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Voorwoord  
 
Ster(k) onderwijs 
Op onze scholen voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs staan wij garant voor ster(k) onderwijs. Dat begint bij 
het vakmanschap van onze professionals op de scholen en in de klas. Zij zijn ons kapitaal. Als blijk van waardering voor 
hun inzet stonden de medewerkers van het bestuurskantoor voor de klas op de Dag van de Leraar. Een mooie gelegenheid 
om de leraren te ontlasten en met ze in gesprek te gaan.  
 
Onze professionals blijven steeds op zoek naar mogelijkheden en ontwikkelingen voor onze leerlingen. Ster(k) onderwijs, 
dat meer is dan leerresultaten. Het is mooi om te zien dat inspectie deze visie ondersteunt. In 2019 hebben alle 
onderzoeken voor de scholen geleid tot het oordeel ‘voldoende’. Dat onze scholen allemaal voldoen aan de basiskwaliteit 
van inspectie is iets om trots op te zijn, tegelijkertijd is het voor ons vanzelfsprekend. Het is waar we voor staan: Ster(k) 
onderwijs.  
 
Kwaliteit 
In het (voortgezet) speciaal onderwijs hebben we het afgelopen jaar de kwaliteit nog verder verstevigd. De komende jaren 
zetten we de versterking en concentratie van de bestaande vestigingen in Hoorn, Den Helder, Heerhugowaard en Alkmaar 
voort.  
 
In 2019 werd het geheel vernieuwde gebouw van VSO Spinaker Den Helder feestelijk geopend. Een prachtig locatie met 
alle voorzieningen voor eigentijds speciaal voortgezet onderwijs. Voor VSO Spinaker Hoorn ontvingen we een 
voorbereidingskrediet voor nieuwbouw van de huidige locatie. Er is gestart met het maken van een functioneel en technisch 
programma van eisen waarna we in 2020 na goedkeuring van de gemeente stappen zetten richting architect en ontwerp.   
 
Ziekteverzuim 
Hoewel we in het onderwijs te maken hebben met werkdruk en een toename van het lerarentekort, hebben we in 2019 
forse daling van het ziekteverzuimpercentage bereikt. Een uitwerking van onze doelstelling en maatregelen is te lezen in 
paragraaf 2.2.1.   
 
Talent 
Het afgelopen jaar heeft Ronduit ook weer volop geïnvesteerd in professionalisering en talent-ontwikkeling. Wij willen een 
aantrekkelijke werkgever zijn door medewerkers ontplooiingskansen te bieden en de kwaliteit van de medewerkers 
verhogen. 
 
Met de kweekvijver bieden we talenten uit de eigen organisatie de mogelijkheid om schoolleider te worden en geven we 
onderwijsassistenten ontwikkelkansen tot leraar. We hebben de banden met de Pabo van Inholland en het ROC 
Horizoncollege aangetrokken om de toestroom van stagiaires, onze toekomstige leraren en onderwijsassistenten, te 
vergroten.   
 
Een grote groep leraren van Ronduit werd in 2019 opgeleid tot talentfluisteraar. De animo voor de training van Luk Dewulf 
was enorm en binnen afzienbare tijd volgeboekt. Het herkennen, erkennen en benoemen van talenten van leerlingen is 
waar het om gaat. De energie die loskomt bij het inzetten van talenten is cruciaal. Als je kinderen en jongeren daarvan 
bewust kan maken, geef je ze veerkracht en weerbaarheid. Dat is ster(k) onderwijs.  
 
Ik dank alle medewerkers van Ronduit die zich daarvoor elke dag met tomeloze energie en betrokkenheid inzetten.  
 
Jan Zijp, bestuurder 
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1. Het schoolbestuur 

 

1.1. Organisatie 
 

1.1.1. Contactgegevens 

 

Naam schoolbestuur Stichting Ronduit 

Bestuursnummer 42514 

Adres Havinghastraat 22, 1817 
DA Alkmaar 

Telefoonnummer  072-514 78 30 

Email info@ronduitonderwijs.nl 

Website www.ronduitonderwijs.nl 

 

1.1.2. Overzicht scholen 

 

 

Voor meer informatie: Onze scholen 

 

1.1.3. Contactpersoon 
 

Met vragen naar aanleiding van dit bestuursverslag kan contact worden opgenomen met 

Naam contactpersoon Dhr. Jan Zijp 

Functie Bestuurder 

Telefoonnummer 072-514 78 30 

 

  

https://www.ronduitonderwijs.nl/onze-organisatie/onze-scholen/
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1.1.4. Juridische - en organisatiestructuur  
 

De organisatiestructuur van Stichting Ronduit: 

 

 

 

 

 

 

1.1.5 Governance Code 
 

Stichting Ronduit is ingericht en werkt conform de Code Goed Bestuur. In 2018 is besloten tot het herstructureren van het 

bestuursbureau teneinde de managementtaken t.a.v. de bedrijfsvoering/ kwaliteitszorg en de bestuurstaken beter te 

scheiden. Hiertoe is er in 2018 een directeur Onderwijs & Kwaliteit aangesteld. In 2019 is de herstructurering afgerond 

met de aanstelling van de directeur Bedrijfsvoering. Beide directeuren zijn belast met de dagelijkse aansturing van het 

bestuursbureau en de werkprocessen. De bestuurder kan zich hierdoor volledig richten op het besturen van de stichting. 

In het Managementstatuut Directeur-bestuurder–directeuren (2019-N044MM) is bovenstaande vastgelegd. 
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1.1.6  Raad van Toezicht 
 

De Code Goed Bestuur benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht binnen 

organisaties voor primair onderwijs. Bij Stichting Ronduit is er sprake van een functionele scheiding van Bestuur en 

Intern Toezicht. De functie van bestuur ligt bij de directeur-bestuurder en de functie van intern toezicht bij de Raad van 

Toezicht. Het bestuur van Stichting Ronduit wordt gevormd door: 

Naam  Jan Zijp 

Functie  Bestuurder 

Nevenfuncties (betaald en onbetaald) Voorzitter Stichting voor bejaardenwoningen “Sint 
Joseph 

Aandachtsgebied en/of commissies (optioneel) Lid Auditcommissie / Lid Onderwijscommissie 

 

De leden van het intern toezichtsorgaan, onze Raad van Toezicht (RvT) zijn: 

Naam  Robbert Jan Piet 

Functie  Voorzitter / Op voordracht ouders GMR 

Nevenfuncties (betaald en onbetaald) Zie verslag. 
Aandachtsgebied en/of commissies (optioneel) Huisvesting algemeen en politiek/bestuurlijke 

contacten. Voorzitter Remuneratiecommissie en lid 
Onderwijscommissie.   

Termijn 2e Januari 2018 tot januari 2022 
1e Januari 2014 tot januari 2018 

 

Naam  Frank Sengers 

Functie  Lid, vicevoorzitter / Op voordracht GMR als geheel 

Nevenfuncties (betaald en onbetaald) Zie verslag. 
Aandachtsgebied en/of commissies (optioneel) Onderwijskundige  

Voorzitter Onderwijscommissie 

Termijn 2e Januari 2018 tot januari 2022 
1e Januari 2015 tot januari 2018 

 

Naam  Richard Liefting 

Functie  Lid / Op voordracht RvT 

Nevenfuncties (betaald en onbetaald) Zie verslag. 
Aandachtsgebied en/of commissies (optioneel) Financieel 

Voorzitter Auditcommissie 

Termijn 2e Januari 2018 tot januari 2022 
1e Januari 2015 tot januari 2018 

 

Naam  Suzanne den Dulk – Winder 

Functie  Lid / Op voordracht ouders GMR 

Nevenfuncties (betaald en onbetaald) Zie verslag. 
Aandachtsgebied en/of commissies (optioneel) Huisvesting, financiën en lokale politieke-/bestuurlijke 

contacten.  
Lid Auditcommissie. 

Termijn 2e Januari 2020 tot januari 2024 
1e Januari 2016 tot januari 2020 

 

Naam  Door Nubé 

Functie  Lid / Op voordracht RvT 

Nevenfuncties (betaald en onbetaald) Zie verslag. 
Aandachtsgebied en/of commissies (optioneel) Lid Remuneratiecommissie  

Termijn 1e Januari 2019 tot januari 2023 
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Jaarverslag van de RvT  

De Raad van Toezicht van de Stichting Ronduit had in 2019 de volgende samenstelling (inclusief de vermelding van de 
nevenfuncties): 
 
-Robbert Jan Piet, voorzitter. Aandachtsgebieden huisvesting algemeen en politiek/bestuurlijke contacten algemeen. 
Voorzitter Remuneratiecommissie en lid Onderwijscommissie.  Daarnaast eigenaar Duurzaam Bourgondisch: wijnimporteur 
en organisator wijnproeverijen.  Sinds 1 september 2019 tevens lid Raad van Toezicht Stichting Allure, Openbaar Primair 
Onderwijs in Koggenland, Opmeer en Medemblik  In de toepassing van artikel 24 uit de Code:  geen potentieel 
tegenstrijdige belangen; 
 
-Frank Sengers, vicevoorzitter. Aandachtgebied: onderwijs. Voorzitter Onderwijscommissie. Daarnaast onderwijskundige 
en zelfstandig ondernemer onder de naam Sengers Onderwijsmanagement en Advies (= Frank Sengers Beheer BV). Vanuit 
dit bedrijf mede eigenaar en bestuurder van de School voor Antroposofische Kinderopvang (= Lemniscaat Educatie BV) 
en bestuurder van de hiermee samenwerkende Stichting Vrij Beroepsonderwijs. Daarnaast lid van de Raad van Toezicht 
van Impuls Kinderopvang in Amsterdam. In de toepassing van artikel 24 uit de Code: geen potentieel tegenstrijdige 
belangen; 
 
-Richard Liefting, lid. Aandachtsgebied: financiën. Voorzitter Auditcommissie. Daarnaast :   Directeur bedrijfsvoering van 
het Regio College te Zaandam en eigenaar Liefting interim management, advies & coaching,  lid Raad van Toezicht en 
voorzitter van de Auditcommissie van Stichting Het Baken Almere, lid Raad van Toezicht Magentazorg en secretaris van 
de Supportersvereniging AZ (onbezoldigd). In de toepassing van artikel 24 uit de Code: geen potentieel tegenstrijdige 
belangen;  
 
-Suzanne den Dulk - Winder , lid.  Aandachtsgebieden: huisvesting, financiën en lokale politieke-/bestuurlijke contacten. 
Lid Auditcommissie. Daarnaast algemeen directeur ESPEQ Opleidingsbedrijven, voorzitter Vrijwilligerscentrale Regio 
Alkmaar (onbezoldigd), lid bezwaarschriftencommissie Personele Aangelegenheden Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord, lid Regionale Scouting en Selectie commissie NH van de VVD. In de toepassing van artikel 24 uit de Code: 
potentieel kunnen de belangen van Espeq en Ronduit  tegenstrijdig zijn.  Momenteel huurt Ronduit bedrijfsruimten van 
ESPEQ, doch de regeling hiervan is gedelegeerd en dateert van voor de indiensttreding van mevrouw Den Dulk bij ESPEQ 
en haar lidmaatschap van onze RvT. Daarnaast is er vanuit ESPEQ overleg met ons VSO-onderdeel Het Werk, over een 
mogelijke inhoudelijke samenwerking/ondersteuning.  Op dit punt neemt de heer Piet mevrouw den Dulk-Winder waar. 
Als Raad blijven wij met elkaar de onafhankelijkheid van een ieder monitoren. Voor het overige in de toepassing van artikel 
24 uit de Code: geen potentieel tegenstrijdige belangen; 
 
-Door Nubé, lid. Aandachtsgebieden: zorg en HRM. Lid Remuneratiecommissie. Daarnaast directeur bij het ROC Nova 
College en lid Raad van Commissarissen Incluzio Hollands Kroon. In de toepassing van artikel 24 uit de Code: geen 
potentieel tegenstrijdige belangen. 
 
Toezicht 2019 
Als specifiek thema voor 2019 heeft de RvT gekozen voor “strategisch personeelsbeleid”, als zijnde een essentieel 
onderdeel van ons toezicht op de onderwijskwaliteit.  Dit is een doorlopend terugkerend thema geweest in de plenaire 
RvT-vergaderingen, ook met de komst van een nieuw hoofd HRM. 
 
In 2019 bleek wederom dat er thema’s zijn die zich van buiten aan ons opdringen. Vanuit onze maatschappelijke functie 
als interne toezichthouders in het openbaar onderwijs citeren wij uit een recente brief van het Ministerie voor VWS: “De 
overdracht van de jeugdzorg aan gemeenten heeft vooral voor kinderen met complexe problemen tot veel problemen 
geleid.” Wij stellen vast dat dit mede komt doordat er geen link wordt gelegd door de verantwoordelijken met het onderwijs 
voor deze jongeren. Het belang daarvan juist voor hen lijkt onvoldoende herkend. 
 
Tevens bleef de Vroonermeerschool en dan met name de huisvesting ervan, een doorlopend onderwerp van aandacht 
voor ons, in een wijk die voor het grootste deel al ontwikkeld is. Met de toekenning van noodlokalen, vooruitlopend op de 
definitieve gezamenlijke huisvesting in deze wijk, hopen wij dat Ronduit en het team van de Vroonermeerschool zich weer 
volledig op de kerntaak kunnen richten.  
 
In 2019 hebben wij grote hoeveelheden nieuw geplande woningen in ons activiteitengebied voorbij zien komen. Vanuit 
onze maatschappelijke functie pleiten wij voor het vroeg in het wijkontwikkelingsproces realiseren van duurzame school- 
en kinderopvangvoorzieningen, die gebouwd zijn op de groei. 
 
Wij hebben toezicht gehouden op de  verdere ontwikkeling van een eenduidig, transparant, toezichtsysteem op de 
onderwijskwaliteit  en hebben daar, met name in de Onderwijscommissie onze bijdrage aan geleverd. De auditcommissie 
is flink aan de slag geweest in de begeleiding van de financiële bijsturing, die eind 2018 is ingezet en heeft daar strak 
toezicht op uitgeoefend. De financiële situatie vormde aanleiding om te zoeken naar instrumenten om beter grip en inzicht 
te krijgen. Binnen de Auditcommissie zijn afspraken gemaakt over meer en andere rapportages. 
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De zelfevaluatie, onder leiding van ons nieuwe lid Door Nubé, in het najaar leidde tot extra aandacht voor de soft skills in 

de RvT, onder de vermelding dat het teamwork steeds beter loopt. Later in het jaar is besloten, gelet op de relatie met 
onze gezamenlijke uitgangspunten van het toezicht, om een extern begeleide training te organiseren die zich volledig richt 
op de totstandkoming van een toezichtvisie, de bijstelling van zowel ons toezichtkader en de jaaragenda en vooral ook 
aan de daar mee samenhangende soft skills. Als ambitie voor 2020 hebben wij uitgesproken dat wij voor de zomervakantie 
met betrekking tot ons toezicht “de basis op orde” willen krijgen, waarover wij ook in VTOI-NVTK-verband hebben 
meegesproken. 
 
Qua externe activiteiten hebben de leden van de Raad van Toezicht het jaarcongres van de VTOI-NVTK bijgewoond en 
aan de workshops meegedaan.  Robbert Jan Piet heeft ook deelgenomen aan de najaar bijeenkomst van deze organisatie. 
Suzanne den Dulk-Winder heeft met Robbert Jan Piet, Frank Sengers en de bestuurder overleg gehad met de Alkmaarse 
wethouder van Onderwijs en de delegatie van het SAKS. 
Verdere professionalisering van onze toezichthouders blijft een zeer belangrijk onderwerp. Onze RvT heeft dit in 2019 met 
name gedaan door: 

a. het bijhouden van de vakliteratuur, gedurende gemiddeld een uur per week; 
b. het reeds genoemde bezoek van het jaarlijkse VTOI-congres plus deelname aan de workshops over relevante 

ontwikkelingen voor toezichthouders in onderwijsland; 
c. deelname  aan andere VTOI-activiteiten als  expertcommissies (vz); 

Qua schoolbezoeken zijn dit jaar de Vroonermeerschool, de Zes Wielen  (locatie Saturnusstraat), de Cocon, alsmede de 
Spinaker-locaties Den Helder, Alkmaar en Heerhugowaard bezocht. 
2019 was het tweede jaar dat Astrium Accountants als onze accountant heeft gefunctioneerd. De samenwerking wordt 
door zowel de organisatie, als onze Auditcommissie, als de voltallige RvT als positief ervaren.  
 
In 2018 verliep het in 2016 afgesproken  honorering besluit ten aanzien van de toezichthouders van de Stichting Ronduit. 
Binnen de VTOI is er een nieuwe honoreringsleiddraad overeengekomen.  Deze is echter dusdanig ruim en vrijblijvend 
geformuleerd, dat wij besloten hebben het in 2016 genomen honoreringsbesluit voor de jaren 2018, 2019 en 2020 te 
verlengen, echter wel aangevuld met een indexering conform de CAO-Bestuurders-PO, gerelateerd aan onze landelijk 
geschatte ureninzet. Het voorgenomen besluit daartoe is indertijd  vooraf gedeeld met de GMR. Vanzelfsprekend blijft dit 
zeer ruim binnen de normen van WNT. 
De Stichting Ronduit past als governance-code de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs 2017 van de PO-Raad, 
aangevuld met de handreikingen van de VTOI/NVTK, toe.  
 
De raad van toezicht heeft de voor Ronduit van toepassing zijnde WNT norm 2019 aan de hand van complexiteitspunten 
goedgekeurd op 14 oktober 2019. 
 
De Raad van Toezicht van de Stichting Ronduit kende in 2019 de volgende commissies: 

a. De Auditcommissie, met als hoofdtaak de advisering van de gehele Raad van Toezicht over de belangrijke 
financiële stukken en het eerste lijn contact met de accountants; 

b. De Remuneratiecommissie, met als hoofdtaak de advisering van de gehele Raad van Toezicht betreffende de 
werkgeversfunctie met betrekking tot het bestuur en de interne organisatie van het toezicht; 

c. De Onderwijscommissie, met als hoofdtaak de advisering van de gehele Raad van Toezicht aangaande het 
toezicht op de onderwijskwaliteit binnen de Ronduit-organisatie. 

 
De raad van toezicht heeft de jaarstukken van 2018 besproken en goedgekeurd op 25 juni 2019. 
De raad van toezicht heeft op 19 december 2019 de meerjaren begroting 2020-2023 en in de meerjarenbegroting 
opgenomen continuïteitsparagraaf goedgekeurd.  
 
De Wet Versterking Bestuurskracht schrijft jaarlijks minimaal twee overleggen voor met de GMR. Bij Ronduit vond er al 
veel vaker overleg plaats dan deze twee keer. Naast het veelvuldige bezoek van GMR-vergadering door leden van onze 
Raad is er in februari 2019 een gezamenlijke themabijeenkomst belegd over het Voortgezet Speciaal Onderwijs in Ronduit-
verband.  Deze bijeenkomst en de veelvuldige contacten onderling leiden tot meer inzicht in elkaars werkterreinen en de 
diverse opvattingen binnen de geledingen. 
 
Vanuit onze maatschappelijke functie blijven wij, intern en extern, aandacht vragen voor samenwerking  met andere 
onderwijsorganisaties, kinderopvangorganisaties, gemeenten en andere externe partners. Wij blijven hierbij echter mede 
afhankelijk van het enthousiasme van deze andere organisaties om tot samenwerking te komen. 
 
Doelmatigheid 
Als raad van toezicht van de Stichting Ronduit toetsen wij de relatie tussen de ingezette middelen en de (onderwijs) 

opbrengsten die met de ingezette middelen worden behaald. Onderwijs is in onze ogen doelmatig als de doelen tegen zo 

laag mogelijke kosten worden gehaald of als het geld tot zo hoog mogelijke prestaties leidt. Een causale relatie tussen 

inspanningen en middelen aan de ene kant en onderwijskwaliteit en onderwijsopbrengsten aan de andere kant is niet 

eenvoudig aan te tonen.  
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Wij geven aan onze toetsing op de doelmatigheid invulling door:  

1. Periodieke gesprekken met de bestuurder;  

2. Tenminste twee maal per jaar een gesprek/bijeenkomst met de GMR en de geledingen daarin;  

3. De financiële meerjarenbegroting en achterliggende onderbouwingen jaarlijks te beoordelen en goed te keuren;  

4. De financiële performance (uitputting versus begroting) te monitoren aan de hand van door de schoolleiding 

aangeleverde tussentijdse sturingsinformatie;  

5. Jaarlijks kennisnemen van het externe financiële benchmarkonderzoek van Vensters en de analyse van de bestuurder 

van deze benchmark bespreken; 

6. De uitkomsten van de interne audits en testen op de onderwijskwaliteit te beoordelen en uit te dagen tot de 

verbetering ervan (met name binnen de Onderwijscommissie); 

7. Monitoring op de realisatie in het instellingsplan/strategisch beleidsplan afgesproken prestatie indicatoren;  

8. Kennis te nemen van (formele) klachten van leerlingen/ouders is de reactie van de school;  

9. Het beoordelen van rapportages van de Inspectie van het Onderwijs over de onderwijskwaliteit en daarin afgesproken 

(verbeter) maatregelen;  

10. Werkbezoeken op de verschillende locaties te organiseren; 

11. Kennisontwikkeling en uitwisseling in koepelorganisaties  en andere overlegorganisaties.  

12. Bevindingen en rapportages van de controlerend accountant te beoordelen.  

 

Voor zover wij kunnen beoordelen vanuit onze toezichthoudende rol zijn wij van mening dat de schoolleiding onderwijs 

middelen doelmatig inzet. Dit oordeel wordt onderbouwd met:  

1. Positieve feedback over de onderwijskwaliteit van ouders, kinderen en toezichthouders;  

2. Innoverende en vernieuwende onderwijsconcepten (o.a. digitalisering en gepersonaliseerd leren);  

3. De afhandeling van de klachten;  

4. De beleidsrijke meerjarenbegroting;  

5. Toereikende financiële positie op basis van signaleringswaardes Inspectie van het Onderwijs.  

De komende jaren blijven wij er op toe zien dat de schoolleiding maatregelen neemt die de doelmatigheid bevorderen. 

Om de schoolleiding hierin optimaal te ondersteunen worden de komende periode verbeterde afspraken gemaakt over te 

realiseren doelstellingen/prestaties inclusief de wijze waarop de schoolleiding de realisatie hiervan (tussentijds) aantoont. 

De primaire aansturing hiervan geschiedt door de Auditcommissie. 

Wij hebben met de bestuurder afgesproken om de interne en externe rapportages, indien mogelijk, verder uit te breiden 
met benchmarkgegevens en een analyse op te nemen over de verschillen tussen de kengetallen van Ronduit en de 
landelijke kengetallen. 
 
De Raad van Toezicht dankt iedereen voor de grote zorg en betrokkenheid bij de Stichting Ronduit en vertrouwt op de 
continuering hiervan, ten dienste van onze leerlingen. 
 
Robbert Jan Piet  
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1.1.7  (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad  
 
Over schoolspecifieke zaken voert de directeur van de school overleg met de Medezeggenschapsraad (MR). 
Schooloverstijgende zaken komen aan de orde in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De directeur-
bestuurder van Ronduit is gesprekspartner van de GMR. In elke medezeggenschapsraad is een personeelslid en een 
ouder vertegenwoordigd. De secretaris van de GMR maakt per schooljaar een jaarverslag. 
 
Kort jaarverslag GMR  
In schooljaar 2018-2019 hebben vijf vergaderingen van de GMR plaatsgevonden. Ook hebben we een themabijeenkomst 
gehad, op de Spinaker locatie het WERK. 
Het bestuur van de GMR heeft bestaan uit een voorzitter, secretaris, twee leden, vacant is de functie van een ouderlid. 
Het bestuur van Ronduit is het gehele schooljaar aanwezig geweest bij de vergaderingen van de GMR.   
 
