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Voorwoord 
 
Spectrum-SPCO (voortaan Spectrum) weet wat zij wil als het gaat om de ontwikkeling van kinderen. 
In het vierjarenbeleidsplan KOERS22 zijn vier speerpunten benoemd: Creativiteit, Onderzoekend 
leren, Burgerschapsvorming en ICT, samengevat als COBI. Op de scholen worden deze uitgewerkt en 
zo ontstaat een rijk aanbod aan lessen waarin kinderen persoonlijk worden gevormd, hun motivatie 
wordt gestimuleerd, ze in aanraking komen met een onderzoekende wijze van leren en voortdurend 
gebruik maken van de inzet van ICT. Mediawijsheid wordt daarmee steeds belangrijker en zal in 2022 
een vast onderdeel zijn van het lessenpakket van iedere school. Dit alles vanuit de christelijke traditie. 
Door kinderen een onderzoekende houding van leren bij te brengen wordt hun motivatie verhoogd en 
zullen de resultaten verder toenemen. De inspectie heeft dit tijdens de bezoeken in 2019 vastgesteld 
en het aanbod beoordeeld met een GOED. Behalve het aanbod werd ook de kwaliteitscultuur op alle 
scholen beoordeeld met een GOED. Een belangrijk signaal dat wij op de goede weg zitten. 
 
2020 was een ander jaar dan anders. De pandemie heeft zijn weerslag gehad op heel de wereld en 
dus ook op de scholen van Spectrum. Scholen moesten sluiten, er moest thuisonderwijs worden 
gegeven, scholen moesten weer open, leerkrachten moesten in quarantaine etc. In deze tijd hebben 
wij gemerkt hoe sterk COBI vertegenwoordigd is in het huidige onderwijs op onze scholen.  
 
In dit jaarverslag wordt het onderwijsinhoudelijk proces beschreven. De successen worden gemeld, 
maar er wordt ook stilgestaan bij wat moeizaam verloopt. Waar risico’s zijn worden die benoemd en 
aangegeven hoe hier mee wordt omgegaan. Natuurlijk is de kwaliteit van het onderwijs het 
belangrijkste om te volgen. Personeelszaken, huisvesting, communicatie en PR zijn echter middelen 
om een goede kwaliteit te borgen en worden om die reden behandeld in dit verslag.  
 
Wij danken iedereen die op wat voor manier dan ook heeft meewerkt om het motto COBI: ‘zin in leren’ 
waar te maken. Zonder de inzet van medewerkers en leden van de GMR of RvT zou het immers niet 
lukken. 
 
Adriaan van Zanten, voorzitter College van Bestuur 
Herman Wiegeraad, lid College van Bestuur  
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1. Het schoolbestuur 
Spectrum heeft een College van Bestuur. Tot november was dit eenhoofdig, daarna is een tweede 
bestuurder toegetreden. 
 

1.1 Profiel 
 
Missie  
Kinderen zijn voor ons unieke en leergierige burgers van een veranderende maatschappij in de  21e 
eeuw. Wij bieden kinderen een veilige, uitdagende en plezierige omgeving waarin zij hun talenten 
kunnen onderzoeken en hun zin in leren verder kunnen ontwikkelen.   
Kinderen verschillen in tijd en aandacht die ze nodig hebben om hun talenten te ontwikkelen. Door het 
bieden van christelijk en passend onderwijs en het stimuleren van een onderzoekende en 
ontwerpende houding, krijgen kinderen wat zij nodig hebben om te groeien. Bij Spectrum hebben 
kinderen zin in leren. 
 
Visie 
De scholen van Spectrum zijn een veilige en plezierige plek, waar leerlingen, medewerkers en ouders 
gezamenlijk en doelgericht werken aan de ontwikkeling van talenten van kinderen. Vanuit de 
christelijke traditie geven wij normen en waarden door, wij staan daarbij open voor alle kinderen en 
leggen zo de verbinding tussen verschillende culturen en religies.  
Wij bereiden kinderen goed voor op het leven en werken in de maatschappij in de 21e eeuw en nemen 
hierbij zelf een professionele en onderzoekende houding aan waarbij wij gericht zijn op 
samenwerking. Net als de volwassenen worden de kinderen gestimuleerd tot onderzoek, creativiteit 
en samenwerking. 
 
Kernactiviteiten 
De stichting ontleent haar bestaansrecht aan de hoofddoelen, geformuleerd in artikel 4 van de 
statuten: 
 
De stichting stelt zich ten doel de bevordering van het christelijk primair onderwijs in de gemeente 
Lansingerland. Zij tracht dit doel te bereiken door: 

• oprichting en instandhouding van zelfstandige scholen voor primair onderwijs in 
Lansingerland; 

• het zoeken van samenwerking in alles wat tot de plaatselijke en algemene 

• belangen van het Christelijk onderwijs behoort; 

• het houden van vergaderingen; 

en voorts met alle andere wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig 
kunnen zijn. 
 
Strategisch beleidsplan 
Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen zich beter ontwikkelen als zij hun zin in leren behouden. De 
komende jaren zullen wij alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om ervoor te zorgen dat de 
leerlingen naar school gaan omdat ze willen leren.   
Vanuit deze opdracht en vanuit een breed gedragen overleg met de achterban zijn de volgende 
speerpunten benoemd. 
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Creativiteit 
Een school hoort een plek te zijn waar je niet alleen feiten leert, maar waar je je vormt en leert 
oplossend en kritisch te denken. Daarom is op de Spectrum-scholen creativiteit een belangrijk 
speerpunt. Wij vinden het cruciaal dat leerlingen veel vrijheid krijgen om zelf te ontdekken en zelf te 
creëren. En dat gaat verder dan alleen handvaardigheid, muziek of tekenen. Onze lessen bestaan niet 
alleen uit het leren van kennis, maar er is ook volop ruimte voor vaardigheden, inzicht en cultuur, want 
creativiteit maakt je wereld groter. 
 
Ontdekken door onderzoekend leren 
Dingen die je zelf onderzoekt en ontdekt hou je beter vast dan dat het je wordt verteld. Daarom is op 
de Spectrum-scholen onderzoekend leren ook een belangrijk speerpunt. Als leerling ben je bij ons een 
ontdekkingsreiziger die leert door zelf uit te vinden. Door altijd vragen te stellen en zo 
nieuwsgierigheid te prikkelen. Om zo verder te komen. Vraaggestuurd leren noemen wij dat. En wij 
geloven dat het een belangrijk onderdeel is van de ontwikkeling van onze leerlingen. Op én na school. 
Leren door te doen. 
 
Burgerschap 
De wereld waar wij met z’n allen in leven verandert. Hoe wij omgaan met elkaar. Hoe verschillende 
culturen met elkaar samenleven. Daarom is op de Spectrum-scholen burgerschap ook een belangrijk 
speerpunt. Als school met een christelijke traditie leren wij onze leerlingen vanuit die gedachte hoe om 
te gaan met anderen. Door te delen, samen te werken en een open houding aan te nemen. Zonder te 
oordelen. Dit zie je terug in al onze lessen. Zo leren wij tot vreedzame oplossingen te komen. Voor 
een toekomst vol hoop. 
 
ICT 
Wij kunnen in ons dagelijks leven bijna niet meer zonder computers en digitale technieken.  Daarom is 
op de Spectrum-scholen ICT ook een belangrijk speerpunt. Wij geloven dat wij met de juiste inzet van 
digitale mogelijkheden ons onderwijs steeds weer kunnen verbeteren. Wij kijken daarom continu hoe 
wij met behulp van ICT onze leerlingen nog beter en leuker kunnen opleiden en vormen, want een 
leerling die digitaal geletterd is, is klaar voor morgen. 
 
Deze vier speerpunten zijn gebundeld in een stijlicoon die er uit ziet als een aimabele wijze uil en de 
naam COBI heeft gekregen. COBI staat symbool voor onze invulling van onderwijs dat je vandaag en 
morgen mag verwachten.  
De wereld om ons heen verandert snel. Wij geloven dat de speerpunten Creativiteit, Onderzoekend 
leren, Burgerschap en ICT daarin heel belangrijk zijn en laten ze terugkomen in de lessen. COBI dus. 
De speerpunten zorgen voor toekomstgericht onderwijs op alle scholen van Spectrum, met 
geïntegreerde methodes die je als leerling vormen, opleiden en klaar maken voor het leven na de 
basisschool. COBI zorgt voor ‘Zin in leren’. 
 
Deze speerpunten worden uitgewerkt in de schoolplannen 2019-2023 en vertaalt in lessen. Met 
kinderen en ouders gaan wij deze beloftes jaarlijks toetsen. In 2022 moet het op alle scholen zijn 
waargemaakt en per jaar zal in het bestuursverslag worden aangegeven welke successen zijn 
behaald, maar ook worden aangegeven waar processen weerbarstig verlopen en wat daarbij als 
oorzaak kan worden aangegeven. 
In 2020 zijn de scholen gesloten geweest vanwege het coronavirus. Gebleken is dat de speerpunten 
niet alleen toekomstbestendig zijn, maar ook crisisproof.  
Met een enorme creativiteit heeft het personeel in korte tijd het onderwijs op afstand kunnen 
vormgeven. Aangezien niemand een draaiboek had voor schoolsluitingen van deze aard, was de 
onderzoekende houding een leerstijl die zijn vruchten ook hierin kon bewijzen. Leerlingen en 
leerkrachten profiteerden van hetgeen de scholen met ICT reeds hadden opgezet. Online 
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huiswerkpakketten, contact onderhouden met behulp van oa Teams, het werd in één week tijd 
gerealiseerd. Het vierde speerpunt burgerschapsvorming blijkt belangrijker dan ooit. Wij zullen het 
samen moeten oplossen. Samen zoekend en werkend aan oplossingen voor een hoopvolle toekomst. 
 
Toegankelijkheid van de instelling/het toegangsbeleid  
Spectrum heeft een protestant-christelijke signatuur en hanteert een open toelatingsbeleid. Ouders 
van nieuwe leerlingen tekenen er bij inschrijving voor dat zij de christelijke identiteit respecteren. Op 
geen van de basisscholen die onder Spectrum vallen wordt een wachtlijst gehanteerd. 
 

Het Strategisch beleidsplan KOERS22 is opvraagbaar bij het bestuurskantoor. 

 
 

1.2 Organisatie 
 
Contactgegevens 
Spectrum-SPCO 
41487 
Leeuwenhoekweg 18A, 2661 CZ Bergschenhoek 
010 5221657 
info@spectrum-spco.nl 
www.spectrum-spco.nl 

 
Bestuur 
A.J. van Zanten 
Voorzitter College van Bestuur (wtf 1,0) 
Werkgeverschap, kwaliteit onderwijs, Personeelszaken, Woordvoerderschap, Communicatie 
Nevenfuncties: 

- Lid dagelijks bestuur PPO-D (onbezoldigd) 
- Lid dagelijks bestuur Poolwest  (onbezoldigd) 
- Voorzitter kerkenraad Protestantse Gemeente Maasdijk (onbezoldigd) 

 
H.B. Wiegeraad (per 1-11-2020) 
Lid College van Bestuur (wtf 0,7) 
Bedrijfsvoering (Financiën, Huisvesting, ICT) 
Nevenfuncties: 

- Lid algemeen bestuur Stg. VO op interconf. Grondslag te Leiden (onbezoldigd) 
- Interim-controller Proceon Scholengroep te Hilversum (bezoldigd) 

Docent bedrijfsvoering Penta Nova, AVS, NSO-CNA (bezoldigd) 

 
Scholen 

CBS Boterdorp, 05MJ Bergschenhoek directeur: mw. H.A.M. Siepel 

www.cbsboterdorp.nl Website Scholen op de kaart: Boterdorp 

CBS De Regenboog, 07XI Bergschenhoek directeur: mw. H.A.M. Siepel 

www.cbsderegenboog.net Website Scholen op de kaart: De Regenboog 

CBS De Acker, 25KR Bergschenhoek directeur: mw. E. Berghout   

www.cbsdeacker.nl Website Scholen op de kaart: De Acker 

 Prins Johan Friso, 07LA, Berkel en Rodenrijs directeur: mw. I.C. van Leeuwen 

mailto:info@spectrum-spco.nl
http://www.spectrum-spco.nl/
http://www.cbsboterdorp.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/6382/Basisschool-Boterdorp?school=6382&presentatie=1&sortering=2
http://www.cbsderegenboog.net/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/10344/Christelijke-Basisschool-De-Regenboog?woonplaats=bergschenhoek&presentatie=1&sortering=2
http://www.cbsdeacker.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/10347/PC-BS-De-Acker?woonplaats=bergschenhoek&presentatie=1&sortering=2
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www.pjfschool.nl Website Scholen op de kaart: Prins Johan Friso 

Prins Willem-Alexander, 08VK Berkel en Rodenrijs directeur: mw. N.C.G. Roek 

www.pwabasisschool.nl Website Scholen op de kaart: Prins Willem-Alexander 

Prinses Máxima, 28CK Berkel en Rodenrijs directeur: dhr. H.H. Wilkes 

www.prinsesmaximaschool.nl Website Scholen op de kaart: Prinses Máxima 

CBS  De Wiekslag Bleiswijk directeur mw. S. J. Potuijt 

www.cbsdewiekslag.net Website Scholen op de kaart: De Wiekslag 

CBS De Poort Bleiswijk directeur mw. S. J. Potuijt 

www.cbsdepoort.nl Website Scholen op de kaart: De Wiekslag 

 
Organisatiestructuur 
Spectrum is een Stichting en de volledige naam is: Spectrum Stichting voor Protestants Christelijk 
Onderwijs te Lansingerland, kortweg Spectrum-SPCO.  
Zij heeft haar zetel te Bergschenhoek en heeft gekozen voor het Raad van Toezicht model waarin 
bestuur en toezicht zijn gescheiden. 
 
