geven binnen het onderwijs. De PLG heeft in 2021 voor de derde keer 

gefunctioneerd, steeds nemen leerkrachten van verschillenden scholen deel.  

In juni vindt jaarlijks een presentatie plaats van de resultaten van inzet op de scholen. 

Inspectie 

Alle scholen hebben het basistoezicht van de onderwijsinspectie. In 2021 zijn er geen 

schoolbezoeken en is er geen bestuursbezoek geweest. 

Passend onderwijs 

De middelen vanuit beide samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden optimaal en 

gericht ingezet voor de doelen van passend onderwijs op onze scholen: 

- Passend onderwijs vindt bij voorkeur plaats op onze eigen reguliere scholen. 

- Taken, verantwoordelijkheden en middelen worden zoveel mogelijk gelegd bij ons als 

schoolbestuur en bij onze scholen. 

De middelen worden bij stichting Baasis ingezet voor de inzet van IB-ers, het Baasis Zorg Team 

(expertiseteam), extra inzet van formatie ten behoeve van de zorgleerlingen, formatie van de 

plusklasgroepen en materialen voor zorgleerlingen.  

Binnen de samenwerkingsverbanden is “extra ondersteuning” omschreven als: deelname aan 

het speciaal (basis) onderwijs. Alle andere vormen van ondersteuning vallen onder de 

“basisondersteuning”. Elke school heeft in haar schoolondersteuningsprofiel (sop) beschreven 

hoe de basisondersteuning op de school wordt gerealiseerd.  

Stichting Baasis heeft een verwijzingspercentage onder het landelijke percentage van 2%. Dit 

betekent dat op onze scholen met behulp van de extra inzet van mensen en materialen veel 

kinderen op de reguliere school kunnen blijven. De middelen vanuit het 

samenwerkingsverband zijn hiervoor niet altijd toereikend.  
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2.2 Personeel & Professionalisering  

Doelen en resultaten 

Speerpunten 2021-2025 

1. Strategische personeelsplanning (SPP).  

2. Zicht op onderwijskwaliteit, vanuit het standpunt van HRM. Waar zijn we goed in en wat 

moeten we ontwikkelen? Door middel van het door-ontwikkelen van de vlootschouw.  

3. Ontwikkeling medewerkers met behulp van waarderende gesprekken, werving en 

selectie, employer branding, opleiding, ontwikkeling en mobiliteit, gezondheid, welzijn, 

vitaliteit en verzuim.  

Ad 1  Strategische Personeelsplanning 

SPP is niet langer een optie, maar pure noodzaak om ervoor te zorgen dat in de toekomst de 

juiste persoon op de juiste tijd op de juiste plek werkt. Dit jaar is het belang van wendbaarheid 

als organisatie volledig aan het licht gekomen. We kunnen stellen dat de coronacrisis elke 

organisatie op zijn eigen manier raakt, grote wijzigingen met zich meebrengt en vraagt om 

flexibiliteit. Dit maakt het noodzakelijk om de koers van de organisatie opnieuw te bekijken in 

relatie tot de arbeidsmarktontwikkelingen en waar nodig bij te stellen. Welke impact heeft dit 

op de korte en lange termijn op het personeelsbestand? 

HRM ontwikkelt hiervoor een visie met ondersteuning van OBM. 

Ad 2 Zicht op onderwijskwaliteit 

Het gebruik van de HR-vlootschouw is een goede manier om met teamontwikkeling te starten. 

Een vlootschouw is een kwalitatieve tool om strategische personeelsplanning vorm te geven. 

Een tool die concrete inzichten oplevert voor interventies voor teamontwikkeling en groei van 

de organisatie. 

De oorspronkelijke vlootschouw is gebaseerd op twee vragen, verdeeld over twee assen. Wat 

is de prestatie van een medewerker? En wat is de potentie van een medewerker? 

Wij hebben deze aangevuld met een derde vraag op een derde as. Wat is de inzetbaarheid van 

de medewerker? Duurzame inzetbaarheid krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Het is 

ook binnen strategische personeelsplanning veel belangrijker geworden. 

 

De kracht van een vlootschouw is dat alle medewerkers op hetzelfde moment en in dezelfde 

setting geschouwd worden. Hierdoor ontstaat er een goed overzicht waarin verschillen tussen 

mensen duidelijk worden. De voorbereiding van “het goede gesprek” krijgt daardoor veel 

meer structuur en het gesprek krijgt zo een duidelijke bedoeling mee. 

Het tweede voordeel is dat extreme afwijkingen tussen verwachtingen en bijdragen van de 

medewerker zichtbaar worden. Met deze uitkomsten kan een professional gericht 

onderzoeken wat de problemen zijn die leiden tot de geconstateerde verschillen. En leren van 

de verschillen, om daarmee te sturen op de teamontwikkeling. 
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De vlootschouw wordt als multidisciplinaire tool verder ontwikkeld en daarna opgenomen in 

het integraal personeelsbeleid. In een projectgroep, bestaande uit HRM en MT leden, wordt 

gewerkt aan de ontwikkeling van de Baasis-Academie waarin de standaard scholing kan 

worden afgenomen. Door middel van de waarderende gesprekken komt de scholingsvraag 

jaarlijks 2x per jaar aan bod.  

Ad 3 Ontwikkeling medewerkers 

Waarderende gesprekken  

Op een laagdrempelige en organische manier kan de bewustwording van de eigen 

ontwikkeling en prestaties een aandachtspunt zijn, waar werknemers ook regelmatig bewust 

mee bezig zijn. Niet omdat het moet van ‘de baas’, maar vanuit hun autonome drijfveren: 

omdat ze het zelf willen én het nut ervaren. Bij het nieuwe beoordelen verschuift de aandacht 

van beoordelen – of ‘veroordelen’ voor wie het liever zo noemt – en belonen naar talent en 

(persoonlijke) ontwikkeling. Stichting Baasis heeft ervoor gekozen om onder andere het 

waarderend gesprek in haar cyclus op te nemen. Het uitgangspunt is een cyclus die is gericht 

op eigenaarschap, motivatie en ontwikkeling van de medewerker.  

Werving en selectie 

Er zijn grote ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Des te groter is het belang van duurzame 

werving en selectie: niet alleen het invullen van een vacature, maar zorgen voor een 

duurzame plaatsing van een kandidaat. Dit is een plaatsing die leidt tot het realiseren van 

organisatiedoelstellingen en tot realisatie van de persoonlijke doelen van de kandidaat, 

evenals een inspirerende werkomgeving en werkgeluk in brede zin voor hem. 

Employer branding 

Om passende kandidaten aan te trekken en te behouden is een goed werkgeversimago 

belangrijk. Het werkgeversmerk laat zien wie we zijn en waar we voor staan, zowel intern als 

extern. Een werkgeversmerk heeft een specifiek doel en bijbehorende doelgroep. Het 

opbouwen van een uniek werkgeversmerk duurt 1 tot 3 jaar en moet daarna uiteraard zijn 

kracht behouden. Met een sterk werkgeversmerk gaan de wervingskosten omlaag. 

Medewerkers zijn eerder geneigd om hun werkgever aan te bevelen en dit actief uit te dragen 

op bijvoorbeeld social media. Daarnaast blijven medewerkers langer in dienst en zetten ze net 

dat stapje extra. 

Opleiding, ontwikkeling en mobiliteit 

Door het coronavirus ging dit jaar vrijwel alle aandacht uit naar het zo goed mogelijk door 

laten gaan van werken op afstand. De zorg voor het individu is hierdoor naar de achtergrond 

verdwenen en opleiding, coaching en mobiliteit zijn op de lange baan geschoven. Juist in deze 

tijden van digitalisering, werken op afstand, bezuinigingen en reorganisaties zijn onze 

medewerkers het grootste goed. Het gaat immers niet alleen om wat iemand doet, maar juist 

ook hoe iemand dat doet en vanuit welke drijfveren. 

Het mobiliteitsbeleid is goedgekeurd door de GMR; in overleg met het MT wordt de status van 

dit document helder. Gaan we als stichting actief inzetten op mobiliteit? Het is een instrument 

dat werknemers een vergroot gevoel van autonomie en betrokkenheid kan geven, wat zijn 

weerslag kan hebben op de gezondheid van de werknemer en een verlaging in de 

ziektekosten. 

Gezondheid, welzijn en vitaliteit en verzuim 

Gezondheid, welzijn en vitaliteit zijn altijd belangrijke aandachtspunten geweest voor HR. Als 
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gevolg van corona is dit thema in de spotlights komen te staan. De impact van gezondheid in 

relatie tot werk is meer dan ooit zichtbaar en voelbaar. Onderliggende thema’s zijn;  

 Aandacht voor mentale gezondheid van medewerkers (welzijn). De psychische druk is 

toegenomen, bij verdere toename kan dit burn-out of depressie tot gevolg hebben. 

 Aandacht voor goed werkgeverschap. Van sommige medewerkers wordt in deze tijd erg 

veel verwacht. We blijven als organisatie dan ook meedenken in de behoeftes van 

medewerkers. Aan de voorkant meer aandacht (preventie) geeft aan de achterkant 

minder uitval. 

 Investeren in persoonlijke en professionele ontwikkeling.  

 Ondersteuning bij veerkracht van medewerkers en organisatie. Veranderingen binnen 

een korte termijn vragen om continue veerkracht. 

 Het verzuimpercentage is met ongeveer 2% gedaald ten opzichte van 2019. We willen 

een gezonde en vitale stichting Baasis neerzetten door onze visie en waarden te koppelen 

aan procesbegeleiding vanuit de Wet Poortwachter, preventief te werken op basis van 

een vlootschouw en het arbo- en ouderenbeleid zorgvuldig uit te werken.  

Toekomstige ontwikkelingen 

Naar verwachting zal het personeelstekort toenemen. Het personeelstekort in het primair 

onderwijs is een groeiend probleem. De arbeidsmarkt voor onderwijs wordt sterk regionaal 

bepaald en in de regio liggen de meeste kansen om tot oplossingen te komen. De 

subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021 (RAP) heeft ons 

geholpen doordat we met ondersteuningsgelden het personeelstekort gezamenlijk met 

andere besturen in de regio konden aanpakken. Echter, onze personeelstekorten zijn er niet 

structureel mee opgelost. In navolging van het RAP zijn vier directeuren en de adviseur HRM 

van stichting Baasis gestart met een nieuw initiatief: BAP, de Baasis Aanpak Personeelstekort. 

Omdat er simpelweg te weinig leerkrachten zijn, zal het tekort in de toekomst alleen maar 

toenemen. Op stichtings- en op schoolniveau doen we er alles aan om de gaten op te vullen, 

maar om tot een structurele aanpak te komen die toekomstbestendig is, willen we de 

maatschappelijke discussie over deze problematiek met elkaar aangaan. 

Zaken in het afgelopen jaar met personele betekenis 

Vanuit het bestuurskantoor zijn we begonnen met een "charmeoffensief”; niets meer en niets 

minder dan contact zoeken met de werkvloer, voelen wat er speelt en anticiperen op wensen 

en ontwikkelingen.  