De GMR heeft in dit schooljaar 18-19 ingestemd met: 

- Bestuursformatieplan 2019-2020 

- Managementstatuut,  

- Het Strategisch BeleidsPlan en bestuursbrief 

- Functiedifferentiatie 

- Herziene klachtenprocedure 

- Treasurystatuut 

 

1.2. Profiel  
 

1.2.1. Missie en visie 
 

 

We staan voor 
Een veilig fundament voor een leven lang leren 

 
We doen dit 

Ondernemend, met eigenaarschap en gericht op ontwikkeling en doel 
 

Voor 
De leerlingen van Ronduit met inzet van onze professionals in samenwerking  

met partners en omgeving 
 
Ronduit Onderwijs staat voor een veilig fundament voor een leven lang leren, zowel voor de leerlingen als de professionals. 
We doen dit ondernemend, met eigenaarschap en gericht op ontwikkeling en doel voor onze leerlingen met inzet van onze 
professionals in samenwerking met partners en omgeving. 
 
Ondernemend 
De kwaliteit van de samenleving wordt bepaald door ondernemende mensen. Zij bepalen de kwaliteit van de ondersteuning 
tot cultuur en van economie tot ICT. Dit wordt niet bevorderd door overlegstructuren, grote kantoren en computers, maar 
door mensen die de handen uit de mouwen steken en initiatieven nemen. Het bevorderen van een ondernemende houding 
draagt bij tot een actieve en kritische leefstijl, tot plezier in eigen kunnen en het ontwikkelen van talenten en kwaliteiten. 
Ondernemend gedrag bij kinderen en jongeren bevorderen we door hen in concrete en levensechte situaties te plaatsen. 
Ze sluiten aan bij de behoefte van jonge mensen om de wereld te verkennen en er deel van uit te maken. Ons onderwijs 

is uitdagend en interessant, zodat de leermotivatie wordt versterkt en de school een onvergetelijke leef- en werkplek is. 
De leerlingen kunnen de leerstof inzetten in activiteiten die voor hen van betekenis zijn. 
 
Eigenaarschap 
Welbevinden en betrokkenheid zijn voor ons de basis van goed onderwijs. Onderwijs dat betekenis heeft, zorgt voor hogere 
betrokkenheid en motivatie en is een voedingsbodem voor eigenaarschap. Iemand die eigenaarschap toont, neemt actief 
verantwoordelijkheid om kansen ten volle te benutten en/of problemen op te lossen. Dat is essentieel in onze 
kennissamenleving. 
Eigenaarschap bij leerlingen vraagt in de school om een voortdurende reflectie met de kinderen. Wat hebben we gedaan? 
Was het van goede kwaliteit? Zou het beter kunnen? Wat zijn de consequenties van ons handelen? Zullen we het een 
tweede keer op dezelfde wijze doen? Welke tips zouden we graag aan anderen willen geven? 
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Op onze scholen maken de leerlingen zich de leerstof eigen door ze zelf een rol te geven in de vergaring en de verwerking 

ervan. Onze scholen zijn een rijke leeromgeving waar kinderen en jongeren eigenaar (leren te) zijn van hun ontwikkeling 
en waar normen en waarden als vanzelfsprekend worden geleerd en door professionals worden voorgeleefd. 
 
Gericht op ontwikkeling en doel  
Ondernemingszin en eigenaarschap zijn de ingrediënten voor een maximaal leerrendement. Op onze scholen kunnen de 
leerlingen het niveau bereiken dat bij hen past. Het gaat bij elke leerling om het verleggen van grenzen, om vol te houden 
een gewenst doel te bereiken, om discipline en om vertrouwen in eigen kunnen. 
Op onze scholen zijn leerlingen trots op wat ze kunnen en laten dat graag aan anderen zien. Het maximaal bereikbare zal 
bij elke leerling anders worden geformuleerd. We stimuleren leerlingen het maximale uit zichzelf te halen en de lat voor 
zichzelf hoog te leggen.  
Het streven naar een hoog leerrendement, op welk gebied dan ook, is de sleutel tot talentontwikkeling. 
 
De Ronduitscholen vullen deze kernwaarden op een eigen wijze in. Elke school profileert zich. Het gekozen profiel hangt 
samen met de ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen van de school, de opvattingen van de ouders, de eisen van de 
samenleving en de mogelijkheden van de professionals. Een schoolprofiel doet ertoe. Het biedt een specifieke groep van 
leerlingen optimale ontwikkelingskansen. Het profiel vergroot de herkenbaarheid van de school. Ouders weten wat ze 
kunnen verwachten en zijn in staat om de beste school voor hun kinderen te kiezen.  
 

1.2.2. Strategisch Beleidsplan 2019-2023 en onze kernactiviteiten 
 

Op basis van onze missie en visie hebben we in het strategisch beleidsplan zes ambities opgenomen. Ze geven de focus 

en onze bestuurlijke kernactiviteiten weer van de aankomende jaren.  

 Sociaal veilige school 

 Fundament op orde 

 Breed en bekend onderwijsaanbod (talentontwikkeling) 

 Welbevinden en professionalisering personeelsleden 

 Dekkend netwerk in de regio 
 Duurzaamheid  

 

Het volledige Strategisch Beleidsplan 2019-2023 is te raadplegen: Strategisch Beleidsplan 2019-2023  

https://stichtingronduit-live-942773c409d74a56b-ee9ae06.divio-media.net/filer_public/71/a2/71a2a9ea-fb2f-4c9f-b583-58781dd8c88e/2019-n097mm_strategisch_beleidsplan_2019-2023_ronduit.pdf
A030124
Placed Image



13 
 

1.2.3. Toegankelijkheid en toelating 

 

 

1.3. Dialoog 
 
Partijen 
Het inrichten van de horizontale dialoog is een van de kernthema's bij goed bestuur in het primair onderwijs. Onder 
'horizontale dialoog' verstaan we de manier waarop bestuur en onze scholen contact onderhouden met externe partners, 
zoals ouders, kinderopvang, samenwerkingsverbanden, zorgpartners.  
  
De term dialoog nemen we serieus. Door met interne en externe betrokkenen te toetsen of we de goede dingen doen en 
door anderen te raadplegen ontvangen we waardevolle input. Deze draagt bij tot het bepalen van de koers van Ronduit 
en van onze individuele scholen. We sluiten op deze manier met onze strategie en jaarplannen beter aan bij de wensen 
van de gemeenschap en we versterken daarmee ons maatschappelijk draagvlak.  
 
Dialoog met ouders  
De dialoog met ouders vindt plaats via de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad. Via de Medezeggenschapsraad 
hebben ouders invloed op het eigen schoolbeleid en via de GMR op het bestuursbeleid. Daarnaast vindt op school vindt 
de horizontale dialoog plaats door middel van nieuwsbrieven, ouderavonden, informatieavonden en inzet 
van social media.   
 
Kinderopvang   
We onderhouden nauwe contacten met kinderopvangorganisaties en gemeenten. Met elkaar verkennen we de 
ontwikkelingen richting integrale kindcentra (IKC) en stemmen we onze samenwerking af.  
 
Overige partijen 
Er wordt vanzelfsprekend een belangrijke dialoog op gang gehouden door de contacten die er zijn met de organisaties 
waarmee we samenwerken. Enkele voorbeelden van samenwerking:  
 Vanuit De Spinaker is er intensieve samenwerking met leerwerk bedrijven.  
 Met jeugdzorginstellingen Parlan en Horizon werkt De Spinaker aan een passend programma voor leerlingen in tijdelijk 

gesloten jeugdzorg.  
 Met Triversum is een onderwijsprogramma ontwikkeld voor leerlingen met ernstige psychiatrische problematiek die 

tijdelijk niet meer thuis kunnen verblijven. Het afgelopen jaar is er intensief overlegd over de terugloop van het aantal 
leerlingen bij Triversum en de aanpassing die dit vraagt voor het onderwijsprogramma van de SO-groepen van De 
Spinaker.  

 We werken samen met De Waaier, een schakelvoorziening voor leerlingen die uit het buitenland komen. De leerlingen 
volgen hier een jaar een intensief taalprogramma waarna ze doorstromen naar het regulier onderwijs.  

 In kader van de Brede school zijn er diverse samenwerkingen met opvang- en zorginstellingen, sport- en 
cultuuraanbieders.  

 Vanuit programma ‘talentmanagement’ werken we samen met Inholland voor de opleiding tot schoolcoach. Het 
afgelopen jaar zijn de contacten op directie- en bestuursniveau van de Pabo van Inholland aangetrokken en 
voorbereidingen getroffen voor zogenaamde Opleiders in School binnen Ronduit en afspraken gemaakt voor een 
betere instroom van stagiaires en LIO-studenten. Ook met het ROC Horizoncollege zijn contacten gelegd voor de 
instroom van onderwijsassistenten. Voor het kweekvijvertraject en schoolleidersopleiding bleven 
we samenwerken met Stichting Flore en Nederlandse School voor Onderwijsmanagement.  

Een belangrijke partner vindt Ronduit in de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in de regio’s Alkmaar, Hoorn, 

Alkmaar en Den Helder. In samenspraak met hen ontwerpen we arrangementen voor leerlingen die extra ondersteuning 

nodig hebben. Voorbeelden van intensieve arrangementen zijn het Symbiosetraject voor leerlingen op het VO 

 Iedereen is welkom. Onze scholen staan open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, 
politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.  

 Iedereen is benoembaar ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of 
seksuele geaardheid.  

 Wij gaan uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en 
medewerkers.  

 Wij besteden actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke 
waarden.  

 Wij betrekken leerlingen, ouders en medewerkers actief bij de besluitvorming over doelstellingen en 
werkomstandigheden.  

 Wij bieden de gelegenheid om godsdienstig of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te volgen. 
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Willem Blaeu en De Spinaker VSO. Voor De Spinaker SO zijn diverse arrangementen voor jonge kinderen gestart, ook in 

samenwerking met Parlan. Met Stichting Landzijde en het SWV PO is in 2019 een vervolg gegeven aan het 

pilotarrangement Buitengewoon Leren waarbij een kleine groep leerlingen met zeer grote 

ondersteuningsbehoefte onderwijs krijgt op een zorgboerderij.  

 
Klachtenbehandeling 

Klachten worden zoveel mogelijk behandeld volgens de vastgestelde procedures. Klachten worden zoveel mogelijk 

behandeld volgens de vastgestelde procedure. In de notitie ‘Klachten en andere problemen - Wat kunnen wij en u 
doen?’ staat de route beschreven voor afhandeling van problemen en klachten voordat deze terechtkomen bij de 
Landelijke Klachtencommissie www.onderwijsgeschillen.nl. Het uitgangspunt is dat klachten en problemen worden 

opgelost op de plek waar ze zijn ontstaan. 
Hoeveel klachten en meldingen zijn er in 2019 binnengekomen? 

 
2 x Docent klaagt over functioneren leidinggevende Interne vertrouwenspersoon 

1 x Ouder/kind klaagt over omgangsvormen van docent Interne vertrouwenspersoon 

1 x Docent klaagt over omgangsvorm docent t.o.v. andere collega's Interne vertrouwenspersoon 

1 x Seksuele intimidatie Externe vertrouwenspersoon 

9 x Agressie en geweld Externe vertrouwenspersoon 

1 x Pesten Externe vertrouwenspersoon 

7 x Onderwijskundig Externe vertrouwenspersonen 

6 x School-organisatorisch Externe vertrouwenspersonen 

 
Onderzoek en ontwikkeling 
Binnen onze organisatie worden geen werkzaamheden verricht op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. 
 
Externe audits 
Over het verslagjaar rapporteert de accountant aan de bestuurder en de Raad van Toezicht. Hij legt zijn bevindingen vast 
in een accountantsverslag en in een managementletter. Beide worden besproken in de vergadering van de Raad van 
Toezicht waarin tevens de jaarrekening wordt vastgesteld. 

 
 
 

  

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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2. Verantwoording beleid 
 
Het strategisch beleidsplan neemt in de structuur van de beleidsdocumenten en de plancyclus een centrale plaats in. Het 

strategisch beleidsplan vormt de kaders voor het beleid van onze organisatie en verwoordt onze ambities voor de langere 

termijn. De opgenomen ambities krijgen een jaarlijkse vertaling naar de Bestuursbrief waarin de bestuurlijke kaders worden 

gegeven. Jaarlijkse plannen specificeren de geformuleerde ambities en beschrijven de activiteiten om ze te realiseren. De 

evaluatie van het uitgevoerde beleid vindt jaarlijks plaats en wordt opgenomen in de Bestuursupdate. Om de strategie en 

besturing van de organisatie te ondersteunen werken we volgens de PDCA (Plan-Do-Check-Act)-cyclus.  

 

2.1. Onderwijs & Kwaliteit 

 

2.1.1. Onderwijskwaliteit 

 
De basis van goed onderwijs bestaat voor ons uit welbevinden en betrokkenheid. Onze leerlingen zijn optimaal betrokken 

bij hun leerproces, want dan is het leereffect het grootst.  

Op onze scholen werken kinderen en jongeren aan hun talenten. Ze ontdekken wat ze kunnen, leuk vinden en waarvan 

ze energie krijgen. Iedere leerling krijgt passend en uitdagend onderwijs gericht op kansen en mogelijkheden aansluitend 

bij zijn/haar beleving en (onderwijs)behoeften. 

Op onze scholen oefenen kinderen en jongeren in veiligheid wat ze later nodig hebben in de samenleving. We stimuleren 

leerlingen om zelfredzaam te zijn. Ze leren toekomstgericht en bewust te denken en handelen ten aanzien van onze 

omgeving, natuur en milieu. 

We leggen voor kinderen en jongeren de basis om hen naar werk te begeleid als werknemer of ondernemer en hen als 

burger volwaardig deel te laten uitmaken van de samenleving. Om dit te bewerkstelligen geven we de benodigde kennis 

en vaardigheden mee. 

 

Om zicht te houden op de onderwijskwaliteit zetten we de volgende onderdelen in: 

 Aan de start van ieder schooljaar worden er startgesprekken binnen het (speciaal) basisonderwijs gevoerd. 
 Er worden schoolontwikkelgesprekken met directeuren (V)SO gevoerd 
 We monitoren de onderwijsresultaten tussentijds van het schooljaar en aan het einde van het schooljaar. 
 Eén keer in de twee jaar monitoren we de tevredenheid van leerlingen, ouders en personeel. 
 Ieder jaar monitoren we de sociale veiligheid van de leerlingen van onze scholen. 

 We stellen een rapportage op met de bevindingen van de inspectie. 
 Terugkoppeling van collegiale consultatie, Dalton- en Montessori visitatie en begeleide zelfevaluatie (VSO). 
 Jaarlijkse controle op de kwaliteitsdocumenten (veiligheidsplan, schoolplan, jaarplan, jaarverslag, 

schoolondersteuningsprofiel). 
 Tijdens besprekingen van kenniskringen/netwerken en tussentijdse schoolbezoeken en gesprekken met diverse 

personeelsleden krijgen we waardevolle informatie over de stand van zaken van de onderwijskwaliteit van de 
scholen. 

 
We werken op verschillende manieren gericht aan de onderwijskwaliteit: 

 Twee modellen liggen ten grondslag aan onze werkwijze: het INK-model (aangepast aan het onderwijs) en de 
PDCA-cyclus (het leren en verbeteren). 

 Er worden kenniskringen/netwerken vanuit de afdeling Onderwijs & Kwaliteit georganiseerd, gericht op 
onderwijskwaliteit. 

 Er worden thema-overleggen, gericht op onderwijsinhoudelijke onderwerpen, gepland voor de directeuren. 
 Er worden studiedagen en studiereizen georganiseerd. 
 De monitoring van de opbrengsten en de inspectierapportage worden besproken met directies en zo mogelijk 

ook in aanwezigheid van de intern begeleiders (IB’ers) of ondersteuningscoördinatoren. 
 Er vindt collegiale consultatie plaats in het primair onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs 

gericht op specifieke ontwikkelvragen vanuit de scholen. 
 VSO-scholen nemen deel aan begeleide zelfevaluaties op basis van een onderzoeksvraag. Deze begeleide 

zelfevaluaties worden verzorgd door het Samenwerkingsverband met een externe moderator en een getrainde 
moderator van Stichting Ronduit. 

 In de Ronduit Academie wordt aanbod gepland dat aansluit bij het strategisch beleid van Ronduit ten aanzien 
van onderwijsontwikkeling en professionalisering. 

Het bestuur verantwoordt zich over de onderwijskwaliteit middels een kwaliteitscyclus. Op geplande momenten in het jaar 
worden er rapportages opgesteld op basis van informatie uit bovenstaande overlegvormen e.d. Deze rapportages worden 
besproken met de RvT en de GMR.  
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2.1.2. Doelen en resultaten 

 

Ster(k) onderwijs 
DOELSTELLING:  

 
RESULTATEN: 

 
TOELICHTING: 

 Kwaliteitscyclus en 
schoolontwikkelingsprofiel 
geïmplementeerd in 
(voortgezet) speciaal- en 
basisonderwijs en 
zichtbaar op A4. 

 Directie Onderwijs & 
Kwaliteit is hiermee 
bezig. Er dient nog een 
afspraak met een 
externe partner gemaakt 
te worden i.v.m. 
vormgeving. 

Een onderdeel van de kwaliteitscyclus is het 
schoolontwikkelgesprek met directeuren en het 
bestuurskantoor. De VSO-locaties zijn allemaal aan 
bod gekomen. De overige scholen binnen Ronduit 
zijn bezocht door de afdeling O&K om te 
inventariseren welke ondersteuningsvragen er 
liggen op het gebied van Onderwijs & Kwaliteit. 

 Onderwijskwaliteit van 
scholen is op orde en 
resulteert in een 
voldoende van de 
inspectie. 

 Onze scholen hebben 
allemaal een voldoende 
beoordeling van de 
inspectie.  

 https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/ 

 75% van onze 
basisscholen voldoet aan 
de gestelde norm van de 
inspectie t.a.v. de 
eindresultaten. 

 92% van de scholen 
voldoet aan de gestelde 
norm ten aanzien van de 
eindresultaten in het 
schooljaar 208-2019. Eén 
school heeft deze norm 
niet behaald.  

 Het bestuur was door de school op de hoogte 
gesteld van de te verwachten lage score op de 
eindresultaten bij deze kleine groep 8 met een 
hoog percentage leerlingen dat extra 
ondersteuning nodig heeft. De leerlingen 
hebben resultaten behaald passend bij de 
gestelde ambities. Dit heeft verder geen 
invloed op de beoordeling van de inspectie 
m.b.t. de onderwijskwaliteit. 

 75% van onze 
(voortgezet) speciaal 
onderwijs scholen heeft 
van de drie 
opeenvolgende jaren, 1x 
geen risico van de 
inspectie. 

 66 % van de scholen 
voldoet aan de gestelde 
norm ten aanzien van de 
prestatieanalyse in het 
schooljaar 208-2019. 
Twee van de zes scholen 
heeft deze norm niet 
behaald. 

 Wel basisarrangement: 
https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/ 

 

2.1.3 Onderwijsresultaten 
 
Onderwijsresultaten (speciaal) basisonderwijs 
Zie voor de onderwijsresultaten van onze basisscholen: https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/  
Op Ronduitniveau hebben we een iets hoger schoolgemiddelde dan landelijk gezien. Over het algemeen geldt dat we als 
bestuur gelijk opgaan met landelijke scores. De score op de eindtoets is qua bestuursgemiddelde met 0,5 verhoogd t.o.v. 
vorig jaar. 
 
Bijna alle scholen hebben de norm van de inspectie behaald. Eén afzonderlijk locatie en één school hebben in het schooljaar 
2018-2019 de norm niet behaald. Op de locaties die de inspectienorm niet behalen betreft dit een klein aantal leerlingen, 
waarvoor geldt dat, indien er meerdere leerlingen in de groep zitten die extra zorg nodig hebben, dit direct een groot 
effect kan hebben op de scores.  
Onderstaande tabellen geven inzicht in de referentieniveaus van de scholen op basis van de resultaten op de IEP Eindtoets. 
Met de eindtoets toetsen basisscholen of de leerlingen aan het einde van groep acht de vereiste referentieniveaus behaald 
hebben. Deze referentieniveaus zijn vanaf 2020-2021 de manier waarop de Inspectie van het Onderwijs de 
basisvaardigheden van leerlingen op het gebied van taal en rekenen beoordeelt. 

 
De inspectie kijkt in de beoordeling specifiek naar: 
o Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs een minimumniveau voor taal en rekenen 

behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de 
basisschool moeten behalen. 

o Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere niveau voor taal en rekenen 
behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk 
leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. 

 

 

https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/
https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/zoeken?onderwijstype=1&denominatie=2&woonplaats=alkmaar&presentatie=1&sortering=2
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De Cilinder, Bello en Vroonermeerschool zijn als nevenvestigingen niet opgenomen in bovenstaand overzicht.  
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Uitstroomgegevens groep 8 vanuit het speciaal basisonderwijs 

 

In het schooljaar 2018-2019 is er een hoger 
percentage leerlingen naar het VSO 
uitgestroomd dan in 2017-2018. Het merendeel 
van de leerlingen stroomt uit naar het 
Praktijkonderwijs. Opvallend is dat er ook een 
hoger percentage leerlingen uitstroomt met een 
advies VMBO-TL/HAVO. Dit sluit aan bij de 
constatering door het speciaal basisonderwijs 
dat er meer kinderen met een gemiddeld IQ en 
leerproblemen vanuit het regulier onderwijs 
worden verwezen naar het speciaal 
basisonderwijs.   

 
Onderwijsresultaten (Voortgezet) Speciaal Onderwijs 
De onderstaande tabellen schetsen een beeld van de einduitstroom van de leerlingen van het schooljaar 2018-2019 VSO-
regulier. Het toont de uitstroompercentages naar diverse bestemmingen: vervolgonderwijs (opgesplitst in VO en MBO), 
dagbesteding, arbeid, voortgezet speciaal onderwijs en overige bestemmingen. 
De grootste uitstroom uit het VSO-regulier gaat richting het middelbaar beroepsonderwijs, te weten 43%. De totale 
uitstroom naar een vorm van vervolgonderwijs (regulier vervolgonderwijs, VSO Vervolgonderwijs en MBO) is 70%. 

 

 

 
  

VSO 

Vervolgonderwijs

Overige 

bestemmingen

Totaal 

uitgestroomde 

leerlingen

VO MBO

 

VSO locaties regulier

100%

VSO De Spinaker, alle locaties

VSO De Spinaker, Alkmaar

VSO De Spinaker, Het BAP

VSO De Spinaker, Het WERK!

VSO De Spinaker, Den Helder

VSO De Spinaker, hoorn 24% 31% 20% 12% 0% 14%

6% 8% 0% 33% 100%

12% 64% 16% 4% 4%

100%

3% 40% 5% 31% 0% 21% 100%

8% 40% 44% 2% 4% 2%

43% 18% 13% 1% 16% 100%

Uitstroombestemmingen schooljaar 2018-2019 in percentages

Regulier vervolgonderwijs Arbeid Dagbesteding 

0% 100%

2% 50%

9%
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In onderstaande tabel zijn de uitstroombestemmingen van leerlingen van de VSO-locaties residentieel weergegeven in 

leerlingaantallen en uitstroompercentages. Het betreft de locaties VSO Alkmaar en Transferium.   
 

 

Bij de VSO-locaties die zijn gekoppeld aan een kliniek of gesloten jeugdzorg is een uitstroom naar het regulier 
vervolgonderwijs (31%) het hoogst.  
 
De onderstaande tabellen schetsen een beeld van de einduitstroom van de leerlingen van het schooljaar 2018-2019 SO-
regulier. Het toont de uitstroompercentages naar diverse bestemmingen: regulier primair onderwijs (PO/SBO), speciaal 
onderwijs, regulier voortgezet onderwijs, VSO-vervolgonderwijs, dagbesteding en overige bestemmingen. 
 