Het stichtingsbestuur is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de instandhouding van de scholen 
voor Protestants Christelijk onderwijs in de gemeente Lansingerland. Het bestuur is ook 
verantwoordelijk voor het geven van onderwijs op de acht scholen, volgens de kenmerken 
geformuleerd in het strategisch beleidsplan KOERS22.  
De Raad van Toezicht heeft nadrukkelijk de rol van toezicht houden op de bestuurders. Het bestuur 
heeft een sturende rol ten opzichte van de schooldirecties en het stafbureau. 
De schooldirecties zijn (integraal) verantwoordelijk voor het onderwijskundig management, financieel 
management, personeelsmanagement en het beheer van de schoolgebouwen. De scholen zijn 
betrokken in de ontwikkeling van het bovenschoolse beleid.  De verdeling van taken is vastgelegd in 
het bestuursstatuut. 
Per 1 november 2020 is het eenhoofdig college van bestuur uitgebreid met een tweede lid college van 
bestuur. 
 
 
Organisatiestructuur 
 

 

http://www.pjfschool.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/10343/CBS-Prins-Johan-Friso?woonplaats=berkel%20en%20rodenrijs&presentatie=1&sortering=2
http://www.pwabasisschool.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/10346/Prins-Willem-Alexanderschool?woonplaats=berkel%20en%20rodenrijs&presentatie=1&sortering=2
http://www.prinsesmaximaschool.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/10348/Christelijke-Basisschool-Prinses-Maxima?woonplaats=berkel%20en%20rodenrijs&presentatie=1&sortering=2
http://www.cbsdewiekslag.net/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/10342/Christelijke-Basisschool-De-Wiekslag?woonplaats=bleiswijk&presentatie=1&sortering=2
http://www.cbsdepoort.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/10342/Christelijke-Basisschool-De-Wiekslag?woonplaats=bleiswijk&presentatie=1&sortering=2
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Toelichting 
 
De bevoegdheden en taken van het CvB, de RvT en de GMR zijn uitgewerkt in reglementen. 
De RvT heeft goedkeuringsrecht op belangrijke bestuursbesluiten, de GMR heeft hierop advies- en/of 
instemmingsrecht. De verantwoordelijkheden en werkwijze van College van Bestuur en Raad van 
Toezicht staan beschreven in de Statuten.  
 
Raad van Toezicht 
Bij de vervulling van haar taak richt de Raad van Toezicht zich op het belang van de Stichting en de 
door de Stichting in stand gehouden scholen. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de Raad 
zijn zodanig dat deze een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. 
De Raad heeft in 2020 zes keer vergaderd met het College van Bestuur over de onderwerpen die 
vallen onder de verantwoordelijkheid en welke genoemd zijn in de statuten van de Stichting. 
Periodiek voert men ook overleg met de GMR en de directies van de scholen. 
 
 
Samenstelling Raad van toezicht in 2020   

Naam Functie Expertisedomein Rooster van aftreden 

drs. Ing. J.J. Renes  voorzitter organisatie-bestuur 1-oktober-2021 

Manager Inkoop & Logistiek, Dunea N.V. (tot 30-11), plv afdelingshoofd Veiligheid & Goederen, Ministerie 
IenW (vanaf 1-12) 

drs. mw. A.T. Buurman-
Anagnostaras 

lid HRM-beleid  1 juli 2021* 

beleidsmanager HRM bij LMC VO (bezoldigd) 
MR lid van de GSR & voorzitter van de OC de Bikkels buiten en naschoolse opvang. (onbezoldigd) 

mw. M. Sonneveld MSc lid 
onderwijs en kwaliteit 
Vanaf 1-maart-2020 

1-maart-2024  

Kwaliteitsondersteuner Octant Kindcentrum Regenboog (bezoldigd) 

drs. mr. mw. C.C.B. Füss lid innovatie  1-augustus-2023 

psychosociale therapie, geestelijke begeleiding en leiderschapscoaching bij Illumica (bezoldigd) 
geestelijke verzorging a.i. op diverse locaties van zorginstelling Stichting TanteLouise te Brabant 
(bezoldigd) 
projectleider Veranderopgave dienstverlening a.i. bij de gemeente Lansingerland (bezoldigd) 

mr. mw. A.J. van Spengen lid juridische zaken 1-augustus-2022 

rechtbank Rotterdam als rechterlijk ambtenaar (bezoldigd) 

drs. M.M.A. Hoornweg lid financiën-bestuur 1-augustus-2022 

Controller bij Stichting De Haagse Scholen (bezoldigd) 
 Erasmus Universiteit Rotterdam /  Erasmus school of accounting & assurance (ESAA) :  extern lid 
slotexamencommissies & afstudeerbegeleider opleiding "Internal Auditing & Advisory" (bezoldigd). 

* acht jaar lid en aftredend       

 

In de bijlagen 
A. Jaarverslag Raad van Toezicht  

 
 



 

9 
 

Medezeggenschapsraad 
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Via de MR hebben ouders en personeel invloed 
op het schoolbeleid. De primaire gesprekspartner van de MR is de schooldirecteur. 
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) 
De GMR vertegenwoordigt de ouders en het personeel van de acht scholen. De GMR bestaat uit acht 
personen, vier namens beide geledingen. Vier scholen leveren een ouder, vier scholen een 
personeelslid. De GMR vergadert minimaal vijf keer per jaar en behandelt alleen onderwerpen die 
voor de scholen van gemeenschappelijk (schooloverstijgend) belang zijn. De primaire gesprekspartner 
van de GMR is het bestuur. 
Behalve met de GMR vergadert het CvB ook twee keer per jaar met afgevaardigden van de 
personeelsgeleding van de afzonderlijke MR-en van de scholen. Op de agenda staan altijd personeel 
gerelateerde onderwerpen. Evaluatie van bestaand beleid, maar ook nieuw beleid wordt getoetst 
binnen deze PMR. Ze brengen met regelmaat een advies uit aan de PGMR. 
 

In de bijlagen 
B. Jaarverslag GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)  

 
Staf en secretariaat 
De stafmedewerkers adviseren het College van Bestuur over het te voeren beleid. Ook adviseren zij, 
gevraagd en ongevraagd de directeuren bij de uitvoering van hun taken. Zij volgen, toetsen en 
beoordelen de resultaten van uitvoering van beleid en rapporteren hun bevindingen aan het College 
van Bestuur. 
Het stafbureau verleent ondersteunende diensten voor de gehele organisatie. 
 
Directeur school 
Spectrum beheerde in 2019 acht scholen. Iedere school heeft een directeur die belast is met de 
algehele leiding. Twee directeuren geven leiding aan twee scholen. De directeur legt verantwoording 
af aan het College van Bestuur. 
 
Horizontale dialoog en verbonden partijen 
Met welke belanghebbenden (ouders, leerlingen, medewerkers, gemeenten, instellingen voor 
kinderopvang, vervolgonderwijs, samenwerkingsverbanden, jeugdzorg etc.) is regelmatig contact?  
 

Belanghebbende 
organisatie of groep 

Beknopte omschrijving van de samenwerking of dialoog 

Arbozorg mw. M. Cheung; begeleiding zieke werknemers 

EJDU-advies onafhankelijk arbeidskundige inzake onderzoeken personeel 

Centraal Beheer en 
Nationale Nederlanden 

begeleiding personeelsleden die een WIA-uitkering ontvangen (re-
integratie) 

Qualiant administratiekantoor voor personeels-, salaris- en financiële 
administratie 

Gemeentebestuur van 
Lansingerland 

huisvesting en andere zaken betreffende het onderwijs (op 
overeenstemming gericht overleg en de lokaal educatieve agenda) 

Christelijke 
Scholengemeenschap 
Melanchthon 

ontwikkeling Tienerschool en overleg doorstroming van leerlingen naar 
het voortgezet onderwijs 

Smallsteps en Prokino buitenschoolse opvang en kinderopvang waarmee intensief wordt 
samengewerkt 
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Hogeschool Leiden en 
CHE Christelijke 
Hogeschool Ede 

opleidingsscholen voor leraren basisonderwijs waarmee convenanten 
zijn afgesloten 

Rijksinspectie kwaliteitscontrole basisonderwijs 

Verus (Besturenraad) advies, managementondersteuning, bovenschools netwerk, 
verzekeringen 

Jotronics, Emjee en 
Cloudwise 

adviseurs/ beheer ICT 

PKN-kerken in 
Lansingerland 

scholendiensten 

Rabobank betalingsverkeer 

ABP en Loyalis overleg inzake pensioenen en levensloopregelingen en overleg inzake 
verzekering gehele en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid personeel 

Enver inhuren deskundigen inzake schoolmaatschappelijk werk 

VF/PF advies inzake vervangingstrajecten en verzuimbegeleiding 

PO-raad sectororganisatie die opkomt voor de belangen van het primair 
onderwijs 

OA Onderwijs Advies 
Zoetermeer 

ondersteuning inzake ICT, strategisch beleid en leerlingenonderzoeken 

Stichting Laurentius samenwerking met schoolbestuur voor RK-basisonderwijs 

Scholengroep Holland samenwerking met schoolbestuur voor openbaar basisonderwijs 

OC&W inspectie  

Besturen Poolwest samenwerkingsverband van 16 regionale schoolbesturen in het kader 
van het werven en selecteren en uitzetten van invalleerkrachten voor 
237 aangesloten scholen 

Samenwerkingsverband 
PPO-Delflanden 

Spectrum is onderdeel van dit samenwerkingsverband en voert 
intensief overleg op bestuurs- en schoolniveau inzake de uitvoering van 
beleid dat is verwoord in het ondersteuningplan van het 
samenwerkingsverband. 

 
Horizontale verantwoording richting stakeholders (ouders, leerlingen etc.) vindt op de scholen plaats 
via de nieuwsbrieven, website en Social Schools. Spectrum legt horizontale verantwoording af via 
haar website en de ‘populaire ’versie van het bestuursverslag. Dit wordt jaarlijks gemaakt als een 
publieksvriendelijke versie n.a.v. het jaarverslag. 
 
Klachtenbehandeling 

• Er zijn dit jaar geen officiële klachten of meldingen bij de vertrouwenspersoon of bij het college 
van bestuur binnengekomen. 

• Mochten er klachten binnenkomen heeft iedere school een contactpersoon. Zij helpen de ‘klager’ 
met het vinden van een oplossing zonder zelf hulp te bieden. Ze verwijzen door naar de directeur, 
het bestuur of onafhankelijk vertrouwenspersoon die daarvoor speciaal is aangesteld.  

• De onafhankelijke vertrouwenspersoon is mw. W. Vink.  
 

VERWIJZING 
De link op de Spectrumwebsite verwijst naar een download van het Klachtenbeleid. 

 
 
 

https://spectrum-spco.nl/bestanden/462/C-regeling-klachtenafhandeling.pdf
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Governance 
Spectrum is lid van de brancheorganisatie voor Primair Onderwijs, de PO raad. Zoals alle leden van 
de PO raad, heeft Spectrum de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs conform vastgesteld. In deze 
code zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders en leidinggevenden in 
het primair onderwijs. De code wordt met regelmaat geëvalueerd en gebruikt als ‘naslagwerk’. 
Behalve lid van de PO-raad is Spectrum ook lid van Verus, de belangenorganisatie voor het christelijk 
en katholiek onderwijs en de VTOI-NVTK. VTOI-NVTK vertegenwoordigt 3200 intern toezichthouders 
uit verschillende sectoren: kinderopvang, funderend onderwijs, vakopleidingen, hogescholen en 
universiteiten en staat voor maatschappelijk toezien! In 2020 is er binnen Spectrum niet afgeweken 
van de Code Goed Bestuur. 
 