Goede communicatie is immers vaak de sleutel tot succes. Niet alleen maakt het 

samenwerken veel leuker en makkelijker, het zorgt ook voor meer motivatie en 

betrokkenheid. Vanuit het bestuurskantoor willen we het signaal afgeven dat beter 

communiceren begint bij onszelf 

Aanpak werkdruk 

De werkdrukmiddelen worden toegekend aan de school. De besteding van de 

werkdrukmiddelen wordt bepaald door de directeur in overleg met het team. Op basis van de 

uitkomst van het gesprek wordt een bestedingsplan opgesteld voor de werkdrukmiddelen. 

Het bestedingsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de P-MR, dit gebeurt na de 

formatiebesprekingen in mei. De P-MR wordt verder geïnformeerd over de besteding van de 

werkdrukmiddelen op schoolniveau. Wanneer het geld niet geheel is uitgegeven wordt er in 

overleg met het team en de P-MR een nadere bestedingsafspraak gemaakt.  

Strategisch personeelsbeleid 

Human Resource Management (HRM) richt zich op het werven en behouden van voldoende 
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bekwaam, gemotiveerd, gezond, betaalbaar en duurzaam inzetbaar personeel om het 

onderwijs te verzorgen, te verbeteren en te innoveren. HRM is een integraal onderdeel van 

het strategisch beleid van de organisatie. Dat betekent dat het bijdraagt aan de doelen van de 

organisatie. De verschillende beleidsonderdelen en -instrumenten worden op elkaar 

afgestemd. Het personeelsbeleid wordt afgestemd op de onderwijskundige visie en de 

opgaven waar de scholen voor staan, vervolgens in overleg met het MT en de GMR 

geïmplementeerd. De monitoring vindt doorlopend plaats door de afdeling HRM, de evaluatie 

vindt jaarlijks plaats in overleg tussen het MT en HRM. De dialoog over dit onderwerp is nog 

niet ingericht.  

 

2.3 Huisvesting & Facilitaire zaken 

Doelen en resultaten 

Voor huisvesting zijn een aantal doelen gesteld. De belangrijkste is de exploitatie passend bij 

de inkomsten maken. Bij de planvorming voor nieuwbouw dient de huisvesting zo ontworpen 

te worden dat het nieuwe pand binnen de inkomsten onderhouden en geëxploiteerd kan 

worden. Bij de bestaande panden waar de stichting niet zelf het eigenaarschap heeft, wordt 

de exploitatie zodanig bijgestuurd dat deze binnen de inkomsten passen. Bij de schoolpanden 

waarbij de stichting zelf het (juridisch) eigenaarschap bezit, wordt dit in balans gebracht door 

scherp te zijn op de onderhoudskosten. 

In 2021 is gewerkt aan het ontwerp van twee nieuwe schoolgebouwen waarin ook de 

exploitatiekosten meegenomen worden. Voor beide toekomstige schoolpanden wordt in 2022 

de omgevingsvergunning aangevraagd. Bij de bestaande panden zijn we bestuurlijk in gesprek 

om de uitgaven in lijn met de inkomsten te brengen. Dit project is nog niet afgerond. 

IKC-vorming in de schoolpanden willen we bewerkstelligen door goede samenwerking met 

een kinderopvang-partner. Er is een convenant getekend met Kids First. De grootste uitdaging 

is de kosten voor de meters kinderopvang in de panden. De stichting mag hiervoor niet 

investeren, de gemeente wil dat meestal niet omdat ze dat niet als hun verantwoordelijkheid 

zien. Ook de kinderopvang investeert bij voorkeur niet in stenen. Per project zal hier een 

oplossing voor moeten worden gevonden. Hierover zijn we in gesprek. 

Facilitaire zaken 

In 2021 zijn we een project gestart om alle contracten in beeld te krijgen en een planning te 

maken voor de inkoop voor de komende jaren. Dit project loopt door in 2022 vanwege de 

omvang. Met een goed overzicht is het inzichtelijk wanneer er aanbestedingen uitgevoerd 

moeten worden en wat de omvang van deze aanbesteding zal zijn. Het doel is ook om de 

kosten binnen de inkomsten te laten passen. Dit willen we bereiken door alle contracten 

tegen het licht te houden op basis van noodzaak en effectiviteit en soms door 

overeenkomsten opnieuw af te sluiten. 

Het contract voor de multifunctionals liep in 2021 af en is opnieuw meervoudig onderhands 

aanbesteed. De locaties hebben inmiddels de nieuwe machines op school staan. Met de 

aanbesteding is een flinke besparing behaald. 

Bovenschoolse ICT-ers zijn in 2021 gestart met gesprekken op de scholen. Tijdens deze 

gesprekken wordt voornamelijk de onderwijskundige kant van ICT besproken. Dit geeft veel 

duidelijkheid en heeft een eenduidige methode voor oudercommunicatie via een app 

opgeleverd en opfriscursussen office 365 voor medewerkers. 
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De mantelovereenkomst voor de aanschaf van de devices is eind 2021 afgelopen. De komende 

tijd gebruiken we om te komen tot een goede, gedragen en actuele visie op ICT in ons 

onderwijs; wat hebben de scholen en medewerkers nodig om goed onderwijs te kunnen 

bieden. Met behulp van deze visie zal in 2022 opnieuw aanbesteed worden. 

AVG-beleid 
De GMR heeft instemming verleent aan een aantal beleidsstukken m.b.t. de AVG, het gaat 
hierbij om de privacy-verklaring, het IBP-beleid, privacy-statement en IPB-protocol bij 
incidenten en datalekken. Deze beleidsstukken worden in 2022 uitgebreid met beleid rondom 
Cameratoezicht, een Baasis-handboek ParnasSys, een gedragscode ICT voor leerlingen en 
medewerkers. 

Toekomstige ontwikkelingen 

De kostenstijgingen van energie zullen een grote druk geven op de exploitatie. Daarnaast ligt 

er een maatschappelijke doelstelling voor het klimaatneutraal maken van het vastgoed. Wat 

dit gaat betekenen, is nog niet geheel te overzien. Zeker is wel dat deze omslag veel geld gaat 

kosten en de vraag is hoe we dit betaalbaar uit kunnen voeren. 

In 2022 willen we de bovenschools ICTers een duidelijker plek geven binnen stichting Baasis, 

namelijk een goed functionerend orgaan met een goede verdeling van de taken: technisch 

ondersteunend, beleidsuitvoerend, beleidsvoorbereidend en beleidsmakend. 

In 2023 wordt de leerlijn digitale geletterdheid een verplicht onderdeel van het curriculum. 

We willen een kapstok-leerlijn Digitale Geletterdheid aanbieden aan de scholen van stichting 

Baasis. Bij deze leerlijn zal ook een kwaliteitskaart ontwikkeld worden om te kunnen ‘meten’ 

hoe het staat met de digitale geletterdheid van onze medewerkers. 

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Duurzaamheid en schoolpanden is een maatschappelijke doelstelling. Daarnaast is de stichting 

als werkgever verplicht om een goede werkplek aan de medewerkers te bieden. In de 

afgelopen jaren is er door Covid erg veel aandacht geweest voor het CO2 gehalte in de scholen 

en voor ventileren. Zoals afgesproken in het strategisch plan wil de stichting haar 

schoolpanden verduurzamen. Bij nieuwbouw/vernieuwbouw van onze panden worden er 

zoveel mogelijk duurzame keuzes gemaakt. Panden worden minimaal BENG (Bijna Energie 

Neutraal Gebouw) uitgevoerd; waar mogelijk wordt (binnen het beschikbare budget) nog 

meer gedaan. 

 

2.4 Financieel beleid 

Doelen en resultaten 

In de begroting voor 2021 zijn een aantal doelen gesteld: 

 Groei naar een (financieel) stabiele organisatie. Doel daarbij is leiderschap versterken en 

de regievoering "laag" neerleggen. Hierbij zijn een aantal acties ingezet, waaronder de 

ontwikkeling dat elke school een sluitende meerjarenbegroting krijgt. Dit heeft nog 

steeds aandacht nodig. We hebben maatregelen getroffen om de exploitatie van passend 

onderwijs binnen de daarvoor beschikbare middelen van de samenwerkingsverbanden te 

krijgen. Besloten is de intern begeleiders en onderwijsassistenten met een genormeerde 

formatie onder te brengen bij de scholen. Een hogere bezetting zal gefinancierd moeten 

worden door de scholen. De centrale passend onderwijsactiviteiten worden nog nader 

vastgesteld.  
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 Het versterken van de planning & control cyclus. Dit krijgt gestalte door het per kwartaal 

verstrekken van een verantwoordingsapp. Daarmee kan interactief gecommuniceerd 

worden over de (financiële) ontwikkelingen. 

 Het monitoren en gezond houden van de liquiditeitspositie. De slechte liquiditeit was een 

van de oorzaken van de financiële problemen in de afgelopen jaren. Het investerings- en 

onderhoudsprogramma heeft gedurende anderhalf jaar grotendeels stilgelegen. Met 

ingang van 2021 is er weer ruimte. Het sturen op een gezonde liquiditeit blijft continu 

aandacht vragen, mede gezien een ambitieus nieuwbouwprogramma met dito 

investeringen in alle bijkomende zaken. 

In 2021 zijn er diverse subsidies, veelal gerelateerd aan het Covid-virus, verstrekt aan stichting 

Baasis, wanneer zij daarvoor in aanmerking kwam. In totaal belopen deze subsidies meer dan 

1 miljoen euro in 2021. 

Opstellen meerjarenbegroting 

Het meerjarenbestuursplan kent een top-down benadering ten aanzien van de strategische 

kaders en speerpunten, beleidsuitgangspunten, het meerjarig formatiebeleid en de allocatie 

van middelen. Daarbinnen zijn bottom-up de begrotingen tot stand gekomen. 

Toekomstige ontwikkelingen 

Ingaande 2023 wijzigt het stelsel van bekostiging en zal de bekostiging per kalender jaar 

bepaald worden. Bovendien wordt er een vereenvoudiging doorgevoerd: de basisbekostiging 

is een basisbedrag per school en een bedrag per leerling. Deze benadering maakt het mogelijk 

eigen afwegingen te maken in de allocatie van de middelen. Door de grotere voorspelbaarheid 

wordt het makkelijker lange termijn doelen te stellen. 

Bij de overgang naar de nieuwe bekostiging spelen een aantal ingrijpende financiële 

veranderingen: 

 Aan het eind van 2022 kan geen vordering meer worden opgenomen voor de na-ijlende 

bekostiging over de laatste 5 maanden van 2022. De vervallen vordering beloopt 7% van 

de bekostiging, plusminus € 775.000. Daarmee neemt het resultaat en het eigen 

vermogen af over 2022. Ook komt er, door verlegging van de uitbetaling, meer druk op 

de liquiditeit. 

 De verwachting is dat de vereenvoudigde bekostiging nadelig is voor stichting Baasis. 

Volgens de meest recente berekeningen betekent het een krimp van plm. € 300.000 op 

jaarbasis. Voor de eerste 3 jaren is er een overgangsregeling. In 2023 is 25% van de 

bekostiging gebaseerd op de nieuwe methode. Dit neemt vervolgens met stappen van 

25% per jaar toe. Er zit een maximering op het herverdeeleffect van +1 of -1% in 2023, +2 

of –2 % in 2024 en van +3 of -3 % in 2025. 

 Mede als gevolg van deze nieuwe bekostiging wordt in 2022 de allocatiesystematiek van 

stichting Baasis nader onder de loep genomen.  