De grootste uitstroom uit het SO-regulier gaat richting het regulier primair onderwijs, te weten 34%. Van de uitgestroomde 
leerlingen in het SO stroomt een soortgelijke groep uit naar het VSO (31%).  
In het schooljaar 2018-2019 is sprake van een totale uitstroom naar een vorm van vervolgonderwijs (regulier primair 
onderwijs, regulier vervolgonderwijs, speciaal onderwijs en VSO Vervolgonderwijs). 

 

 

 

  

VSO Vervolg-

onderwijs

Overige 

bestemmingen

Totaal 

uitgestroomde  

leerlingen

VO MBO

20% 15% 16% 100%

VSO De Spinaker, Alkmaar

VSO De Spinaker, Transferium

VSO locaties residentieel

100%

64% 12% 16% 0% 4% 4% 100%

Uitstroombestemmingen schooljaar 2018-2019 in percentages

Vervolg-onderwijs Arbeid Dagbesteding 

VSO De Spinaker 31% 10% 17% 16% 14%

23% 9% 17%

13%

Regulier primair 

onderwijs 

(PO/SBO)

Speciaal 

onderwijs

Regulier 

voortgezetonderwijs

VSO 

Vervolgonderwijs

Overige 

bestemmingen

Totaal 

uitgestroomde 

leerlingen

SO De Spinaker, alle locaties 34% 20% 13% 34% 0% 0% 100%

SO Regio, Alkmaar 38% 14% 12% 36% 0% 0% 100%

SO locaties, regulier

SO Wijdenes, 100%

Uitstroombestemmingen schooljaar 2018-2019 in percentages

Dagbesteding 

21% 36% 14% 29% 0% 0%

SO locaties residentieel Regulier  primair 

onderwijs 

(PO/SBO)

Speciaal 

onderwijs

Regulier voortgezet 

onderwijs

VSO 

Vervolgonderwijs

Overige 

bestemmingen

Totaal 

uitgestroomde 

leerlingen

SO Kliniek, 

Alkmaar
100%

Uitstroombestemmingen schooljaar 2018-2019 in percentages

Dagbesteding 

55% 41% 0% 0% 0% 3%
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2.1.4 Inspectie 
 
Tijdens het verslagjaar 2019 hebben binnen Ronduit zes inspectiebezoeken plaatsgevonden: 

 Herstelonderzoek De Spinaker VSO, locatie Hoorn 
 Herstelonderzoek De Spinaker VSO, Locatie BAP 
 Kwaliteitsonderzoek De Spinaker VSO, locatie Het Werk 
 Nulmeting Onderwijs+ in Bakkum 
 Kwaliteitsonderzoek VVE De Fontein 
 Themaonderzoek Burgerschap De Fontein 

 
Alle onderzoeken hebben voor de scholen geleid tot een oordeel ‘voldoende’ van de inspectie. Dit geldt ook voor alle 
andere scholen binnen Ronduit. Alle scholen voldoen dus aan de basiskwaliteit van de inspectie. 
 
Ondanks de basiskwaliteit zijn er aspecten waarin onze scholen kunnen blijven ontwikkelingen. De belangrijkste 
bevindingen uit de rapportages van het VSO zijn gericht op de standaarden t.a.v. de onderwijsresultaten. Hier is het 
oordeel voor de OR1 Resultaten en OR2 Sociale en maatschappelijke competenties nog onvoldoende en de OR3 
Vervolgsucces kan beter. Deze bevindingen zijn met de directeuren besproken en worden dit jaar in thema overleggen 
opgenomen. Ook de kenniskring ondersteuningscoördinatoren van het VSO heeft de onderwijsresultaten als expliciet 

onderwerp om verder te ontwikkelen opgenomen. 
 
De bevindingen vanuit de onderzoeken bij De Fontein zijn niet zozeer gericht op aspecten die beter zouden kunnen, 
maar voornamelijk gericht op wat er reeds goed gaat en hebben niet geleid tot een onvoldoende op specifieke 
standaarden. 
 

2.1.5 Visitatie  
 
Tijdens het verslagjaar heeft er geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden. 

 

2.1.6 Passend onderwijs  

 

SWV Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland 

 
Doelen en ontwikkelingen 
Alle scholen hebben in het schoolondersteuningsprofiel beschreven wat zij kunnen bieden. Het doel van de Ronduitscholen 

is een zo preventief mogelijke inzet door een stevige ondersteuningsstructuur neer te zetten en een actiegerichtheid van 
de professionals op de ondersteuningsbehoeften van het kind. Dit doen wij door preventieve inzet geregisseerd door de 
IB’er, de inzet van onderwijsassistenten en het inrichten van kleinere klassen. Daarnaast formuleert de school schooleigen 
ambities ten aanzien van het bieden van passende ondersteuning (resultaten hiervan zijn terug te vinden in de 
jaarverslagen). 
 
Voor de toekomst wordt in gezamenlijkheid met externe instanties nagedacht over ‘onderwijs anders organiseren’ en de 
mogelijkheid om hiermee ook weer meer een passend aanbod in te richten in samenwerking met partners. Ook blijven we 
de gesprekken voeren met onze schooldirecties en is het thema passend onderwijs onderwerp voor onze thema-overleggen 
waarin we met elkaar bespreken wat wij binnen Ronduit kunnen oppakken en (vroegtijdig) inzetten om te voorkomen dat 
wij met leerlingen vastlopen. 
 
Met betrekking tot het speciaal onderwijs en de locaties waar wordt samengewerkt met de jeugdzorg partner is veel in 
ontwikkeling. De decentralisatie van de jeugdzorg maakt dat wij te maken krijgen met locaties waar wij voor nog maar 
weinig leerlingen passend onderwijs bieden. Dit blijft niet haalbaar. Gedachten over ontwikkelingen vanuit een kernlocatie 
worden uitgewerkt. 
 

Allocatie van middelen 
In 2019 hebben wij de volgende bedragen ontvangen: 

 Basisondersteuning: € 320.154 
 Werkgebieden:  € 160.188 
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Het betreft voor Ronduit de middelen voor basisondersteuning (€ 120,- per leerling) en werkgebieden (oud LGF € 55,- per 

leerling). Deze bedragen gaan volledig naar de formatie van de scholen en worden op de volgende wijze ingezet: 
 Inzet IB (63% van de middelen) 
 Vrije besteding (10% van de middelen) 
 Project onderwijsassistent (27% van de middelen) 

 
Met de directies is een verdeelsleutel overeengekomen om ook kleine locaties een basisondersteuning te geven in de 
ondersteuningsstructuur: alle locaties krijgen minimaal € 4000,- en het restant wordt verdeeld op basis van het aantal 
leerlingen. Er worden geen eisen gesteld aan bijvoorbeeld een minimale inzet aan IB en/of onderwijsassistenten. 
 
Daarnaast heeft Ronduit middelen ontvangen in het kader van interventieplaatsen: € 34.459 
Dit bedrag is aan de formatie van SBO en SO toegevoegd om ruimte open te laten in de groepen voor crisis- en 
observatieplaatsing. 
 
Evaluatie 
Binnen Ronduit zijn verschillende plaatsen waar meer- en hoogbegaafde leerlingen in interne en een externe voorzieningen 
passend aanbod ontvangen. Voor leerlingen die praktisch leren wordt nagedacht over structureel praktisch gerichte 
voorzieningen, zoals een klusklas en de groeiklas in samenwerking met het samenwerkingsverband. Soms wordt hierbij 
gebruik gemaakt van innovatieve gelden vanuit het samenwerkingsverband (enkele interne plusklassen). Veelal is de 
voorziening dermate geïntegreerd dat dit met eigen middelen van de scholen structureel wordt vormgegeven. 
Het bieden van passend onderwijs blijft een uitdaging voor de basisscholen en daar waar dat op het speciaal (basis) 
onderwijs goed afgaat, is met name de huisvesting en het lerarentekort een issue. 
 
Zorgplicht en geschillen 
In 2019 hebben er een aantal problemen rondom de zorgplicht en het bieden van passend onderwijs gespeeld. De inzet 
vanuit directie, bestuur en/of interne/externe vertrouwenspersoon volgens de klachtenprocedure van Ronduit hebben 
gemaakt dat dit niet tot een geschil is gekomen. 
 
PO-VO 
Ten aanzien van de verwijzing van leerlingen met extra ondersteuning naar het voortgezet onderwijs is de ervaring dat er 
voldoende mogelijkheden zijn om in samenspraak met het voortgezet onderwijs en de consulenten passend onderwijs tot 
een passende keuze te komen. Aandachtspunt hierbij is dat de basisschool vroeg in het jaar contact dient op te nemen 
met alle betrokkenen, zodat deze gesprekken vroegtijdig gevoerd kunnen worden en een passende plek kan worden 
geadviseerd. 
Opvallend punt is dat de overstap voor leerlingen die in het basisonderwijs met een arrangement in de school begeleid 
kunnen worden in het voortgezet onderwijs niet altijd een reguliere plaats kunnen vinden en er alsnog verwijzing naar 
speciaal onderwijs nodig blijkt.  
 

SWV VO Noord-Kennemerland 

 
Passend onderwijs en de ambities 
Passend onderwijs is een dagelijkse taak van het voortgezet speciaal onderwijs van Ronduit. In het 
schoolondersteuningsplan hebben de scholen opgenomen welk aanbod en welke arrangementen zij aanbieden. Op een 
viertal locaties ook samen met een partner voor jeugdzorg (Onderwijs+ Bakkum en Heerhugowaard, VSO Alkmaar en 
Transitie en Expertise Centrum Heerhugowaard). 
 
Met betrekking tot drie van deze laatste locaties waar wordt samengewerkt met de jeugdzorgpartner is veel in ontwikkeling. 
De decentralisatie van de jeugdzorg maakt dat wij net als bij het speciaal onderwijs te maken krijgen met locaties waar 
wij voor nog maar weinig leerlingen passend onderwijs bieden. Dit blijft niet haalbaar, omdat de transitie naar 
kleinschaligheid maakt dat de kwaliteit van het onderwijs vooral op bedrijfsvoerings-argumenten ernstig onder druk komt 
te staan. Een beredeneerd aanbod op basis van de kerndoelen VSO lijkt onhaalbaar te worden. Gedachten over 
ontwikkelingen vanuit een kernlocatie worden uitgewerkt. 
 
Voor onze kernlocaties willen we bekijken welk aanbod we uitbreiden en/of nog te ontwikkelen hebben om nog beter aan 
te sluiten op de onderwijsbehoeften en optimale (talent)ontwikkeling van de leerlingen. 
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Allocatie van middelen 

In 2019 heeft Ronduit een tweetal extra bedragen van het SWV ontvangen: 
 Inzet middelen verzuimaanpak:  € 4.700 
 Inzake ontwikkelagenda:  € 15.348 

 
De middelen voor de verzuimaanpak zijn ingezet voor de facilitering van de tijdelijk ingehuurde verzuimcoördinator: extra 
ondersteuning voor directies in het kader van preventie verzuim en begeleiding. 
 
De middelen vanuit de ontwikkelagenda zijn ingezet voor twee projecten: Coördinatiepunt duale trajecten (De Spinaker 
VSO Alkmaar) en de Entree + (De Spinaker Het Werk-BAP). 
 
Bereikte resultaten 
Het Talentonderwijs waarbij leerlingen een afgestemd individueel aanbod krijgen waarbij eigen talenten en interesses 
leidend zijn, is gegroeid. In 2018-2019 was er 1 groep, in 2019-2020 zijn er 2 groepen gestart. De ontwikkelagendagelden 
zijn ingezet op materiële middelen. 
Het Coördinatiepunt dat in eerste instantie vanuit Heerhugowaard en Alkmaar als gezamenlijke opdracht is opgepakt, gaat 
nu op korte termijn verder gestalte krijgen in Alkmaar. Hiertoe ligt er een Plan van Aanpak, is er een stuurgroep en een 
adviescommissie ingericht en is er samenwerking tussen Ronduit, De Spinaker en het SWV. 
 
De behoefte aan een diploma waardoor er doorstroommogelijkheden zijn naar vervolgonderwijs is bij een groot aantal 
leerlingen (en ouders/verzorgers) zeer aanwezig. De mogelijkheid van het volgen van de Entree-opleiding bestond al. Deze 
mogelijkheid heeft een nieuwe impuls gekregen door de samenwerking met het Horizon College in de Entree+. Deze 
impuls wordt goed gemonitord. 
 
Ontwikkelingen, kansen en risico’s 

 In het uitstroomprofiel vervolgonderwijs zien we een behoeftetoename van doorstroom van leerlingen naar het 
regulier VO. 

 We zien een toename in de behoefte om voor een of meerdere vakken een deelcertificaat te behalen op 
individueel leerniveau per vak. Dit bevordert motivatie en talentontwikkeling en geeft meer mogelijkheden bij 
doorstroom naar een arbeidsplaats en/of MBO. Naast TL wordt dit schooljaar op De Spinaker VSO Alkmaar als 
pilot het staatsexamen BB/KB aangeboden voor vakken waarvoor een praktijkgedeelte geen verplichting is. 

 Binnen het uitstroomprofiel arbeid zien we een verzwaring van de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen, 
zowel gericht op onderwijs als in de sociale omgeving. De verhouding zorg–onderwijs is hierdoor aan het 
verschuiven richting zorg. Er is binnen het VSO gestart met onderwijszorgarrangementen. Doel van de 
onderwijszorgarrangementen is onder andere de communicatie en relatie zorg–onderwijs beter te laten verlopen. 

 De mogelijkheden voor passend onderwijs voor 13- en 14-jarigen is beperkt. Een apart aanbod voor 13- en 14-

jarigen zou een kans kunnen zijn. 
 Leerlingen met disharmonisch intelligentieprofiel en een performaal IQ van 70 of lager vormen een groep 

waarvoor het moeilijk is passend onderwijs te vinden. 
 Door wijziging in Jeugdhulppartner en daarbij horende werkwijze zal in de komende jaren de samenwerking met 

de scholen behorende bij het SWV geïntensiveerd dienen te worden. Jongeren zullen ondanks hun gesloten 
plaatsing steeds vaker gebruik blijven maken van hun school van herkomst of een soortgelijke school in het SWV. 
Dit mede vormgegeven door de transitie in de jeugdhulp waarbij wordt gewerkt naar opname en behandeling in 
kleinschalige voorzieningen waarin het onderwijs niet intern meer gefaciliteerd kan worden. 

 Expertise van VSO richting VO brengen ten behoeve van diplomering in regulier VO en daarmee kans vergroting 
op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt. Er is een behoeftetoename van doorstroom van leerlingen naar het regulier 
VO. De focus zou daarmee moeten liggen op ontwikkelbehoeften bij het personeel in het VO en daarmee op een 
symbiosetraject tussen professionals. Symbiosetrajecten voor leerlingen zouden in omgekeerde vorm kans 
moeten kunnen krijgen. 

 Ontwikkeling en/of uitbreiding van praktijkgericht onderwijs binnen het VSO door realisatie van praktijklokalen 
en capabele docenten. Te denken valt aan technologische en digitale ontwikkeling. 
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2.1.7.  Toekomstige ontwikkelingen 

 
Hieronder staan een aantal toekomstige ontwikkelingen die invloed hebben op het gebied van onderwijs en kwaliteit: 
 
Referentieniveaus 
De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de basisvaardigheden van leerlingen op het gebied van taal en rekenen vanaf 
2020-2021 door naar de behaalde referentieniveaus te kijken. In de verschillende kenniskringen en netwerken wordt 
nagedacht over de manier waarop dit in onze opbrengstendocumenten en verslaglegging kan worden opgenomen. Op de 
scholen wordt het werken aan de hand van de referentieniveaus geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk. 
 
Ontwikkelingen VSO 
De wereld rondom het VSO is continu in beweging. Een externe gerichtheid, maar ook de interne kwaliteitsslag is van 
grote invloed op het gebied van onderwijs en kwaliteit. Nadenken over anders organiseren, verbreden, verdiepen en 
verrijken van het aanbod in samenwerking met zorg blijven van groot belang. 
 
Anders organiseren 
Het lerarentekort dat naar verwachting de aankomende jaren steeds meer zal oplopen is van grote invloed op het gebied 
van onderwijs en kwaliteit. Inzetten op bekwame personeelsleden vanuit een samenwerking met externe partners, naast 

onze bevoegde personeelsleden biedt wellicht een oplossing. Ideeën hieromtrent worden in 2020 uitgewerkt. 

 

2.2 Personeel & professionalisering  
 

2.2.1 Doelen en resultaten 

 
Ziekteverzuim  
Ronduit heeft in 2019 fors ingezet op reductie van het ziekteverzuim. Dit percentage lag in 2018 nog op 7,98%. Dit is in 
2019 gedaald naar 6,22%. Hiermee nog wel boven de doelstelling van 5,5%. Desalniettemin een forse daling die is ingezet 
en samenhangt met de maatregelen die we genomen hebben. We hebben een verzuimadviseur ingezet op de het totale 
verzuim. De adviseur heeft veel (langdurige en ingewikkelde) dossiers samen met de directeuren opgepakt en afgehandeld 
en de interne processen en procedures rondom verzuim aangescherpt. Op de scholen is er veel aandacht geweest voor 
verzuimpreventie. 
In 2019 was Ronduit volledig ERD (eigenrisicodrager). Het bedrag dat wij voor vervanging hadden gebudgetteerd is 
nagenoeg ingezet. 

 
Regionale Aanpak Lerarentekort 
In 2019 is Ronduit aangesloten bij een regionaal initiatief met meerdere schoolbesturen om gezamenlijk het lerarentekort 
in de regio aan te pakken. De ontvangen subsidie wordt ingezet voor verschillende doeleinden, waaronder  

 Het stimuleren van doorontwikkeling van onderwijsassistent naar leraar 
 Het geven van een stagevergoeding en verbeteren stagebegeleiding 
 De ontwikkeling van een online vindplaats schoolbesturen voor aankomende studenten en leraren 

Dit zal verder in 2020 worden uitgewerkt en ingezet. In 2020 wordt een tweede subsidie aangevraagd. 
In schooljaar 2018-2019 hebben we een toename gehad van 38 naar 49 stagiaires van de PABO.  
 
Talentmanagement (professionalisering) 
Ook in 2019 heeft Ronduit weer fors geïnvesteerd in professionalisering en talentontwikkeling. Ronduit wil een 
aantrekkelijke werkgever zijn door medewerkers ontplooiingskansen te geven en de kwaliteit van de medewerkers 
verhogen. Ronduit biedt haar medewerkers diverse mogelijkheden.  
 
Studiefonds 
Doelstelling: als er tenminste 8 mensen gebruik maken van dit fonds (alleen Master en post-HBO-opleiding). In 2019 zijn 
er 12 mensen binnen dit fonds gestart aan een relevante post-HBO of Master.  
 
Kweekvijver  
Doelstelling: in vacatures schoolleider kunnen voorzien met eigen medewerkers (tenminste 2). In 2019 zijn er 5 
medewerkers bezig met de schoolleiders leergang. Drie daarvan worden in een senior/junior constructie klaargestoomd 
voor de functie van schoolleider.  
 
Doorontwikkeling van onderwijsassistent naar leraar 
Doelstelling: ontwikkelingskansen bieden aan onderwijsassistenten om leraar te worden. In 2019 zijn er 4 
onderwijsassistenten gestart met de PABO. 
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Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) 

Medewerkers in het openbaar onderwijs vallen nu onder het ambtenarenrecht. Dit is m.i.v. 1 januari 2020 veranderd. Voor 
ambtenaren geldt dan ook het arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek. De invoering van deze wet heeft diverse gevolgen: 

 De eenzijdige aanstelling verandert in een tweezijdige arbeidsovereenkomst. 
 De Wet werk en zekerheid wordt van toepassing. 
 De zogenaamde aanzegplicht bij het opzeggen van arbeidsovereenkomsten wordt van toepassing. 
 Het ontslagrecht zal aanzienlijk veranderen. Het civiele ontslagrecht gaat dan ook voor het openbaar onderwijs 

gelden. Dit betekent o.a. dat er een ontslagvergunning bij het UWV moet worden opgevraagd of dat er een 
ontbindingsverzoek via de kantonrechter gedaan wordt. Er kunnen rechten op de transitievergoeding ontstaan. 
De WW-uitkering voor medewerkers wordt ongunstiger. 

Ronduit heeft aanpassingen gedaan binnen de organisatie- en beleidsstructuur om de overgang goed te laten verlopen 
voor onze medewerkers. Zij zijn eind 2019 via verschillende kanalen geïnformeerd over de veranderingen. Daarnaast heeft 
Ronduit ervoor gekozen om medewerkers met een bestaand dienstverband een arbeidsovereenkomst aan te bieden pro 
forma advies VOSABB. 

 

2.2.2 Aanpak werkdruk  
 
Op 9 februari 2018 heeft de minister van OCW met de sociale partners het werkdrukakkoord afgesloten. Het uitvloeisel 

van het akkoord is dat op grond van het aantal leerlingen op 1 oktober van elk schooljaar extra middelen beschikbaar 
worden gesteld voor de werkdrukvermindering. 
Binnen Ronduit is de volgende procedure opgesteld: 

1. Evalueer het bestaande werkdrukplan 
2. Bespreek met alle teamleden waar de werkdruk ligt. 
3. Kom met het team tot een gezamenlijke analyse. 
4. Verzamel ideeën over hoe het geld op schoolniveau goed kan worden ingezet. 
5. Genereer oplossingsalternatieven en maak een keuze die beargumenteerd aan de PMR van je school kan worden 

voorgelegd. 
In mei /juni 2019 zijn de werkdrukplannen van 2018/2019 geëvalueerd. De uitkomst heeft als input voor de nieuwe 
plannen gediend. De nieuwe werkdrukplannen zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de PMR. 
 
Korte evaluatie inzet middelen schooljaar 2018-2019 
Van de beschikbare middelen is bijna 90% ingezet in formatie. De inzet varieert van inzet in onderwijsassistenten, 
vakleerkrachten gym maar ook bijvoorbeeld het vrijroosteren van leerkrachten zodat tijd kan worden besteed aan de 
administratieve taken. De inzet in materieel en overig heeft voornamelijk betrekking op extra ICT-middelen (Snappet, 
licenties) en materialen ter ondersteuning van het onderwijs.  De inzet van de middelen wordt over het algemeen goed 

ontvangen. De maatregelen worden grosso modo ervaren als werkdrukverlagend en behalen daarmee hun doel. Enige 
kritische kanttekeningen zijn er ook. De werkdrukmiddelen komen volledig terecht bij de leerkrachten terwijl ook werkdruk 
wordt ervaren bij schoolleiding en het ondersteuningsteam. Het evalueren en opstellen van dit soort plannen is ook weer 
meer werk. Ook het praktisch regelen van bijvoorbeeld het vrij oosteren van leerkrachten en zorgen voor adequate 
vervanging zijn extra taken.  
 
Inzet schooljaar 2020/2021 
Van de beschikbare middelen wordt ruim 80% ingezet in formatie. De inzet is overeenkomstig voorgaand jaar, voornamelijk 
inzet in onderwijsassistenten, vakleerkrachten (gym, theater, koken), extra formatie (leraar ondersteuners, pedagogische 
medewerkers) en vrijroosteren van leerkrachten. Een aantal scholen zet de middelen ook in voor licenties voor bijvoorbeeld 
Snappet, rekentuin en Taalzee. Eén locatie heeft gekozen om belangrijk deel van budget in te zetten in een onderzoek 
naar de daadwerkelijke werkdruk, welke taken wel of juist niet gedaan moeten worden en of eventueel ook de 
werkzaamheden anders kunnen worden ingericht. In juni worden de huidige plannen geëvalueerd waarbij meteen 
gesproken wordt over de inzet voor het schooljaar 2020-2021. 