 
Functiescheiding 
De Code Goed Bestuur benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en interne 
toezicht binnen organisaties voor primair onderwijs. Spectrum heeft gekozen voor een functionele 
scheiding (two-tier). 
  

https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
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2. Verantwoording van het beleid 
 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over het Spectrumbeleid. Het is opgedeeld in vier paragrafen 
over de verschillende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, 
Huisvesting & facilitaire zaken, en Financieel beleid. Het hart van deze paragrafen wordt gevormd 
door de verantwoording over de gestelde doelen, de behaalde resultaten en de mogelijke 
vervolgstappen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de risico’s en risicobeheersing. 

 
2.1 Onderwijs & kwaliteit 
 
Hoe definiëren wij onderwijskwaliteit binnen Spectrum? 
 

▪ Opleiding – Waartoe leiden wij leerlingen op?  

In het strategisch beleidsplan zijn vier speerpunten benoemd en uitgewerkt. Ze staan centraal bij de 
omschrijving van onze onderwijskwaliteit. Natuurlijk willen wij dat kinderen na de basisschool een 
goede aansluiting hebben op het voortgezet onderwijs. Minstens zo belangrijk is het dat ze naast de 
kennis en vaardigheden een houding meekrijgen waarin zelfvertrouwen en zicht op eigen talenten een 
minstens zo belangrijke rol spelen. 
 

▪ Identiteit - Welke rol speelt identiteit in ons onderwijs en wat betekent dat voor onze ambities 
en voor persoonsvorming?  

Voor kinderen is het fijn als ze leren hoe het leven in elkaar zit. Hoe ga je om met vrienden, met 
onbekenden? Hoe zorg je goed voor jezelf? Wat is je houding ten opzichte van de aarde waarop wij 
wonen? Wat is belangrijk, zodat je als mens gelukkig kunt leven? Op de scholen van Spectrum wordt 
aandacht geschonken aan godsdienstige vorming. Binnen dit gebied willen wij aandacht wekken voor 
wat in de christelijke en andere tradities aan verhalen en verbeeldingen ligt opgeslagen, wij gaan 
daarbij uit van de existentiële ervaringen en behoeften van leerlingen. Kinderen mogen hun 
bestaanservaringen in persoonlijke verhalen onder woorden leren brengen waarbij verhalen uit de 
godsdienstige en culturele tradities hen mogelijk helpen. De doelen zijn beschreven in het strategisch 
beleidsplan en vormen het kader waarbinnen onderwijsmethoden worden gekozen. Naast 
geformuleerde doelen is het van belang dat methoden aansluiten bij de kerndoelen of daar zelfs op 
vooruitlopen. Voor de toekomst betekent dit dat curricula steeds worden geëvalueerd en dat op basis 
van ervaringen en nieuwe inzichten nieuwe methodes worden aangeschaft. De scholen beschrijven dit 
proces in een jaarlijks optimaliseringsplan. 
 

▪ Socialisatie – Welke waarden, normen en gebruiken willen wij onze leerlingen meegeven 
zodat zij volwaardig kunnen meedoen in de samenleving?  

Op de scholen van Spectrum wordt gewerkt met de Kanjertraining. Kinderen, leerkrachten, maar ook 
ouders worden middels ouderavonden geleerd zich op een positieve manier te handhaven in sociaal 
stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, 
maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Het is belangrijk dat kinderen leren niet te 
reageren met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in 
jouw leven. Je moet er in alle omstandigheden iets van zien te maken. Kinderen wordt geleerd 
oplossingen te zoeken waarmee ze recht doen aan elkaar en de situatie waarin ze zich bevinden. 
Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn. 
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▪ Kwalificatie -  Met welke kennis en vaardigheden willen wij onze leerlingen toerusten zodat ze 
volwaardig kunnen meedoen in de samenleving?  

Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is van groot belang en krijgt daarom een 
belangrijke plaats in het curriculum. Woordenschatuitbreiding, begrijpend en studerend lezen, jezelf 
kunnen presenteren, alle onderdelen krijgen de aandacht die ze verdienen. Voor rekenen geldt 
hetzelfde. De doelen die de scholen hanteren zijn gerelateerd aan de referentieniveaus en de 
populatie kinderen.  Om je als burger competent te voelen wordt verwezen naar de 21e eeuwse 
vaardigheden. De moderne onderwijsmethoden die binnen onze scholen worden gebruikt zijn hierop 
gestoeld naast de eerder benoemde speerpunten. De vernieuwing gaat continu door. 
 
Op welke manier hebben wij zicht op onderwijskwaliteit?  
 

▪ Welke hulpmiddelen of werkwijzen gebruiken wij om onderwijskwaliteit in beeld te krijgen?  

Binnen Spectrum wordt bewust, systematisch en cyclisch gewerkt aan het verhogen van de 
opbrengsten. Leerresultaten, sociaal-emotionele resultaten en tevredenheid van leerlingen, ouders en 
vervolgonderwijs worden periodiek in kaart gebracht en grondig geanalyseerd. 
Voor het in kaart brengen van de leerresultaten wordt gebruik gemaakt van het CITO-
leerlingvolgsysteem met methode-onafhankelijke toetsen en Leeruniek. Voor de sociaal-emotionele 
resultaten wordt gebruik gemaakt van de toetsinstrumenten bij de Kanjertraining en Leefstijl. Voor de 
tevredenheidsonderzoeken wordt o.a. gebruik gemaakt van de instrumenten uit Vensters (Scholen op 
de kaart) en voor het vervolgonderwijs gaan wij af op de gesprekken met de medewerkers van de 
scholen waar wij kinderen aan ‘leveren’. Voor alles geldt dat gewerkt wordt met gevalideerde en 
daarmee betrouwbare instrumenten. 
Het opbrengstgericht werken is al meer dan tien jaar een cultuurkenmerk binnen alle scholen. 
Leerkrachten stemmen op basis van doelen, behaalde resultaten en analyses hun handelen bewust af 
op de verschillen tussen kinderen om zo de opbrengsten verder te verhogen. 
Wij realiseren ons dat niet alle doelen meetbaar zijn. Gaat het om de sociaal-emotionele vorming van 
een kind dan is veel wel merkbaar, maar lang niet altijd meetbaar. Gelukkig maar, wij moeten 
voorkomen de kinderen de hele dag te bestoken met toetsen en testen. 
In 2020 kregen alle IB-ers weer scholing om de opbrengsten nog beter in kaart te brengen en 
vervolgens te analyseren. Deze analyses worden weer verwerkt richting bestuur en Raad van 
Toezicht. Doel bij dit alles is dat leerkrachten nog specifieker hun didactische acties kunnen 
onderbouwen en het bestuur en de Raad van Toezicht nog beter zicht krijgen op de opbrengsten. 
 
 
Op welke manier werken wij aan onderwijskwaliteit?  
Wat vragen wij van onze medewerkers in hun didactisch 
en pedagogisch handelen en hun bijdrage aan 
school/onderwijsontwikkeling?  
Werken aan de kwaliteit van het onderwijs is werken aan 
de kwaliteit van de leerkracht in de groep. De 
verwachtingen die wij van leerkrachten hebben zijn 
beschreven in de regeling bekwaamheidseisen voor de 
leerkracht binnen Spectrum. Ook voor de intern 
begeleiders en onderwijsassistenten is een duidelijke 
taakomschrijving ontwikkeld die borg staat voor kwaliteit. 
Naast het opbrengstgericht werken is ook het 
handelingsgericht werken een cultuurkenmerk die geldt 

https://slo.nl/thema/meer/21e-eeuwsevaardigheden/
https://slo.nl/thema/meer/21e-eeuwsevaardigheden/
https://spectrumspco.sharepoint.com/sites/Start/naslag/Gedeelde%20documenten/Reglementen%20(A-B-C-D)/B%20personeel/B%20regeling%20bekwaamheidseisen%20groepsleerkracht.pdf
https://spectrumspco.sharepoint.com/sites/Start/naslag/Gedeelde%20documenten/Reglementen%20(A-B-C-D)/B%20personeel/B%20regeling%20bekwaamheidseisen%20groepsleerkracht.pdf
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voor alle scholen. In het schema hiernaast wordt een en ander verduidelijkt. 
  

▪ Wat vraagt het werken aan kwaliteit met betrekking tot leiderschapsstijl(en) binnen Spectrum? 

Leiderschap is cruciaal. Zeker in het onderwijs, waar het niet gaat om zaken en papieren, maar om 
mensen en manieren. Goed leiderschap zorgt voor professionele groei en bloei van mensen op de 
verschillende niveaus in de school. Leiderschap begint bij de basis, de plaats waar het primaire 
proces plaatsvindt. Dat is in het klaslokaal, in de interactie tussen de leraar en de leerling.  
De interactie op de andere niveaus, die tussen de leidinggevende - leraar en de bestuurder - 
directeur, staan in dienst van het primaire proces: het geven van uitstekend onderwijs. Het is nodig dat 
mensen zich op alle niveaus afvragen hoe de leerlingen beter worden in hun werk en wat hun 
leiderschap bijdraagt aan goed onderwijs. Dat zorgt voor verbinding tussen de verschillende niveaus 
en voorkomt het ontstaan van verschillende ‘eilandjes’ in de school. 
 
Er bestaan veel opvattingen over wat (goed) leiderschap inhoudt en wat effectieve leiders doen. 
Binnen Spectrum hebben wij inmiddels de nodige ervaring opgedaan en gezien welke aspecten 
belangrijk zijn als het gaat om goed leiding geven. Het geldt voor de leerkracht, het geldt ook voor de 
directeur. 
In teams waar het goed loopt zien wij leidinggevenden die met elkaar een collectieve ambitie weten te 
ontwikkelen en de mensen voortdurend betrekken bij de strategie. Communicatie is van groot belang, 
bij voorkeur tijdig en duidelijk. De leidinggevende is op cruciale momenten aanwezig, is duidelijk over 
de behaalde resultaten en geeft opbouwende feedback. In de waan van de dag fungeert de 
leidinggevende als hitteschild voor ruis van boven en opzij en wordt er gestuurd op vakdeskundigheid 
en plezier in het werk. Passend bij onze identiteit is de leidinggevende dienend, bescheiden, maar 
tevens ook gezaghebbend. Binnen dit scala aan eigenschappen worden gesprekken gevoerd over de 
invloed van de mens op zijn omgeving en zoeken wij bij de werving van nieuw personeel naar mensen 
zich hierbij thuis kunnen gaan voelen. 
 

▪ Hoe betrekken wij de maatschappelijke omgeving bij ons onderwijs en werken wij samen met 
ouders en ketenpartners? 

In hoofdstuk 1.2 Dialoog is rekenschap gegeven van alle belanghebbenden waarmee Spectrum in 
verbinding staat. Vanuit de verbinding ontstaat betrokkenheid en vanuit betrokkenheid ontstaat 
beïnvloeding. Kennis en ervaring wordt met elkaar gedeeld en zo ontwikkelt en evolueert voortdurend 
de visie op goed onderwijs. Binnen Spectrum spelen de MR-en, de GMR en de RvT daarbij een 
belangrijk rol in gevraagd en ongevraagd advies. 
Een belangrijke ketenpartner is de gemeente als het gaat om het leveren van jeugdzorg. In 2020 heeft 
een transitie plaatsgevonden waarbij de schoolmaatschappelijk werkers en gezinscoaches 
omgevormd worden tot jeugdcoaches. Doel van dit alles is de hulp zo snel als mogelijk in de gezinnen 
of bij de kinderen te krijgen. Er wordt een stuk bureaucratie overbrugd door de twee functies samen te 
trekken. 
 

▪ Wat voor schoolgebouw en materieel hebben wij nodig om onderwijskwaliteit te kunnen 
bieden?  

De speerpunten uit het strategisch beleidsplan vragen om moderne onderwijsmethoden, een goed 
ICT-netwerk en verder goede hard- en software die het mogelijk maken om plannen te ontwikkelen die 
aansluiten bij doelen rondom onderzoekend leren, informatievaardigheden, ICT-vaardigheden, 
computational thinking en mediawijsheid. Spectrum heeft hier de afgelopen jaren grote investeringen 
gedaan om dit te bereiken. De ICT-infrastructuur is aangepast, alle scholen werken met vernieuwde 
digi-borden, er draaien veel tablets en inmiddels meer dan 1200 laptops voor de leerlingen. Ook alle 



 

15 
 

leerkrachten hebben in 2020 een eigen laptop ontvangen. Zeker in tijden van schoolsluiting bleek dit 
een noodzaak te zijn om het thuisonderwijs vorm te kunnen geven. 
Bij de ontwikkeling van nieuwe schoolgebouwen zal in de toekomst rekening gehouden worden met 
een flexibel gebruik van klaslokalen. De verwachting is dat het tekort aan leerkrachten leidt tot andere 
manieren van inrichting. De groep als groep zal daarbij niet meer het vaste uitgangspunt zijn.  
 