Verder is nieuwe regelgeving van het Participatiefonds van belang. De verwachting is dat deze 

in het najaar van 2022 ingevoerd wordt. Deze nieuwe regelgeving betekent dat, als er bij 

einde dienstverband een recht ontstaat op een WW-uitkering, de werkgever deze in bijna alle 

gevallen voor 50 % moet financieren. Nu wordt dat veelal voor 100 % gedekt door het 

participatiefonds. Naar verwachting zal (op termijn) de premie voor het Participatiefonds 

afnemen.  

Deze wijziging in de regelgeving betekent dat stichting Baasis een bewust beleid moet voeren 

bij het aanstellen en afscheid nemen van werknemers. Ook het monitoren van de (tijdelijke) 
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dienstverbanden verdient grote aandacht om niet abusievelijk in een uitkeringssituatie te 

geraken. 

Investeringsbeleid 

Investeringsplannen worden grotendeels bottom-up geïnventariseerd en vervolgens op 

stichtingsniveau nader afgestemd. 

In de voorgaande jaren is er sprake geweest van een stop op de investeringen en het groot 

onderhoud. In 2021 is het programma voorzichtig weer opgestart. Het totaal aan 

investeringen beloopt ongeveer € 515.000 bij een begroting van ongeveer € 793.000. In 2022 

en volgende jaren zullen de investeringen aanmerkelijk toenemen door 

vervangingsinvesteringen in ICT devices en een viertal nieuwbouwprojecten. 

Treasury 

Stichting Baasis heeft de beschikking over een treasury statuut. Op dit moment wordt er niet 

belegd in een beleggingsproduct. 

Mede gezien de negatieve rente op tegoeden is stichting Baasis eind 2021 overgegaan op 

schatkistbankieren. Bij schatkistbankieren breng je als instelling al je geld onder bij het 

ministerie van financiën. Doel daarvan is het voorkomen van negatieve rente bij de 

commerciële banken.  

De liquiditeitsproblemen hebben ervoor gezorgd dat de mogelijkheden van interne 

financiering beperkt zijn. In toekomstige situaties, zoals investeringen in duurzaamheid, wordt 

een beroep gedaan op externe financiering. 

Nationaal Programma Onderwijs 

Met ingang van het schooljaar 2021 – 2022 is het NPO voor de duur van 2 jaar ingegaan. Dit 

programma is in het voorjaar van 2021 gelanceerd door het ministerie van Onderwijs om 

onderwijsachterstanden als gevolg van Covid-19 te bestrijden. 

De totale subsidie in 2021 beliep € 781.000 daarvan is plm. € 510.000 besteed aan inzet van 

extra personeel en materiële middelen. 

Als basis voor de inzet van de NPO-gelden hebben alle scholen een schoolscan gemaakt. Bij de 

schoolscan is het team betrokken geweest. De plannen met begrotingen zijn voorgelegd aan 

de respectievelijke medezeggenschapsraden die hebben ingestemd. De interventies bestaan 

uit de aanschaf van materialen, inrichting van ondersteuning voor leerlingen en extra inzet 

van personeel ten behoeve van het onderwijs. In het voorjaar van 2022 zal een eerste 

evaluatie plaatsvinden met betrekking tot de resultaten van de inzet van middelen in 

overeenstemming met NPO-plannen en begrotingen.  

Het niet bestede deel wordt ondergebracht in een bestemmingsreserve, enerzijds als reserve 

voor het financiële risico indien aan het eind van het programma geforceerd afscheid 

genomen moet worden van tijdelijk personeel en anderzijds omdat de inzet van extra 

personeel gelimiteerd is door de krapte op de arbeidsmarkt. Ongeveer 3 % van de beschikbare 

subsidie is ingezet voor inhuur van personeel niet in loondienst. Er zijn tot dusverre geen 

middelen bovenschools ingezet. 

De organisatie zal alert moeten zijn op investeringen gefinancierd door NPO gelden. Alleen de 

afschrijvingslasten binnen de NPO-periode mogen ten laste komen van de NPO gelden. Na de 

NPO-periode zullen deze lasten dus gedekt moeten worden uit de reguliere bekostiging. 
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Allocatie van middelen 

De allocatie van de bekostiging naar de scholen en boven schoolse domeinen is als volgt.  

De personele bekostiging wordt voor het leidinggevend kader genormeerd vastgesteld aan de 

hand van de omvang van de school. Bij het onderwijzend personeel wordt dit genormeerd 

vastgesteld aan de hand van een gemiddelde groepsgrootte van 24 leerlingen. Scholen met 

minder dan 76 leerlingen krijgen een arbitrair vastgestelde omvang. De vakleerkrachten zijn 

bovenschools ondergebracht. Ook hiervoor geldt een norm bezetting per school. Als de school 

een hogere bezetting heeft, moet zij die zelf financieren. In de begroting wordt rekening 

gehouden met een verzuim van 6%. Gelden voor professionalisering en voor 

werkdrukvermindering worden volledig toegerekend aan de scholen. 

Bovenschools wordt het passend onderwijs gefinancierd, evenals de ICT-infrastructuur, HRM, 

het bestuurskantoor en de voorziening voor meerjaren onderhoudsplannen. 

Onderwijsachterstandenmiddelen 

Deze middelen spelen niet binnen stichting Baasis. 

Prestatiebox 

De prestatiebox-middelen zijn ingezet voor de doelen die daarbij nagestreefd worden. Een 

groot deel is ingezet voor de ontwikkeling van het personeel, opleidingen, trainingen, 

workshops etc. Ook het programma bewegend lerend wordt hiermee bekostigd. 

 

2.5 Continuïteitsparagraaf 

Intern risicobeheersingssysteem 

Per kwartaal worden de bestuurder en de RvT bericht over de financiële stand van zaken en 

een geprognotiseerd resultaat voor het lopende kalenderjaar. Directeuren worden per 

kwartaal bericht over de uitputting van de budgetten en de resultaatontwikkeling.  

In 2021 is gestart met het per kwartaal verstrekken van een verantwoordings-app aan 

directeuren en budgethouders. Dit betreft een integrale rapportage over de bedrijfsvoering. In 

2022 zal dat worden uitgebreid met een gezamenlijk gesprek tussen directeur en een 

afvaardiging van het bestuurskantoor. Doel is te komen tot een proactieve benadering, het 

geven van een impuls aan de kwaliteit van de bedrijfsvoering en het gezamenlijk onderkennen 

van verbeterpunten. 

Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

Onderwerp Beheersmaatregel 

Het leraren tekort. De krapte op de arbeidsmarkt zal 

creatief benaderd moeten worden om in de komende 

jaren de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen. 

Bij de externe werving en profilering is een initiatief 

gaande om met arbeidscommunicatie Baasis nieuw te 

positioneren. Dit loopt gezamenlijk op met de 

ontwikkeling van nieuwe websites.  

Het nader aanscherpen van het inkoopproces en de 

vastlegging van inkoopcontracten. 

Functiescheiding tussen aangaan verplichtingen en 

accordering wordt waar mogelijk nagestreefd. In ieder 

geval wordt het 4 ogen principe toegepast. 

Het vervatten van de aankoop van (digitale) 

leermiddelen in een meerjarenplan en in lijn brengen 

met de daarvoor beschikbare middelen. 

De bekostiging hiervan staat onder druk. Het plan zal 

onderdeel moeten zijn van de allocatie; waarbij elders 

financiële ruimte gecreëerd moet worden. In ieder 

geval moet ondervangen worden dat er een 
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inefficiënte mix ontstaat van fysieke en digitale 

leermiddelen. 

De Europese aanbesteding van ICT-middelen (devices, 

digitale schoolborden, etc.). 

Vanuit contract beheer wordt proactief geanticipeerd 

op (Europese) aanbestedingen. Omvang van de 

investeringen concreet in beeld brengen. 

Het anticiperen op nieuwe regelgeving door het 

Participatiefonds. 

Het aanstellingsbeleid zal op dit punt aangescherpt 

worden. Waarbij (nog) bewuster wordt omgegaan met 

tijdelijke en vaste benoemingen, middels 

voortgangsgesprekken en de vastlegging daarvan. 

Periodiek kwantificeren van de risico dossiers. 

Het anticiperen op de nieuwe bekostigingsmethodiek 

die in 2023 ingevoerd wordt. 

In de (meerjaren) begroting is dit al meegenomen, 

evenals een bestemmingsreserve voor de vervallen 

vordering op OCW ultimo 2021. Een verwachte lagere 

bekostiging wordt meegenomen in begroting 23-27, 

met een actualisering van de allocatie methodiek. 

Het anticiperen op de opbouw van de voorziening 

onderhoud op basis van de componenten methode, 

naar verwachting per 2024. Veel zal afhangen van de 

definitie wat onder "groot onderhoud" valt. 

Naar verwachting zal de voorziening gaan toenemen en 

daarmee een aanslag plegen op het eigen vermogen. 

Tot het moment van overgang de voorziening ruim 

aanhouden, binnen de kaders van het mogelijke. 

De ontwikkeling van de liquiditeit, mede in het licht van 

de aanstaande nieuwbouw van een 4-tal scholen. 

Door een gericht (positief) resultaatbeleid voor alle 

scholen en bestuurskantoor, zal de liquiditeit moeten 

toenemen en stabiel blijven om investeringen in 

huisvesting gerelateerde voorzieningen mogelijk te 

maken, waaronder verduurzamingsinvesteringen. Waar 

nodig en mogelijk externe financiering overwegen. 

Geringe weerstandsvermogen (het eigen vermogen 

gedeeld door de totale baten). 

Het weerstandsvermogen is aan de lage kant ten 

opzichte van het landelijk gemiddelde. Het geeft weer 

in welke mate schommelingen in activiteiten 

opgevangen kunnen worden met het eigen vermogen. 

 

Het beleid is erop gericht de komende jaren positieve 

resultaten te behalen. Daarmee liquiditeit en 

weerstand gaan groeien. Beinvloedbare inkomsten 

zoveel mogelijk contractueel vastleggen. 

De exploitatie van de Taalklas, speciaal in het leven 

geroepen voor intensieve scholing aan anderstaligen. 

Door de grilligheid van in- en uitstroom van kinderen 

uit AZC en daardoor wisselende bekostiging heeft de 

exploitatie continue aandacht nodig. 

Per kwartaal wordt de exploitatie in beschouwing 

genomen. Waar mogelijk wordt met flexibele 

contracten gewerkt. Er zijn afspraken gemaakt voor 

afdekking van de financiële risico’s met de gemeente 

Tynaarlo. 
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3 Verantwoording van de financiën 

Stichting Baasis heeft het kalenderjaar 2021 afgesloten met een positief resultaat van 

€ 1.387.000, begroot was een positief resultaat van € 26.000. Hiermee is het kalenderjaar 

2021 € 1.361.000 gunstiger afgesloten dan was begroot.  

Het Nationaal Programma Onderwijs heeft het resultaat positief beïnvloed met € 271.000. 

Deze gelden zullen aan de bestemmingsreserve toegevoegd worden, omdat deze in de 

toekomst besteed zullen worden. De teruggave van uitkeringskosten ad € 386.000 vanuit het 

Participatiefonds waren niet begroot. De groeitelling heeft te maken met de tussentijdse groei 

van het aantal leerlingen en betreft een bedrag van € 351.000 

 

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 

Leerlingen 

 

Vorig jaar 

(T-1) 

Verslagjaar 

(T) 

T+1 T+2 T+3 

Aantal leerlingen  2588 2609 2637 2607 2589 

 

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, is er sprake van lichte een stijging van het aantal 

leerlingen. Het aantal zal door krimp weer dalen en heeft dan ook invloed op de bekostiging in 

de komende jaren. Dit is in kalenderjaar 2021 terug te zien door de gerealiseerde 

groeitellingen. De stijging heeft o.a. te maken met het tekort aan woningen in de stad 

Groningen, waardoor gezinnen verhuizen naar de dorpen rondom de stad Groningen. 