 

2.2.3 Strategisch personeelsbeleid 
 
In deze tijd van het lerarentekort en werkdruk binnen het onderwijs is een helder en geïntegreerd personeelsbeleid 
afgestemd op onze visie en strategie van groot belang. Zoals ook al aangeven bij de risicobeschrijvingen wordt er veel 
gedaan om een goed kwalitatief en kwantitatief personeelsbeleid te voeren. Van belang is dat wij in 2020 en verder de 
stap zetten naar een samenhangend personeelsbeleid dat is afgestemd op onze onderwijskundige visie en strategie en 
ingebed in onze organisatie. Gezien het belang van een strategisch personeelsbeleid zal dit samen met de schooldirecties 
ontwikkeld worden.  
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2.2.4 Personele kengetallen 2019 

 

Eind 2019 werkten er 557 medewerkers oftewel 404,5 fte bij Ronduit. 

 

Personeelsbestand      

  2016 2017 2018 2019  

Aantal medewerkers 550 564 563 557  

 
Het aantal medewerkers is met 1% gedaald t.o.v. vorig jaar. 

 
Percentage medewerkers per functiecategorie    

  2016 2017 2018 2019 

Directie 3,82 3,19 3,02 2,87 

OOP 24,18 24,47 27 26,39 

OP 72 72,34 69,98 70,92 

Totaal 100 100 100 100 

 
Er is sprake van een lichte verschuiving naar meer OP. 

 
Percentage medewerkers o.b.v. geslacht    

  2016 2017 2018 2019 

Man 20,18 17,4 17,94 16,16 

Vrouw 79,82 82,6 82,06 83,84 

Totaal 100 100 100 100 

 
Het percentage mannen in het onderwijs is wederom licht gedaald. 

 
Ziekteverzuimcijfers      
    2016 2017 2018 2019 

Ziekteverzuim percentage Ronduit 6,18 6,83 7,98 6,22 

Gem. ziekteverzuimduur (dg) Ronduit 19,77 25,89 29,12 22,3 

Meldingsfrequentie Ronduit 1 0,91 1,1 0,85 

Percentage niet zieke mdw Ronduit 49,10 51,72 49,42 50,23 

 
Het ziekteverzuimpercentage is t.o.v. 2018 flink gedaald. Het percentage ligt 1,75% lager. Zie voor verdere analyse en 

toelichting paragraaf 2.2.1 en 2.5.2. 

 

2.3 Huisvesting & facilitair & ICT  
 

2.3.1  Huisvesting 
 

In 2019 is er op het gebied van huisvesting het volgende gerealiseerd. 

Hoorn 
In 2019 heeft de VSO Spinaker Hoorn een voorbereidingskrediet ontvangen voor nieuwbouw van de huidige locatie. Gestart 
is met het maken van een functioneel en technisch programma van eisen. Dit zal in 2020 worden afgerond. Conform 
planning zullen we na goedkeuring van de gemeente stappen zetten richting architect en ontwerp.   
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Den Helder 

In 2018 is het compleet vernieuwde gebouw van de VSO Spinaker Den Helder in gebruik genomen. In 2019 zijn de puntjes 
op de i gezet en is het gebouw in april 2019 feestelijk ingewijd. De nabijgelegen gymzaal wordt tot groot genoegen van 
de school in 2020 geheel opgeknapt. 
 
Alkmaar 

 Fontein: Het haalbaarheidsonderzoek is begin 2019 aangeboden aan de gemeente. Hierop heeft ultimo 2019 
helaas nog geen definitieve besluitvorming plaats gevonden. De verwachting is dat we in 2020 kunnen starten 
met de voorbereiding van de renovatie. 

 Bello: In 2019 heeft de gemeente ingestemd met de ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum in het 
schoolgebouw in samenwerking met Rollebol Kindcentra. De verbouwing daartoe is medio 2019 gestart. Het IKC 
zal begin 2020 van start gaan.  

 Kennemerpoort (LL): het ontwerp dat i.s.m. met SKOA was ontwikkeld is niet goed gekeurd. Ronduit is wederom 
naar de tekentafel gegaan en heeft een nieuw ontwerp voorgelegd. Hierover is nog geen uitsluitsel ontvangen. 

 Nicolaas Beets 3: deze school maakt onderdeel uit van de nieuw te bouwen campus De Hoef. In deze SOED 
(Scholen onder één dak) krijgen de Burgemeester de Wildeschool, De Driemaster en SKOA eveneens een plek. 
Ultimo 2019 was het voorlopig ontwerp gereed.  

 Vroonermeerschool: in 2019 zijn er diverse gesprekken met betrokken partijen geweest om de groei van de 
Vroonermeerschool op een goede en vooral voor de toekomst bestendige wijze in te vullen. De oplossing is 
gevonden in een extra noodlokaal aan de kop van de Vroonermeer. Deze ruimte wordt in maart 2020 opgeleverd 
en moet de groei in de kleutergroep opvangen tot aan de nieuwbouw. In 2019 zijn de eerste stappen gezet naar 
planvorming inzake de SOED Vroonermeer. 

 
Ontwikkelingen 
Ronduit krijgt in 2020 te maken met een aantal (ver)nieuwbouwprojecten. Dit betreft: 

 VSO Spinaker Hoorn  bouwheer Ronduit 
 SOED De Hoef en Vroonermeer: bouwheer Gemeente Alkmaar 
 Basisschool De Fontein: renovatie van de Fontein 
 Voor de basisscholen De Zes Wielen en het speciaal onderwijs starten we met de fase van visie-ontwikkeling. 

 
Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor Ronduit en is één van de ambities van ons Strategisch Beleid 2019-2023. 
Duurzaam bouwen en gebouwonderhoud is dan ook een thema dat wij de komende jaren invulling willen geven. Voor de 
komende bouwprojecten zullen wij conform Bouwbesluit BENG bouwen. Daar waar mogelijk zetten we in op ENG 
(energieneutrale gebouwen) en streven we naar de inzet van duurzame materialen. Het begrip duurzaamheid in relatie 
tot huisvesting en onderhoud gaan wij in 2020 meer inhoud geven. 

2.3.2  ICT 
 
ICT-vaardigheden verbeteren 
Om ICT-vaardigheid in de klas te stimuleren en meer gericht in te zetten in de lespraktijk is er een digitaal leerlab opgezet 
voor alle Ronduitscholen. Hiermee worden binnen de school digitale ondersteuningsmiddelen en 
programmeerprogramma’s t.b.v. het onderwijs uitgeprobeerd en ervaren door de leerkrachten. Binnen het ICT-Doe-lab 
heeft dit jaar de focus gelegen op bekendheid creëren binnen de scholen en vooral ook de leerkrachten stimuleren om te 
ervaren wat het is om in de ICT-Doe-lab omgeving ontdekkend bezig te zijn. Daarnaast heeft basisschool De 
Sterrenwachter een 3D printer gebouwd. Nagenoeg alle schoolteams hebben een doesessie in het ICT-lab gedaan, evenals 
de meeste PO-directies en ICT-coördinatoren. Zij hebben daarmee ervaren dat het “fun en leerzaam” is om bezig te zijn 
met zaken zoals Scratch, microbots, B-bots en Lego Do. Voor komend schooljaar zal opnieuw gekeken worden hoe het 
ICT-Doe-lab kan worden ingezet.  
 
Tevredenheid dienstverlening 
De afdeling ICT streeft naar een tevredenheid van 90% bij de gebruikers. Om dit te meten is in september 2019 een 
enquête uitgevoerd onder directeuren en ICT-coördinatoren. Hieruit kwam een positief beeld naar voren. Men is over het 

algemeen tevreden over de ondersteuning van de afdeling ICT. Een ruime meerderheid (ruim 80%) van de scholen is 
(redelijk) tevreden over de bereikbaarheid van de ICT-dienst, de snelheid van de geboden oplossing en de kwaliteit van 
de geboden oplossingen. De tevredenheid over de infrastructuur (internet en wifi) kan hier en daar beter. Met de scholen 
die minder tevreden waren zijn nadere afspraken gemaakt over verbeteringen. Komend jaar wordt een nieuw ticketsysteem 
ingevoerd. De eindgebruikers worden in dit proces betrokken. De dienstverlening van de afdeling ICT is algemeen 
gewaardeerd met een 7,5. 
 
Uit de enquête bleek ook dat er op veel scholen behoefte is aan het verbeteren van de digitale vaardigheden en 83% van 
de scholen geeft aan ondersteuning te willen bij het invoeren of verder ontwikkelen van digitale geletterdheid in het 
onderwijsprogramma. Met de komst het nieuwe hoofd ICT verwachten wij in 2020 hier stappen in te kunnen gaan zetten. 
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Sharepoint 

In 2019 stond een vernieuwing van Sharepoint op de planning. Dit project heeft vertraging opgelopen en zal in 2020 

worden opgepakt. Het vernieuwen van Sharepoint brengt veel vraagstukken met zich mee over samenwerken binnen de 

digitale werkomgeving, interne communicatie en opslag van bestanden. Een herijking is noodzakelijk. Dit project vraagt 

een goede samenwerking en afstemming tussen diverse afdelingen van het bestuurskantoor en de scholen. Ondertussen 

blijft de Sharepointinfrastructuur beschikbaar. 

 
Beschikbaarheid wifi-netwerk 
Doelstelling voor 2019 was een volledig dekkend en veilig wifinetwerk. Dit is behaald. Alle scholen hebben een 
geüpdatet wifi-infrastructuur. Met name het verplaatsen van de wifi-access points naar het midden van het lokaal of aan 
het plafond, heeft de wifi beschikbaar sterk verbeterd. Voor komend jaar is een tweede update nodig, in verband met 
het uitfaseren van de beheerstool ‘business centre’. Scholen vallen in een van de twee opties, afhankelijk van de huidige 
leeftijd van de access points in school: 

1. Wifi-access points worden vervangen, de nieuwe access points ondersteunen de nieuwe beheerstool. 
2. De school krijgt een controller in de patch-kast. De controller fungeert als tussenschakel om access points die de 

nieuwe beheerstool niet ondersteunen toch van afstand te kunnen beheren. 

 

2.3.3  AVG 
 
Begin 2019 hebben we een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Zij heeft op basis van een audit vastgesteld 
dat Ronduit voldoende maatregelen heeft getroffen ter bescherming van persoonlijke gegevens van 
medewerkers/leerlingen en het voorkomen van datalekken. In 2019 is de functionaris gegevensbescherming (FG) gestart 
met een bezoekronde aan de scholen. Doel van het bezoek is om de teams binnen de scholen te informeren en te adviseren 
op het gebied van AVG. Vier scholen zijn in 2019 bezocht. Voor de zomervakantie 2020 worden de overige scholen bezocht. 
 
Over 2019 zijn geen meldingen van datalekken gedaan. In de bezoekronde van de FG wordt aandacht besteed aan de 
definitie van een datalek. Ontvangen verwerkersovereenkomsten zijn gecontroleerd en geregistreerd. 
Verwerkersovereenkomsten zijn bovenschools geregistreerd waar meerdere scholen gebruik maken van de diensten van 
de verwerker. In 2020 worden verwerkersovereenkomsten afgesloten met verwerkers die hun diensten aan individuele 
scholen leveren. 
 
In 2019 is een stap gezet in het verbeteren van de informatiebeveiliging. Voor documenten zijn classificatienormen 
vastgesteld die gedurende 2020 verder in de gebruikersorganisatie worden geïmplementeerd. In 2019 hebben wij de 

rechten en rollen van ons basisleerlingregistratiesysteem ESIS opnieuw bekeken en aangepast waar nodig. Alle rollen en 
rechten zijn nu helder ingericht en alle scholen zijn opgeschoond. De administratieve krachten van de school krijgen het 
gebruikersbeheer weer terug in handen. Periodiek worden steekproeven gedaan om te controleren of het accountbeheer 
van een school nog op orde is. 

 

2.4 Financieel beleid  
 

2.4.1  Doelstellingen en resultaten  
 

Teneinde 2019 binnen begroting te realiseren zijn er diverse maatregelen genomen die effect hebben gehad. Concreet 

gaat het hier om de volgende maatregelen: 

 Intensieve sturing op beheersing van het ziekteverzuim 
o Het ziekteverzuim kwam in 2019 1,75% onder het niveau van 2018. En komt daarmee voor Ronduit op 

6,22%. 
 Sturing en monitoring van de inhuur van personeel 

o Er is meer zicht en grip op de inhuur van personeel (derden). Het merendeel van de uitgaven aan inhuur 
van personeel (derden) betreft vervanging binnen vacatureruimte.  
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 Realisatie taakstellingen verschillende scholen 
o De taakstellingen zijn gerealiseerd. De formatie is binnen de afgesproken kaders gebleven. Vanwege de 

verwachte daling in de leerlingaantallen is het belangrijk dit te blijven monitoren. Dit doen we door bij 
daling van leerlingaantallen de FPE-toekenning aan te passen en maatregelen te bespreken met 
betreffende directies. 

 Genereren van meer inkomsten 
o We hebben met het SWV aanvullende regelingen getroffen inzake flexibilisering, hogere TLV en 

bekostiging op voorzieningenniveau (SO).  
 Vaker monitoren en rapporteren  

o Het aantal rapportagemomenten is verhoogd. Dit geeft tussentijds meer informatie en 
sturingsmogelijkheden voor de directeur bedrijfsvoering, schoolleiding en bestuurder.  

 

Voor 2020 zijn bovenstaande doelstellingen nog steeds van toepassing en zullen worden voortgezet.   

 

Toekomstige ontwikkelingen 

Het komend jaar gaan we inzetten op de invoering van een begrotings- en rapportagesysteem. Wij zijn eind 2019 reeds 
gestart met het herinrichten van de financiële administratie met als doel uiteindelijk te rapporteren op locatieniveau en 
ook in de toekomst vanuit locatieniveau de begrotingen op te bouwen en ook zo de directeuren meer te betrekken bij het 
financiële proces van begrotingen en realisatie. Het komend jaar zal ook verder gewerkt worden aan het verbeteren van 
ons rapportagesysteem. 
 
In 2020 gaat Ronduit de hoogte van haar buffervermogen opnieuw herijken. Hiervoor zal een risicoprofiel van Ronduit 
worden opgesteld. Risico’s worden in kaart gebracht, besproken en gewaardeerd. Op basis van deze exercitie zal beter 
onderbouwd de hoogte van het buffervermogen opnieuw worden vastgesteld. 

 

2.4.2  Treasuryverslag 2019 
 
Ronduit heeft een treasurystatuut opgesteld dat voldoet aan de regeling ‘Beleggen, belenen en derivaten’ (d.d. gewijzigd 
18 december 2018) die m.i.v. 1 juli 2016 middels ministeriële wetgeving van toepassing is.  
De algemene doelstellingen van het treasurybeleid zijn: 

 Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen acceptabele condities 
 Het minimaliseren van de kosten van leningen 
 Het optimaliseren van het rendement van de middelen die niet op korte termijn gebruikt hoeven te worden binnen 

de kaders van het treasurystatuut 
 Het beheersen en bewaken van financiële risico’s die aan de financiële posities en geldstromen van Stichting 

Ronduitzijn verbonden 
 
Ronduit heeft bij de ABN AMRO Bank een Zakelijk Wachtgeld Deposito van € 3 miljoen afgesloten. Dit betreft een 
doorlopende spaarrekening met een opnamebeperking; we kunnen pas 31 dagen na opvragen van de gelden over het 
geld beschikken. Deze deposito voldoet aan de algemene doelstellingen en richtlijnen van het treasurystatuut. Hierin is 
opgenomen dat in geval van (tijdelijke) overtollige middelen een deel zodanig kan worden belegd dat dit zonder al te veel 
kosten snel liquide is te maken. Voor een periode tot en met drie maanden (het deposito is na 1 maand weer beschikbaar) 
kunnen beleggings- en beleningsvormen worden betrokken van financiële ondernemingen die minstens een A-rating 
hebben. Het deposito is afgesloten bij de ABN-AMRO bank. De ABN-AMRO heeft een A-rating.    
Voor het gehele boekjaar 2019 is conform het treasurystatuut gehandeld. 
 
Er is een renteresultaat behaald van € 1.800. We hadden gezien de renteontwikkeling geen rente-inkomsten begroot. Voor 
2020 geldt een negatieve rente en zullen we voor onze tegoeden moeten betalen. De liquide middelen zijn hoger dan 
voorgaand jaar. Het positieve resultaat en de eenmalige uitkering door OCW voor einde van het jaar heeft hieraan 
bijgedragen.  

 

2.4.3  Allocatie middelen 
 
Binnen Ronduit worden de beschikbare middelen door middel van vaste uitgangspunten over de onder het bestuur vallende 
scholen verdeeld (gealloceerd). In de diverse documenten die in de planning & controlcyclus van Ronduit zijn opgenomen 
geven nadere toelichting op de door Ronduit gehanteerde uitgangspunten. 
Belangrijke documenten hierin zijn: 

 Bestuursformatieplan 
 Meerjarenbegroting 
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Bestuursformatieplan 

Het (Meer)jarenbestuursformatieplan 2019-2020 is de basis voor het formatiebudget dat voor 2019-2020 wordt toegekend 
aan de scholen. Uitgangspunten voor het formatiebudget zijn: 

- Geprognosticeerde 1-10 telling 2019 
- Additionele middelen zoals ondersteuningsgelden van het Samenwerkingsverband, gemeentelijke subsidies voor 

bijv. brede school en onderwijsachterstanden. 
- Budget om knelpunten binnen de formatie op te lossen (15% van de rijksbijdrage Personeel & 

Arbeidsmarktbeleid) 
- Extra budget in het kader van de werkdrukvermindering en vanuit prestatiebox (mits door de scholen in formatie 

omgezet). 
Elke directeur maakt vervolgens zijn/haar eigen formatieplan en legt dit voor aan de medezeggenschapsraad, daarin wordt 
rekening gehouden met de bestaande personele verplichtingen.  
 
Meerjarenbegroting 
Directiebudgetten, ICT en het budget meerjaren onderwijsleerpakket 
Op basis van het aantal leerlingen dat op 1 oktober wordt geteld, kent het ministerie de rijksbijdrage voor de materiële 
instandhouding toe aan onze scholen. In deze rijksbijdragen worden op basis van normatieve gegevens bedragen 
beschikbaar gesteld voor de dagelijkse bedrijfsvoering en leermiddelen op scholen. 
Binnen het basisonderwijs worden op basis van vastgestelde verdeelsleutels de directiebudgetten en het meerjaren 
onderwijsleerpakket bepaald en worden alle scholen op een transparante wijze geïnformeerd. Het budget ICT en het 
budget meerjaren onderwijsleerpakket worden bovenschools beheerd (voor het basisonderwijs). Bovenschools wordt 
bewaakt of de aan te schaffen methodes ten laste van dit budget overeenkomen met de voorgenomen schoolplannen. 
Binnen het V(S)O bestaat een grotere vrijheid in de besteding van de aan hun beschikbare middelen. Zij ontvangen de 
beschikbare middelen voor meerjaren onderwijsleerpakket en ICT in het directiebudget.  
 
Overige personeelskosten, afschrijvingskosten, huisvestingskosten en overige instellingskosten 
Hier gaat het om uitgaven die wij doen op basis van gemaakte keuzes door bestuur in het verleden. Deze hebben veelal 
een structureel karakter. Eventuele overschotten en/of tekorten met betrekking tot deze posten komen voor rekening van 
het bestuur.   
 
Werkdrukmiddelen 
De middelen die vanuit ministerie beschikbaar zijn gesteld worden volledig toegekend aan alle scholen overeenkomstig de 
beschikking vanuit het ministerie. 
 
Prestatiebox 
De prestatieboxmiddelen komen, na aftrek van bovenschoolse plannen vastgelegd in het bestuursplan, volledig ter 
beschikking aan de scholen. Op basis van leerlingaantallen worden de beschikbare middelen verdeeld over alle scholen. 
Vanuit de prestatiebox kwam in 2019 ongeveer € 775.000 beschikbaar om de doelstellingen van het bestuursakkoord te 
realiseren. In 2019 is daarvan bijna € 640.000 besteed om onderstaande, specifieke doelstellingen en ambities te 
verwezenlijken. Het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven is toegevoegd aan de bestemmingsreserve prestatiebox. 
 
Vier actielijnen 
Het bestuursakkoord heeft vier actielijnen: 

 Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs 
 Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering 
 Professionele scholen 
 Doorgaande ontwikkellijnen 

 
Alle scholen kunnen een beroep doen op deze middelen. Zij dienen daartoe vooraf een begroting in. Hierin geven zij 
duidelijk de koppeling aan met het bestuursakkoord, het strategisch beleidsplan 2019-2023 en hun eigen jaarplan. In de 
begroting van de Prestatieboxgelden hebben we de volgende doelstellingen en ambities gedefinieerd: 

 Alle scholen zijn gekwalificeerd als sociaal veilige school 
 Ronduit scholen hebben hun fundament op orde 

 Ronduit heeft een breed en bekend onderwijsaanbod gericht op een optimale (talent)ontwikkeling van 
leerlingen 

 Personeelsleden van Ronduit ervaren in hun werk een grote mate van betrokkenheid en welbevinden en grijpen 
kansen om te groeien als professional, gericht op hun kwaliteiten en ambities 

 De scholen als collectief bieden in samenwerking met partners een dekkend netwerk in de regio ten behoeve 
van een betekenisvolle en maatgerichte doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen en jongeren 

 Ronduit kiest voor duurzame oplossingen 
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Acties en activiteiten 

Bovenstaande doelstellingen en ambities kregen gestalte, onder andere in onderstaande acties en activiteiten: 
 Start nieuwe kweekvijver en voortzetting van reeds gestarte kweekvijver 
 In kader van leren van en met elkaar; studiereis Leuven 
 Ondersteuning aanpak verzuim 
 Studiefonds 
 Stabilisatie ICT-omgeving zodat adequaat met digitale leermiddelen kan worden gewerkt 
 Intervisie en schoolbezoeken 
 Diverse scholing:  

o Boeiend onderwijs 
o Teamcoaching 
o Cognitieve en executieve functies 
o Rots & water 
o Pedagogisch tact 

De gelden worden ook besteed aan tijdelijk extra ondersteuning in de diverse groepen op onze scholen.  
 
Resultaten in 2019 

 Extra aanpak verzuim heeft geleid tot lager verzuim 
 De studiereis heeft input gegeven voor het nieuwe strategisch beleidsplan 2019-2023  

 De ICT-leermiddelen voor het lab zijn aangeschaft en het ICT-lab is in gebruik en is opgezet voor andere 
scholen 

 De 100% wifi-dekking binnen het PO is behaald. Op een aantal scholen is daarvoor extra geïnvesteerd in 
hardware.  

 Drie leerkrachten hebben hun opleiding tot basisbekwaam schoolleider behaald. Twee van de drie gaan verder 
naar vakbekwaam schoolleider.  

 
Onderwijsachterstandenmiddelen  
De aanvullende middelen onderwijsachterstandenbeleid zijn volledig toegevoegd aan de formaties van de scholen. Dit is 
voorzetting van reeds bestaand beleid wat betreft de voormalige gewichtenregeling en impulsgelden. Scholen besteden 
deze middelen onder andere aan extra ondersteuning in de groepen en/of extra begeleiding. 
 