▪ Wat vraagt het werken aan kwaliteit van het handelen van ons bestuur, de bestuurlijke staf en 
van schoolleiders?  

Focus! Vanuit een visie op toekomstgericht onderwijs zullen wij binnen Spectrum steeds doelen 
moeten stellen. De doelen moeten vertaald worden naar een curriculum dat past bij de populatie 
kinderen en ouders en natuurlijk het team dat ermee moet gaan werken. Wat volgt is de bekende 
beleidscyclus van Plan-Do-Check-Act waarbij geborgd wordt wat goed gaat en verbeterd wordt wat 
achterblijft. Focus is van groot belang omdat er legio stoorzenders zijn die ons afhouden van wat 
belangrijk is. 
 

▪ Hoe zorgen wij ervoor dat onze mensen en middelen zo worden ingezet dat het de 
onderwijskwaliteit verbetert?  

Als je weet waar je naar toe wilt, kun je je vervolgens gaan afvragen hoe daar te komen. Welke 
materialen ga je inzetten, is de kwaliteit van deze materialen bewezen? Hoe ga je ze vervolgens 
inzetten en wie moeten ermee gaan werken en welke kennis en vaardigheden hebben deze mensen 
nodig? Om uitvoering te geven aan dit proces is het van groot belang dat een organisatie beschikt 
over goede leiders en daarmee is de beleidscyclus weer rond. Wat rest is een goede verantwoording. 
 
Hoe verantwoorden wij ons over de onderwijskwaliteit?  
 

▪ Hoe, wanneer en waarover voeren wij de dialoog met medewerkers, ouders en andere 
belanghebbenden in onze omgeving?  

Het bestuur schrijft viermaal per jaar een voortgangsrapportage voor de Raad van Toezicht. Hierin 
wordt verslag gedaan over de uitvoering van de beleidscyclus. Processen worden beschreven, 
leeropbrengsten en financiële kengetallen worden gerapporteerd en zo ontstaat een actueel beeld 
over de kwaliteit van het onderwijs. 
De directeuren schrijven tweemaal per jaar een managementrapportage voor het bestuur. Wederom 
hetzelfde verhaal zodat het bestuur een beeld krijgt bij de uitvoering van de gemaakte afspraken en 
het jaarlijks geactualiseerde optimaliseringsplan per school. Reeds eerder gemeld: plan-do-check-act. 
Met de management- en voortgangsrapportages ontstaat door het jaar heen een scherp beeld van 
alle ontwikkelingen binnen Spectrum. Alle actoren genoemd in hoofdstuk 2 spelen daarbij een rol. Als 
je met elkaar in verbinding staat, beïnvloed je elkaar automatisch. Om iedereen te informeren over de 
ontwikkelingen binnen Spectrum wordt jaarlijks een jaarverslag geschreven. Dit verslag is een 
verantwoordingsdocument naar het ministerie. Het document wordt jaarlijks op de website geplaatst. 
Naast het jaarverslag verschijnt jaarlijks ook een populaire versie. De grote lijnen en de aansprekende 
verhalen worden uitvergroot en de verplichte details die voor het ministerie noodzakelijk, maar voor de 
stakeholders minder relevant zijn worden daarin weggelaten. De ervaring leert dat deze versie jaarlijks 
met plezier wordt gelezen. 

 
Doelen en resultaten 
 

Doel Activiteit Financiële consequenties 2020 

 Begrotingspost Euro’s 
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Scholen gebruiken 

methodes/materialen die het 

onderzoekend leren van 

kinderen ontwikkelen. 

Nieuwe aan te schaffen 

methodes toetsen op 

onderzoekend leren  

Investeringen 

Jaarlijkse afschrijving  

50.000  

67.000 

Nieuwe digitale methodes 

op basis van jaarlijkse 

licentiekosten 

Jaarlijkse licentiekosten  245.000 

Aanschaffen 

verbruiksmaterialen 

Jaarlijkse kosten 

verbruiksmateriaal 

182.000 

Onderwijs bieden aan 

(hoog)begaafde leerlingen 

die vast dreigen te lopen op 

de school 

In stand houden van de 

Prismaklas die 

beschikbaar is voor alle 8 

scholen. 

Personele lasten 

leerkrachten plus materiële 

lasten verbruiksmateriaal 

60.000 

Elke school heeft 

gecertificeerde leerkrachten 

om vorm te geven aan de 

sociaal-emotionele vorming 

(o.a. Kanjertraining) 

Jaarlijks worden alle nog 

niet gecertificeerde 

leerkrachten getraind. 

Kosten nascholing 2.500 

Alle leerlingen werken aan 

de 21-eeuwse vaardigheden 

Alle leerlingen vanaf groep 

4 hebben de beschikking 

over een eigen device 

Investeringen 

Jaarlijkse afschrijvingen 

140.000 

120.000 

Alle leerkrachten hebben 

de beschikking over een 

eigen laptop 

Investeringen 

Jaarlijkse afschrijvingen 

98.000 

24.500 

Elke klas heeft de 

beschikking over een 

digitaal schoolbord 

Investeringen 

Jaarlijkse afschrijvingen 

 

58.000 

Er is een bovenschools 

ICT’er en op elke school is 

er een ICT’er 

Personele lasten 210.000 

 
 

Groen = Doel is gehaald 
Blauw = Proces loopt nog 
Rood = Doel wordt of is niet gehaald 

 
Toekomstige ontwikkelingen 
In 2021 zal er een opleiding tot cultuurcoördinator vanuit Spectrum worden aangeboden aan alle 
scholen. Met een cultuurcoördinator op elke school wil Spectrum de C (Creativiteit) van COBI door 
ontwikkelen. 
Koers22 in is 2018 gestart en heeft geleid tot COBI. Inmiddels is COBI verankerd en zichtbaar binnen 
de scholen. Binnen de organisatie weet iedereen aan welke punten er gewerkt wordt en dat komt in 
uiting middels de schoolplannen. Vanaf de komende jaren zal de focus gelegd worden op wat 
kinderen geleerd hebben als ze de school na groep 8 verlaten. Welke COBI -vaardigheden hebben ze 
zich dan eigen gemaakt? Vanuit Spectrum gaan wij de vertaalslag maken van de uitvoering op 
schoolniveau naar concrete doelen op Spectrumniveau. 
In 2021 zal gestart worden met scholing en kennisuitbreiding met betrekking tot de referentieniveaus. 
Deze zullen o.a. gebruikt worden om de kwaliteit en opbrengsten van de scholen in kaart te brengen, 
maar vooral om het aanbod vast te kunnen stellen. Wat hebben leerlingen nodig om hun gewenste 
niveau te bereiken? 
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Onderwijsresultaten 
 
2020 is in alle opzichten een bijzonder jaar vanwege de pandemie. Vanuit het Rijk is het besluit 
genomen om in 2020 geen eindtoets af te nemen. Dat betekent dat er geen meetbare  eindresultaten 
zijn zoals normaal gesproken het geval is. Op 1 augustus 2020 is het nieuwe onderwijsresultaatmodel 
van de inspectie van onderwijs van kracht gegaan. Daarin worden de leerresultaten van de afgelopen 
drie jaren bekeken. Voor Spectrum zijn deze als volgt: 
 
Referentieniveau 1F 
 

 
 
Alle scholen hebben een hoger percentage behaald dan de signaleringswaarde met betrekking tot 
leerlingen die het 1F behalen. De afwijking van het landelijk gemiddelde verschilt per school. 
Sommige scholen hebben een hoger percentage en sommige een lager percentage. 
 
Referentieniveau 1S 
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Alle scholen hebben een hoger percentage behaald dan de signaleringswaarde met betrekking tot 
leerlingen die het 1S behalen. De afwijking van het landelijk gemiddeld verschilt per school. Deze 
verschillen zijn groter dan bij het 1S niveau.  
Een grondige analyse laat zien dat het grootste aandachtspunt voor de scholen van Spectrum de 
referentieniveaupercentages van het 1S niveau zijn. Komende jaar wordt gestart met training en 
begeleiding van de scholen om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen met betrekking tot het 1S 
niveau. (Wat zijn de referentienieveaus voor taal en rekenen? | PO-Raad) 
 
Schooladviezen 
Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de schooladviezen in 2020 per school: 
 

 
 
Internationalisering 
Internationalisering in het primair onderwijs is grofweg te onderscheiden in vier domeinen: 
 

1. vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) 
2. internationaal georiënteerde leerinhouden 
3. uitwisseling over de grens 
4. internationale beleidsontwikkelingen 

 
ad 1. In het vorige vierjarenplan was het doel opgenomen en bereikt dat alle scholen Engels zouden 
aanbieden in de groep 1 tot en met groep 8. Inmiddels doen een aantal scholen ook mee aan de 
CITO-eindtoets voor Engels. Punt van aandacht voor de toekomst is dat het voortgezet onderwijs over 
het algemeen nog uitgaat van geen of nauwelijks aanbod. 
Voor kinderen die een ontwikkelvoorsprong hebben worden op verschillende scholen mogelijkheden 
geboden om aan de slag te gaan met leren van een vreemde taal anders dan het Engels. De scholen 
kunnen deze mogelijkheden bieden omdat alle leerlingen vanaf groep 5 de beschikking hebben over 
een eigen device. 
 

https://www.poraad.nl/veelgestelde-vragen/wat-zijn-de-referentienieveaus-voor-taal-en-rekenen
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Ad 2. CBS Boterdorp en CBS De Poort werken al jaren met IPC. International Primary Curriculum is 
een curriculum voor kinderen van 4 tot 12 jaar, gericht op de creatieve en zaakvakken. Het curriculum 
geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het 
geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van 
mensen in andere landen. 
Bij de aanschaf van nieuwe lesmethodes wordt steeds meer rekening gehouden met 21e eeuwse 
vaardigheden. Deze vaardigheden zijn het gevolg van de internationalisering. Het gebruik van ICT en 
internet neemt steeds verder toe waarbij de wereld op een steeds makkelijker manier de huiskamer of 
het schoollokaal binnenkomt. 
Om die reden is internationalisering niet meer weg te denken uit het onderwijs, maar kom je het overal 
tegen. 
 
Ad 3. Een enkele school probeert soms contacten te leggen met scholen buiten Nederland om 
kinderen met elkaar te laten mailen in eenvoudig Engels. Hierbij kan nog niet gesproken worden van 
een beleidslijn met smart-uitgewerkte doelen. 
 
Ad 4. De wet geeft aan dat scholen aandacht behoren te geven aan (wereld-)burgerschap. 
Wereldburgerschap en internationalisering gaan hand-in-hand, zoals blijkt uit de kenmerken: sociale 
rechtvaardigheid, diversiteit, mensenrechten, vrede, democratie en burgerzin, onderlinge 
afhankelijkheid en duurzame ontwikkeling. Ze komen veelvuldig aan bod in de lessen die op school 
gegeven worden. 
Op een aantal scholen wordt daarbij ook aandacht besteed aan de zending vanuit de christelijke 
traditie en hierbij gaat men ook vaak de grens over. Heel praktisch kan daarbij gedacht worden aan de 
Schoenendoosaktie van Edukans waar diverse scholen periodiek aan meedoen. 
 
Inspectie  
In 2019 is het laatste inspectiebezoek geweest. In 2020 zijn er geen reguliere inspectiebezoeken 
geweest. Wel heeft er op een aantal scholen een thema-onderzoek plaatsgevonden. Deze bezoeken 
zijn als prettig ervaren. De inspectie gaf de tip aan de scholen om goed de referentieniveaus in de 
gaten te houden en concludeerde dat het 1S percentage aan de lage kant is op sommige scholen. 
 
 
Visitatie 
In 2020 heeft voor de tweede keer (eerste was in 2016) een bestuurlijke visitatie plaatsgevonden. De 
algemene indruk van de visitatiecommissie was als volgt: 
 
“De visitatie heeft online plaatsgevonden. Tijdens de gesprekken heeft de commissie openheid 
ervaren en de gesprekken vonden plaats in een prettige en informele sfeer. In de vijf gesprekken 
waren alle geledingen van de organisatie goed vertegenwoordigd. Volgens de visitatiecommissie 
heerst er binnen de hele organisatie van Spectrum een prettige, familiaire sfeer. De commissie heeft 
een groot onderling saamhorigheidsgevoel ervaren, waarbij duidelijk is dat het CvB in nauw contact 
staat met alle geledingen van de organisatie. Binnen de organisatie is er veel onderling vertrouwen en 
verbondenheid met elkaar.” 
 