FTE 

Aantal FTE 

Vorig jaar 

(T-1) 

Verslagjaar 

(T) 

T+1 T+2 T+3 

Bestuur/management 11,83 12,07 12,07 12,07 12,07 

Onderwijzend personeel 155,96 154,79 149,56 139,36 135,72 

Ondersteunend personeel  19,79 20,73 16,53 14,06 13,95 

 

Ondanks een stijging van het aantal leerlingen, zal het personeel niet meegroeien. Er is 

voldoende personeel in dienst is om de toename van het aantal leerlingen op te kunnen 

vangen. De ontwikkeling van het aantal leerlingen wordt kritisch gevolgd en hier wordt de 

personele inzet op afgestemd. Hierbij is rekening gehouden met de door de overheid 

toegezegde NPO-subsidie. Zodoende zal de personele inzet na 2023 weer dalen. 
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3.2 Staat van baten en lasten en balans 

Staat van baten en lasten 

 

Vorig jaar 

(T-1) 

Begroting 

verslagjaar 

(T)  

Realisatie 

verslagjaar 

(T)  

T+1 T+2 T+3  Verschil 

verslagjaar 

t.o.v. 

begroting 

Verschil 

verslagjaar  

t.o.v. vorig 

jaar 

BATEN          

Rijksbijdragen 17.228.668 16.790.019 18.589.610  18.199.217   18.221.735   17.539.962    1.799.591   1.360.942  

Overige overheidsbijdragen en subsidies      244.157       109.850      520.947       185.357        181.857        105.995    411.097   276.790  

Baten werk in opdracht van derden          

Overige baten     412.525     237.994 540.513      411.638       305.474       305.474   302.519  127.988  

TOTAAL BATEN 17.885.350 17.137.863 19.651.070  18.796.212   18.709.066   17.951.431   2.513.207  1.765.720  

LASTEN          

Personeelslasten 15.450.746 14.168.901 14.882.221  15.895.880   15.348.662   14.674.921    713.320-  568.525 

Afschrijvingen       481.561      525.720      464.167     628.493   537.350   492.837    61.553   17.394 

Huisvestingslasten   1.172.804   1.206.331   1.310.708  1.254.364   1.223.478   1.220.040   104.377- 137.904-  

Overige lasten   1.285.961   1.211.401    1.606.878  1.440.059   1.353.577   1.332.489    395.477-  320.917-  

TOTAAL LASTEN 18 391.072 17.112.353 18.263.974  19.218.796   18.463.067   17.720.287   1.151.621- 127.098 

SALDO          

Saldo baten en lasten - 505.722        25.509 1.387.096  -422.584   245.999   231.144   1.361.586 1.892.818 

Saldo financiële baten en lasten               47               0               25     25 22- 

Saldo buitengewone baten en lasten          

TOTAAL RESULTAAT -505.675       25.509 1.387.121  -422.584   245.999   231.144   1.361.611 1.892.796 
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De grote verschillen ten opzichte van de begroting  

(Bedragen worden weergegeven * € 1.000) 

Baten + 2.513 

De totale baten zijn ongeveer 15% hoger uitgevallen dan was begroot en ongeveer 10% hoger 

dan kalenderjaar 2020. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de hogere 

rijksbijdragen. Ook de overige overheidsbijdragen en de overige baten zijn hoger uitgevallen. 

Rijksbijdrage + 1.799   

Stichting Baasis is in belangrijke mate afhankelijk van de rijksbijdrage van het ministerie. 

Hierbij speelt het aantal leerlingen een belangrijke rol. Het is daarom van groot belang goed te 

anticiperen op de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Deze rijksbijdragen zijn ongeveer 

11% hoger dan begroot en ongeveer 8% hoger dan in kalenderjaar 2020. 

De rijksbijdragen zijn hoger uitgevallen door de normaanpassingen van het ministerie (370), 

de groeitellingen (351), de inhaalsubsidie i.v.m. Covid-19-crisis (156), het Nationaal 

Programma Onderwijs (756), de hogere bijdrage vanuit het Samenwerkingsverband (82) en de 

hogere rijksbijdrage voor asielzoekers (82).  

De normaanpassingen van het ministerie hebben betrekking op de indexering die jaarlijks 

door OCW voor het compenseren van loonstijgingen en gestegen werkgeverslasten (denk aan 

premies voor pensioenen, arbeidsongeschiktheid, ziektekosten) wordt toegepast. Dit betekent 

dat de toegenomen premiestijgingen per 1 januari 2021 (met name pensioenpremies) worden 

gefinancierd vanuit deze indexatie van de personele bekostiging. Het deel van de 

referentieruimte dat na aftrek van premiestijgingen overblijft, is besteed aan de loonstijgingen 

per 1 januari 2021 van 2,25%. De gerealiseerde groeitelling was niet begroot en heeft 

betrekking op de ontwikkelingen van het aantal leerlingen gedurende het schooljaar. De 

inhaalsubsidie en het Nationaal Programma Onderwijs hebben betrekking op het herstel en 

ontwikkeling van onderwijs veroorzaakt door de Covid-19 crisis. De hogere bijdragen vanuit 

het Samenwerkingsverband hebben te maken met de extra gelden voor arrangementen en de 

hogere bijdrage van asielzoekers wordt veroorzaakt doordat er meer asielzoekerskinderen zijn 

dan is begroot. 

Tegenover de hogere bekostiging en overige hogere rijksbijdragen staan ook hogere 

salariskosten in verband met een grotere inzet van personeel. Daarnaast staan ook hogere 

salariskosten tegenover de hogere bekostiging in verband met de in de CAO vastgelegde 

verhoging salarisverhoging in 2021. Het verschil met kalenderjaar 2020 wordt vooral 

veroorzaakt door de eerdergenoemde extra subsidies, normaanpassingen en de 

groeitellingen.  

Overige overheidsbijdragen en subsidies +411 

Het gaat hierbij om de baten vanuit de gemeente en andere overheidsinstanties. Deze 

bijdragen vielen hoger uit omdat bijdragen zijn gerealiseerd die niet waren begroot. Het gaat 

hierbij vooral om de subsidie Extra Handen in de klas (358), hier staan ook hogere kosten 

tegenover en hebben verder geen of nauwelijks een exploitatie effect.  

Overige Baten + 303 

De overige baten zijn hoger uitgevallen door de hogere huurbaten (139), de 

detacheringsvergoedingen (98) en overige baten (70). 

De gerealiseerde huurbaten zijn hoger dan begroot. Baasis heeft met Kids First kinderopvang 

de huur en exploitatie vergoeding op een zakelijk niveau gebracht. De 
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detacheringsvergoedingen zijn hoger doordat meer personeel is gedetacheerd. Hier staan 

hogere lasten tegenover.  De overige baten zijn hoger door een aantal niet begrote baten o.a. 

de tegemoetkoming van de belastingdienst enz. 

Lasten -/- 1.152 

De lasten zijn, net zoals de baten, hoger uitgevallen te weten ongeveer 7% hoger dan begroot 

en 1% lager dan in kalenderjaar 2020. Dat deze lasten hoger zijn uitgevallen wordt vooral 

veroorzaakt door hogere personele lasten en daarnaast door huisvesting en overige lasten. 

Personele lasten -/- 713 

De personele lasten zijn ongeveer 5% hoger dan begroot en ongeveer 4% lager dan in 

kalenderjaar 2020. De personele lasten zijn hoger uitgevallen door hogere kosten van inhuur 

van personeel (381), overige kosten afkoopregeling/outplacement (208) en de inzet personeel 

op de diverse subsidies (inhaalsubsidie, Nationaal Programma Onderwijs, Extra hulp in de klas) 

als gevolg van de Covid-19 crisis (737). Daarnaast zijn de detacheringskosten hoger dan 

begroot (173). 

Het hoger uitvallen van de kosten van inhuur komt doordat meer personeel is ingehuurd dan 

eerder was begroot. Het gaat hierbij vooral om de inhuur van interim-management. De 

detacheringskosten zijn hoger doordat meer personeel is gedetacheerd; hier staan ook hogere 

vergoedingen tegenover en heeft geen of nauwelijks een exploitatie effect. De hogere 

personele lasten worden deels gecompenseerd door de lagere overige personele lasten. 

Bij de afkoopregelingen is rekening gehouden met twee lopende gevallen die in de eerste 

helft van kalenderjaar 2022 afgewikkeld zullen worden; het betreft hier een bedrag van totaal 

€ 220.000. 

Het verschil met kalenderjaar 2020 wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een hogere 

inzet van personeel en door de CAO-stijging per 1 januari 2021. De salarissen zijn daardoor 

gestegen met 2,25% en de eenmalig de eindejaarsuitkering is verhoogd. Ten opzichte van 

2020 zijn de lonen hierdoor gestegen met 0,37%. Hiervan heeft 0,88% betrekking op de daling 

van het brutoloon als gevolg van de CAO-uitbetaling in 2020 vanaf 1 januari 2019 en de 

personele mutatie. Hiermee wordt de stijging van de werkgeverslasten van 1,3% deels 

opgevangen. 

Afschrijvingen +62 

De afschrijvingen zijn lager omdat de geplande investeringen niet of niet volledig zijn 

gerealiseerd. De gerealiseerde investeringen zijn ongeveer 278 lager uitgevallen, dan was 

gepland. Ten opzichte van kalenderjaar 2020 zijn de afschrijvingen ook lager.  

Huisvestingslasten -/- 104 

De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot en worden vooral veroorzaakt door de hogere 

kosten van huur (73) en de hogere schoonmaakkosten (49). Daarnaast vallen ook de kosten 

van beveiliging en tuinonderhoud hoger uit. Deze hogere kosten worden deels 

gecompenseerd door de lagere kosten van dagelijks onderhoud. 

Gelet op de meerjarenonderhoudsplannen van de scholen is de dotatie licht bijgesteld. Hierbij 

is nog niet uitgegaan van de componenten methode die in 2024 van toepassing is.  

De hogere schoonmaakkosten worden, naast prijsstijgingen, veroorzaakt door de extra 

dienstverlening als gevolg van Covid-19 waar in de begroting geen rekening mee is gehouden. 
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Overige lasten -/-395 

De hogere overige lasten wordt vooral veroorzaakt door hogere advieskosten/juridische 

kosten (-97), hogere uitgaven voor leermiddelen (-30), de hogere ICT gerelateerde kosten (-

38) en de diverse kosten ten laste van de ontvangen extra subsidies (-150). Deze kosten zijn 

vooral hoger door de gevolgen van Covid-19. 

Tot slot 

Het begrote negatieve resultaat in 2022 wordt veroorzaakt door het wegvallen van de 

vordering van OCW als gevolg van de vereenvoudiging van de bekostiging van het Ministerie.  

Als hier geen rekening mee wordt gehouden, zal het resultaat over 2022 positief zijn. 