Aanvullende bekostiging technisch vmbo so 
Medio oktober 2017 zijn samenwerkingspartners (Espeq, Parlan, SWV Noord-Kennemerland en Ronduit) 

overeengekomen een pilot te starten gericht op het bevorderen en verbeteren van de doorstroom van jongeren met een 

meer dan reguliere ondersteuningsbehoefte. Dat werd De Loods. De Loods heet een interne stageplek en wordt bemenst 

door twee werkmeesters en leerlingen niet alleen van het VSO Heerhugowaard. De opzet om algemene 

arbeidsvaardigheden zoals op tijd komen, plannen, samenwerken en werkplekonderhoud aan te brengen is tot op heden 

succesvol ingezet. Ook t.a.v. het aanleren startvaardigheden op het gebied van houtbewerking worden mooie stappen 

gemaakt. We helpen de leerlingen zo succesvol op weg naar een vervolg zoals instroom en bestendiging in de 

bouwopleidingen van Espeq. Het oriënterende karakter blijkt in de praktijk goed te werken. Een succesvollere entree op 

de arbeidsmarkt dan wel vervolgopleidingen wordt hiermee bestendigd. De nadere uitwerking van het lesprogramma kan 

de komende tijd verder worden uitgerold. De pilot mag geslaagd heten! 
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2.5 Risico’s en risicobeheersing 
 

2.5.1 Intern risicobeheersingssysteem 
 
Risicomanagement is net als andere 
kwaliteitsinstrumenten gericht op het continu 
analyseren, waarderen, evalueren, verbeteren en 
vernieuwen van de onderwijsprocessen en de 
organisatie. Er zijn veel verschillende actoren en 
factoren die dit onderwijsproces kunnen 
beïnvloeden. Het kan daarbij gaan om de leerling 
zelf, de leerkracht, ouders, leidinggevenden, 
medezeggenschapsorganen, het ministerie,  
inspectie of om de bestuurder en het 
toezichthoudend orgaan. Niet alleen mensen, maar 
ook de beschikbare middelen bepalen uiteindelijke 
hoe en hoe succesvol vorm en inhoud gegeven kan 
worden aan het onderwijsproces. Het gaat dan niet 
alleen om de euro’s, maar ook om het gebouw, de 
leermiddelen en de wijze waarop ICT in de 
organisatie wordt ingezet. We willen kijken naar die 
risico’s die het bestaansrecht van het onderwijs en 
de organisatie aan kunnen tasten. Risico’s zijn in 
dit perspectief: alle in- en externe gebeurtenissen 
en gedragingen die het behalen van de 
doelstellingen in de weg staan of kunnen staan. In 
de beschreven risicoanalyse gaan we hier nader op in.  
 
Iedereen die betrokken is in en bij Ronduit dient zich bewust te zijn van de belangrijkste risico’s en moet daarop 
anticiperen. Vandaar dat naast de analyse zelf het gesprek op verschillende niveaus binnen Ronduit wordt aangegaan 
over de belangrijkste risico’s die de kwaliteit van het onderwijs of de continuïteit van de organisatie (kunnen) bedreigen 
en de maatregelen die daarvoor getroffen kunnen worden. 
 
Op deze manier helpt het risicomanagement om de focus te blijven houden op datgene waar het in het onderwijs om 
gaat: zo goed mogelijk onderwijs geven aan kinderen, met optimale resultaten.  
 
B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 
Waar ontstaan risico’s? Welke financiële consequenties zijn te verwachten? Bij de besluitvorming ligt meestal een deel 
van de verantwoordelijkheid bij het lijnmanagement. Daarom betrekt het bestuur de schooldirecteuren zoveel mogelijk 
bij het inschatten van de risico’s en het nemen van passende beheersmaatregelen. Om risico’s in te schatten en te 
benoemen, maakt Ronduit gebruik van externe en interne bronnen. Externe bronnen zijn onder meer de 
inspectierapportage, de RIE-meting en de bevindingen van de accountant. Interne bronnen zijn onder meer de 
managementrapportages, de personele kengetallen en de tweejaarlijkse tevredenheidsmeter. De laatste geeft input van 
ouders, leerlingen en het voltallige personeel. De rapportages worden besproken op alle niveaus: scholen, directies, 
bestuursbureau, GMR en Raad van Toezicht.  

De bestuurder informeert de Raad van Toezicht gedurende het jaar, conform de afspraken, over een aantal zaken. Denk 
aan, onder meer, de ontwikkeling van het aantal leerlingen, de gerealiseerde leerresultaten van de scholen en de inzet 
van de budgetten. Al deze zaken hebben te maken met het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Met deze 
gestructureerde informatievoorziening beogen we de bijbehorende risico’s optimaal te beheersen.  

 

2.5.2 Belangrijkste risico’s  

 

B2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

Personele problematiek VSO en PO 
Binnen het VSO is het moeilijk om aan bekwaam personeel te komen. Dit speelt over de hele linie, dus van directeur tot 
docent. Binnen het PO is de nood in de reguliere formatie op dit moment iets minder hoog. Wel is de spoeling dun en 
staat de vervanging onder druk als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Dit betekent meer druk bij het zittende 
personeel en meer kans op uitval.  
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Maatregelen 

 We leiden zelf onze directeuren op in de kweekvijver (verticaal). We investeren daarbij ook in senior/junior 
constructies om directeuren in opleiding vlieguren te laten maken. 

 We zorgen ervoor dat we een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven en bieden ruime 
(bij)scholingsmogelijkheden (horizontaal) voor de werknemers.  

 HRM ontwikkelt beleid om zij-instromers aan te trekken. De samenwerking met Inholland en IPabo wordt 
steviger aangetrokken om instroom van stagiaires te bevorderen. Daarnaast is Ronduit een van de vijf besturen 
die de samenwerking met Inholland is aangegaan om een opleidingsschool te starten. Dit zorgt ervoor dat wij 
als bestuur dichter bij het vuur zijn in verband met de invulling van het curriculum onderwijs en het aannemen 
van nieuwe stagiaires. 

 We intensiveren de contacten met de lerarenopleidingen en PABO voor wat betreft het VSO. 
 We onderzoeken de mogelijkheden en ruimte om lessen en vakken buiten de deur te organiseren, door nauwe 

samenwerkingen aan te gaan met andere scholen, MBO- en vakopleidingen. 
 We zetten in op het flexibiliseren en wendbaar maken van ons onderwijsprogramma op diverse VSO-scholen. 

Meebewegen waar het fluctuaties betreft in leerlingaantallen of arbeidsmarkt. 
 We faciliteren en ondersteunen onze directeuren op het gebied van HRM door HRM dicht tegen de directeur 

aan te organiseren. 
 We werken aan een goed en continu gevulde vervangingspoule. 

 Voor het PO zijn we aangesloten het regionale (en landelijk gesubsidieerd) initiatief om de arbeidsmarkt 
problematiek aan te pakken. 

 

De voorspelde tekorten op de arbeidsmarkt vormen ook een groot risico voor de onderwijskwaliteit. Bovenstaande 
maatregelen worden veelal vanuit HRM genomen. We kijken ook in toenemende mate naar maatregelen die betrekking 
hebben op de aanpassing van de onderwijstijd en het onderwijsaanbod vanuit expertise van betrokken of aan te trekken 
partners (ICT/techniek, groen/duurzaamheid, cultuur en sport). 

Ziekteverzuim 
Hoog verzuim vormt een essentieel risico voor een financieel gezonde organisatie en geeft een hoge werkdruk voor onze 
medewerkers. Verzuim heeft hoge kosten voor vervanging, eventuele ‘dure’ externe inhuur en extra druk op 
medewerkers tot gevolg. In 2019 is een belangrijke daling ingezet. Het gemiddelde verzuimpercentage Ronduit breed is 
gekomen op 6,22%. Deze daling hopen we in 2020 door te zetten. 

Maatregelen 

 De inzet van personeeladviseurs op de verschillende locaties die het ziekteverzuim monitoren, bespreken en 
ondersteunen bij de uitvoering van de procedures. 

 Bovenschoolse monitoring en terugkoppeling in het maandelijkse directie-overleg. 
 Gerichte trainingen en cursussen op locaties op het gebied van duurzame inzetbaarheid. 
 De inzet van expertise op de ingewikkelde verzuimdossiers en intervisie bijeenkomsten tussen adviseurs en 

verzuimexpert. 
 Er zijn themabijeenkomsten ingevoerd voor directies om thematisch de verschillende facetten van verzuim te 

bespreken, zodat er bewustwording ontstaat en eigenaarschap vanuit de directeuren.  
 

Eigenrisicodragerschap (ERD) 
Met ingang van 1 januari 2017 is Ronduit eigenrisicodrager voor de vervangingskosten van het zieke onderwijspersoneel. 
Weloverwogen gaan we ook dit jaar weer de uitdaging aan om met het geformuleerde en vastgestelde verzuimbeleid de 
bespaarde verzekeringspremie (ca. € 1,1 miljoen) in te zetten om de vervangers van de zieke medewerkers te 
bekostigen. De uiteindelijke kosten voor vervanging mogen niet hoger uitvallen dan de bespaarde premie.  

Maatregelen 

 Externe inhuur wordt nauwlettend in de gaten houden en is omlaag gebracht door passende maatregelen. Op 

het terugbrengen van het hoge ziekteverzuim zijn uitgebreide plannen gemaakt en in werking gesteld.  
 

Modernisering Participatiefonds 
Ronduit kan de werkeloosheidsuitkeringen via de Instroomtoets ten laste brengen van het Participatiefonds. Door 
modernisering van het Participatiefonds per 1 januari 2020 zal de werkgever (mits deze aan de eisen van de 
Instroomtoets voldoet) tenminste 10% van de uitkeringskosten zelf moeten betalen. De organisatie zal rekening moeten 
houden met deze kosten om niet verrast te worden door naheffingen van het participatiefonds.  

Maatregelen 

 Ronduit heeft de procedures ingericht zodat, indien van toepassing aan de instroomtoets wordt voldaan. Voor 
de 10% van de uitkeringsposten zal een reservering worden opgenomen door financiën in de begroting.  
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Ontwikkeling leerlingaantallen in het basisonderwijs 

Al onze basisscholen zijn gevestigd in de gemeente Alkmaar. De prognose van de gemeente Alkmaar (stedelijk gebied) laat 
nog tot en met 2021 een lichte stijging zien van het aantal leerlingen. Deze lichte stijging zien wij ook in de prognose van 
onze scholen terug. Dit in tegenstelling tot de lichte daling die wij gezien hebben op onze basisscholen in de afgelopen 1 
oktobertelling. Daarentegen hebben we te maken met een stijging in het SBO en SO. 

Ieder jaar maken we een marktaandeelanalyse die meer inzicht moet geven in de ontwikkelingen in een wijk en binnen 
de gemeente Alkmaar. Deze wordt in maart 2020 opgesteld.  

Maatregelen 

 Het is van groot belang dat de school aantrekkelijk is en blijft voor ouders. De oudertevredenheidsenquête is 
hierin een belangrijk instrument. Deze wordt 1x per 2 jaar uitgezet. Deze enquêtes maken deel uit van onze 
PDCA. 

 We werken nauw samen met kinderopvangpartners en andere partijen die in en samen met de scholen een 
breed scala aan activiteiten en voorzieningen neerzetten voor de opvang en ontwikkeling van het kind.  

 We monitoren maandelijks de in- en uitschrijvingen op onze basisscholen. De 1 oktobertelling en de 
marktaandeelanalyse van januari zijn belangrijke bronnen op basis waarvan wij actie ondernemen. We zijn in 
gesprek met de individuele scholen over gerichte acties om de dalende trends te keren. (zoals het bevorderen 

van ouderbetrokkenheid, gerichte PR, aanscherping of wijziging van het onderwijsconcept)  
Leerlingaantallen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 
Tegen de verwachting in is er een groei te constateren in het VSO. De onderlinge verschillen zijn groot. De Spinaker 
Alkmaar, Den Helder, Hoorn en Heerhugowaard groeien licht. Er is een grote daling in het aantal leerlingen te zien op 
beide locaties OnderwijsPLUS in Bakkum en Heerhugowaard. Dit jaar is er plaatsbekostiging gegarandeerd voor 68 
plaatsen. De lage aantallen zet het onderwijs en de bekostiging ervan onder druk.  

Maatregelen  

 De ontwikkeling van de leerlingaantallen in OnderwijsPLUS locaties zullen we nauwlettend volgen. Dit 
schooljaar gebruiken we om te kijken of we het huidige onderwijsconcept flexibeler kunnen neerzetten zodat 
we beter bestand zijn tegen dalingen/stijgingen van de leerlingaantallen. We zullen met beide 
samenwerkingspartners (Parlan en Horizon) om de tafel moeten om hun aanpak en strategie voor de toekomst 
te bespreken.  

 

Meer aandacht voor bekostiging (V)SO en instroom VSO-leerling 
Het instroomproces van de VSO-leerlingen verdient aandacht. Leerlingen melden zich laat aan en de aantallen laten zich 
moeilijk voorspellen. Dit maakt het voor de bedrijfsvoering van het VSO lastig om personeel en andere middelen tijdig 

beschikbaar te hebben. Meer informatie over de instroom vooraf en het beter kanaliseren van de instroom is belangrijk 
en noodzakelijk. 
Daarbij zien wij in toenemende mate dat er leerlingen worden aangemeld ter observatie voor een beperkte periode. Er 
zijn onduidelijke afspraken over bekostiging en zorgplicht. 

Maatregelen 

 We zijn in gesprek met Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland om over te gaan op volumebekostiging 
voor een aantal VSO-scholen. Hierdoor zijn we minder afhankelijk van fluctuaties in de instroom en kunnen we 
werken met een vaste formatie. Daarnaast maken we afspraken over categorieën leerlingen die bijv. ter 
observatie tijdelijk op één van onze scholen wordt geplaatst.  

 

Impact van de corona crisis op de onderwijsorganisatie 

De uitbraak van het Coronavirus heeft op de hele wereld een flinke impact, zo ook op het onderwijs. Het 

onderwijsproces wordt door de scholen vanaf 16 maart 2020 op afstand vormgegeven. De eindtoets van groep 8 gaat 

niet door.  

We verwachten dat door de coronacrisisomstandigheden de leerprestaties van leerlingen in enige mate negatief 

beïnvloed worden. De financiële gevolgen van de crisis voor het onderwijs zijn moeilijk in te schatten, maar zijn naar 

verwachting niet materieel. We verwachten geen liquiditeitsproblemen en geen significante impact op het 

exploitatieresultaat 2020. 

 

B3. Verslag raad van toezicht 

Voor het verslag van raad van toezicht verwijzen wij u naar paragraaf 1.1.6 van dit bestuursverslag.  
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3. Verantwoording financiën 
 

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief, Continuïteitsparagraaf 
 
De continuïteitsparagraaf richt zich op de financiële gevolgen van toekomstige ontwikkelingen voor de drie jaren volgend 

op 2019. Dit gebeurt met een gegevensset van kengetallen en, op het hoogste aggregatieniveau, volgens de 

standaardindeling van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.  

A1. Ontwikkeling kengetallen 

 

Stand 31 december 
Werkelijk 

2018 
Werkelijk 

2019 
Prognose 

2020 
Prognose 

2021 
Prognose 

2022 
Prognose 

2023 

Management/directie  15,52 14,21 14,91 16,51 16,51 16,51 

Onderwijzend personeel  293,55 289,34 293,90 294,11 295,29 297,41 

Overige medewerkers 105,16 100,94 101,83 101,51 101,76 102,50 

Personele bezetting in fte 414,23 404,49 410,64 412,13 413,55 416,42 

              

Leerlingaantal 1 oktober 3927 3931 3967 4005 4033 4062 

 

Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van de financiële positie voor de jaren 2020 tot en met 2023 als gevolg van 

de opgestelde meerjarenbegroting 2020-2023. De in de begroting opgenomen kolom verwachting is vervangen door 

realisatie 2019. De prognose 2020 en verder zijn verder niet aangepast naar aanleiding van definitieve cijfers 2019. 
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A2. Meerjarenbegroting 

 

BALANS Begroot Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting

Stand 31 december 2019 2019 2020 2021 2022 2023

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriele vaste activa 0 0 0 0 0 0

Materiele vaste activa 2.267 2.538 2.246 2.043 1.830 1.815

Financiele vaste activa 0 0 0 0 0 0

TOTAAL VASTE ACTIVA 2.267 2.538 2.246 2.043 1.830 1.815

VLOTTENDE ACTIVA

Vooraden

Vorderingen 1.950 2.147 2.080 2.080 2.080 2.080

Effecten

Liquide middelen 6.208 7.662 6.780 7.036 7.103 6.883

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 8.158 9.809 8.860 9.116 9.183 8.963

TOTAAL ACTIVA 10.425 12.347 11.106 11.159 11.013 10.778

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 2.457 2.714 2.707 2.668 2.685 2.694

Bestemmingsreserve 1.642 2.609 2.025 2.064 2.047 2.038

Overige reserves/fondsen

VOORZIENINGEN 3.143 3.365 2.709 2.783 2.668 2.266

LANGLOPENDE SCHULDEN

KORTLOPENDE SCHULDEN 3.183 3.659 3.665 3.644 3.613 3.780

TOTAAL PASSIVA 10.425 12.347 11.106 11.159 11.013 10.778  
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Meerjarenbegroting 2020-2023 

 

Begroot Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting

2019 2019 2020 2021 2022 2023

X € 1.000 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Baten

(Rijks)bijdragen OcW 33.259 96,8% 35.256 96,2% 35.109 97,2% 34.645 97,4% 34.865 97,4% 34.986 97,4%

Overige overheids-

bijdragen en subsidies 555 1,6% 725 2,0% 428 1,2% 460 1,3% 460 1,3% 460 1,3%

College-, cursus en/of 

examengelden 0 0 0 0 0 0
Baten werken in 

opdracht derden 0 0 0 0 0 0

Overige baten 541 1,6% 658 1,8% 568 1,6% 469 1,3% 469 1,3% 469 1,3%

Totaal baten 34.355 100% 36.639 100% 36.105 100% 35.574 100% 35.794 100% 35.915 100%

Lasten

Personele lasten 28.868 84,0% 29.934 81,7% 30.087 83,3% 29.525 83,0% 29.735 83,1% 29.844 83,1%

Afschrijvingen 340 1,0% 462 1,3% 485 1,3% 480 1,3% 480 1,3% 480 1,3%

Huisvestingslasten 2.684 7,8% 2.687 7,3% 2.753 7,6% 2.788 7,8% 2.788 7,8% 2.787 7,8%

Overige lasten 2.863 8,3% 2.648 7,2% 2.780 7,7% 2.781 7,8% 2.791 7,8% 2.804 7,8%

Totaal Lasten 34.755 35.731 36.105 35.574 35.794 35.915

Saldo -400 908 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0

Exploitatiesaldo -400 910 0 0 0 0

Financiele baten en 

lasten

 

 

  Norm Begroot Realisatie Prognose Prognose Prognose Prognose 

    2019 2019 2020 2021 2022 2023 

                

Liquiditeit 1 2,56 2,68 2,42 2,50 2,54 2,37 

Solvabiliteit 0,3 0,69 0,70 0,67 0,67 0,67 0,65 

Rentabiliteit 0,00-0,05 -1,2% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Personele lasten/rijksbijdragen 0,95 0,87 0,85 0,86 0,85 0,85 0,85 

Personele lasten/baten 0,9 0,84 0,82 0,83 0,83 0,83 0,83 

Huisvestingsratio 0,1 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 

Weerstandsratio 0,05 0,12 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 

 

De ontwikkeling van de begroting is hierboven verwerkt in kengetallen. Op basis van deze indicatoren selecteert de 

onderwijsinspectie potentiele zwakke besturen voor een meer inhoudelijke analyse. 

Uit bovenstaand overzicht kan geconcludeerd worden dat de indicatoren onder de door de onderwijsinspectie gehanteerde 

norm zijn geen aanleiding geven voor nader onderzoek. 

Uitgangspunten voor de continuïteitsparagraaf 

De inhoud van de continuïteitsparagraaf is grotendeels afgeleid van de bestuurlijk vastgestelde (meerjaren)begroting 2020-
2023 in december 2019. De begroting is door de Raad van Toezicht op 19 december 2019 vastgesteld. 
 
De geprognosticeerde inkomsten in de begroting zijn voor 95% het resultaat van het leerlingaantal (incl. ‘gewichten’) op 
beslissende teldata en de gemiddelde gewogen leeftijden van onze leerkrachten. Voor de totstandkoming van de 
rijksbijdragen OCW en de ondersteuningsbekostiging van het samenwerkingsverband wordt rekening gehouden met de 
leerlingaantallen zoals vermeld in de meerjarenbegroting 2020-2023.  
De baten afkomstig van overige overheden zijn gebaseerd op afgegeven beschikkingen door gemeenten en veelal bedoeld 
voor scholen die gevestigd zijn in wijken met bepaalde sociale- en maatschappelijke problemen. De resterende inkomsten 
komen bijvoorbeeld uit de verhuur van lokalen, fancy fairactiviteiten op scholen en renteopbrengsten.  
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De geprognosticeerde lasten in de begroting zijn tot stand gekomen door de gemaakte (beleids)keuzes in vastgestelde 

(beleids)documenten (o.a. het bestuursformatieplan en jaarplannen) in geld uit te drukken. Het financiële proces begint 
met het vaststellen van beleidselementen die voor een groot gedeelte de omvang van de geprognosticeerde lasten 
bepalen. Bij het opstellen van de begroting is ook, zover en ook indien mogelijk, rekening gehouden met toekomstige 
ontwikkelingen zoals hieronder beschreven. De toekomstige ontwikkelingen geven ook aan dat we de komende periode 
(jaren) te maken krijgen met veel veranderingen waarop wij ons moeten voorbereiden. 
 

3.2 Financiële positie  
 

Ons financieel beleid is erop gericht om zo goed mogelijk randvoorwaarden te scheppen voor het primaire proces in de 

scholen. Dat doen we uiteraard binnen de kaders die het ministerie heeft gesteld. Bij het scheppen van randvoorwaarden 

houden we de financiële mogelijkheden en beperkingen zorgvuldig in het vizier. Met ons financiële beleid beogen we ook 

een toereikend weerstandsvermogen te creëren; hiermee waarborgen we de continuïteit van het openbaar primair 

onderwijs. 

Hieronder geven we in hoofdlijnen weer hoe ons eigen vermogen en exploitatieresultaat zich over 2019 heeft ontwikkeld. 

 

Balans 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Activa x € 1.000 x € 1.000 Passiva x € 1.000 x € 1.000

Materiële vaste activa 2.538 2.408 Algemene reserve 2.714 2.431

Vaste activa 2.538 2.408 Bestemmingsreserves 2.609 1.982

Eigen vermogen 5.323 4.413

Vorderingen 2.147 2.165 Voorzieningen 3.365 3.365

Liquide middelen 7.662 6.680

Vlottende activa 9.809 8.845

Kortlopende schulden 3.659 3.475

Totaal activa 12.347 11.253 Totaal passiva 12.347 11.253  

 

Analyse van de staat van baten en lasten 2019 ten opzichte van 2018 

Onderstaande tabel laat zien dat het exploitatieresultaat over 2019 ten opzichte van 2018 op diverse posten afwijkt. We 

beschrijven de oorzaken in hoofdlijnen. Naast de vergelijking van absolute getallen toont de tabel de percentuele 

verschillen bij de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten. Ook leggen we de relatie met de landelijke 

percentages van 2018. Alle uitgedrukte percentages zijn gerelateerd aan de totale baten. 
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Realisatie Realisatie Landelijk

2019 2018 Verschil 2018
x € 1.000 % x € 1.000 % x € 1.000 %

Baten

(Rijks)bijdragen OCenW 35.256 96,2 33.930 96,1 1.326 Voordeel 95,1

Overige overheidsbijdragen 725 2,0 694 2,0 31 Nadeel 1,7

Overige baten 658 1,8 686 1,9 -28 Voordeel 3,2

Totaal baten 36.639 100,0 35.310 100,0 1.329 100,0

Lasten

Personele lasten 29.934 81,7 30.422 86,2 -488 Nadeel 82,4

Afschrijvingen 462 1,3 351 1,0 111 Nadeel 2,5

Huisvestingslasten 2.687 7,3 2.650 7,5 37 Nadeel 7,3

Overige lasten 2.648 7,2 2.814 8,0 -166 Voordeel 8,1

Totaal lasten 35.731 97,5 36.236 102,6 -505 100,3

Saldo baten en lasten 908 -926 1.834 Nadeel -0,3

Saldo fin. baten en lasten 2 2 0 Nadeel 0,0

Saldo buit. baten en lasten 0 0 0
Exploitatiesaldo 910 -925 1.834 Nadeel -0,3

Bron: DUO BO-5  

Baten 

De totale baten 2019 zijn hoger dan in 2018. De rijksbijdrage OCW is hoger door onder andere  aanpassing van de 

bekostiging naar aanleiding van het referentiesystematiek (ontwikkeling van de loonkosten in Nederland). Ook heeft OCW 

in december 2019 extra middelen uitbetaald (eenmalige uitkering) die we in 2020 uitgeven.  