De commissie is n.a.v. de visitatie met een aantal aanbevelingen gekomen: 
 
1. Profileer Spectrum-scholen sterker via COBI 

2. Organisatie ingericht van kind naar bestuur 

3. Expliciteren besturingsfilosofie en visie op leiderschap: externe blik, scherpe doelen en scherpe 

kaders 

http://www.ipc-nederland.nl/
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4. Scherp de verschillende rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de organisatie 

aan 

5. Versterk bestuurlijke slagkracht 

6. Versterk kritisch vermogen 

 
Het bestuur van Spectrum kon zich vinden in de aanbevelingen en gaat de komende jaren hiermee 
aan de slag. Dat zal op een tweetal manieren gaan: 

• Verder ontwikkelen van COBI vanuit de huidige strategische koers als basis voor de nieuwe koers 

(2023 – 2027). Bij deze ontwikkeling staat steeds het kind centraal. Hoe verlaat een kind een 

school van Spectrum? Welke vaardigheden neemt het kind mee in zijn/haar bagage?  

• Januari 2023 zal de voorzitter CvB met pensioen gaan. Dat heeft een impact op de organisatie. 

De komende tijd zal o.a. door onderzoek worden gekeken naar de wenselijke bestuurlijke vorm en 

inrichting om Spectrum toekomstbestendig te houden. 

 

Het volledige rapport staat op de website van Spectrum : Spectrum | Zin in leren I Spectrum 
basisscholen Lansingerland (spectrum-spco.nl) 

 
Naast een bestuurlijke visitatie worden binnen Spectrum twee audits/zelfevaluaties per jaar 
afgenomen op de scholen. De audits nemen een belangrijke plaats in binnen de kwaliteitsbeleidcyclus 
van Spectrum. Bij het onderzoek van de inspectie kwam naar voren dat de audits ook door hen als 
waardevol werden beoordeeld. De visitatierapporten zijn opvraagbaar bij het bestuurskantoor. 

 
Passend onderwijs 
 

▪ Wat zijn de doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor het bestuur de middelen 

vanuit de lumpsum heeft uitgegeven?  

 

Passend onderwijs gaat eigenlijk over goed onderwijs. Onderwijs dat kinderen uitdaagt om te leren en 
zich te ontwikkelen. Goed onderwijs dat past bij de ontwikkelingsmogelijkheden, talenten en 
beperkingen van kinderen. Het belang van het kind staat altijd centraal! Passend onderwijs vindt 
plaats in de klas. Wij gaan uit van de verschillen die tussen kinderen, maar ook tussen scholen 
bestaan. Binnen Spectrum hebben wij de ambitie om het vastgestelde niveau van basisondersteuning 
te behalen. Elke school heeft hierin haar eigen ontwikkeltraject.  
Nog meer dan voorheen zoeken wij indien nodig naar de verbinding met de gemeentelijke partners en 
jeugdhulp. De verbinding tussen onderwijs en jeugd is ook van belang voor de groep leerlingen die 
een onderwijs-jeugdhulp arrangement nodig hebben. Die arrangementen moeten in multidisciplinair 
overleg tot stand komen en snel beschikbaar zijn om kind, ouders en school te ondersteunen. 
Om basiszorg te kunnen bieden maken alle scholen gebruik van een intern begeleider 
(zorgcoördinator), is op alle scholen een schoolmaatschappelijk werker in dienst en hebben 
verschillende scholen vormen van ondersteuning waarbij men gebruik maakt van 
onderwijsassistenten of gespecialiseerde leerkrachten om extra handen in de school waar te maken. 
Reeds eerder gemeld, heeft de schoolmaatschappelijk werker vanaf 2020 een nieuwe functie 
gekregen. De functie van gezinscoach en schoolmaatschappelijk werker is omgevormd naar die van 
jeugdcoach. De stichting Jeugdformaat levert deze jeugdcoaches na een aanbestedingsprocedure. 
  

▪ Wat zijn de doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor het bestuur de middelen 

vanuit het samenwerkingsverband heeft uitgegeven?  

https://www.spectrum-spco.nl/over-spectrum/
https://www.spectrum-spco.nl/over-spectrum/
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Wij streven er binnen Spectrum naar om zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij passend onderwijs te 
bieden. Dat kan regulier of speciaal (basis) onderwijs zijn. Wij willen vooral de expertise naar de 
leerling brengen. Dat kan gaan om individuele ondersteuning, maar ook om de professionalisering van 
de leerkrachten en/of schoolteams. Passend onderwijs realiseren wij door samen te werken binnen 
PPO-Delflanden. Dit is het samenwerkingsverband voor zorg aan leerlingen binnen het primair 
onderwijs die buiten de basiszorg vallen.  
Wij maken écht werk van samenwerking binnen PPO-Delflanden door elkaar te stimuleren, te helpen, 
aan te spreken, van elkaar te leren en verantwoording aan elkaar af te leggen. Wij zijn daarmee 
onderdeel van een lerende (netwerk)organisatie. Bij de verdere ontwikkeling van passend onderwijs 
voor alle leerlingen in deze regio steken wij nadrukkelijk in op een combinatie van het faciliteren van 
leren en professionalisering. 
Vanuit het opgestelde ondersteuningplan heeft iedere school een ondersteuningprofiel opgesteld. 
Hiermee worden de kaders aangegeven van de zorg die een school kan bieden. 
In 2020 heeft iedere school € 130 ontvangen voor de basiszorg en € 50 voor lichte ondersteuning. In 
bijlage C is aangegeven waarvoor deze middelen van PPO-Delflanden zijn ingezet. 
 

▪ Hoe is het bestuur, in samenwerking met haar stakeholders, tot die doelen gekomen?  
 
Beleid is de resultante van wederzijdse beïnvloeding. Belangrijk daarbij is dat alle betrokkenen werken 
vanuit liefde voor het kind, kennis van zaken hebben hoe goede zorg en goed onderwijs worden 
vormgegeven en ingericht en dat er binnen die setting open en transparant wordt gecommuniceerd. 
Zowel binnen Spectrum als PPO-D wordt deze werkwijze ingezet. In de ondersteuningsplanraad zitten 
ouders en personeel. Veel ouders zijn ervaringsdeskundig omdat hun eigen kind extra zorg nodig 
heeft, personeel werkt dagelijks met kinderen en kan onderscheiden wat wel en niet werkt. De 
leidinggevenden voeren dit proces goed uit. Inmiddels vinden de voorbereidingen plaats voor het 
nieuwe ondersteuningsplan 2021-2025. In 2021 wordt het nieuwe ondersteuningsplan vastgesteld. 
 

In de bijlagen 
C.  Verantwoording besteding middelen Passend Onderwijs  

 
 
Onderzoek en ontwikkeling 
Er zijn geen werkzaamheden verricht op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en hier worden 
ook geen toekomstige ontwikkelingen voor verwacht. 
 
 

2.2 Personeel & professionalisering 
 
Spectrum heeft van de medewerkers hoge verwachtingen, daarbij staan de termen vakmanschap en 
eigenaarschap centraal. In samenhang met de waarden van Spectrum zijn hieronder de belangrijkste 
competenties vermeld. 
 
Een medewerker van Spectrum:  

• draagt de waarden aangaande christelijk onderwijs uit vanuit een persoonlijke 
geloofsbeleving;  

• hanteert beroepsstandaarden met betrekking tot de competenties en vakkennis en ontwikkelt 
zich continu;  
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• weet pedagogisch een goed klimaat te creëren (geldt voor de lesgevenden);  

• stemt pedagogisch en didactisch handelen af met het onderwijsconcept van de school en de 
onderwijsbehoefte van kinderen (geldt voor de lesgevenden);  

• heeft hoge verwachtingen van kinderen;  

• stelt talentontwikkeling van kinderen als doel;  

• bevordert zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen;  

• werkt vanuit een onderzoekende en analyserende houding;  

• participeert op actieve wijze in kenniskringen;  

• reflecteert op zijn/haar persoonlijk gedrag vanuit hoge verwachtingen;  

• draagt zorg voor een up-to-date bekwaamheidsdossier dat getuigt van een actief lerende 
houding;  

• krijgt mogelijkheden zich verder te bekwamen in zijn/haar vak (Spectrum biedt hiervoor ook 
aanvullende vormen van digitale nascholingspakketten aan);  

• werkt in een omgeving waarin actief gestuurd wordt op een laag ziekteverzuim.  

 
Bij dit alles vinden wij het daarom van groot belang dat mensen die bij Spectrum werken met plezier 
naar hun werk gaan. Door inzicht te krijgen in wat een ieder nu plezier in het werk geeft, maken wij 
van arbeidsvreugde een onderwerp dat belangrijk is. Jobcrafting is hier een onderdeel van.  
Een gemotiveerd personeelslid of een gemotiveerde leerling presteert immers beter.  
  
Speerpunten van personeelsbeleid:  

• stimuleren van eigenaarschap van medewerkers door reflectie en het aanspreken op 
professioneel gedrag. Verdere bewustwording van de aspecten van een professionele 
cultuur;  

• op alle niveaus van de schoolorganisatie wordt systematisch aan de onderwijskwaliteit 
gewerkt door leerkracht, directie, overig personeel, bestuur en raad van toezicht;  

• het creëren van een cultuur waarin talentontwikkeling van excellente medewerkers 
gewaardeerd en gestimuleerd wordt;  

• naast erkende ongelijkheid tussen medewerkers wordt de mogelijkheid gegeven aan 
leerkrachten zich door functie te onderscheiden in specialisatie en toegevoegde 
verantwoordelijkheden;  

• kinderen groeien op in een omgeving die sterk ontwikkelt op het gebied van 
informatietechnologie. De medewerkers bekwamen zich structureel op de huidige en de 
nieuwe ontwikkelingen. De aansluiting met een sterk ontwikkelde leeromgeving wordt vanuit 
de scholen aangeboden;  

• directies zijn verantwoordelijk voor een uitdagende, inspirerende en avontuurlijke leer- en 
werkomgeving voor kinderen en medewerkers. Het vormgeven van leiderschap vanuit een 
maatschappelijke en een morele verantwoordelijkheid heeft een grote impact. In deze 
continue ontwikkeling hoort naast reflectie op leiderschap, intervisie en samenwerking een 
continu wetenschappelijke en internationale oriëntatie;  

• Spectrum is Eigen Risico Drager voor wat betreft het ziekte- en vervangingsverlof. De 
middelen die daar mee gemoeid zijn, worden efficiënter ingezet, hetgeen de kwaliteit van het 
beleid rondom ziekte en vervanging verhoogt.  
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Doelen en resultaten 
 

Doel Activiteit Financiële consequenties 

 Begrotingspost Euro’s 

Leerkrachten werken continue 

aan hun ontwikkeling 

Er is ruimte voor 

(na)scholing zowel op 

teamniveau als op 

individueel niveau. 

Jaarlijks scholingsbudget 126.500 

Er is een arbeidsongeschikt-

heidsverzekering voor alle 

medewerkers (Ipab) 

Jaarlijkse premie voor Ipab 

verzekering Loyalis 

Jaarlijkse premie 39.000 

Spectrum draagt zorg voor 

goed werkgeverschap 

Zorg voor secundaire 

arbeidsvoorwaarde zoals 

kantinekosten, teamuitjes, 

attenties bij speciale 

gelegenheden 

Elke school heeft een 

budget  

 

Spectrum heeft een 

bovenschools budget 

40.000 

 

 

20.000 

Spectrum is aantrekkelijk voor 

personeel buiten de regio 

Er is een extra 

reiskostenvergoeding voor 

personeel dat verder dan 

10km van de school woont. 

Jaarlijkse kosten 12.000 

 

Groen = Doel is gehaald 
Blauw = Proces loopt nog 
Rood = Doel wordt of is niet gehaald 

 
 
 
Toekomstige ontwikkelingen 
Zoals al eerder gezegd, heeft de pandemie een grote impact gehad, ook op het onderwijs. Er is veel 
gevraagd van leerkrachten die moesten schakelen tussen thuisonderwijs en scholen die wel dan niet 
gingen sluiten. In deze tijd hebben wij grote bewondering gekregen van de veerkracht van directies en 
leerkrachten om het onderwijs toch steeds mogelijk te maken. Ook bij afwezigheid, ziekte of 
quarantaine is het grotendeels gelukt om voor vervanging te zorgen zodat er continuïteit was. Een 
uitkomst hierbij was de interne vervangingspool die al een paar jaar aanwezig is binnen Spectrum. 
Voor de komende jaren zal Spectrum trachten deze pool qua omvang op peil te houden. 
Daarnaast is er nog steeds sprake van een lerarentekort. Spectrum wil aantrekkelijk blijven voor 
nieuwe medewerkers. In 2021 zullen de acties met betrekking daartoe gehandhaafd worden. 
 
Uitkeringen na ontslag 
In 2020 waren er geen uitkeringskosten in verband met ontslag. 
 

• Welke maatregelen worden genomen om werkloosheidskosten in de toekomst te voorkomen?  
 