 

Balans in meerjarig perspectief 

 

Realisatie 

vorig jaar 

(T-1) 

Realisatie 

verslagjaar 

(T) 

Begroting T+1 Begroting 

T+2 

Begroting 

T+3 

ACTIVA      

VASTE ACITVA      

Immateriële vaste activa      

Materiële vaste activa 2.940.717 2.991.010  3.294.984  3.278.913  3.544.562  

Financiële vaste activa      

Totaal vaste activa 2.940.717 2.991.010  3.294.984  3.278.913  3.544.562  

VLOTTENDE ACTIVA      

Voorraden      

Vorderingen 1.236.829 1.365.679  417.357 502.277 444.725 

Kortlopende effecten      

Liquide middelen 1.160.028 2.876.623  3.139.637 2.796.015 2.898.110 

Totaal vlottende activa 2.396.857 4.242.302 3.556.994 3.298.242 3.342.835 

TOTAAL ACTIVA 5.337.574 7.233.312 6.851.978 6.577.155 6.887.397 

PASSIVA      

EIGEN VERMOGEN      

Algemene reserve 2.247.735 2.588.074  2.941.032 3.187.032 3.418.176 

Bestemmingsreserves  1.046.782  271.240  271.240  271.240  

Overige reserves en fondsen      

Totaal eigen vermogen 2.247.735   3.634.856   3.212.272 3.458.272    3.689.416 

VOORZIENINGEN    973.358   1.092.037   988.479   632.471   793.932 

LANGLOPENDE SCHULDEN      

KORTLOPENDE SCHULDEN 2.116.481   2.506.419   2.651.227   2.486.412   2.404.049 

TOTAAL PASSIVA 5.337.574 7.233.312 6.851.978 6.577.155 6.887.397 
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De toename van de materiele vaste activa wordt veroorzaakt door de geplande investeringen. 

In 2021 is een bestemmingsreserve opgenomen voor de nog te besteden gelden Nationaal 

Programma Onderwijs en voor de gevolgen van het wegvallen van vordering OCW door de 

vereenvoudiging van de bekostiging in 2023. Aangezien deze vordering in 2022 wegvalt, wordt 

in 2022 de betreffende bestemmingsreserve besteed. Het eigen vermogen stijgt de komende 

jaren door de begrote resultaten en de financiële positie van de organisatie zal verbeteren. 

Liquiditeit 

 

Realisatie 

vorig jaar 

(T-1) 

Realisatie 

verslagjaar 

(T) 

Begroting 

T+1 

Begroting 

T+2 

Begroting 

T+3 

Kasstroom      

Kasstroom uit operationele 

activiteiten 
 

   
 

Resultaat voor financiële baten en 

lasten 

-505.722 1.387.097  -422.584   246.000   231.144  

Aanpassingen voor:      

- - afschrijvingen 481.561 464.167  628.493   537.350   492.837  

- - mutaties voorzieningen   16.519 118.679  -103.558   -356.008   161.461  

- - overige mutaties EV      

Veranderingen in vlottende 

middelen 

    
 

- - vorderingen   25.511 -128.849    948.321  - 84.870 57.502 

- - kortlopende schulden 341.650 389.938   144.809 - 164.815 -82.363 

Ontvangen interest          47 25    

Betaalde interest      

Buitengewoon resultaat      

Totaal Kasstroom uit operationele 

activiteiten 

359.566 2.231.057   1.195.481 177.657    860.581 

Kasstroom uit 

investeringsactiviteiten 

    
 

(Des)investeringen immateriële 

vaste activa 

    
 

(Des)investeringen materiële vaste 

activa 

-117.351 514.460-  -932.467   -521.279   -758.486  

(Des)investeringen financiële vaste 

activa 

   -    -    -   

Totaal Kasstroom uit 

investeringsactiviteiten 

-117.351 514.460-  -932.467   -521.279   -758.486  

Kasstroom uit 

financieringsactiviteiten 

    
 

Mutatie langlopende schulden      
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Totaal Kasstroom uit 

financieringsactiviteiten 

    
 

Mutatie liquide middelen       242.215 1.716.596    263.014 - 343.622 102.095 

Beginstand liquide middelen    917.813 1.160.028    2.876.623    3.139.637    2.796.015 

Mutaties liquide middelen    242.215 1.716.596    263.014 - 343.622 102.095 

Eindstand liquide middelen 1.160.028    2.876.623    3.139.637  2.796.015   2.898.110 

Zoals uit bovenstaand kasstroomoverzicht blijkt, is de liquiditeit ten opzichte van kalenderjaar 

2020 verbeterd. Gelet op de meerjarenbegroting zal de liquiditeit in 2022 verder verbeteren 

evenals de financiële positie van stichting Baasis. 

 

3.3 Financiële positie 

Het resultaat over 2021 € 1.387.120 is in belangrijke mate positief beïnvloed door het 

Nationaal Programma Onderwijs, de teruggave van uitkeringen vanuit het Participatiefonds, 

de hogere groeitellingen en de hogere huurbaten. Voor de nog te besteden gelden Nationaal 

Programma Onderwijs is een bestemmingsreserve gevormd in 2021, evenals voor het 

wegvallen van de vordering van OCW in 2022. Hier is in de begroting rekening mee gehouden. 

Gelet op de meerjarenbegroting verbetert de financiële positie van de organisatie de 

komende jaren, hetgeen ook noodzakelijk is om eventuele risico's in de toekomst op te 

kunnen vangen. 

Kengetallen 

Kengetal Realisatie 

Vorig jaar 

(T-1) 

Realisatie 

Verslagjaar 

(T) 

Begroting 

T+1 

Begroting 

T+2 

Begroting 

T+3 

Signalering 

Solvabiliteit 1 42,1% 50,25% 46,88% 52,58% 53,57% Ondergrens: 

<0,25 

Weerstandsvermogen 13% 18,50% 17,09% 18,48% 20,55% Ondergrens: < 

5% 

Liquiditeit 1,1 1,69 1,34 1,33 1,39 Ondergrens: 

<0,75 

Rentabiliteit -3% 7,06% -2,25% 1,31% 1,29% Afhankelijk van 

reservepositie 

van het 

schoolbestuur. 

Normatief Vermogen 3.834.267   3.754.060    4.034.481    4.032.838    4.231.544   

Feitelijk Publiek Vermogen 2.247.735   3.634.856    3.251.167    3.536.062    3.806.101   

Mogelijk bovenmatig eigen 

vermogen 

-1.586.532 - 119.204  - 783.314  - 496.776  - 425.443   

Ratio Eigen vermogen 0,59  0,97   0,81   0,88   0,90  Bovengrens: 1 
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De liquiditeit geeft aan in hoeverre de stichting op tijd haar schulden kan betalen. De 

solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in geval van liquidatie aan haar verplichtingen 

kan voldoen. De liquiditeit is ten opzichte van kalenderjaar 2020 fors verbeterd. 

Het weerstandsvermogen geeft weer wat de vrije vermogensbuffer is voor het opvangen van 

eventuele calamiteiten (of financiële consequenties hiervan). Het gaat erom dat situaties 

opgevangen kunnen worden als er noodzakelijke incidentele uitgaven plaats moeten vinden. 

Denk bijvoorbeeld aan een plotselinge terugval in het leerlingenaantal of arbeidsconflicten. 

Het weerstandsvermogen wordt berekend door het Eigen Vermogen te delen door de totale 

baten. Hier wordt een signaleringswaarde toegepast van 5% of meer. Het sturen op een 

budgetneutraal resultaat en het verbeteren van de liquiditeit blijft een prioriteit en is 

belangrijk voor een langdurige continuïteit van Baasis. 

De onderneming is liquide bij een ratio van 1 of meer en is solvabel wanneer het percentage 

hoger dan of gelijk is aan 25%. De kengetallen worden enerzijds beïnvloed door het 

exploitatieresultaat en anderzijds door de gerealiseerde investeringen. 

De signaleringswaarde voor reserves bij onderwijsinstellingen betreft een berekening van een 

signaleringswaarde voor de bovengrens van de reservepositie van de besturen in alle 

onderwijssectoren. Daarbij wordt benadrukt dat deze signaleringswaarde voor het eigen 

vermogen geen norm is, maar een startpunt voor een gesprek. Belangrijk om te weten is dat 

alleen naar het publieke eigen vermogen wordt gekeken. De "Ratio eigen vermogen" is het 

resultaat van de verhouding tussen de signaleringswaarde/normatief eigen vermogen en het 

feitelijk publiek eigen vermogen. Bij een ratio van meer dan 1 is er mogelijk sprake van 

bovenmatig publiek eigen vermogen. Als er sprake is van een bovenmatig publiek eigen 

vermogen, is een goede onderbouwing nodig. Als een goede onderbouwing ontbreekt, vraagt 

de inspectie het bestuur aan te geven hoe deze het eigen vermogen gaat afbouwen en volgt 

of dat ook gebeurt.  

Voor stichting Baasis is de Ratio eigen vermogen 2021 nagenoeg gelijk aan de 

signaleringswaarde en is er geen sprake van een mogelijk bovenmatig eigen vermogen. In het 

vermogen is een bestemmingsreserve opgenomen voor het wegvallen van de vordering van 

OCW en voor de nog te besteden gelden Nationaal Programma Onderwijs. Als deze buiten 

beschouwing worden gelaten is het feitelijk eigen vermogen lager dan de signaleringswaarde 

en is er geen sprake van een bovenmatig eigen vermogen. Gelet op de meerjarenbegroting zal 

het feitelijk eigen vermogen de komende jaren lager zijn dan de signaleringswaarde. De 

verwachting is dat in 2026 het vermogen gelijk of hoger zal zijn dan de signaleringswaarde van 

het ministerie.  

Samenvatting Vermogenspositie 

De solvabiliteitspositie is ten opzichte van 2020 verbeterd als ook de liquiditeitspositie. In de 

meerjarenbegroting is rekening gehouden met een positief resultaat, als het wegvallen van de 

vordering van OCW buiten beschouwing wordt gelaten. Hierdoor zal de liquiditeit en het 

weerstandsvermogen de komende jaren verder verbeteren. Voor de komende jaren blijft het 

weerstandsvermogen en de liquiditeit een aandachtspunt, mede gezien de ambities voor de 

nieuwbouw van scholen.   
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Verslag intern toezicht 

De raad van toezicht (RvT) ziet toe op het beleid van de directeur-bestuurder (DB) en kijkt 

daarbij met name naar het bereiken van de doelstellingen van de stichting en naar de 

algemene gang van zaken. De raad benoemt de DB en treedt op als zijn werkgever. Bovendien 

heeft de raad oog voor de belangen van iedereen die bij stichting Baasis is betrokken.  

De RvT bestaat uit 6 personen: 

Samenstelling intern toezicht 

Naam Functie Commissie 

Nevenfuncties 

betaald/onbetaald 

Mw. J. Bouwman lid remuneratiecommissie - Juliette Bouwman coaching en 

training;  

- regiocoach zorg om Boer en 

Tuinders; 

- programmaleider persoonlijke 

ontwikkeling studenten 

Frieslandcollege. 

Dhr. J. Dijkstra vice-voorzitter auditcommissie - algemeen directeur/gemeente 

secretaris Oldenzaal; 

- voorzitter RvT Dimpact. 

Dhr. M.E. Hölterhoff lid auditcommissie - treasurer provincie Groningen 

- penningmeester Sportvisserij 

Nederland; 

- penningmeester Stichting 

Personeelsfonds der Provincie 

Groningen. 