De overheidsbijdragen zijn hoger dan in 2018. De inkomsten uit ESF gelden zijn lager maar Ronduit heeft van gemeentes 

extra middelen ontvangen voor de opzet van de Onderwijsplus locatie in Bakkum. 

De overige baten zijn iets lager dan in 2018. Deze overige inkomsten bestaan voornamelijk uit inkomsten die de scholen 

zelf genereren, uit detacheringen en inkomsten vanuit verhuur van locaties. De inkomsten uit detacheringen zijn in 2019 

iets lager dan in 2018. 

Lasten 

De personeelslasten over 2019 zijn bijna € 500.000 lager dan in 2018. Procentueel een daling van 86,2 % naar 81,7%. 

Indien geen rekening wordt gehouden met de eenmalige uitkering zou het percentage 82,6% zijn. Van de totale inkomsten 

is er in 2019 dus verhoudingsgewijs minder uitgegeven aan personeel.  

De uitgaven zijn voornamelijk lager vanwege het feit dat in 2018 voor bijna € 450.000 vanuit het participatiefonds is 

doorbelast voor verrekeningen van uitkeringsposten. In totaal zijn de dotaties aan de diverse personele voorzieningen 

bijna  € 100.000 lager.  

Ronduit heeft het ziekteverzuim aanzienlijk kunnen verlagen . Dit zien we niet direct terug in de inhuur van derden. In 

verband met onzekerheid van de gesloten jeugdzorg is gekozen voor inhuur in plaats van aannemen van personeel. Ook 

blijft het invullen van vacatures nog steeds lastig. 

De afschrijvingen zijn hoger door relatief hoge investeringen in 2018. In 2019 is de afschrijvingslast van een heel jaar in 

de exploitatie opgenomen. In 2018 was dit vanaf moment van investeren. 

De totale huisvestinglasten zijn iets hoger dan in 2018. Naast een lagere dotatie aan grootonderhoud ( € 50.000) zijn de 

uitgaven aan energie, schoonmaak en afval aanzienlijk hoger.  

De overige lasten zijn met € 166.000 afgenomen. Uitgaven onder deze post zijn, naast de administratie en beheerkosten 

van Ronduit, voornamelijk uitgaven van de scholen zelf. Deze werden gefinancierd vanuit het directiebudget of uit 

specifieke inkomsten zoals de prestatiebox.  De uitgaven aan administratie- en beheerkosten zijn voornamelijk lager door 

lagere uitgaven aan externe adviseurs en PR.  In verband met bijna geen inkomsten van ESF gelden zijn de kosten van 

deze projecten ook lager.  
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Analyse van de realisatie 2019 ten opzichte van de begroting 

Het exploitatieresultaat over 2019 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019 is € 1,3 miljoen positief.  De analyse 

op hoofdlijnen laat zowel bij de baten als bij de lasten afwijkingen zien. Welke ontwikkelingen bijdroegen aan de positieve 

afwijking van € 1,3 miljoen lichten we onder de tabel in hoofdlijnen toe. 

 

Realisatie Begroting Saldo

A B C =(A-B)

2019 2019
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Baten

(Rijks)bijdragen OCenW 35.256 33.259 1.997 Voordeel

Overige overheidsbijdragen 725 555 170 Voordeel

Overige baten 658 541 117 Voordeel

Totaal baten 36.639 34.355 2.284 Voordeel

Lasten

Personele lasten 29.934 28.868 1.066 Nadeel

Afschrijvingen 462 340 122 Nadeel

Huisvestingslasten 2.687 2.684 3 Nadeel

Overige lasten 2.648 2.863 -215 Voordeel

Totaal lasten 35.731 34.755 976 Nadeel

Saldo baten en lasten 908 -400 1.308 Nadeel

Saldo fin. baten en lasten 2 0 2 Nadeel

Saldo buit. baten en lasten 0 0 0
Exploitatiesaldo 910 -400 1.310 Nadeel

 

Hogere rijksbijdrage OCW ad € 1.997.000 

De referentie over 2019 bedraagt 3.13%. Voor Ronduit betekent dit dat over 2019 ruim € 760.000 aan extra middelen is 
ontvangen.  
Daarnaast hebben we hogere rijksbijdrage onder andere door:  

 Hogere inkomsten werkdrukmiddelen;  

 Tussentijdse groei in reguliere onderwijs;  

 Hogere inkomsten achterstandsmiddelen 2019-2020;  

 Bekostiging gesloten jeugdzorg 2019-2020;  

 Hogere inkomsten dan begroot 1 februari telling;  

 Aanvullende middelen van samenwerkingsverband. 

 Eenmalige uitkering OCW ad € 390.000  
 
De eenmalige uitkering is voor aanpassing van de cao en wordt in 2020 uitbetaald. Hiervoor is een aparte 
bestemmingsreserve gevormd. De Poraad heeft ook vastgesteld dat de in 2019 ontvangen referentie voldoende is voor 
compensatie van de o.a. de huidige hogere pensioenlasten en ook voor de huidige CAO, maar ook dat een deel beschikbaar 
is voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden en dus voor de nieuw afgesloten CAO.  
 
Hogere overige overheidsbijdragen ad € 170.000 

De overige overheidsbijdragen zijn uiteindelijk hoger dan begroot. De inkomsten uit de subsidie schakelklassen en brede 
school zijn lager door voornamelijk lagere vaststelling van de subsidie voor het huidig schooljaar 2020-2021.     
De inkomsten zijn hoger door extra inkomsten van de gemeentes voor opzet van de onderwijsplus locatie te Bakkum.  
 

Hogere overige baten ad € 117.000 

Deze post ‘overige’ baten bestaat voornamelijk uit inkomsten die de scholen zelf genereren, uit detacheringen en 

inkomsten vanuit verhuur van locaties. De inkomsten uit detacheringen zijn voorzichtig begroot (op basis van bestaande 

overeenkomsten). Daarnaast heeft Ronduit nog aanvullende subsidie ontvangen in kader van VSV trajecten (vroegtijdig 

schoolverlaters) en impulsgelden.  
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Hogere personele lasten ad €1.066.000 

De loonkosten zijn hoger dan begroot door onder andere locatie Transferium. In de begroting waren de loonkosten voor 

deze locatie opgenomen tot en met juli ivm voorgenomen sluiting die niet heeft plaats gevonden.  

Wat betreft inhuur, is de daadwerkelijke inhuur € 600.000 meer dan begroot. Kosten inhuur (directie/overige en 

vervanging) zijn ingeschat aan de hand van de contracten/afspraken en deel onvoorzien. De werkelijke uitgaven zijn 

hoger door onder andere: 

- Niet kunnen invullen van vacatures; 

- Onzekerheid voortbestaan transferium, dus is er gekozen voor inhuur in plaats van vast personeel; 

- De kosten voor directievoering voor een aantal locaties liep langer door vanwege ziekte.  

Hogere huisvestingslasten en afschrijvingen ad € 125.000  

De afschrijvingen zijn hoger dan begroot in verband met hoge investeringen in 2018 die in de begroting 2019 wat 

betreft afschrijvingen niet meegenomen zijn. 

De uitgaven aan huisvesting zijn in totaal overeenkomstig de begroting.  

Ontwikkeling kengetallen (2015-2019) 

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste indicatoren die betrekking op de jaren 2015 tot en met heden. 

  Norm Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 

    2015 2016 2017 2018 2019 

Liquiditeit 1 2,99 3,04 2,40 2,55 2,68 

Solvabiliteit 0,3 0,70 0,72 0,64 0,69 0,70 

Rentabiliteit 0,00-0,05 1,4% -2,9% -1,1% -2,9% 2,5% 

Personele lasten/rijksbijdragen 0,95 0,87 0,86 0,88 0,90 0,85 

Personele lasten/baten 0,9 0,82 0,81 0,84 0,86 0,82 

Huisvestingsratio 0,1 0,08 0,12 0,07 0,07 0,07 

Weerstandsratio 0,05 0,21 0,17 0,16 0,13 0,14 

 

Conclusie  

Uit bovenstaande kengetallen blijkt dat Ronduit gehanteerde financiële uitgangspunten een positief effect hebben gehad 

op de financiële positie. Ultimo 2019 heeft ronduit een gezonde financiële positie en is daardoor in staat om financiële 

tegenvallers op te vangen. 

De maatregelen die binnen Ronduit zijn genomen om de begroting te realiseren hebben effect gehad. 
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B  Jaarrekening 

4.1 Balans 
 
Balans na resultaatbestemming 
 

 
 31 december 2019  31 december 2018 

 Ref. € €  € € 

Activa       

       

Vaste activa       

Materiële vaste activa 1.2 2.538.228   2.408.587  

       

   2.538.228   2.408.587 

Vlottende activa       

Vorderingen 1.5 2.147.115   2.164.690  

Liquide middelen 1.7 7.661.866   6.679.912  

       

   9.808.981   8.844.602 

         

   12.347.209   11.253.189 

       

       

  31 december 2019  31 december 2018 

  € €  € € 

Passiva       

       

Eigen Vermogen  2.1  5.323.377   4.413.367 

 
      

Voorzieningen  2.3  3.364.514   3.364.780 

  
     

Kortlopende schulden 2.6  3.659.318   3.475.042 

 
 

     

         

   12.347.209   11.253.189 
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4.2 Staat van baten en lasten 2019 
 

 
  

 
2019 

 

Begroting 2019  
 

2018 

 Ref. € €  € €  € € 

Baten          

Rijksbijdragen  3.1 35.256.286   33.259.000   33.929.96
8 

 

Overige overheidsbijdragen  3.2 724.718   555.000   693.712  

Overige baten 3.5 658.258   541.000   686.431 
 

          

Totaal baten    36.639.262   34.355.000   35.310.111 

          

Lasten          

Personeelslasten  4.1 29.934.366   28.868.000   30.421.66
8 

 

Afschrijvingen  4.2 461.919   340.000   350.701  

Huisvestingslasten  4.3 2.686.587   2.684.000   2.650.054  

Overige lasten  4.4 2.648.160   2.863.000   2.813.235  

          

Totaal lasten    35.731.032   34.755.000   36.235.658 

          

Saldo baten en lasten   908.230   -400.000   -925.547 

          

Financiële baten en lasten 5  1.780   0   2.003 

             

Resultaat    910.010   -400.000   -923.544 
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4.3 Kasstroomoverzicht 
 
 2019  2018 

 € €  €  € 

Kasstroom uit operationele activiteiten       

Saldo Baten en Lasten   908.230    -925.547 

       

Aanpassingen voor:       

Afschrijvingen  461.919   350.701   

Waardeverandering activa 144   0   

Mutaties voorzieningen -266 
 

 -7.690  
 

Financiële vaste activa 0  0  

         

  461.797    343.011 

Verandering in vlottende middelen:       

Voorraden 0   0   

Vorderingen 17.575   -214.697   

Schulden 184.276   -1.465.576   

       

  201.851    -1.680.273 

         

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  1.571.878    -2.262.809 

       

Ontvangen interest 1.780   2.003   

Betaalde interest 0   0   

       

  1.780    2.003 

         

Kasstroom uit operationele activiteiten  1.573.658    -2.260.806 
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 2019  2018 
 € €  €  € 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten       

Investeringen in materiële vaste activa 591.704   968.484   

Desinvesteringen in materiële vaste activa 0   0   

Desinvesteringen in financiële vaste activa 0   0   

       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -591.704    -968.484 

       

       

Mutatie liquide middelen   981.954    -3.229.291 

 
 
 

 
   

 
2019  2018 

   
 

€  € 

   
 

   

Stand per 1 januari   
 

6.679.912  9.909.203 

Mutatie boekjaar   
 

981.954  -3.229.291 

   
 

   

Stand per 31 december   
 

7.661.866  6.679.912 
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4.4 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 2019 
 
1.2 Materiële vaste activa 

 

 
Gebouwen 

en 
terreinen  

 
Inventaris 

en 
apparatuur 

 

Andere 
vaste 

bedrijfs- 
middelen  

 School-
meubilair  

 ICT  Leer-
middelen 

 Vervoer-
middelen 

 Totaal 

                

 €  €  €           €  € 

Stand per 1 
januari 2019  

               

Aanschafprijs  293.588  283.206  5.059.087  2.188.986  1.427.333  1.429.631  13.137  5.635.881 

Afschrijving 
cumulatief 

-63.654  -136.070  -3.027.573  -1.433.623  -740.860  -839.953  -13.137  -3.227.297 

                        

Boekwaarde 229.934  147.136  2.031.514  755.363  686.473  589.678  0  2.408.587 

                        

Mutaties                 

Investeringen 15.810  85.690  490.204  219.595  187.495  83.114  0  591.704 

Desinvesteringen 0  -3.216  -299.873  -30.985  -86.277  -170.855  -11.756  -303.089 

Afschrijvingen -30.054  -45.632  -386.233  -75.866  -187.280  -123.087  0  -461.919 

Inhaalafschrijving 0  0  0  0  0  0  0  0 

Afschrijving op 
desinvesteringen 

0  3.072  299.873  30.985  86.277  170.855  11.756  302.945 

                

Saldo -14.244  39.914  103.971  143.729  215  -39.973  0  129.641 

                        

Stand per 31 
december 
2019  

               

Aanschafprijs  309.398  365.680  5.249.418  2.377.596  1.528.551  1.341.890  1.381  5.924.496 

Afschrijving 
cumulatief 

-93.708  -178.630  -3.113.933  -1.478.504  -841.863  -792.185  -1.381  -3.386.271 

                        

Boekwaarden 215.690  187.050  2.135.485  899.092  686.688  549.705  0  2.538.228 

 

 
 
In 2019 is in totaal ruim € 590.000 geïnvesteerd. In 2018 was dit ruim € 960.000. Het verschil betreft voornamelijk de 
investeringen in ICT. In 2018 zijn de scholen onder andere voorzien van nieuwe laptops. 
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1.5 Vorderingen 

 
 31 december 2019  31 december 2018 

  €   € 

      

Ministerie van OCenW  1.730.665   1.742.355 

Samenwerkingsverbanden  53.204   56.924 

Overige overheden  138.671  
 174.831 

Overige vorderingen   103.128   88.747 

Overlopende activa  119.919  
 101.833 

Af: Voorziening wegens oninbaarheid  1.528  
 0 

      

  2.147.115   2.164.690 

 
 
Ministerie van OCW 
Deze post betreft 5/12e deel van de toegekende rijksbijdrage personele bekostiging voor het schooljaar 2019/2020 minus 
de reeds ontvangen rijksbijdrage personele bekostiging in de periode augustus tot en met december 2019. 
 
Samenwerkingsverbanden 
Deze post betreft voornamelijk nog te ontvangen gelden inzake arrangementen, 1 februari telling en detachering aan het 
samenwerkingsverband.  
 
Overige overheden 
Onder deze post staan de vorderingen van Ronduit op de gemeente. Dit betreft voornamelijk nog te ontvangen 
huurvergoedingen en gebruikersvergoedingen. In 2019 bestond het bedrag voornamelijk uit nog te ontvangen 
huurvergoeding van de gemeente. Dit jaar betreft het voornamelijk nog te ontvangen gebruiksvergoedingen.  
 
Overige vorderingen en overlopende activa 
De overige vorderingen en overlopende activa zijn hoger dan in 2018. In 2018 bestonden de vorderingen uit onder andere 

vooruitbetaalde ICT licenties en nog te ontvangen afrekening energie (in 2019 een te betalen bedrag). In 2019 bestaan 

de vorderingen naast de ICT licenties uit vooruitbetaalde scholing. 

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. 
 
 
1.7 Liquide middelen 

 
  

  31-12-2019  31-12-2018 

  
  €  € 

  
  

   

Tegoeden op bank- en girorekeningen     4.661.866  2.679.912 

Deposito’s    3.000.000   4.000.000 

  
  

   

  
  7.661.866  6.679.912 

 
 

Ronduit heeft bij de ABN AMRO bank een Zakelijk Wachtgeld Deposito ad € 3 miljoen afgesloten. Dit betreft een 
doorlopende spaarrekening met een opnamebeperking. We kunnen pas 31 dagen na opvragen van de gelden over het 
geld beschikken. 
De liquide middelen bestaan uit het totaal van de gelden die het bestuur in een rekening-courant verhouding aanhoudt bij 
ABN AMRO Bank, evenals de gelden die scholen op schoolbankrekeningen aanhouden ter dekking van kleine, lopende 
uitgaven. Het totale bedrag aan liquide middelen is direct opneembaar. 
 
 
Bankgarantie 
Er is door Ronduit een bankgarantie afgegeven voor een bedrag van € 15.000 voor de huur van Stationsweg 44 in 
Heerhugowaard, ten behoeve van het Bureau Arbeidsparticipatie van De Spinaker. 
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2.1 Eigen Vermogen 

 
 Stand per  

Resultaat 
 Stand per  

 1-1-2019   31-12-2019 
 € €  €  € € 

Algemene reserve        

Algemene reserve  2.431.057  283.148   2.714.205 
        

Bestemmingsreserve (publiek)        

Bestemmingsreserve eenmalige 

uitkering 
0   389.755  389.755  

Reserve Professionalisering  239.929   90.059  329.988  

Reserve Prestatiebox 359.242   134.960  494.202  

Reserve Onderwijs en Kwaliteit  80.753   -9.311  71.442  

Reserve ICT 225.143   8.545  233.688  

Reserve ICT digiborden  197.383   -48.935  148.448  

Reserve Onderwijs leerpakket 75.059   4.858  79.917  

Reserve Meubilair 381.225   -112.272  268.953  

Reserve Directiebudgetten 423.576   169.203  592.779  

  1.982.310     2.609.172 
  

 
    

 

Bestemmingsreserve (privaat)  

 

    

 
Algemeen 0  

 0  0  
  

0 
    

0 
  

 
    

 

Bestemmingsfonds (privaat)        

Schoolfonds 0   0  0  

  0     0 
           
        

  4.413.367  910.010   5.323.377 

 
 
 
Algemene reserve 
Deze reserve bedraagt circa 7,4% van de totale baten en fungeert als weerstandsvermogen.  
Voor 2019 is de stand van de Algemene reserve niet de benodigde 7,5% ( € 2.747.945, € 33.740 tekort).  
Het gehanteerde percentage ad 7,5% is een door de PO-raad gehanteerd minimumpercentage conform de commissie Don 
voor schoolbesturen die als grote werkgever worden beschouwd en tevens speciaal onderwijs geven. Dit is op Ronduit van 

toepassing. In 2017 is over de omvang van de algemene reserve en over de verschillende bestemmingsreserves met de 
bassischooldirecteuren een inhoudelijk afsprakenkader vastgesteld. Onderdeel hiervan is dat het advies van de PO-raad 
m.b.t. een algemene reserve van 7,5%, wordt gevolgd.  
Is het afsprakenkader is ook opgenomen dat, wanneer er vrij beschikbare middelen blijken te zijn, het bestuur in overleg 
met de directeuren een beslissing zal nemen over de besteding hiervan.  
 
In 2020 gaat Ronduit haar buffervermogen/weerstandsvermogen opnieuw herijken. Hiervoor zal een risicoprofiel van 
Ronduit worden opgesteld.  
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Bestemmingsreserves publiek 

De bestemmingsreserves maken ook onderdeel uit van het eigen vermogen. Omdat deze bestemmingsreserves door het 
bestuur zijn bestemd voor een bepaald beleid, kunnen gelden niet primair benut worden om onvoorziene tegenvallers op 
te vangen. Het is aan het stichtingsbestuur om deze reserves ten behoeve van de continuïteit van het onderwijs een 
andere bestemming te geven.  
 
Bestemmingsreserve eenmalige uitkering 
In december is door het ministerie van OCW een eenmalige uitkering gedaan. Deze uitkering dient ter dekking van de 
CAO aanpassingen en uitbetaling van begin 2020.  
 
Reserve Professionalisering (voorheen duurzame inzetbaarheid) 
Deze reserve is gevormd uit het niet bestede deel van gelden (€ 500 per fte) die we beschikbaar hebben gesteld aan de 
personeelsleden voor professionalisering. Onderdeel van deze reserve betreft ook het deel dat afgelopen jaar apart gezet 
is en her bestemd zal worden na vaststelling van het buffervermogen (€ 218.000). 
 
Reserve Prestatiebox 
Deze reserve is gevormd uit het niet bestede deel van gelden voor opbrengst gericht werken en professionalisering 
(prestatiebox). In 2019 is € 774.000 ontvangen en € 640.000 besteed. De uitgaven in 2020 in het kader van prestatiebox 
2019/2020 zullen in mindering worden gebracht op deze reserve.  
 
Reserve Onderwijs en kwaliteit 
Deze reserve is gevormd uit de nog niet bestede gelden WSNS, bestemmingsbox taal en rekenen 2010-2011 en niet 
betsede gelden onderwijsbegeleiding door bestuur. Als in de toekomst toegekende budgetten op het gebied van onderwijs 
en kwaliteit niet toereikend zijn dan worden tekorten in mindering gebracht op deze reserve. Ook het project Playing for 
Success zal worden bekostigd vanuit deze reserve. 
 
Reserve ICT 
Deze reserve moet worden beschouwd als een reserve waarmee in de toekomst vervangingsinvesteringen worden 
gefinancierd. Jaarlijks worden onder- of overschrijdingen op het jaarbudget ICT respectievelijk ten gunste of ten laste van 
deze bestemmingsreserve verwerkt. 
 
Reserve ICT Digiborden 
Deze reserve is gevormd voor het bedrag waarmee de investeringen in digiborden 2018 vanuit de bestemmingsreserve 
onderwijs en kwaliteit zijn gefinancierd. Deze valt elk jaar vrij voor het deel van de afschrijvingen betreffende deze 
digiborden.   
 
Reserve Onderwijs leerpakket 
Deze reserve moet worden beschouwd als een reserve waarmee in de toekomst vervangingsinvesteringen worden 
gefinancierd. Jaarlijks worden onder- of overschrijdingen op het jaarbudget OLP respectievelijk ten gunste of ten laste van 
deze bestemmingsreserve verwerkt.  
 
Reserve Meubilair 
Deze reserve moet worden beschouwd als een reserve waarmee in de toekomst vervangingsinvesteringen worden gedekt. 
Jaarlijks worden onder- of overschrijdingen op het jaarbudget meubilair respectievelijk ten gunste of ten laste van deze 
bestemmingsreserve verwerkt. 
 
Reserve Directiebudgetten 
Deze reserve is gevormd uit de nog niet bestede directiebudgetten per 31 december 2019, die aan de afzonderlijke scholen 
zijn toegekend. Deze reserve is altijd gelijk aan het saldo van liquide middelen waarover de scholen per ultimo kalenderjaar 
beschikken en niet besteed directiebudget van de (V)SO locaties. In de directiebudgetten voor de (V)SO locaties zijn ook 
de budgetten voor iCT 
 
Voorstel verwerking exploitatiesaldo over het boekjaar 2019 
Na voorafgaande goedkeuring door raad van toezicht wordt de jaarrekening vervolgens vastgesteld door het college van 
bestuur. Het college van bestuur zendt binnen twee weken na vaststelling van de jaarrekening een afschrift aan het college 
van B&W. Het college van B&W heeft het recht om met het college van bestuur te spreken over de jaarrekening. 
Het college van bestuur stelt voor, met goedkeuring van de raad van toezicht, om het exploitatiesaldo over het boekjaar 
2019 ten bedrage van  € 910.010 als volgt te verwerken: 
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Resultaatverwerking 

Ten gunste van de bestemmingsreserve onderwijs leerpakket  +/+ €   4.858 
Ten gunste van de bestemmingsreserve ICT  +/+ €   8.545 
Ten laste van de bestemmingsreserve meubilair  -/- €   112.272 
Ten gunste van de bestemmingsreserve directiebudgetten  +/+ €   169.203 
Ten laste van de bestemmingsreserve onderwijs en kwaliteit  -/- €   9.311 
Ten gunste van bestemmingsreserve prestatiebox  +/+ €   134.960 
Ten gunste van bestemmingsreserve professionalisering  +/+ €   90.059 
Ten laste bestemmingsreserve ICT digiborden  -/- €   48.935 
Ten gunste van bestemmingsreserve eenmalige uitkering OCW  +/+ €   389.755 
Ten gunste van de algemene reserve  +/+ €   283.148 
 
 
Totaal  +/+ €   910.010 
 
Deze voorstellen zijn in de jaarrekening verwerkt.  
 