Welk maatregelen worden binnen Spectrum genomen om werkloosheidskosten in de toekomst te 
kunnen voorkomen?  
Binnen Spectrum wordt ingezet op een goede gesprekscyclus. Het is belangrijk voortdurend in 
gesprek te zijn met de medewerkers over het welbevinden in de uitvoering van de werkzaamheden. 
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Als mensen het gevoel krijgen dat ze zich moeten bekwamen om bij te blijven in het vak wordt hier 
een ontwikkelplan voor opgesteld. 
Wat volgt is dat men zich schoolt of een coachingstraject krijgt aangeboden. Een enkele keer gaan 
mensen op gesprek bij de bedrijfsarts die ze weer kan doorverwijzen naar de bedrijfspsycholoog. In 
ieders leven kan het op het werk of privé wel eens stormen en dan is het goed dat hier aandacht voor 
is en gezocht wordt naar de juiste interventiemogelijkheden.  
Het kan ook gebeuren dat mensen de motivatie voor het onderwijs kwijtraken en dan past een 
outplacementtraject. Wat wij willen voorkomen is dat mensen vastlopen en dat ze vervolgens 
vanwege ziekte of functie-ongeschiktheid in een uitkering terecht komen. 
 
Aanpak werkdruk 
Sinds 2018 ontvangen de scholen geoormerkte middelen die speciaal ingezet worden ter bestrijding 
van de werkdruk. Het gaat om een maatregel van OC&W van € 225 / € 250 per leerling per jaar. 
De teams mogen zelf plannen bedenken waar deze middelen voor worden aangewend. 
De plannen worden omgezet in concrete doelen die later weer te evalueren zijn. De afgelopen jaren is 
ingezet op extra leerkrachten die groepsleerkrachten periodiek vervangen zodat zij die tijd kunnen 
besteden aan administratie, kindgesprekken of andere werkdruk verminderende zaken, extra 
onderwijsassistenten voor extra handen in de groep, betaalde krachten (vaak via de BSO) om 
pleinwachten uit te voeren in de lunchpauze van personeelsleden met een continurooster, 
vakleerkrachten gymnastiek, extra conciërges en extra administratieve ondersteuning. 
(specificatie 2020 zie bijlage D). 
 
Naast deze maatregelen om de werkdruk te verminderen wordt in steeds meer teams ook gericht 
ingezet op het samenwerken. Goed samenwerken helpt als er groepen zijn waarin kinderen zitten die 
door hun gedrag de normale lessen bij voortduring verstoren. Het helpt als deze kinderen te veel 
overlast bezorgen, ze tijdelijk (een aantal uren) in een andere groep te plaatsen zonder hier veel ophef 
over te maken. ‘Ga maar even in de groep hiernaast werken, je wordt hier te veel afgeleid van je 
werk’, een collega die hier soepel mee om gaat ontvangt het kind, laat het gewoon werken en na een 
‘cool-down-periode’ keert het weer terug. Je werkt dan samen aan een groep waar veel onrust in zit. 
Samenwerken op teamniveau kan ook ingezet worden om ouders met te hoog gespannen 
verwachtingen te temperen. De mail is makkelijk, maar voor sommige ouders een medium waarin 
men ongenuanceerd los kan gaan. Wanneer een team hier gezamenlijk in optrekt, voelt men zich 
sterk en beïnvloedt dat de werkdruk op een positieve wijze. 
Eén van de teams heeft hierbij ingezet op gedrag waarin naar ouders wordt duidelijk gemaakt dat mail 
alleen na schooltijd wordt gelezen en beantwoord. Niet in het weekend, niet voor schooltijd en zeker 
niet ’s avonds. Ook hiervoor geldt dat de doelen om de werkdruk te verminderen concreet moeten 
worden benoemd en vertaald in gedrag. 
 
Spectrum wil zich op een positieve manier onderscheiden in goed werkgeverschap. In teams met een 
duidelijke visie op onderwijs, met structuur, heldere doelen en uitdagend onderwijs, stijgt de motivatie 
van leerlingen, maar ook die van leerkrachten. Zulke teams zijn aantrekkelijk om in te werken en in 
een krappe arbeidsmarkt maakt dat het verschil. Alles bij elkaar zijn er veel reden voor een lange 
loopbaan bij Spectrum-SPCO en zal hier veel aandacht aan besteed blijven worden. 
 

In de bijlagen 
D. Verantwoording besteding middelen werkdrukverlichting.  
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Strategisch personeelsbeleid 

• Hoe is het personeelsbeleid afgestemd op de onderwijskundige visie en de opgaven waar de 
scholen voor staan? 

Spectrum heeft in 2018 een nieuw strategisch beleidsplan vastgesteld met speerpunten voor de 
toekomst. In 2019 hebben de scholen hun schoolplan vastgesteld voor de periode 2019-2023.  
Met het formuleren van de visie en de doelen die daar uit naar voren komen, wordt duidelijk hoe het 
onderwijs de komende jaren zal veranderen. Er komt een betere en gerichtere inzet van ICT. Digitale 
methodes zullen steeds vaker worden geïmplementeerd, onderzoekend leren zal een plaats krijgen 
waarbij veel meer vraaggestuurd onderwezen zal worden. Burgerschapsvorming vraagt voortdurend 
aandacht waarbij onder andere ingezet wordt op de uitvoering van de Kanjertraining. 
Dit betekent dat personeel zich deze manier van werken zal moeten eigen maken en dat gaat niet 
vanzelf. Voor iedere school zijn één of meerdere leerkrachten opgeleid met betrekking tot 
toekomstgericht onderwijs, iedere school heeft een onderwijskundig ict-coördinator, steeds meer 
scholen werken met cultuurcoördinatoren en alle leerkrachten worden opgeleid om de Kanjertraining 
te mogen geven. 
Er worden workshops aangeboden om ICT-vaardigheden die men mist bij te spijkeren, er worden 
cursussen voor verdieping van de gesprekstechnieken georganiseerd en vanuit de gesprekscyclus 
wordt aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van de personeelsleden. Op die manier 
wordt iedereen geholpen om bij te blijven in het mooie vak waarbij wij kinderen verder helpen in hun 
ontwikkeling en het ontdekken van de wereld. 
 

• Hoe wordt het personeelsbeleid geïmplementeerd, gemonitord en geëvalueerd?  
Als je weet waar je naar toe wilt, kun je met regelmaat kijken of je op koers zit. In de gesprekscyclus 
wordt hier aandacht aan besteed. Een van de vragen die centraal staat is: op welke wijze geef je 
invulling aan de doelen en speerpunten uit het KOERS22 en het schoolplan? Wat lukt goed, waar ben 
je trots op? Zijn er onderdelen waarbij je hulp nodig hebt en hoe wil je ondersteund worden? De 
directeur houdt op deze wijze zicht op de kracht van zijn team en ondersteunt waar het zich kan 
verbeteren. Het bestuur bespreekt de uitvoering, de risico’s en de tegenslagen en zet daar weer 
gericht beleid op. 
 

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken 
 
Doelen en resultaten en toekomstige ontwikkelingen 
Door de realisatie van goede huisvesting, inrichting en inzet van leermiddelen tracht Spectrum 
optimaal bij te dragen aan het realiseren van de gestelde onderwijs- en vormingsdoelen. Voor goede 
huisvesting is een nauwe samenwerking met de gemeente Lansingerland van belang. De gemeente 
heeft in samenwerking met de schoolbesturen een Integraal Huisvestingsbeleid voor de komende 
jaren opgesteld. Dit IHP heeft grote gevolgen op de huisvestingsvraagstukken van Spectrum. In dit 
IHP zijn ambities opgenomen en concrete plannen voor nieuwbouw/verbouw. Samen met de visie van 
Spectrum op huisvesting leidt dit tot de volgende uitgangspunten: 

• Nieuwe schoolgebouwen voor de Prins Willem-Alexanderschool (2022), De Wiekslag/De 
Poort (2023) en dependance Prins Johan Frisoschool (2023); 

• Een nieuwe school stichten of een bestaande school verplaatsen in de nieuw te bouwen wijk 
Wilderzijde; 

• Daar waar mogelijk streeft Spectrum er naar om in alle gebouwen een intensieve 
samenwerking met organisaties van Kinderopvang te realiseren. Dat kan in de vorm van 
samenwerking, van kindcentrum tot en met de vorm van een Integraal Kindcentrum; 
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• Alle gebouwen beschikken over een up-to-date Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) waarin ook 
de verduurzaming van de schoolgebouwen is opgenomen; 

• De uitgaven voor groot onderhoud worden geactiveerd op de balans en daar wordt jaarlijks op 
afgeschreven; 

• De coördinatie met betrekking tot de planning, uitvoering en realisatie van groot en dagelijks 
onderhoud wordt uitbesteed aan een ingenieursbureau (Norschoten) dat onder 
verantwoordelijkheid van het college van bestuur opereert; 

• Alle gebouwen beschikken over de juiste keuringen en onderhoudscontracten. 

 

Doel Activiteit Financiële consequenties 2020 

 Begrotingspost Euro’s 

De schoolgebouwen van 

Spectrum zijn goed 

onderhouden. 

Er vindt jaarlijks groot 

onderhoud plaats op de 

scholen. 

Investeringen 

Jaarlijkse afschrijvingen 

291000 

28.500 

Er vindt dagelijks en 

preventief onderhoud plaats 

Jaarlijkse kosten 62.000 

Er zijn 

onderhoudscontracten en 

periodieke keuringen 

aanwezig op de installaties 

Jaarlijkse kosten 36.500 

Er wordt gebouwenbeheer 

ingehuurd bij de firma 

Norschoten 

Jaarlijkse kosten 47.000 

 
 

Groen = Doel is gehaald 
Blauw = Proces loopt nog 
Rood = Doel wordt of is niet gehaald 

 
Stelselwijziging Groot Onderhoud 
Per 1-1-2020 heeft er een stelselwijziging in de boekhouding plaatsgevonden met betrekking tot het 
groot onderhoud. Tot 2020 werd er voor het groot onderhoud een voorziening aangehouden waar 
jaarlijks aan gedoteerd werd en de kosten voor groot onderhoud werden uit de voorziening onttrokken. 
Spectrum deed dit volgens de ‘egalisatiemethode’. De richtlijnen van de jaarverslaglegging staan deze 
methode niet meer toe. Hoewel het werkveld nog steeds jaarlijks dispensatie wordt verleend, heeft 
Spectrum besloten om vanaf 1-1-2020 niet meer met een voorziening groot onderhoud te werken, 
maar om het onderhoud van de gebouwen voortaan te activeren en daar op af te schrijven. De 
wijziging zal in de jaarrekening verder zichtbaar zijn.  
 
Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Bij elke vervanging zal gekeken worden welke maatregelen noodzakelijk en mogelijk zijn om de 
duurzaamheid van het gebouw te verbeteren. Bij bijvoorbeeld het noodzakelijk vervangen van een CV 
ketel zal er niet automatisch gekozen gaan worden voor een gasketel, maar zal men eerst kijken naar 
duurzame oplossingen zoals warmtepompen. Hierbij wordt wel steeds de overweging gemaakt of dit 
niet tot grote kostenstijging gaat leiden. De terugverdieneffecten moeten inzichtelijk zijn en aantonen 
dat duurzame investeringen rendabel zijn zolang de overheid de normvergoedingen hier niet op 
aanpast. Ook de gemeente wil hier haar verantwoordelijkheid nemen en gaat in 2021 samen met 



 

27 
 

Spectrum bespreken welke gebouwen en wanneer verduurzaamd gaan worden. In het IHP dat in 
2020 is vastgesteld zijn daar al uitgangspunten over vastgesteld. 
 

 
 
2.4 Financieel beleid 
 
Ons financieel beleid is gericht op continuïteit, waarbij het geven van kwalitatief goed onderwijs 
leidend is. De continuïteit wordt gewaarborgd door het vormen van adequate reserves en 
voorzieningen en het realiseren van sluitende begrotingen en exploitaties. In onze bestuurlijke 
organisatie wordt door de gehele organisatie integraal beleid ontwikkeld. Hierbij vindt afstemming 
plaats tussen de diverse organisatielagen, waarbij taken en bevoegdheden zo laag mogelijk in de 
organisatie worden gelegd vanuit het principe "decentraal wat kan, centraal wat moet".  
 
Doelen en resultaten 

• Het bestuur is verantwoordelijk voor de inzet van de middelen en stelt hierover richtlijnen vast; 

• Het financieel beleid is erop gericht te waarborgen dat er een veilige financiële omgeving is. 
Dit wil zeggen dat wij niet onder de minimum vastgestelde kengetallen komen, dat er heldere 
meerjarenbegrotingen zijn en dat er een heldere liquiditeitsbegroting is; 

• Het bestuur kan middelen beleggen, waarbij risicomijdend belegd wordt en alleen transacties 
worden aangegaan met daartoe door de regelgeving aangewezen financiële instellingen. Het 
bestuur hanteert een treasurystatuut; 

• De Raad van Toezicht keurt de (meerjaren) begroting goed en het jaarverslag (conform de 
richtlijnen van de accountant), houdt toezicht op de uitvoering van het vastgestelde financieel 
beleid door het bestuur en houdt toezicht op het doelmatig inzetten van de middelen; 

• De Raad van Toezicht wijst, op advies van het bestuur, de externe accountant aan die verslag 
uitbrengt aan de Raad van Toezicht.  