Dhr. R. Renting lid onderwijscommissie Party Ships en Trips Zuidlaren. 

Mw. J. de Veth lid onderwijscommissie - onafhankelijk adviserend lid 

van de ALV van het 

Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs 2201 PO; 

- secretaris van het bestuur van 

de Vereniging voor de 

Rijksinspectie van het 

Onderwijs. 

Dhr. K. van Vugt voorzitter remuneratiecommissie  

De RvT werkt met een remuneratie-, audit-, en onderwijscommissie. In 2021 is de RvT 7 x incl. 

zelfevaluatie) bijeengeweest. 

Vergoedingsregeling 

De RvT volgt de regeling/systematiek van WNT 2020 in overeenstemming met de richtlijnen 

van VTOI en PO-Raad. De leden van de RvT ontvangen € 5.000 en de voorzitter € 7.500 per 

jaar als vacatiegelden. 

Toewijzen accountant 

In december 2019 en 2020 heeft de RvT Afier Accountants aangewezen om de 

accountantscontrole uit te voeren over de komende jaren. 
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Verslag RvT 

In de statuten van stichting Baasis staat vermeld dat het toezicht is gericht op het toetsen en 

bevorderen van het doelgericht en effectief, doelmatig en efficiënt realiseren van het doel van 

stichting Baasis door de directeur-bestuurder (DB). Ook wordt aandacht gegeven aan het 

realiseren van maatschappelijke doelen, die door stichting Baasis zijn vastgesteld dan wel door 

de overheid in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven. Voor het uitoefenen 

van haar toezicht maakt de RvT gebruik van een Toezichtskader. 

Concrete bevoegdheden van de RvT zijn het benoemen van het bestuur, het goedkeuren van 

statuten, managementstatuut, strategisch en financieel meerjarenbeleid, begroting, 

jaarrekening en jaarverslag. De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de grondslag 

van stichting Baasis en zijn zich in hun verdere maatschappelijk handelen bewust van hun 

voorbeeldfunctie voor de gehele stichting.  

In 2021, een jaar dat net als het vorige verslagjaar gedomineerd is door het Covid-19 virus, 

hebben wij een nieuwe DB benoemd, zijn wij in een vervelende situatie geraakt met de GMR.  

Voor iedere reguliere vergadering heeft de voorzitter van de RvT overleg met de DB over de 

inhoud van de agenda. Daarnaast onderhouden de voorzitter en de DB periodiek bilateraal 

overleg om de actuele voortgang te bespreken. Er is daarnaast intensief en frequent contact 

met de (interim) DB, met staffunctionarissen en met elkaar.  

Van de ontwikkelingen binnen de stichting zijn de wethouders onderwijs van Tynaarlo en 

Groningen steeds tijdig op de hoogte gesteld. Naast de regulieren vergaderingen van de RvT 

en de overleggen met DB, stafmedewerkers en GMR gaat de RvT graag in gesprek met leden 

van het MT en bezoekt de RvT de scholen. In 2021 is er, als gevolg van covid-19, slechts één 

schoolbezoek geweest: aan Ter Borch. 

De commissies binnen de RvT zijn meerdere malen (virtueel) bijeengeweest. De 

auditcommissie concentreerde zich op de financiële situatie en het overleg met de 

accountant. De doelmatigheid van de bestedingen wordt twee keer per jaar besproken. De 

remuneratiecommissie stak veel tijd en energie in aantrekken en begeleiden van de nieuwe 

DB. De onderwijscommissie gaf met name aandacht aan de onderwijsresultaten, de 

kwaliteitszorg en de implicaties van Covid-19. De schooldirecteuren hebben dat in 

samenspraak met de medezeggenschap adequaat opgepakt.  

De Covid-19 crisis heeft het opereren als educatieve instelling ernstig verzwaard. Desondanks 

zijn de afwegingen over de doorgang van de lessen en het zoveel mogelijk beperken van 

gezondheidsrisico’s van alle betrokkenen in goede harmonie verlopen. Wij hebben dan ook 

veel waardering voor eenieder die met grote inzet heeft gezorgd dat kinderen zo goed 

mogelijk onderwijs hebben kunnen volgen. 

Governance 

De herbenoeming van de heren van Vugt en Hölterhoff liep vertraging op door de 

vertrouwenskwestie met de GMR. Besluitvorming in beide gemeenteraden vond daardoor pas 

in december 2021 plaats. 

In juni 2021 heeft de GMR het vertrouwen in de RvT opgezegd. De DB heeft in samenspraak 

opdracht gegeven tot het doen van een onderzoek door een extern deskundige. De 

uitkomsten daarvan zijn in oktober gedeeld. De RvT heeft zich geconformeerd aan de 

belangrijkste uitkomsten, te weten; ga met elkaar in gesprek vanuit de rollen zoals in de 

governance-structuur zijn beschreven. Kijk daarbij met een scherp oog naar ieders rol en 
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bijdrage. Zorg dat alle betrokkenen een helder beeld hebben van het toekomstperspectief van 

de stichting. 

De RvT heeft een separate evaluatie bijeenkomst gehouden, waarbij het eigen functioneren 

onder de loep is genomen. Ook is een veranderagenda op hoofdlijnen opgesteld, gezien de te 

verwachten externe en interne ontwikkelingen. De governance van de stichting, in de 

betekenis dat elke stakeholder zijn rol goed kent en daarnaar handelt, heeft een zeer hoge 

prioriteit voor de RvT. Vanzelfsprekend zijn de uitkomsten van de sessie gedeeld met de DB. 

Belangrijke ontwikkelingen 

We zijn blij met de komst van Friso Kingma als onze nieuwe DB. In mei nam hij het stokje over 

van interim bestuurder Aldert Hoksbergen. Wij zijn de laatste veel dank verschuldigd, hij heeft 

een belangrijke aanzet gegeven tot het op orde brengen van de financiële situatie en de 

bedrijfsvoering. 

Met de komst van de nieuwe DB ontstond er voor de RvT een gewenste situatie. De 

governance verhouding RvT – DB functioneert weer zoals bedoeld in de code ‘Goed Bestuur’.  

We constateren als RvT dat de bedrijfsvoering structureel verbeterd is. De samenwerking DB – 

MT – Staf heeft zich verder ontwikkeld. De rollen, verwachte bijdrage en participatie van 

eenieder zijn voor alle betrokkenen helder. 

Daarnaast is stichting Baasis weer een financieel gezonde organisatie. Geleidelijk aan 

verschuift door deze positieve ontwikkelingen de focus naar de kern doelstelling van de 

stichting en dat is “goed onderwijs” bieden aan de kinderen die ons zijn toevertrouwd door 

hun ouders. 

De komende jaren staat een aantal nieuwbouwprojecten in Haren en Zuidlaren op het punt 

van beginnen. Belangrijk daarbij zijn een goede samenspraak met de medezeggenschap, 

heldere afspraken met de gemeente(s) en een gebouw dat past bij de onderwijskundige visie 

van de betreffende school.  

Voor de stichting betekent het: een scherpe sturing op de liquiditeitspositie. 

De RvT is van mening dat het samenstel van genomen maatregelen, met grotendeels 

structurele effecten, ervoor zal zorgen dat er met ingang van 2022 ruimte is voor de nodige 

investeringen in de kwaliteit van het onderwijs, de noodzakelijke nieuwbouwprojecten en de 

verdere IKC-ontwikkelingen. De komst van de nieuwe DB in mei 2021 heeft daar zeker toe bij 

gedragen. 
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Verslag medezeggenschap 

Invulling geven aan medezeggenschap is een recht, het is echter ook het nemen van 

verantwoordelijkheid. De GMR bestaat uit betrokken leerkrachten en ouders met een 

kritische blik op de beleidsontwikkeling en beleidsafspraken binnen stichting Baasis. Ze dragen 

hierdoor bij aan de kwaliteit van de besluitvorming binnen stichting Baasis en ondersteunen 

ook het belang van openheid en transparantie.  

De GMR is één van de belangrijkste elementen in het bevorderen van de betrokkenheid van 

ouders en medewerkers bij de voorbereiding en uitvoering van beleid binnen stichting Baasis. 

 

In 2021 is de GMR acht keer bij elkaar geweest in een vergadering. In het tweede uur van de 

vergadering is (normaliter) de directeur-bestuurder van de stichting aanwezig. 

Aan het begin van 2021 was de heer Hoksbergen, directeur-bestuurder a.i. aanwezig. 

Namens de GMR hebben de heren Hofstra en Kootstra zitting genomen in de 

benoemingsadviescommissie voor de aanstelling van een nieuwe directeur-bestuurder. 

In mei is de heer Friso Kingma benoemd als directeur-bestuurder voor een periode van 2 jaar. 

 

In 2021 zijn volgende onderwerpen besproken in de GMR:  

• Financieel: de (meer)jarenbegroting is besproken en er is een positief advies afgegeven 

voor de periode van 1 jaar.  

• Herijking reglementen GMR: de niet-paritaire vertegenwoordiging van personeel en 

ouders in de GMR is regelmatig onderwerp van gesprek geweest, evenals de 

zittingstermijn van de leden. Daarom is herijking van de reglementen tijdelijk ‘on hold’ 

gezet.  

• Raad van toezicht (RvT): met de RvT is uitvoerig gesproken over haar rol en de rol van de 

GMR evenals de herbenoeming van de RvT-leden. Hierbij is gebruik gemaakt van externe 

ondersteuning. 

• Ondersteuningsplanraad (OPR): een afvaardiging van de GMR heeft gesproken met de 

OPR om input te leveren voor het nieuwe ondersteuningsplan. 

• Verder zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest: coronamaatregelen, inzet extra 

financiële middelen vanuit rijksoverheid, NPO-gelden, kleine scholentoeslag, 

vacatievergoeding oudergeleding GMR, Sociaal Veiligheidsplan, Beleid VOG, Beleidsplan 

thuiswerken, Beleidsplan Mobiliteit, Kwaliteitsverbeterplan, Beleidsdocumenten AVG, 

ventilatieproblemen op enkele scholen binnen stichting Baasis.  

 

In het jaarplan 2021-2022 wordt uitgebreider ingegaan op de jaarplanning en taakstelling van 

de GMR, deze is terug te vinden op de website van stichting Baasis. 

 



Stichting Openbaar Onderwijs 
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Financieel jaarverslag 2021
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Financiële kengetallen

Aan de hand van de jaarrekening kunnen een aantal kengetallen en ratio's worden berekend

die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en 

waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.

Kengetallen 2021 2020

Rentabiliteit 7% -3%

Exploitatieresultaat in een percentage van de totale baten.

De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een

instelling elkaar in evenwicht houden. 

Current ratio 1,69                1,13        

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.

Deze verhouding geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan

haar korte termijnverplichtingen te voldoen. 

De signaleringswaarde die de inspectie voor het onderwijs hanteert is afhankelijk van de totale baten.

Totale baten kleiner dan 3 miljoen, signaleringswaarde minder dan 1,5.

Totale baten groter dan 3 miljoen maar kleiner dan 12 miljoen, signaleringswaarde minder dan 1.

Totale baten groter dan 12 miljoen, signaleringswaarde minder dan 0,75.