2.3 Voorzieningen 
  

  31-12-2019  31-12-2018 

  
  €  € 

  
  

   

Personeelsvoorzieningen    744.314  665.510 

Voorziening groot onderhoud    2.620.200  2.699.270 

  
  

   

  
  3.364.514  3.364.780 

 
Het verloop van de voorzieningen is als volgt: 

 

 Jubilea  Langdurig 
zieken  

 

Wachtgeld 

 

Spaarverlof 

 

Voorziening 
Groot 

onderhoud 

 Totaal 

 €  €  €  €  €  € 
 

        
   

Stand per 1 januari 2019  323.436  273.068  34.005  35.001  2.699.270  3.364.780 

Dotaties 27.087  334.441  44.969  0  550.000  956.497 

Onttrekkingen  22.735  210.310  0  3.040  629.070  865.155 

Vrijval  0  62.758  28.850  0  0  91.608 
 

        
   

Stand per 31 december 
2019  

327.788  334.441 
 

50.124 
 

31.961 
 

2.620.200  3.364.514 

 
    

  .     

Kortlopend deel  < 1 jaar 14.888  334.441  50.124  3.431  1.036.876  1.439.760 

Langlopend deel  > 1 jaar 312.900  0  0  28.530  1.583.324  1.924.754 
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Personeelsvoorzieningen 

 

       31-12-2019  31-12-2018 

       €  € 

       
   

Jubilea       327.788  323.436 

Langdurig zieken        334.441  273.068 

Wachtgeld        50.124  34.005 

Spaarverlof       31.961  35.001 

       
   

       744.314  665.510 

 
 
Wachtgeld 
Aan de voorziening wachtgeld heeft in 2018 een forse dotatie plaats gevonden. In 2019 zijn deze afgewikkeld. In 2019 
hebben een aantal nieuwe verrekeningen plaatsgevonden Deze waren gedurende het jaar reeds voorzien.   
 
Spaarverlof 
De voorziening spaarverlof is reeds een aantal jaar geleden ingegaan. De onttrekking over 2019 bedraagt € 3.040. 
 
Jubileumvoorziening 
De reguliere dotatie voor 2019 bedraagt € 27.087. In het boekjaar 2019 is € 22.735 uitgekeerd. 
 
Langdurig zieken 
De zieke medewerkers voor wie in 2018 een voorziening is gevormd zijn op twee na in 2019 uit dienst gegaan of met 
pensioen. De zieke medewerkers voor wie de voorziening per 31 december 2019 is getroffen, zullen naar verwachting niet 
meer terug keren in het arbeidsproces.  
 
Onderhoud 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat in 2019 meer is uitgegeven aan groot onderhoud dan door middel van dotatie is 
toegevoegd. Voor het groot onderhoud is niet het volledige geplande bedrag voor groot onderhoud ad € 1.110.608 
uitgegeven. Bij een aantal locaties bleek het efficiënter om de geplande werkzaamheden uit 2019 naar 2020 of een later 
tijdstip te verschuiven om onder andere kosten te besparen (werkzaamheden samenvoegen). 

 
Duurzame inzetbaarheid 
Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 zijn er geen aanspraken duurzame inzetbaarheid opgebouwd (conform artikel 
8a CAO Primair Onderwijs). Om deze reden is in 2019 geen voorziening van duurzame inzetbaarheid gevormd. 
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2.5 Kortlopende schulden 
 31 december 2019  31 december 2018 

 € €  € € 
      

      

Crediteuren  506.099   337.821 

OCW  0  
 0 

Samenwerkingsverbanden   190.802   193.644 

Loonheffing 1.137.288  
 1.129.754  

Omzetbelasting 0   0  

Premies sociale verzekeringen  152.418   82.933  

      
Belastingen en premies sociale verzekeringen  1.289.706   1.212.687 

Kortlopende schulden 
 1.986.607   1.744.152 

Schulden aan gemeente 
 0   0 

Schulden ter zake van pensioenen 
 364.978   313.171 

Overige kortlopende schulden  
 245.589  

 348.111 

Vakantiegeld en bindingstoelage 888.423  
 865.598  

Accountant- en administratiekosten 22.572  
 22.572  

Overige  151.149  
 181.438  

Overlopende passiva  1.062.144   1.069.608 

      

  3.659.318   3.475.042 

 
 
De post crediteuren is hoger dan in 2018. Eind 2019 maakte Ronduit veel gebruik van externe inhuur. Ook is eind december 
een locatie verhuist/verbouwd met bijhorende uitgaven (verhuizing en meubilair).  
 
De overige kortlopende schulden zijn vergelijkbaar met 2018. In 2018 had een groot deel van de schulden betrekking op 
afwikkeling van wachtgeld. In 2019 betreft het voornamelijk nog te betalen huur Onderwijsplus locatie, vooruit ontvangen 
subsidie en scholing. 
 
De post overig, onderdeel uitmakend van de overlopende passiva, bestaat onder andere uit de nog niet bestede gelden 
van lopende subsidies zoals Brede school, Schakelklassen en Academie072. Voor deze subsidies is de reservering van nog 
niet bestede bedragen lager dan voorgaand jaar. De  toekenningen zijn ook lager.  
 
De onder de kortlopende schulden opgenomen bedragen hebben een looptijd korter dan één jaar. 
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- Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

 
Huur kantoorruimte bevoegd gezag 
Voor de huur van kantoorruimte aan de Havinghastraat 22 te Alkmaar heeft Ronduit een huurovereenkomst afgesloten 
met Robibo Vastgoed B.V. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 september 2016 voor een periode van 10 jaar en loopt 
tot en met 31 augustus 2026. Na 1 september 2026 wordt de huurovereenkomst verlengd met telkens 5 jaar. De 
huurovereenkomst kan alleen worden opgezegd door huurder. 
De jaarlijkse verplichting bedraagt € 54.250.  
 
Huur ruimten buitenschoolse opvang 
Sinds 1 januari 2011 heeft Ronduit huurovereenkomsten met de gemeente Alkmaar. Deze betreffen de gerealiseerde 
uitbreiding van een aantal schoolgebouwen ten behoeve van buitenschoolse opvang. De huurovereenkomsten omspannen 
een periode van tien jaar.  
De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 110.000. 
Tegenover bovenstaande verplichting staan overeengekomen baten van de buitenschoolse opvangorganisaties. Deze 
baten hebben dezelfde omvang als de overeengekomen verplichting van circa € 110.000. Indien de buitenschoolse 
opvangorganisatie de huurovereenkomst niet nakomt, draagt de gemeente Alkmaar hiervoor het volledige risico. 
 
Overeenkomst dienstverlening meerjarenonderhoudsplannen en technisch beheer 
Sinds 1 januari 2018 hebben we een overeenkomst met OCS Maatschappelijk Vastgoed afgesloten voor dienstverlening 
op het gebied van management meerjarenonderhoudsplannen, algemeen technisch beheer, storingsdienst voor technische 
zaken en voor algemene advisering op het gebied van huisvesting en technisch beheer. De overeenkomst is gesloten voor 
een periode van twee jaar (tot en met 31 december 2019). En kan worden voortgezet voor tweemaal een periode van één 
jaar met de mogelijkheid de overeenkomst als nog te beëindigen na elke verlenging.  
De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 64.000 
 
Huur schoolgebouwen 
Sinds 1 januari 2011 huurt Ronduit onderwijsruimten in multifunctionele accommodaties; deze zijn eigendom van 
woningbouwcorporaties. De huurovereenkomsten zijn zodanig opgesteld, dat de verschuldigde huurverplichtingen volledig 
gedekt worden met door gedecentraliseerde gelden vanuit de betrokken gemeenten. We lopen met deze 
huurovereenkomsten geen financieel risico als er sprake is van een afnemend aantal leerlingen. 
 
Leaseovereenkomsten  
Sinds 1 november 2017 huurt Ronduit kopieerapparatuur van Konica Minolta. De overeenkomst is gesloten voor de duur 
van 5 jaar en zal van rechtswege eindigen op 31 oktober 2022 met de mogelijkheid van verlening voor tweemaal één jaar. 
De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 40.000 per jaar. 
 
Huur ruimte bedrijfsschool Het Werk! 
Met ingang van 1 februari 2015 heeft Ronduit het pand, terrein en werkplaatsruimte van Waertbouw B.V. gehuurd. Het 
complex is gevestigd op de W.M. Dudokweg 68 en 66 te Heerhugowaard. De overeenkomst loopt af per 31 juli 2016, om 
vervolgens telkens stilzwijgend te worden voortgezet voor één jaar. Beëindiging van de overeenkomst vindt plaats door 
opzegging tegen het einde van de huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden. 
De verplichting bedraagt per jaar € 78.000,- . 
Ronduit heeft het huurcontract locatie stationsweg verlengt. De huurovereenkomst loopt vanaf 1 november 2019 tot en 
met 31 juli 2021. Deze overeenkomst wordt vervolgens voortgezet voor een aansluitende periode van 1 jaar, derhalve tot 
en met 31 juli 2022.  
Daarnaast huurt Ronduit met ingang van 1 april 2019 een gebouw aan de Nijverheidsstraat in Heerhugowaard voor een 
werkplaats ten behoeve van Het Werk!. De overeenkomst loopt 2 jaar en kan daarna 5 jaar verlengd worden. 
De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 22.000 per jaar. 
 
Overeenkomst schoonmaakonderhoud en glasbewassing 
Sinds 1 november 2017 hebben we een overeenkomst met Schoonmaakbedrijf Effectief voor schoonmaakonderhoud en 
glasbewassing. De overeenkomst is gesloten voor een periode van drie jaar (tot 31 oktober 2020) met de mogelijkheid 
stilzwijgend te verlengen: elke keer één jaar met een maximum van zeven keer, tot 31 oktober 2027. 
De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 490.000  
 
Bankgarantie 
Door Ronduit is een bankgarantie afgegeven voor een bedrag van € 15.000 voor de huur Stationsweg 44 in 
Heerhugowaard, ten behoeve van het Bureau Arbeidsparticipatie van De Spinaker.  
 
Eigen risicodragerschap 
Ronduit is vanaf 1 januari 2018 volledig eigen risico drager voor wat betreft vervanging tijdens ziekte.  
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- Gebeurtenissen na balansdatum 

 
Locatie Wijdenes 
Stichting Ronduit zal de locatie De Spinaker SO te Wijdenes per 1 augustus 2020 overdragen aan Stichting Trigoon. 
Stichting Trigoon zal per 1 augustus 2020 verder gaan met het SO op dezelfde plaats met dezelfde personeelsleden. 
Voor het personeel van Ronduit betekent dit dat zij per 1 augustus 2020 in dienst zullen treden bij de Stichting Trigoon 
met dezelfde rechten en plichten. 
 
Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) 
Medewerkers in het openbaar onderwijs vallen nu onder het ambtenarenrecht. Dit is m.i.v. 1 januari 2020 veranderd. Voor 
ambtenaren geldt dan ook het arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek. De invoering van deze wet heeft diverse gevolgen: 

 De eenzijdige aanstelling verandert in een tweezijdige arbeidsovereenkomst. 
 De Wet werk en zekerheid wordt van toepassing. 
 De zogenaamde aanzegplicht bij het opzeggen van arbeidsovereenkomsten wordt van toepassing. 
 Het ontslagrecht zal aanzienlijk veranderen. Het civiele ontslagrecht gaat dan ook voor het openbaar onderwijs 

gelden. Dit betekent o.a. dat er een ontslagvergunning bij het UWV moet worden opgevraagd of dat er een 
ontbindingsverzoek via de kantonrechter gedaan wordt. Er kunnen rechten op de transitievergoeding ontstaan. 
De WW-uitkering voor medewerkers wordt ongunstiger. 

Ronduit heeft aanpassingen gedaan binnen de organisatie- en beleidsstructuur om de overgang goed te laten verlopen 

voor onze medewerkers. Zij zijn eind 2019 via verschillende kanalen geïnformeerd over de veranderingen. Daarnaast heeft 
Ronduit ervoor gekozen om medewerkers met een bestaand dienstverband een arbeidsovereenkomst aan te bieden pro 
forma advies VOSABB. 
 
Impact van de corona crisis op de onderwijsorganisatie 
De uitbraak van het Coronavirus heeft op de hele wereld een flinke impact, zo ook op het onderwijs. Het 
onderwijsproces wordt door de scholen vanaf 16 maart 2020 op afstand vormgegeven. De eindtoets van groep 8 gaat 
niet door.  
We verwachten dat door de coronacrisisomstandigheden de leerprestaties van leerlingen in enige mate negatief 
beïnvloed worden. De financiële gevolgen van de crisis voor het onderwijs zijn moeilijk in te schatten, maar zijn naar 
verwachting niet materieel. We verwachten geen liquiditeitsproblemen en geen significante impact op het 
exploitatieresultaat 2020. 
  

A030124
Placed Image



 

54 
 

 

 
3.1 Rijksbijdragen 
      

 

  2019  Begroting 2019  2018 

  €  €  € 
       

Rijksbijdragen OCW  32.601.284  31.105.000  31.262.083 

Geoormerkte subsidies OCW  0  0  0 

Overige subsidies OCW  980.130  925.000  955.815 
       

Rijksbijdragen OCW  33.581.414  32.030.000  32.217.898 
       

SWV  1.674.872  1.229.000  1.712.070 
       

Totaal  35.256.286  33.259.000  33.929.968 

 
Rijksbijdrage OCW 
De referentie over 2019 bedraagt 3,13%. Voor Ronduit betekent dit dat over 2019 ruim € 760.000 aan extra middelen is 
ontvangen.  
Daarnaast hebben we hogere rijksbijdrage onder andere door:  

 Hogere inkomsten werkdrukmiddelen;  

 Tussentijdse groei in reguliere onderwijs.  
 
Daarnaast heeft Ronduit van OCW € 390.000 aan een eenmalige uitkering ontvangen. Dit is voor aanpassing van de CAO 
en wordt in 2020 uitbetaald. Hiervoor is een aparte bestemmingsreserve gevormd. 
 
Overige subsidies OCW 
Dit betreft inkomsten voor achterstandsmiddelen, prestatieboxgelden en inkomsten aanvullende bekostiging asielzoekers 
langer dan 1 jaar in Nederland maar korter dan twee jaar. In 2019 zijn de inkomsten voor asielzoekers en studieverlof 
aanzienlijk lager. Er zijn minder kinderen in aanmerking gekomen voor deze aanvullende bekostiging en ook minder 
aanvragen geweest voor de lerarenbeurs. Ronduit heeft wel een eenmalige aanvullende bekostiging ontvangen voor 
technisch onderwijs op het VSO. 
 
Doorbetaling rijksbijdrage SWV 
Onder de post ‘doorbetaling rijksbijdrage SWV’ zijn alle overdrachten opgenomen die diverse samenwerkingsverbanden 
(SWV) hebben toegekend aan Ronduit, voor kalenderjaar 2019. De overdrachten vonden plaats op basis van 
ondersteuningsplannen en landelijke wet- en regelgeving. De werkelijke inkomsten zijn hoger dat begroot door onder 
andere: 

- Hogere inkomsten dan begroot 1 februari groei telling 
- Extra vergoeding samenwerkingsverband voor onderwijs plus locatie Bakkum 
- Aanvullende middelen van samenwerkingsverband in kader van flexibilisering 

  

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

  2019  Begroting 
2019 

 2018 

  €  €  € 
       

Gemeentelijke bijdragen en subsidies   609.259  490.000  552.555 

Overige overheidsbijdragen   115.459  65.000  141.157 

  
     

Overige overheidsbijdragen  724.718  555.000  693.712 

 
 
De gemeentebijdragen 2019 zijn hoger dan 2018 en dan begroot. De inkomsten zijn hoger door extra inkomsten van de 
gemeentes voor opzet van de onderwijsplus locatie te Bakkum 
 
De overige overheidsbijdrage betreft ESF-inkomsten en hieraan verband houdende projecten zoals EFFECT.    
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3.5 Overige baten 

  
2019  Begroting 

2019 
 2018 

  €  €  € 
  

     
Verhuur  230.466  233.000  229.346 

Detachering personeel   381.292  240.000  391.529 

Overige  46.500  68.000  65.556 

       

  658.258  541.000  686.431 
 
 
De overige baten zijn in 2019 iets lager dan in 2018.   
 
De inkomsten uit detacheringen zijn ten opzichten van 2018 iets afgenomen. Er zijn in 2019 minder personeelseden 
gedetacheerd. Ronduit heeft daarentegen wel subsidie ontvangen in kader van VSV trajecten (vroegtijdige schoolverlaters) 

en impulsbaankansen (beide niet begroot). Deze inkomsten worden altijd voorzichtig begroot. 
 
De overige inkomsten betreffen voornamelijk inkomsten van de scholen. 
 
4.1 Personeelslasten 
 2019  Begroting 2019  2018 

 € €  €  €  € € 
    

    
  

Brutolonen en salarissen 20.499.975  
 

20.564.553    20.713.760  

Reservering Eigen risico 
vervangingsfonds 

0   
710.000    

0  

Sociale lasten 3.737.743  
 

3.670.723    3.955.538  

Pensioenpremies 3.242.265  
 3.184.129  

  2.780.469  

    
    

  

Lonen en salarissen   27.479.983  
  28.129.405  

 27.449.767 
    

    
  

Dotaties personele voorzieningen  314.889  
 

50.000    609.548  

Personeel niet in loondienst 1.878.669   
1.280.000    1.951.654  

Overig 559.388   832.000  
  641.275  

    
    

  

Overige personele lasten   2.752.946  
  2.162.000   3.202.477  

 
  

    
  

Af: Uitkeringen   -298.563  
  -1.423.405   -230.576 

    
    

  

  29.934.366  
  28.868.000  

 30.421.668 

 
 
 
         2019   2018 
 
Gemiddeld fte in loondienst         412       418 
Gemiddeld aantal medewerkers in loondienst       613        687 
 

Stand 31 december 
Werkelijk 

2018 
Werkelijk 

2019 

Management/directie  15,52 14,21 

Onderwijzend personeel  293,55 289,34 

Overige medewerkers 105,16 100,94 

Personele bezetting in fte 414,23 404,49 

      

Leerlingaantal 1 oktober 3927 3931 
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  2019  Begroting 
2019 

 2018 

 
 €  €  € 

 
      

Arbo en Arbozorg  153.215  157.000  155.749 

Nascholing (bovenschools)  98.530  170.000  51.637 

Bedrijfshulpverlening  9.109  15.000  10.172 

Abonnementen  16.978  18.000  11.788 

Wervingskosten   13.959  50.000  106.651 

Onderwijsbegeleiding   116.039  152.000  96.889 

Scholing (schoolniveau)  22.926  38.000  15.612 

Duurzame inzetbaarheid  122.330  195.000  158.660 

Overige personeelskosten   6.302  37.000  34.117 
  

     
  

559.388  832.000  641.275 

 
De lonen en salarissen zijn in 2019 bijna  € 300.000 hoger.   
 
De totale personeelslast als percentage van de baten is aanzienlijk lager (81,7%) per 31 december 2019 in vergelijking 
met 2018 (86,1%). Indien geen rekening wordt gehouden met de eenmalige uitkering van OCW zou het percentage 82,6% 
zijn. Van de totale inkomsten is er in 2019 dus verhoudingsgewijs minder uitgegeven aan personeel.  
 
De uitgaven zijn voornamelijk lager vanwege het feit dat in 2018 voor bijna € 450.000 vanuit het participatiefonds is 
doorbelast voor verrekeningen van uitkeringsposten. In totaal zijn de dotaties aan de diverse personele voorzieningen 
bijna € 300.000 lager.  
Ronduit heeft het ziekteverzuim in 2019 aanzienlijk kunnen verlagen. Dit zien we niet direct terug in de inhuur van derden. 
In verband met onzekerheid van de gesloten jeugdzorg is gekozen voor inhuur in plaats van aannemen van personeel. 
Ook blijft het invullen van vacatures nog steeds lastig. 
 
De post dotatie/vrijval personele voorzieningen bestaat uit: 

 2019 2018 
Jubileumvoorziening   
Dotatie € 27.087 € 45.499 
Vrijval - - 
- Mutatie jubileumvoorziening             +/+€ 27.087 +/+ € 45.499 
Voorziening wachtgeld   
Dotatie  € 44.969 € 325.808 
Vrijval -€ 28.850 - 
- Mutatie voorziening wachtgeld           +/+ € 16.119      +/+ € 325.808 
Langdurig zieken   
Dotatie € 334.441 € 238.241 
Vrijval -€ 62.758 - 
- Mutatie voorziening langdurig zieken +/+€ 271.683 +/+€ 238.241 

Totaal € 314.889 € 609.548 
 
De extra kosten met betrekking tot wachtgeld in 2018 waren voornamelijk dossiers uit het verleden die nog niet waren 
afgehandeld door het participatiefonds. Omdat de status van deze dossiers ons onbekend was hier geen voorziening 
voor opgenomen. 
 
In de begroting was de premie reserve eigen risico van  € 710.000 begroot. Deze is in 2019 door het herzien van 
afspraken met het participatiefonds geheel vrijgevallen. Hier stonden ook uitkeringen vanuit het participatiefonds 
tegenover. De uitkeringen zijn vanwege deze herziene afspraken ook lager.  
 
De overige personeelskosten zijn lager dan in 2018. Aan scholing en onderwijsbegeleiding is meer uitgegeven. Aan 
werving en selectie en duurzame inzetbaarheid weer iets minder.  De uitgaven aan scholing zijn hoger door onder 
andere invoering van een scholingsfonds. De scholingsmodelijkheden zijn uitgebreid. De uitgaven in 2018 aan werving 
en selectie hebben we in 2019 kunnen beperken door dit zoveel mogelijk zelf te doen. Er zijn in 2019 wel aanzienlijk 
minder directieleden/ functies geworven. De posten onderwijsbegeleiding en duurzame 
inzetbaarheid(professionalisering) zijn posten die door uitgaven patroon van de scholen wordt beïnvloed.   
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4.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa 

 

 
2019  Begroting 

2019 
 2018 

  €  €  € 
    

 
  

Materiële vaste activa  461.919  340.000  350.701 

 
   

 
  

  461.919  340.000  350.701 

 
 
De afschrijvingen zijn hoger door relatief hoge investeringen in 2018. In 2019 is de afschrijvingslast van een heel jaar in 
de exploitatie opgenomen. In 2018 was dit vanaf moment van investeren. 
 
4.3 Huisvestingslasten 

 

 2019  Begroting 
2019 

 2018 

 
 €  €  € 

Huur  830.183  856.000  856.589 

Onderhoud  314.924  325.000  305.471 

Energie en water  401.533  366.000  344.994 

Schoonmaakkosten  486.524  500.000  458.124 

Heffingen 
 31.703  30.000  30.164 

Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen  550.000  550.000  600.000 

Overige huisvestingslasten  71.720  57.000  54.712 
 

      
 

 2.686.587  2.684.000  2.650.054 

 
 
De totale huisvestingslasten zijn in 2019 iets hoger dan in 2018.  
 
De uitgaven aan huur zijn in 2019 lager door onder andere vrijval van reservering huur voor een locatie. Daarnaast zat 
een deel van de huur van 2019 in 2018.  
 