• Het bestuur mandateert de financiële bevoegdheden aan de directies van de scholen voor 
zover zij sturing kunnen uitoefenen op de uitvoering. 

• De vastgestelde jaarbegroting van elke school is voor die school taakstellend.  

• Iedere school beschikt over: 

- een meerjaren onderhoudsplan (periode van tien jaar); 

- een meerjaren vervangingsplan meubilair en inventaris (periode van vijftien jaar); 

- een meerjaren vervangingsplan methoden/leermiddelen (periode van acht jaar); 

- een meerjaren vervangingsplan ICT (hardware 4 jaar, digibord 7 jaar, netwerk 10 

jaar). 

Op basis van bovenstaande bepaalt het bestuur de hoogte van de reserves die nodig zijn om aan de 
benodigde investering en lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Er wordt door het bestuur ook 
een meerjaren liquiditeitsbegroting opgesteld. 
 

• De gewenste liquiditeit, solvabiliteit en weerstandsvermogen op stichtingsniveau zijn 
weergegeven in een stuurgetal; 

• Het gewenst publiek eigen vermogen wordt aan de signaleringswaarde van de Inspectie van 
Onderwijs getoetst. Een lagere waarde dan de signaleringswaarde leidt tot ingrijpen en 
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bezuinigen. Een hogere waarde dan de signaleringswaarde geeft ruimte tot beleidsrijk 
begroten en te werken met een negatieve rentabiliteit over één of meerdere jaren. 

• Alle scholen hebben een schoolplan waarin beschreven wordt;  
- huidige situatie -analyse van sterke en zwakke kanten aan de hand van ouder-, 

personeels- en leerlingenenquêtes;  
- streven waar de school over vier jaar wil staan en hoe dit zichtbaar zal zijn; 
- consequenties voor de diverse beleidsterreinen (onderwijs, personeel, financiën, 

kwaliteits-  zorg, huisvesting, organisatie, materiële zaken, identiteit); 

• Aan het schoolplan zijn meerjaren(vervangings)plannen gekoppeld, waaronder een 
meerjarenbegroting; 

• De uitwerking van het schoolplan gebeurt in jaarplannen, en jaarverslagen. De jaarbegroting 
maakt hier deel van uit. 

 
De resultaten van de doelstellingen van het financieel beleid worden weergegeven in hoofdstuk 3. 
 
Opstellen meerjarenbegroting 
Het strategisch beleidsplan geeft de koers aan voor de komende jaren. De meerjarenbegroting is 
gericht op het bereiken van de doelstellingen die in dit beleid zijn vastgesteld. Op de scholen staat het 
schoolplan centraal. Deze schoolplannen zijn een concrete uitwerking van o.a. de strategische koers. 
De begrotingen van de scholen staan in het teken van de realisatie van de doelstellingen per school. 
Bij het opstellen van de meerjarenbegrotingen wordt er per kostenplaats gekeken naar wat de school 
nodig heeft. Hoe ontwikkelen de leerlingenaantallen zich in de komende jaren? Welke formatie heeft 
de school nodig om het onderwijs aan deze leerlingen vorm te kunnen geven? Welke investeringen 
gaat de school doen om haar doelen te realiseren? 
 
Toekomstige ontwikkelingen 
De signaleringswaarde van de inspectie met betrekking tot de hoogte van de reserves van 
schoolbesturen zorgt ervoor dat Spectrum goed moet kunnen verantwoorden welke reserves ze willen 
aanhouden en wat men met de te hoge reserves wil gaan doen. 
Verder heeft het ministerie van onderwijs in 2021 het Nationaal Herstelplan aangekondigd. Dit plan is 
in het leven geroepen om de onderwijsachterstanden aan te pakken. Voor het funderend onderwijs 
gaat het om een bedrag van 5,7 miljard. Dit zal ook voor Spectrum veel extra inkomsten genereren. 
Voorwaarde is wel dat men met beleid komt ten aanzien van de aanpak van de 
onderwijsachterstanden. Spectrum gaat hier in 2021 mee aan de slag. 
 
Treasury  
De stichting hanteert het uniforme Treasurystatuut (opvraagbaar bij het bestuurskantoor) van de PO-
Raad. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en 
beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen 
overeenkomstig hun bestemming worden besteed.  
De stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd, conform de Regeling Beleggen 
lenen en derivaten OCW 2016. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen/maand- en 
kwartaaldeposito. De tegoeden op deze rekening zijn direct opeisbaar. 
Alle rekeningen-courant rekeningen zijn ondergebracht bij de Rabobank.  
De liquide middelen zijn met 380.385 euro afgenomen.  Dit komt vooral door de 
huisvestingsinvesteringen (275K) en de lage afschrijvingen die daar nog tegenover staan (25K). De 
stelselwijziging van de voorziening groot onderhoud naar de afschrijvingsmethodiek per 1-1-2020 is 
hier de oorzaak van. 
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De liquiditeit van Spectrum is hoog. De current ratio is inmiddels 2,93. Dit is boven de norm van 
Spectrum.  De hoge liquiditeit zorgt er ook voor dat de financiering van grote investeringen uit eigen 
middelen gedaan kan worden en de verwachting is dat Spectrum de komende jaren geen gebruik 
hoeft te maken van vreemd vermogen voor de financiering van haar activiteiten en investeringen. 
 
Coronacrisis 
De coronacrisis heeft in 2020 een grote invloed gehad op het maatschappelijke leven. Ook op scholen 
is de invloed van corona heel groot geweest en is dat nog steeds. Zoals eerder al aangegeven 
ontkwamen de scholen van Spectrum hier ook niet aan. 
Door de enorme inzet van directies en leerkrachten is het toch mogelijk geweest om het onderwijs aan 
kinderen zoveel mogelijk door te laten gaan. Zowel op school als via het thuisonderwijs. Spectrum had 
al in 2019 veel geïnvesteerd in laptops voor leerlingen. Deze waren tijdens het thuisonderwijs te 
gebruiken door de leerlingen. In 2020 heeft Spectrum ook voor alle leerkrachten een laptop 
aangeschaft. Zo konden zij ook het thuisonderwijs vormgeven, zonder afhankelijk te zijn van de 
‘familielaptop’ 
In verband met de hygiëne-eisen hebben de scholen in 2020 hogere kosten gemaakt voor de 
schoonmaak.  
De verzuimcijfers van personeel in 2020 blijken niet af te wijken van de gemiddelde cijfers van de 
afgelopen jaren. Al met al heeft de Coronacrisis een grote impact gehad op het welbevinden van 
personeel, leerlingen en ouders en op de wijze van onderwijs. Financieel heeft Spectrum geen grote 
gevolgen ervaren en heeft men geen zaken om financiële reden hoeven uit te stellen.  
Het leidt er ook niet toe om voorzichter te begroten. Integendeel door alle achterstandssubsidies en 
Nationale herstelplannen, komt er alleen maar meer geld naar Spectrum toe. Dit leidt tot actief beleid 
om de vermeende achterstanden in kaart te brengen en aan te pakken. 
 
Allocatie van middelen 
Om de collectieve en bestuurskosten te kunnen bekostigen worden de volgende allocatie van 
middelen toegepast: 
Het grootste deel van de bekostiging gaat rechtstreeks naar de scholen toe. Om de bovenschoolse 
kosten en het bestuurskantoor te financieren, wordt er een allocatie van de middelen toegepast. Deze 
is als volgt: 
 
6% van de reguliere personele bekostiging 
55% van het budget Personeel en Arbeid (exclusief de gelden voor werkdrukverlichting) 
35% van de materiële bekostiging 
 
Deze percentages van de bekostiging per school, worden afgedragen aan bovenschools / 
bestuurskantoor. Daarvoor worden o.a. de volgende activiteiten gefinancierd: 
 
• Kosten bestuurskantoor    
• Schoolmaatschappelijk Werk   
• Bovenschools ICT-coördinatie 
• Verlof oudere medewerkers 
• Ouderschapsverlof 
• Prismaklas 
• Vervanging bij ziekte en afwezigheid ( waar onder de vervangingspool) 
• Arbokosten 
• Scholing  
• Wervingskosten     
• Premie Ipab + WGA 
• Groot onderhoud Gebouwen 
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• Onderhoudsbeheer (Norschoten) 
• Qualiant (administratiekantoor PSA en FA) 
• Accountant 
• Representatie- en vergaderkosten 
• Contributies 
 
De toekenning van deze middelen aan deze activiteiten worden jaarlijks besproken met GMR, RvT en 
directieberaad tijdens de begrotingsgesprekken. 
De totale kosten voor het bestuurskantoor bedragen 353.000 euro en behelzen daarmee 2,9% van de 
totale lasten. 
 
Onderwijsachterstandenmiddelen  
De onderwijsachterstandsgelden worden voor 100% toegekend aan de scholen, waar de vergoeding 
voor bedoeld is. 
In 2020 gold dit alleen voor de Prins Willem Alexanderschool. Het ging in 2020 om een totaalbedrag 
van 11.000 euro. Dit bedrag is grotendeels gebruikt voor de ondersteuning en opvang van leerlingen 
die tussentijds op school zijn gekomen en niet de Nederlandse taal beheersen. 
 

2.5 Risico’s en risicobeheersing 
 
Intern risicobeheersingssysteem  
Risico’s kunnen leiden tot materiële of immateriële schade voor een schoolbestuur. Ook kunnen 
risico’s ervoor zorgen dat de instelling wordt belemmerd bij het verwezenlijken van doelstellingen, 
daarmee kunnen risico’s van het geven van goed onderwijs in de weg staan. Spectrum is zich hier 
terdege bewust van. Maar het blijkt niet eenvoudig te zijn om adequaat inhoud en vorm te geven aan 
dat risicomanagement. De risico’s zijn talrijk en spelen zich op verschillende niveaus binnen en buiten 
de organisatie af. Risico’s zijn volop zichtbaar, maar soms ook vrij onzichtbaar. Risico’s kunnen 
schuilen in processen, methoden, administratieve aanpakken, een aanpassing in de strategie, de 
externe omgeving, maar ook in gedrag en houding. 
Vanaf 2013 heeft Spectrum haar risico’s systematisch geordend. Van alle risico’s zijn de kansen en de 
impact ingeschat en daar waar mogelijk is, zijn de beheersmaatregelen in kaart gebracht. Dit 
risicomanagement wordt om de drie jaar bijgesteld. In 2016 en in 2019 is er een update geweest van 
de risico’s en de consequenties daarvan. In 2022 zal er binnen Spectrum een werkgroep (bestaande 
uit delegatie vanuit het CvB en het Directieoverleg) wederom het huidige risicomanagement evalueren 
en bijstellen en voor instemming/goedkeuring worden voorgelegd aan de GMR en RvT.  Alle risico’s 
en beheersmaatregelen zijn terug te vinden in de het Risicomanagement 2019 – 2022. 
 
Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
Uit de laatste update van het risicobeheerssysteem hadden de volgende drie risico’s de hoogste 
urgentie (kans/impact): 
 
1. Ontbreken relatie tussen instelling- en personeelsbeleid (operationele activiteiten) 
Door het ontbreken van een relatie tussen het totale instellingbeleid en personeelsbeleid worden niet 
de juiste medewerkers aangenomen. De ontwikkeling van de instelling stagneert. (Kans van optreden 
85% / Impact 80%) 
 
Genomen beheersmaatregel(en):  

- Beleid voor instellingontwikkeling met een horizon van minimaal 5 jaar is aanwezig 
(voortvloeiend uit strategisch beleidsplan; gedetailleerde uitwerking) en vastgesteld door het 
bestuur. 
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- Het beleid wordt uitgedragen binnen de instelling (draagvlak top-down). 
- Periodiek wordt het personeelsbeleid afgestemd op het beleid ten aanzien van 

instellingontwikkeling. 
 
2.  Onjuiste toepassing personeelsinstrumenten (operationele activiteiten) 
De personeelsinstrumenten worden onjuist toegepast. De organisatiedoelstellingen worden niet 
bereikt. De personeelsinstrumenten richten zich onvoldoende op beoordelingssystematiek, werving & 
selectie procedures, verzuimprocedures, deskundigheidsbevordering (POP) en mobiliteit (Kans van 
optreden 80%/ Impact 70%). 
 
Genomen beheersmaatregel(en): 

- In het personeelsbeleid van de instelling is concreet verwoord hoe de inzet van 
personeelsinstrumenten moet bijdragen aan de verwezenlijking van doelen. De werking van 
de instrumenten en de realisatie van de doelstellingen worden periodiek geëvalueerd, waarna 
indien noodzakelijk bijsturing plaats vindt. 