Solvabiliteit 1 50,3% 42,1%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen

Solvabiliteit 2 65,3% 60,3%

Eigen vermogen plus voorzieningen / totale passiva

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan 

haar lange termijnverplichtingen te voldoen. 25% a 50% wordt als

goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% (solvabiliteit 1) dan is de 

organisatie in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.

Bij solvabiliteit 2 wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde

gehanteerd van 30%.

Weerstandsvermogen 18,5% 12,6%

Eigen vermogen / Totale baten

Het weerstandsvermogen geeft de vrije vermogensbuffer aan

voor het opvangen van calamiteiten. Een percentage tussen de

5 en 20 procent wordt gezien als voldoende buffer.

Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1) 2.588 2.514

Gemiddeld aantal FTE 187,59             183,91     

Personeelskosten per FTE 79.334             84.011    
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A.1.1 Balans per 31 december 2021

(na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 2.991.010        2.940.717           

Totaal vaste activa 2.991.010       2.940.717           

1.5 Vorderingen 1.365.678        1.236.829           

1.7 Liquide middelen 2.876.623        1.160.027           

Totaal vlottende activa 4.242.302       2.396.856           

Totaal activa 7.233.312      5.337.573          

31 december 2021 31 december 2020
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2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 3.634.856        2.247.735           

2.2 Voorzieningen 1.092.037        973.358              

2.4 Kortlopende schulden 2.506.419        2.116.481           

Totaal passiva 7.233.312      5.337.573          

31 december 2021 31 december 2020
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2021

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 18.589.610     16.790.019        17.228.668     

3.2 Overige overheidsbijdragen 520.946          109.850            244.157          

3.5 Overige baten 540.513          237.994            412.525          

Totaal baten 19.651.070     17.137.863        17.885.350     

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 14.882.221     14.168.901        15.450.746     

4.2 Afschrijvingen 464.167          525.720            481.561          

4.3 Huisvestingslasten 1.310.708       1.206.331         1.172.804       

4.4 Overige lasten 1.606.878       1.211.401         1.285.961       

Totaal lasten 18.263.973     17.112.353        18.391.072     

Saldo baten en lasten 1.387.097       25.509              505.722-          

5 Financiële baten en lasten 25                  -                       47                  

Netto resultaat 1.387.122      25.509             505.676-         
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A.1.3 Kasstroomoverzicht

2021 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 1.387.097     505.722-        

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 464.167        481.561        

- Mutaties voorzieningen 118.679        16.519          

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 128.849-        25.511          

- Kortlopende schulden 389.938        341.650        

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 2.231.031     359.519        

Ontvangen interest 25                47                

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.231.057     359.566             

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa 514.460-        117.351-        

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 514.460-        117.351-             

Mutatie liquide middelen 1.716.596     242.215             

Beginstand liquide middelen 1.160.027     917.813        

Mutatie liquide middelen 1.716.596     242.215        

Eindstand liquide middelen 2.876.624     1.160.027          
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Grondslagen

De activiteiten van Stichting Openbaar Onderwijs Baasis bestaan uit het geven van primair onderwijs.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is vastgesteld 

dat de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het 

bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide 

uitzonderingen.

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode gelijk aan het betreffende kalenderjaar. 

De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteit. Het bestuur heeft daarin de effecten van de corona-

pandemie meegewogen en komt op basis van die afweging niet tot een andere conclusie.

Voor zover niet anders is vermeld worden activa, voorzieningen en schulden opgenomen tegen de nominale 

waarde.

Vergelijking met voorgaand jaar:

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte

van het voorgaande jaar. De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua 

rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Schattingen:

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 

maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen, de gerapporteerde waarde van activa en 

verplichtingen alsmede van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.

De genoemde bedragen, voorzover niet anders vermeld, zijn opgenomen in hele euro's.

Het kasstroomoverzicht is opgenomen volgens de indirecte methode. De toelichting vloeit voort uit de 

toelichting op de afzonderlijke posten in de jaarrekening en is daarom niet apart opgenomen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van 

de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 

moment van ingebruikname van het materieel vast actief.

De activeringsgrens is: € 500,-

Het systeem van afschrijvingen is als volgt:

Gebouwen, bestaande uit:

   -Gebouwen 5% van de aanschafwaarde

   -Technische installaties 6,7% en 5% van de aanschafwaarde

Inventaris en apparatuur, bestaande uit:

   -Inventaris 5% en 10% van de aanschafwaarde

   -ICT 12,5% en 25% van de aanschafwaarde

Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:

   -Onderwijsleerpakket 11,1% van de aanschafwaarde
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Vorderingen

Bij eerste verwerking worden de vorderingen opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 

waarde. De vorderingen worden verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 

oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. De liquide 

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve

De Algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt 

opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen werkelijke baten en 

lasten.

Bestemmingsreserves

Het Ministerie van OCW heeft onder de noemer Nationaal Programma Onderwijs een subsidie beschikbaar 

gesteld voor het herstel van het onderwijs en het compenseren van onderwijsachterstanden als gevolg van de 

coronacrisis. De bekostiging wordt als lumpsum bekostiging ontvangen en verantwoord. De 

bestemmingsreserve Nationaal Programma Onderwijs is gevormd uit de nog niet bestede middelen van deze 

subsidie.

De bestemmingsreserve Oninbare vordering OC&W is gevormd om het wegvallen van de vordering op OCW bij 

het invoeren van de nieuwe bekostiging met ingang van 2023 te compenseren.

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen ter zake van 

personeel en soortgelijke verplichtingen. Deze worden opgenomen tegen de berekende contante waarde. Een 

voorziening wordt eerst gevormd als voldaan is aan de vereisten terzake van het vormen van voorzieningen.

De voorziening jubilea is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is 

afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-

uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

De voorziening onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplanning van de komende jaren. De dotatie is op 

basis van de planning berekend en gelijkmatig verdeeld over de jaren. Periodiek wordt de planning 

geactualiseerd. Jaarlijks wordt bekeken of de dotatie toereikend is. Hierbij wordt gekeken naar een looptijd van 

25 jaar, inclusief het verslagjaar. In de Regeling jaarverslaggeving onderwijs is een tijdelijke overgangsregeling 

opgenomen voor het toepassen van de methode van kostenegalisatie voor de voorziening groot onderhoud. 

Van deze tijdelijke overgangsregeling is gebruikt gemaakt bij het berekenen van de voorziening groot 

onderhoud.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.
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Pensioenen

Er is één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan 

pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Per ultimo boekjaar heeft dit pensioenfonds 

een dekkingsgraad van 102,8% (beleidsdekkingsgraad). De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens 

de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de 

pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft 

geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het 

effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een 

“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het 

einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege toegekende (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW-

subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden toegekende overige bijdragen. De 

baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong vinden in 

het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2021

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa

Mutaties 2021

Aanschaf- 

waarde per 31 

december 2020

Afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2020

Boekwaarde per 

31 december 

2020

Investeringen Desinves-teringen Afschrijvingen Afschrijvingen 

desinvesteringen

Aanschaf- 

waarde per 31 

december 2021

Afschrijvingen 

tot en met 31 

december 

2021

Boekwaarde per 

31 december 

2021

1.2.1 Gebouwen en 

terreinen 668.033       77.766-         590.267       253.879        0-                     39.227-       0                  921.912       116.993-     804.919      

1.2.2 Inventaris en 

apparatuur 4.131.611     2.212.502-     1.919.109     163.000        5.770-              333.903-     5.770            4.288.841     2.540.635-  1.748.206    

1.2.3 Overige vaste 

bedrijfs-

middelen 2.891.841     2.460.636-     431.205       97.716          64.617-            91.037-       64.617          2.924.940     2.487.056-  437.885      

1.2.4 MVA in 

uitvoering en 

vooruit-

betalingen 136              -                  136              136-               -                     -                -                   -                  -                -                 

Materiële 

vaste activa 7.691.621     4.750.904-     2.940.717     514.460        70.387-            464.167-     70.387          8.135.694     5.144.683-  2.991.010    

Technische installaties worden met ingang van boekjaar 2021 geactiveerd als onderdeel van de rubriek 1.2.1 Gebouwen en terreinen.

Tot en met boekjaar 2020 werden de technische installaties verantwoord als onderdeel van de rubriek 1.2.2 Inventaris en apparatuur.

Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers per 31 december 2020 hierop aangepast. De boekwaarde van de technische

installaties per 31 december 2020 bedroeg € 587140. De wijziging in de rubricering heeft geen invloed op de totale boekwaarde van de materiële vaste activa.

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten meubilair en ICT-middelen.

Onder overige vaste bedrijfsmiddelen vallen investeringen in onderwijsleerpakket en overige investeringen.

De desinvesteringen betreft het opschonen van de activa module. Hiermee is een aanschafwaarde van € 70.387 gedesinvesteerd. De betreffende activa is reeds

volledig afgeschreven.
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1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 248.572       89.803          

1.5.2 Vorderingen OCW 801.131       780.677        

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit o.a. de personele lumpsum.

1.5.6 Overige overheden 5.214           50.509          

1.5.7 Overige vorderingen 35.902         33.352          

     Vervangingsfonds 67.083        45.234          

     Overige overlopende activa 207.776       237.254        

1.5.8 Overlopende activa 274.859       282.488        

Totaal Vorderingen 1.365.678    1.236.829      

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen -                  115               

1.7.2 Banken 2.876.623    1.159.912      

2.876.623    1.160.027      

2.1 Eigen vermogen

Boekwaarde 

per 31 

december 

2020

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Boekwaarde 

per 31 

december 

2021

2.1.1 Algemene reserve 2.247.735    340.339       -                 2.588.074      

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek -                  1.046.782    -                 1.046.782      

2.247.735    1.387.121    -                 3.634.856      

Toelichting Bestemmingsreserve publiek:

Boekwaarde 

per 31 

december 

2020

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Boekwaarde 

per 31 

december 

2021

Bestemmingsreserve NPO -                  271.240       -                 271.240        

Bestemmingsreserve OC&W -                  775.542       -                 775.542        

-                  1.046.782    -                 1.046.782      

Mutaties 2021

Mutaties 2021

31 december 2021 31 december 2020

31 december 2021 31 december 2020
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2.2 Voorzieningen

Mutaties 2021
Boekwaarde 

per 31 

december 

2020 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Boekwaarde 

per 31 

december 

2021

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende deel 

> 1 jaar

2.2.1 Personeel 140.823      12.139         20.568-         -                  132.394      16.117          116.277          

Jubilea 140.823      12.139        20.568-        -                 132.394      16.117          116.277          

2.2.3 Overige 

voorzieningen

832.535      163.572       36.464-         -                  959.643      243.947        715.696          

Onderhoud 832.535      163.572       36.464-        -                 959.643      243.947        715.696          

973.358      175.711       57.032-         -                  1.092.037    260.064        831.973          

Er worden bedragen onttrokken aan de jubileavoorziening wanneer personeel 25 of 40 jaar in dienst is

Aan de onderhoudsvoorziening worden bedragen onttrokken wanneer er noodzakelijk onderhoud gepleegd moet

worden aan de schoolgebouwen.