De dotatie aan groot onderhoud is in 2019 € 550.000 (2018  € 600.000). De onderhoudskosten exclusief de dotatie groot 
onderhoud zijn vergelijkbaar met 2018.   
 
De uitgaven aan energie en water zijn hoger dan voorgaand jaar. Naast een iets hoger verbruik zijn de tarieven en de 
diverse energiebelastingen hoger geworden.  
 
De schoonmaakkosten zijn hoger. Naast de jaarlijkse indexering heeft het schoonmaakbedrijf een verruiming van aantal 
in te zetten uren gehad. 
 
De overige huisvestinglasten bestaan uit kosten voor beveiliging, alarmopvolging en afvalverwijdering. De overige 
huisvestingslasten zijn hoger geworden. Vooral de kosten van verwerking afval zijn toegenomen.  Bij afvalverwerking is 
de afvalbelasting aanzienlijk verhoogd. Wat betreft de aantal alarmopvolgingen zien wij ook een stijging (veroorzaakt door 
verbouwingen en schoonmaak).  
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4.4 Overige lasten  

 

 2019  Begroting 
2019 

 2018 

 
 €  €  € 

       
Administratie- en beheerslasten  550.830  551.000  602.145 

Inventaris, apparatuur en leermiddelen  865.341  962.000  895.894 

Overige  1.231.989  1.350.000  1.315.196 

       

  2.648.160  2.863.000  2.813.235 
 
  
Administratie en beheerkosten 
De administratie- en beheerkosten zijn in 2019 overeenkomstig de begroting maar lager dan 2018. De uitgaven aan 
administratie- en beheerkosten zijn voornamelijk lager door minder uitgaven aan externe adviseurs en PR. In 2018 heeft 
Ronduit nog gebruik gemaakt van een adviseur voor de herinrichting van het  van bestuurskantoor. Dit project is in 2018 
afgerond. 
 
Inventaris, apparatuur en leermiddelen  
Uitgaven onder de posten Inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn voornamelijk uitgaven gedaan door de scholen zelf, 
gefinancierd vanuit hun directiebudget en/of eigen inkomsten. Ze betreffen met name de bestedingen van scholen op het 
gebied van ICT, leermiddelen en onderwijsleerpakketten.  
 
De uitgaven zijn lager dan in 2019.  In 2019 heeft Ronduit minder afgedragen aan het samenwerkingsverband.  Daarnaast 
zijn de uitgaven aan voornamelijk ICT in 2019 iets lager dan in 2018. De kosten voor hosting en beheer zijn iets lager door 
een nieuwe leverancier.  
 
Overige 
Uitgaven onder deze post betreft de uitgaven aan onder andere kopieerapparatuur, overige kosten van de scholen, ESF 
maar ook uitgaven in het kader van de bovenschools beheerde budgetten zoals prestatiebox, passend onderwijs, brede 
school en cultuur. Het betreft voornamelijk  de bestedingen door de scholen zelf. 
 
In 2019 zijn uitgaven die onder deze rubriek vallen ruim € 80.000 lager. De verschillen tussen de diverse posten zijn groot. 
Aan prestatiebox is in 2019 minder uitgegeven. Dit zie je terug aan toename van de bestemmingsreserve prestatiebox. Dit 
heeft ook meestal te maken met de planning op school, wanneer ze bepaalde uitgaven gedurende het schooljaar plannen. 
Uitgaven aan passend onderwijs zijn weer hoger. Ook dit heeft te maken met schoolplannen en wanneer inzet mogelijk 
is.  
 
5 Financiële baten en lasten  

 

 2019  Begroting 

2019 
 2018   
 

 €  €  € 

      

Rentebaten  1.780  0  2.003 

Rentelasten en beleggingskosten  0  0  0 

      

 1.780  0  2.003 
 
 
 
De rentevergoeding is thans bijna nihil. Betreft rente op de spaarrekening en rekening wachtgelddeposito.   
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4.5 Grondslagen voor de jaarrekening 
 
De activiteiten van Stichting Ronduit te Alkmaar bestaan uit het geven van openbaar primair onderwijs aan de scholen die 
onder haar gezag vallen.  
 

- Algemene grondslagen  
De jaarrekening over 2019 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en 
overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek. Tevens is de richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector 
presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd.  
 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd 
op kostprijs (verkrijgings- of vervaardigingsprijs), tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.  
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor 
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde 

van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.  
 
Rapporteringsvaluta  
De bedragen in de tabellen worden gepresenteerd in duizenden euro’s. Als gevolg van afrondingen zijn in sommige gevallen 
geringe verschillen ontstaan. Deze verschillen tasten de betrouwbaarheid van de jaarrekening niet aan en zijn geen 
belemmering voor het verkrijgen van het vereiste inzicht. 
 
Salderen  
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend en voor 
zover: 

- Een deugdelijke juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd 
en simultaan af te wikkelen. 

- Het stellige voornemen bestaat het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen. 
 
Oordelen en schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het college van bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en passiva en van 

baten en lasten. De belangrijkste schattingen hebben betrekking op: 
- de waardering van materiële vaste activa, waaronder de gehanteerde afschrijvingstermijnen; 
- de verwachte onderhoudsuitgaven bij bepaling van de voorziening voor groot onderhoud; 
- de bepaling van personele voorzieningen. 

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen 
worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting 
wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
 

- Financiële instrumenten  
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen en overige financieringsverplichtingen, 
handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële 
waarde, waar (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien de 
instrumenten bij de vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 
waardeverminderingen in de winst en verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van 
de eerste waardering. 
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. 
 
Handels- en overige vorderingen 

Handels- en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 
effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 
 
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode. 
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Afgeleide financiële instrumenten 

Stichting Ronduit maakt geen gebruik van financiële derivaten en beperkt de risico’s (renterisico, kasstroomrisico en 
kredietrisico) door gebruik te maken van de rekening-courant en spaarrekeningen, rekening houdend met de voorwaarden 
uit de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 (d.d. gewijzigd 18 december 2018).  
 
Bijzondere waardeverminderingen financiële activa 
Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waarde wijzigingen in de staat van baten en 
lasten of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of 
er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel 
actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat 
na de eerste opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de 
verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt. Objectieve 
aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het niet nakomen 
van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur, herstructurering van een aan de organisatie 
toekomend bedrag onder voorwaarden die de organisatie anders niet zou hebben overwogen of aanwijzingen dat een 
debiteur failliet zal gaan. Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen die door de stichting 
worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden zowel op het niveau van specifieke activa als op collectief 
niveau in aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen wordt beoordeeld of deze individueel onderhevig 
zijn aan bijzondere waardevermindering en van afzonderlijk niet belangrijke vorderingen wordt collectief beoordeeld of 
deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen met vergelijkbare 
risicokenmerken. Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt Stichting Ronduit historische trends 
met betrekking tot de waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestek waarbinnen 
incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld als Stichting Ronduit van 
oordeel is dat de huidige, economische en kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de 
daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan historische trends suggereren. Een bijzonder 
waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief wordt 
berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, 
gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief. Verliezen worden opgenomen in de staat van baten 
en lasten. Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt 
en het herstel objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het 
bijzondere waardeverminderingsverlies, wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de oorspronkelijke 
kostprijs) opgenomen in de staat van baten en lasten’.  
 
In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument 
toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen, wordt de 
informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op pagina 52 ‘Niet uit de balans opgenomen rechten en 
verplichtingen’. 
 
Voorziening groot onderhoud 
Ronduit hanteert voor de voorziening groot onderhoud een methodiek waarbij de kosten over het geheleonderhoudsplan 
van de onderwijspanden worden bepaald en deze vervolgens wordt gedeeld door de looptijdvan het onderhoudsplan. Deze 
systematiek leidt ertoe dat er jaarlijks weliswaar een min of meer gelijkblijvende dotatie aan de voorziening groot 
onderhoud wordt gedaan, maar dat deze te laag of te hoog van omvang kan zijn in vergelijking met de RJ methodiek. Er 
wordt namelijk beperkt rekening gehouden met individuele onderhoudscomponenten met onderhoudscycli die doorlopen 
tot na de periode van de huidige onderhoudsplanning. 
Ronduit maakt gebruik van de overgangsregeling. De tijdelijke regeling in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs is van 
toepassing op besturen die voor verslagjaar 2017 een methode van kostenegalisatie voor groot onderhoud hanteerden 
zoals hierboven beschreven. Daarbij is afgesproken dat de RJ-werkgroep Onderwijs van de Raad voor de Jaarverslaggeving 
in samenwerking met de sectorraden in de komende maanden een onderzoek uitvoert. De werkgroep zal hierbij worden 
ondersteund door een aantal betrokken schoolbesturen. Doel van dit onderzoek is te komen tot een verwerkingswijze in 
2021 die aansluit bij de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving waarbij rekening wordt gehouden met 
onderwijssectorspecifieke aspecten 
 

- Vergelijking met voorgaand jaar 
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van de resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
voorgaand jaar. 
 

- Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgings- of vervaardigingsprijs), 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. 
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Er wordt afgeschreven vanaf de daadwerkelijke datum van ingebruikname. 

 
Onderstaande afschrijvingspercentages zijn van toepassing: 
Inventaris en apparatuur 20,00% 
Schoolmeubilair 5,88% 
ICT  20,00% 
Leermiddelen 11,11% 
Vervoermiddelen 20,00% 
 
De gebouwen en terreinen zijn niet geactiveerd omdat deze geen economisch eigendom zijn. De activeringscriteria zijn 
door het bestuur bepaald, rekening houdend met de uitgangspunten waarmee onder andere de vergoedingen voor 
vervanging meubilair en onderwijsleerpakket, die onderdeel uitmaken van de materiële instandhouding, worden 
vastgesteld.  
 
Investeringen met een aanschafwaarde van boven de € 1.000 worden geactiveerd. Voor investeringen in ICT en groeps- 
meubilair wordt hiervan afgeweken. Laptops voor groepen worden geactiveerd en afgeschreven. Voor de gehanteerde 
percentages per categorie wordt verwezen naar de toelichting.  
 
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
Voor vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan 
bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief 
geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de 
realiseerbare waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom 
genererende eenheid waartoe het actief behoort. Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroom genererende 
eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het 
verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies 
van een kasstroom genererende eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de 
kasstroom genererende eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid 
naar rato van hun boekwaarden. Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere 
jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de 
realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroom genererende eenheid) geschat. Terugneming van een eerder 
verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde 
schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder 
waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroom genererende eenheid) 
opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na 
afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroom 
genererende eenheid) zou zijn verantwoord. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Als er 
aanwijzingen zijn voor bijzondere waardevermindering van een vordering of een groep van vorderingen, wordt de omvang 
van het verlies in de staat van baten en lasten verwerkt. Als structureel sprake is van een gedeelte dat niet zal worden 
geïnd wordt een voorziening vanwege oninbaarheid direct in mindering op de post debiteuren gebracht. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Deposito’s en dergelijke die ter onmiddellijke beschikking 
staan worden onder de liquide middelen opgenomen. Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden 
verwerkt onder de vorderingen. 
  
Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van de stichting worden 
verwerkt onder de financiële vaste activa. 
 
Eigen vermogen 
Onder het eigen vermogen zijn de algemene reserves en bestemmingsreserves gepresenteerd die met publieke middelen 
zijn opgebouwd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het bestuur. De 
bestemmingsreserves zijn door het bestuur bestemd voor vastgesteld beleid. 
 
Voorzieningen 
Een onderwijsinstelling moet een voorziening in verband met verplichtingen in haar jaarrekening opnemen wanneer op de 
balansdatum aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
 De onderwijsinstelling heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk). 
 Het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is. 
 Er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting. 
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De voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel. Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen 

en de overige voorzieningen gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de 
beste inschatting van uitgaven die vereist zijn om de bestaande verplichting af te wikkelen op balansdatum, dit tegen 
nominale waarde (met uitzondering van de voorziening jubilea). De voorziening jubilea is opgenomen contante waarde. 
De toevoegingen vinden plaats door middel van een dotatie ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden 
rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen. 
 
De volgende voorzieningen zijn in de jaarrekening opgenomen: 
 
a) Wachtgeld 
Dit betreft een inschatting van de mogelijke uitkeringsposten van medewerkers die zijn ontslagen en waarbij het 
Participatiefonds de uitkeringslasten draagt en gaat verrekenen met Ronduit. De voorziening is gebaseerd op een prognose 
van de uitkeringslasten en een inschatting van de kans op het vinden van een betrekking voor einddatum van de uitkering. 
  
b) Spaarverlof 
De voorziening spaarverlof heeft betrekking op het opgebouwde recht op spaarverlof. In verband met de formatieve 
boventalligheid en gezien de financiële situatie in 2005 was er afgesproken dat er geen nieuwe rechten meer mochten 
worden opgebouwd. Spaarverlof overeenkomsten die voor 2005 waren overeengekomen worden gerespecteerd. De 
spaartermijn wordt in overleg tussen de betrokkene en het bevoegd gezag bij aanvang van het sparen bepaald en door 
middel van een spaarovereenkomst formeel overeengekomen en vastgelegd. De spaartermijn bedraagt minimaal vier jaar 
en maximaal twaalf jaar. 
 
De voorziening spaarverlof wordt gedoteerd op basis van de gespaarde uren ultimo boekjaar te vermenigvuldigen met de 
op dat moment geldende brutosalariskosten van de werknemers. Omdat het moment van het opnemen van het spaarverlof 
niet op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld, wordt de voorziening tegen de nominale waarde berekend. 

 
c) Jubilea 
Op basis van richtlijn 271 van de Raad van Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde 
van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. 
De voorziening is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de 
ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet (1%). De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten 
laste van deze voorziening gebracht. De periodieke toename wordt gepresenteerd als dotatie aan de voorziening. 
 
d) Voorziening langdurig zieke medewerkers 
Ronduit betaalt de salarissen van een aantal medewerkers die al langere tijd ziek zijn en mogelijk niet meer terug zullen 
keren in het arbeidsproces. Voor deze salarislasten is een voorziening gevormd.  
 
e) Onderhoudsvoorziening 
Ronduit vormt ter egalisatie van de onderhoudslasten een voorziening voor grootonderhoud. De inschattingen zijn 
gebaseerd op een actueel meerjarenonderhoudsplan. 
 
Pensioenen 
Ronduit heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan 
pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. 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. Ronduit heeft geen verplichting tot het voldoen van 
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Ronduit 
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. 
 
De dekkingsgraad van het ABP bedraagt ultimo 2019 97,8% 
 
Kortlopende schulden  
Dit zijn schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Saldering van schulden met activa 
vindt niet plaats. Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde. De vervolgwaardering van de 
kortlopende schulden is geamortiseerde kostprijs. 
 
Overlopende passiva  
Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen en voorts ook de nog te betalen bedragen ter zake van lasten 
die aan een verstreken periode zijn toegekend. Overlopende passiva worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen 
reële waarde. De vervolgwaardering is geamortiseerde kostprijs. 
 

- Grondslagen voor de bepaling van het exploitatiesaldo 
Bij de bepaling van het exploitatieresultaat gelden de volgende beginselen: lasten (en baten) zijn toegerekend aan het 
jaar waarop zij betrekking hebben. 
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Rijksbijdragen 
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie van OCW. 

De ontvangen rijksbijdragen uit hoofde van de basisbekostiging (lumpsum) worden in het jaar waarop de toekenning 

betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten.  

 

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met clausule tot verrekening) worden ten gunste van de staat van de baten 

en lasten verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten komen. Niet-bestede middelen worden verantwoord 

onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet-bestede middelen worden verantwoord 

onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. 

 

Niet-geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (subsidies zonder clausule tot verrekening) worden in 

beginsel direct ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord.  

 
Overige overheidsbijdragen en baten 
Overige overheidsbijdragen en baten worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarvan 
de gesubsidieerde lasten komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 
 

- Grondslag personele lasten 
Personeelsbeloningen 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de CAO PO uitbetaald. De beloningen van het personeel worden 
als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover 
nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen 
overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door 
het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de stichting. 
 
Grondslagen kasstroomoverzicht 
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan het inzicht in de 
financiering, liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om geldstromen te genereren. Het 
kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat (saldo van 
baten en lasten) als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden 
zijn besteed. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Transacties waarbij geen 
instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht 
opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van financial leasing zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft 
op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 

interest als een uitgave uit operationele activiteiten 
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4.6 Bezoldiging van bestuurder en toezichthouders (WNT) 
 
Wet normering topinkomens, is in 2013 in werking getreden. Het doel van deze wet is het tegengaan van bovenmatige 
beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden inkomens en 
ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak, genormeerd en openbaar gemaakt.  
Door het Ministerie van OCW is binnen het kader van de WNT de ‘Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren’ 
vastgesteld. Volgens de weging van de complexiteit van de instelling in deze regeling is Stichting Ronduit ingedeeld in 
klasse E. Voor 2019 gelden de beleidsregels, vastgesteld bij besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties d.d. 19 november 2018 (nr. 2018-0000046936), houdende vaststelling van beleidsregels inzake de 
toepassing van de Wet normering topinkomens met ingang van 1 januari 2019 (Beleidsregels WNT 2019). Deze 
Beleidsregels WNT 2019 zijn op 21 november 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. 
  
Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor onze stichting is € 164.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het 
dienstverband.  
Het bezoldigingsmaximum voor de leden en de voorzitter van de raad van toezicht bedraagt 10% respectievelijk 15% van 
het voor de PO-sector geldende bezoldigingsmaximum. 
 

Het individueel toepasselijk maximum met betrekking tot de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband voor 

2019 is de bezoldiging over de twaalf maanden voorafgaand aan de beëindiging dienstverband exclusief belastbare 

onkostenvergoedingen, met een maximum van € 75.000 naar rato van de omvang van het dienstverband”.  

 
De WNT is van toepassing op Stichting Ronduit. Het voor Stichting Ronduit toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 

2019 € 164.000.  op basis van aantal complexiteitspunten van 13, Klasse E. De Raad van Toezicht heeft het overzicht 

berekening complexiteitspunten voor 2019 vastgesteld en ondertekend op 14 oktober 2019. 

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen  

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met 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. 

 

Gegevens 2019  

bedragen x € 1 J.M.M. Zijp  

Functiegegevens bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01– 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte) 

1,0 

Dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
€ 122.368 

Beloningen betaalbaar op termijn €   19.716 

Subtotaal € 142.084 

  

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
€ 164.000 

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t.  

  

Bezoldiging € 142.084 

  

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan 
N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t.  
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Gegevens 2018  

bedragen x € 1 J.M.M. Zijp 

Functiegegevens bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01– 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte)  

1,0 

Dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
€ 116.061 

Beloningen betaalbaar op termijn €   17.967 

Subtotaal € 134.028 

  

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
€ 158.000 

  

Bezoldiging € 134.028 

 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12. 

Voor het verslagjaar 2019 is deze categorie voor Stichting Ronduit niet van toepassing 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen. 

 

Gegevens 2019   
    

 

bedragen x € 1 R.J. Piet R. Liefting 

 

F. Sengers 

 

S. den Dulk 

 

D. Nubé C. Vonk 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid  

Aanvang en einde 

functievervulling in 2019 

01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 - 

       

Bezoldiging       

Bezoldiging € 7.687 € 5.125 € 5.125 € 5.125 € 5.125 - 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
€ 24.600 € 16.400 

 

€ 16.400 

 

€ 16.400 

 

€ 16.400 
- 

-/- Onverschuldigd 

betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 

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

Bezoldiging € 7.687 € 5.125 € 5.125 € 5.125 € 5.125 - 

       

Reden waarom de 

overschrijding al dan niet 

is toegestaan 

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

Toelichting op de 

vordering wegens 

onverschuldigde betaling 

N.v.t.  

 

N.v.t.  

 

N.v.t.  

 

N.v.t.  

 

N.v.t.  

 

N.v.t.  

 

Gegevens 2018       

bedragen x € 1 R.J. Piet R. Liefting 

 

F. Sengers 

 

S. den Dulk 

 

D. Nubé C. Vonk 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid  Lid 

Aanvang en einde 

functievervulling in 2018 

01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12  01/01-30/04 

       

Bezoldiging       

Bezoldiging € 7.563 € 5.042 € 5.042 € 5.042 - € 1.667 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
€ 23.700 € 15.800 

€ 15.800 € 15.800  
€ 5.267 

 

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden 

aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder.  

Voor het verslagjaar 2019 is deze categorie voor Stichting Ronduit niet van toepassing 

1e. De totale bezoldiging van een topfunctionaris alsmede degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 

jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, voor al zijn functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-

instelling gelieerde rechtspersonen. 

Voor het verslagjaar 2019 is deze categorie voor Stichting Ronduit niet van toepassing 

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. 

Voor het verslagjaar 2019 is deze categorie voor Stichting Ronduit niet van toepassing 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking (niet-

topfunctionarissen in loondienst) die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben 

ontvangen.  

Het individueel toepasselijke drempelbedrag bezoldiging is gelijk aan het algemeen bezoldigingsmaximum naar rato van 

de omvang van het dienstverband, ofwel € 194.000 vermenigvuldigd met de deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte). 
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4.7 Honorarium accountants 
 

 

  2019  2018 

  €  € 

  
   

Onderzoek van de jaarrekening  32.247  32.247 

Andere controleopdrachten   2.360  1.180 

Adviesdiensten op fiscaal terrein   0  0 

Andere niet-controlediensten  0  0 

     

  34.607  33.427 
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4.8 Verbonden partijen 
 

- Overige verbonden partijen 
Sinds 1 augustus 2014 is Ronduit aangesloten bij vier samenwerkingsverbanden in het kader van Passend Onderwijs: drie 
voor voortgezet onderwijs (Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Noord-Kennemerland) en één voor basis- en 
speciaal onderwijs (Noord-Kennemerland). In elk samenwerkingsverband hebben we zitting in het bestuur. 
 
Deze samenwerkingsverbanden hebben tot doel: 
 Het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van artikel 17a lid 2 van de Wet 

op het voortgezet onderwijs. 
 Het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen. 
 Het realiseren dat zoveel mogelijk van de in voormelde regio woonachtige leerlingen een ononderbroken 

ontwikkelingsproces kunnen doormaken. 
 Een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen voor in de regio woonachtige leerlingen die extra 

ondersteuning behoeven. 
 

- Overzicht van de aangesloten besturen, per samenwerkingsverband  
SWV PO Noord-Kennemerland 
Stichting Scholen van het Rozenkruis 
Stichting Tabijn 
Stichting Heliomare Onderwijs 
Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg 
Intergemeentelijke Stichting voor Openbaar Onderwijs 
Stichting Vrijeschollen Ithaka 
Stichting De Blauwe Loper 
VGPO-WN 
Stichting Ronduit 
Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen 
Stichting Flore 
Stichting Katholiek Basisonderwijs  
Stichting Freinetschool 
 
SWV VO Noord-Kennemerland 
Bestuur AOC Clusius College 
Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Alkmaar e.o. 
Stichting Petrus Canisius College 

Stichting Vrije School VO Noord-Holland 
Stichting Katholiek VO Heerhugowaard 
Stichting Openbaar VO Noord-Holland-Noord 
Stichting Heliomare Onderwijs 
Aloysius Stichting 
Stichting Ronduit 
 

SWV VO Kop van Noord-Holland 
Stichting Samenwerkingsschool Den Helder 
Stichting Clusius College 
Stichting Regius College 
Stichting Scholen aan Zee 
Stichting Ronduit 
Stichting Texel 
Stichting Openbaar VO Noord-Holland-Noord 
Stichting Aloysius 
Stichting Heliomare 
 
SWV West-Friesland 
Stichting Leerzaam 
Stichting Ronduit 
Stichting Tabor College 
Stichting SWV West-Friesland (praktijkschool) 
Stichting Reg. SGM Enkhuizen 
St voor interconfessioneel VO 
Stichting Atlas College 

Stichting Clusius College 
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4.9 Model G 
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C Overige gegevens 

- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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