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 396.658       131.703        

2.4.7.1      Loonheffing 671.526       554.973        

2.4.7.2      Omzetbelasting 303             358-               

2.4.7.3      Premies sociale verzekeringen 50.774        78.510          

2.4.7 Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 722.603       633.125        

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 211.275       181.236        

2.4.9 Overige kortlopende schulden 25.866         2.418-            

2.4.10.4      Vooruitontvangen termijnen OCW niet geoormerkt 7.108          166.322        

2.4.10.5      Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld 490.308       451.028        

2.4.10.8      Overlopende passiva algemeen 480.721       518.795        

2.4.10.8      Overlopende passiva mbt subsidie Gemeente 169.544       33.690          

2.4.10.8      Overlopende passiva mbt subsidie overig 2.335          3.000            

2.4.10 Totaal overlopende passiva 1.150.016    1.172.834      

Totaal kortlopende schulden 2.506.419    2.116.481      

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

31 december 2021 31 december 2020
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2.5 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Er is een contract met Onderwijsbureau Meppel. Dit contract wordt periodiek verlengd en bedraagt circa €250.000.

Stichting Baasis heeft een huurovereenkomst gesloten met de Rabobank voor de huur van het bestuurskantoor.

De huurprijs bedraagt in 2021 € 27,982,57. De overeenkomst loopt tot 14-10-2023.

Stichting Baasis heeft m.i.v. 12-06-2017 een contract afgesloten met Effektief Groep voor het schoonmaken van 

alle ruimtes van de gehele stichting m.u.v. de Zeijer Hoogte. De kosten in 2021 € 226.730.

Het contract loopt tot 11-06-2027 en is via Europese aanbesteding afgesloten.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans getoonde posten 

of het resultaat.
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Totaalbedrag Ontvangen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) in 2021

Subsidie extra ondersteuning leerlingen na 

thuisonderwijs tijdens coronacrisis/inhaal- en 

ondersteuningsprogramma 20-21 IOP-41851-PO 2-7-2020 171.000-            -                x

Subsidie extra ondersteuning leerlingen na 

thuisonderwijs tijdens coronacrisis/inhaal- en 

ondersteuningsprogramma 20-21 IOP2-41851-PO 16-10-2020 91.800-              -                x

(262.800)           -            

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag

Ontvangen 

t/m

Lasten 

t/m

Stand 

begin

Ontvangen

in

Lasten 

in

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2020 2020 2021 2021 2021

N.v.t. -                       -                -             -             -                -             

Aflopend -                       -                -             -             -                -             

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Bedrag Ontvangen 

t/m

Lasten 

t/m

Stand 

begin

Ontvangen

in

Lasten 

in

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2020 2020 2021 2021 2021

N.v.t. -                       -                -             -             -                -             

Doorlopend -                       -                -             -             -                -             

Geheel uitgevoerd 

en afgerond

Nog niet geheel 

afgerond

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking:
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 16.884.809      15.233.682    15.392.977     

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 638.569           572.160        741.159          

Totaal rijksbijdragen via OCW 17.523.378      15.805.842    16.134.136     

3.1.3.3 Rijksbijdragen via samenwerkingsverband 1.066.232        984.177        1.094.532       

Totaal rijksbijdragen 18.589.610      16.790.019    17.228.668     

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 129.535           90.995          202.144          

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 391.411           18.855          42.013            

520.946           109.850        244.157          

3.5 Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

3.5.1 Verhuur 267.667           138.633        195.595          

3.5.2 Detachering personeel 180.039           81.861          155.279          

3.5.3 Schenking 5.000              -                   -                    

3.5.6 Overig 87.808             17.500          61.651            

540.513           237.994        412.525          

4.1 Personele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 10.698.025      10.442.595   10.930.337     

4.1.1.2 Sociale lasten 2.416.123       2.358.435     2.414.497      

4.1.1.3 Pensioenlasten 1.813.944       1.770.633     1.639.817      

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen 14.928.091      14.571.663    14.984.652     

4.1.2.1      Dotaties personele voorzieningen 12.139            20.105          20.394           

4.1.2.2      Personeel niet in loondienst 509.639          128.389        562.813         

4.1.2.3      Overig 121.049          356.784        573.060         

4.1.2.4      Scholing/opleiding 215.376          195.507        121.608         

4.1.2 Overige personele lasten 858.203           700.785        1.277.875       

4.1.3 Af: Uitkeringen 904.073-           1.103.547-      811.780-          

14.882.221      14.168.901    15.450.746     
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Realisatie Realisatie

2021 2020

188 184

4.2 Afschrijvingen

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

4.2.2.1 Gebouwen 39.227             50.023          35.787            

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 333.903           374.546        346.256          

4.2.2.4 Onderwijsleerpakket 91.037             101.151        99.518            

464.167           525.720        481.561          

De technische investeringen worden vanaf 2021 gepresenteerd onder gebouwen i.p.v. onder Inventaris en

apparatuur. 2021 2020

De afschrijvingskosten waren in de betreffende jaren: 39.038             35.598            

4.3 Huisvestingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

4.3.1 Huur 473.374           400.827        366.706          

4.3.3 Onderhoud 72.335             103.014        58.787            

4.3.4 Water en energie 208.379           207.522        182.243          

4.3.5 Schoonmaakkosten 305.468           255.977        289.216          

4.3.6 Heffingen 27.887             21.299          25.408            

4.3.7 Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen 163.572           166.925        198.369          

4.3.8 Overige huisvestingslasten 59.693             50.767          52.075            

1.310.708        1.206.331      1.172.804       

4.4 Overige lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 827.821           665.653        778.653          

     4.4.2.1      Inventaris en apparatuur 9.224              13.000          4.363             

     4.4.2.2      Leermiddelen 404.005          378.148        348.420         

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 413.229           391.148        352.783          

4.4.4 Overig 365.828           154.600        154.525          

1.606.878        1.211.401      1.285.961       

Uitsplitsing

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 10.399             57.917            

Accountantslasten 10.399             57.917            

Gemiddeld aantal FTE
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5 Financiële baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

5.1 Rentebaten 25                   -                   47                  

25                   -                   47                  

41851 Jaarrekening 2021 Pagina: 49



A.1.7 Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Naam

Juridische 

vorm Statutaire zetel

Code 

activiteit

Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01 Stichting Gemeente Groningen 4

Samenwerkingsverband PO Noord-Oost Drenthe 22-01 Stichting Gemeente Assen 4

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 4

Gemiddeld aantal leerlingen 3

Gewogen aantal onderwijssoorten 1

Totaal aantal complexiteitspunten 8

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

1a. Leidinggevende topfunctionarissen mét dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van

de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)

Gegevens 2021 S.J.J. de Wit

Functiegegevens Beleidsmedewerker 

Onderwijs en Kwaliteit

Aanvang en einde functievervulling 2021 1/1-31/12

Omvang dienstverband in FTE 1

Dienstbetrekking? Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 81.323

Beloningen betaalbaar op termijn    15.038

Subtotaal 96.361

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum       
                     149.000 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag      0

Bezoldiging 96.361

Bedrag van de overschrijding 0

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan nvt

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling nvt

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling 2020 1/1-31/12

Omvang dienstverband 2020 in FTE 1

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 115.077

Beloningen betaalbaar op termijn 18.791

Subtotaal 133.868

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum       143.000

Totaal bezoldiging 2020 133.868

Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling C van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2021 een bezoldigingsmaximum van € 149.000.

voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de Regeling

bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren die op Stichting Openbaar Onderwijs Baasis van toepassing is. 
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 (bedragen in €) 

Gegevens 2021

Functiegegevens

Kalenderjaar 2021 2020 2021 2020

Periode functievervulling in het kalenderjaar 

(aanvang-einde) 10/5-31/12 1/1-10/5 26/6-31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in 

het kalenderjaar 8 5 7

Omvang van het dienstverband in uren per 

kalenderjaar 834 408 514

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum       
Maximum uurtarief in het kalenderjaar 199 199 193

Maxima op basis van de normbedragen per 

maand 208.200 105.000 181.100

Individueel toepasselijk maximum gehele 

periode kalendermaand 1 t/m 12

Bezoldiging, exclusief BTW

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum 

uurtarief?
Werkelijk uurtarief kalenderjaar indien tarief 

hoger 90 100 100

Bezoldiging in de betreffende periode 75.060 41.564 52.576

Totale bezoldiging gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag      

Bezoldiging

Bedrag van de overschrijding 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (bedragen in €)

Gegevens 2021 K. van Vugt R. Renting J.H. Dijkstra M.E Hölterhoff J.M.J. Bouwman J.L.J.M. Jansen - 

de Veth

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling 2021 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging      7.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum      
                        22.350          14.900          14.900             14.900               14.900              14.900 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag      0 0 0 0 0 0

Bezoldiging 7.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Bedrag van de overschrijding 0 0 0 0 0 0

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling 2020 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging 7.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum       21.450 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie 

nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband voldaan aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie 

nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 

nvt
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Bestemming van het resultaat

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

340.339€         wordt toegevoegd aan de algemene reserve

271.240€         wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve NPO

775.542€         wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve OC&W

Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

- F. Kingma

Toezichthouder:

- K. van Vugt

- R. Renting

- J.H. Dijkstra

- M.E Hölterhoff

- J.M.J. Bouwman

- J.L.J.M. Jansen - de Veth
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 41851

Naam instelling Stichting Openbaar Onderwijs Baasis

KvK-nummer 1140312

Statutaire zetel Gemeente Tynaarlo

Adres Stationsweg 17a

Postadres Postbus 75

Postcode 9471 GJ

Plaats Zuidlaren

Telefoon 050-4096920

E-mailadres info@stichtingbaasis.nl

Website www.stichtingbaasis.nl

Contactpersoon Dhr. F. Kingma

Telefoon 050-4096920

E-mailadres info@stichtingbaasis.nl

BRIN-nummers 09FN De Schuthoek

10AV De Vijverstee

10BK Schuilingsoord

10TA Het Oelebred

10TH De Zuidwester

11HH De Duinstee

12DC De Wissel

12DG De Zeijer Hoogte

12ME Quintusschool

13AL Brinkschool

18NM De Veenvlinder

18OV Ter Borch

18QA De Westerburcht
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Overige gegevens

Controleverklaring
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Aan: Raad van Toezicht van Stichting Openbaar onderwijs Baasis  
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 
 
Ons Oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Openbaar onderwijs Baasis te Zuidlaren gecontroleerd. 
  
Naar ons oordeel: 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 
van het vermogen van Stichting Openbaar onderwijs Baasis op 31 december 2021 en van het resultaat over 
2021 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van 
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. 

 
De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021; 
2. de staat van baten en lasten over 2021;  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 
 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op 
grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Openbaar onderwijs Baasis zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.  
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 
1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris 
vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, 
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is 
 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie. 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat 
uit: 
- het bestuursverslag; en  
- overige gegevens. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf ‘2.2.2. 
Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 is vereist.  
 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijzingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 
paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de 
overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het 
rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, 
in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in 
paragraaf ‘2.3.1. Referentiekader’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 2021. In dit kader is het bestuur tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar 
activiteiten in continuïteit voor te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de 
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om 
de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is.  
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening. 
 



 

 

 

 

 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de onderwijsinstelling. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is 
dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamheden en en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s 
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, 
o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van 

materieel belang zijn 

• het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een 
afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
onderwijsinstelling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte 
financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan 
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies 
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar 
continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in 
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

  



 

 

 

 

 
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 

Tynaarlo, 23 juni 2022 
 

w.g. 

Afier Auditors B.V. 
drs. J.H. Kreuze RA/RE 
 