- Personeel wordt periodiek geschoold in de juiste toepassing van de personeelsinstrumenten. 
- In een periodiek medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt gevraagd naar de toepassing 

van de personeelsinstrumenten 
 
3. Niet tijdige investering in leslokalen en huisvesting (operationele activiteiten) 
Gemeente en/of de instelling investeren niet tijdig in huisvesting. De kans bestaat dat er 
capaciteitstekorten in leslokalen en huisvesting ontstaan. Daarmee kan de kwaliteit van het onderwijs 
onder druk komen te staan en/of de veiligheid van medewerkers en leerlingen in gevaar wordt 
gebracht (Kans van optreden 70% / Impact 75%). 
 
Genomen beheersmaatregel(en):  

- Tijdig voorzien van benodigde capaciteit in leslokalen en huisvesting (rekening houdend met 
demografische ontwikkelingen, staat van panden, etc.) en uitzetten van afstemming met de 
betreffende gemeente. (IHP) 

- Up-to-date MJOP’s met aandacht voor verduurzaming van schoolgebouwen. 
- Onderhoudscontracten op installaties en periodieke keuringen op de installaties. 

 
Deze drie urgente risico’s vallen alle drie onder de operationele activiteiten. 
 
De andere beschreven risico’s vallen onder de lage en middelgrote risico’s. Deze zijn te verdelen over 
de domeinen: 
 

a. Strategie 
b. Operationele activiteiten 
c. Financiële positie  
d. Financiële verslaggeving 
e. Wet- en regelgeving 

 
Ze worden in dit jaarverslag verder niet expliciet beschreven. In het risicomanagementrapport 2019 – 
2021 komen ze aan bod. 
 
Naast deze urgente risico’s zijn er ook nog risico’s met een laag of middelgroot karakter. In totaal zijn 
er binnen Spectrum 79 risico’s beschreven: 
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Domein Totaal aantal 
weergegeven 

risico’s 

Laag risico Middelgroot risico Urgent risico 

Onderwijs & 
Identiteit 
Personeel  
Organisatie  
PR & communicatie  
Huisvesting  
Financiën  
Totaal 

20 
 

9 
9 
2 

10 
29 
79 

10 
 

3 
4 
2 
4 

16 
39 

10 
 

4 
5 
0 
5 

13 
37 

0 
 

2 
0 
0 
1 
0 
3 

 
 
Zoals eerder aangegeven kunnen nooit alle risico’s die een organisatie kunnen overkomen in kaart 
worden gebracht. Wie had in 2019 gedacht dat een Coronavirus een grote impact zou hebben op (niet 
alleen) het onderwijs en welke gevolgen dit ook voor de bedrijfsvoering zou hebben? Er zullen altijd 
risico’s blijven bestaan waar geen beheersmaatregelen tegen te nemen zijn of waarbij de 
beheersmaatregelen tot zulke hoge kosten leiden dat ze niet in verhouding staan tot de kans/impact 
van dat risico. Voor zulke risico’s heeft een organisatie een buffervermogen nodig. Vanuit de Inspectie 
van Onderwijs en haar signaleringswaarde om de vermogens van schoolbesturen te analyseren, 
wordt een buffervermogen van 5% van de totale jaarlijkse baten geadviseerd. Daarbij moet wel 
worden uitgegaan dat de organisatie haar risico’s in kaart heeft en de juiste beheersmaatregelen heeft 
genomen. Bij Spectrum is dit het geval en wordt al jaren de 5% gehanteerd voor het vaststellen van 
de grootte van de buffer. Dat leidt de komende jaren tot de volgende buffergrootte: 
 

 
 

Het risicomanagement is opvraagbaar bij het stafbureau van Spectrum 

  

Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Omvangafhankelijke rekenfactor 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Totale baten 12.509.241€        12.693.493€        12.707.032€        12.232.833€        12.160.184€        12.117.669€        

Bufferfunctie 625.462€             634.675€             635.352€             611.642€             608.009€             605.883€             
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3. Verantwoording van de financiën 
 
In dit laatste hoofdstuk wordt de financiële staat van Spectrum verantwoord. De eerste paragraaf gaat 
in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van 
baten en lasten en de balans, en in de laatste paragraaf komt de financiële positie van het bestuur 
aan bod. 
 

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 
Leerlingen  
  

okt-2019 okt-2020 okt-2021 okt-2022 okt-2023 

Spectrum-SPCO 2.052 1.975 1.962 1.928 1.907 

   05MJ - Boterdorp 169 156 156 156 156 

   05MM - De Wiekslag 206 203 206 200 197 

   07LA - Prins Johan Friso 443 407 390 386 376 

   07XI - De Regenboog 193 200 194 192 191 

   07XM - De Poort 159 141 138 126 122 

   08VK - Prins Willem-Alexander 251 225 220 204 199 

   25KR - De Acker 355 346 349 339 331 

   28CK - Prinses Maxima 276 297 309 325 335 

 
 
Het leerlingenaantal van heel Spectrum is nog steeds dalend, maar wel in de lijn van de vorige 

prognoses. Nog steeds is het aantal bovenbouwleerlingen hoger dan het aantal onderbouwleerlingen: 

  okt-2019 okt-2020 okt-2021 okt-2022 okt-2023 

Totaal 2.052 1.975 1.962 1.928 1.907 

4 - 7 jaar 979 947 917 917 954 

8+ jaar 1.073 1.028 1.045 1.011 953 

 

In 2020 kwamen er 224 nieuwe kleuters op de scholen. Dat waren er weer 17 meer dan het jaar 

daarvoor. Als de huidige trend en prognoses zo door blijft gaan, zal Spectrum richting de 1900 

leerlingen gaan en dan zullen de leerlingenaantal vrij stabiel zijn, omdat dan de onderbouwaantallen 

gelijk zullen zijn aan de bovenbouwaantallen. De instroom zal dan jaarlijks gelijk zijn aan de uitstroom. 

Door stevig in te zetten op PR en marketing waarbij het zichtbaar maken van COBI centraal staat, wil 

Spectrum bereiken dat het marktaandeel niet verder daalt. Hiervoor is een budget van 50K 

opgenomen in de begroting. Op de website van Spectrum zijn veel voorbeelden te zien van de 

uitvoering van dit beleid. 

 
FTE  

2020 2021 2022 2023 2024 

FTE DIR 10,61 9,26 9,26 9,26 9,26 

FTE OP 114,22 109,10 104,62 101,56 101,56 

FTE OOP 14,38 17,07 17,05 17,05 17,05 
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FTE totaal 139,94 135,97 130,93 127,87 127,87 

 
Het totaal aantal FTE zal de komende jaren dalen. Dat is een logisch gevolg van het dalend aantal 
leerlingen. Op dit moment is er al sprake van een lerarentekort en de verwachting is dat dit de 
komende jaren alleen maar zal toenemen. Vrees dat Spectrum met boventallig personeel komt te 
zitten, is er niet. Het vasthouden van het huidige personeel is al een hele uitdaging. De taakstelling 
aan FTE's die nu is opgenomen in de meerjarenbegroting zal geen uitdaging zijn door het verloop van 
personeel. Verder kan eventueel boventallig personeel in de interne vervangingspool. 
Door de toegenomen gelden voor de werkdrukondersteuning is er een toename ontstaan van het 
onderwijs ondersteunend personeel (OOP).  Naast (vak)leerkrachten die ondersteunen in de werkdruk 
op de scholen, worden OOP’ers ook steeds vaker hiervoor ingezet. Verder zitten er bij het OOP een 
aantal bijna afgestudeerde PABO studenten die al voor de klas staan, maar nog wel als OOP op de 
loonlijst staan. Zodra zij hun diploma hebben, worden ze als leerkracht benoemd.  
Als laatste is inmiddels ook bekend dat er voor de komende jaren een Nationaal Herstelplan voor het 
onderwijs komt. Het is nog niet bekend over welke bedragen het gaat, maar het zal zeker tot meer 
werkgelegenheid gaan leiden in de jaren 2021 – 2023. Dit is nog niet verwerkt in dit overzicht. 
 
 
 

3.2 Staat van baten en lasten en balans 
 

Staat van baten en lasten 
 

  Realisatie 2019 Begroting 2020 Realisatie 2020 Verschil 2020 
realisatie - 
begroting 

Verschil 
realisatie 

2019 - 2020 

(31) Rijksbijdragen  11.793.656   11.603.126   12.071.035   467.908   277.379  

(32) Overige overheidsbijdragen  450.084   384.132   412.831   28.699   -37.253  

(35) Overige baten  265.501   232.650   209.627   -23.023   -55.874   
 12.509.241   12.219.908   12.693.493   473.584   184.252  

  
     

(41) Personeelslasten  -9.810.231   -9.955.782   -10.564.718   -608.936   -754.487  

(42) Afschrijvingen  -414.007   -419.309   -442.858   -23.549   -28.851  

(43) Huisvestingslasten  -811.887   -587.000   -732.527   -145.527   79.360  

(44) Overige instellingslasten  -1.222.556   -1.012.400   -1.010.952   1.448   211.604   
 -12.258.681   -11.974.491   -12.751.055   -776.564   -492.374  

  
     

(51) Rentebaten  3.387   5.000   -889   -5.889   -4.276        

 
 253.947   250.417   -58.451   -308.868   -312.398  

 

 
Toelichting 
Voor 2020 was een positief resultaat van 250K begroot. De realisatie over 2020 is echter -58K. Bij het 
opstellen van de begroting waren de effecten van de nieuwe CAO nog niet bekend. In de aannames 
van de begroting is wel rekening gehouden met een stijging van de loonkosten, maar was deze 
stijging nog niet verwerkt in de begroting. Daarom is er voor gekozen om niet op een resultaat van 0 te 
begroten, maar met een resultaat van 250K. De verwachting was dat dit bedrag nodig zou zijn om de 
loonkostenstijging te compenseren. Inmiddels is de nieuwe CAO afgesloten en zijn de effecten op het 
resultaat bekend. De -308K realisatie ten aanzien van de begroting is daarmee te verklaren. De 
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compensatie voor dit bedrag is echter al in 2019 ontvangen en weggezet in een bestemmingsreserve 
(294K) met als doel om het tekort van 2020 daarmee te compenseren. 
 
Baten 
 
De Rijksbijdragen zijn 420K hoger dan begroot. De belangrijkste reden is de compensatie in de 
bekostiging als gevolg van de 4,5% loonstijging die in de nieuwe CAO is afgesproken. Het gaat hier 
om 320K. De overige 100K zijn de gevolgen van verhoging van de werkdrukmiddelen, prestatiebox, 
P&A beleid en de fusiegelden. Verder is er nog een subsidie van 11K ontvangen voor de begeleiding 
van een zij-instromer.  De overige subsidies liggen 45K hoger dan begroot. Dit heeft te maken met de 
toegekende Coronasubsidie die 7 van de 8 scholen hebben aangevraagd voor de periode 1-10-2020 
t/m 31-8-2021. De eerste drie maanden van de subsidie zijn geboekt in 2020. Daar staan ook kosten 
tegenover die bij de lasten terugkomen. Het bedrag dat de scholen krijgen van PPO Delflanden voor 
de basis- en lichte ondersteuning was uiteindelijk 26K hoger dan begroot. De verhuuropbrengsten 
waren 12K hoger dan begroot. De ouderbijdragen en overige baten vielen samen voor 39K lager uit 
dan begroot. 
 
Lasten 
 
Personele lasten: 
De personele lasten liggen 609K hoger dan begroot. De loonsverhoging van 4,5% en de eenmalige 
uitkeringen in februari 2020 als gevolg van de afspraken in de CAO, hebben geleid tot een verhoging 
van 500K . Deze wordt voor een deel gedekt door de verhoging van de rijksbekostiging en voor een 
deel uit de al in 2019 ontvangen gelden. Verder zijn de vervangingskosten 200K hoger dan begroot. 
Daar gaat dan nog wel de uitkering van het UWV van af. Deze bedraagt 168K en is daarmee 93K 
hoger dan begroot. Dat betekent dat de totale kosten voor de vervanging 32K hoger waren dan 
begroot. De overige personele lasten lagen 38K hoger dan begroot. Dit wordt vrijwel volledig 
veroorzaakt door de kosten die gemaakt zijn voor de ondersteuning op basis van de Coronasubsidie.  
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingslasten liggen 23K hoger dan begroot. Deze stijging heeft als oorzaak de hogere 
afschrijvingslasten voor ICT. Najaar 2020 heeft Spectrum besloten om voor alle leerkrachten een 
laptop aan te schaffen in verband met het thuisonderwijs.  Verder zijn er aanpassingen en migraties 
geweest van de bestaande netwerken. De andere afschrijvingslasten liggen in de lijn van de 
begroting. 
 
Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten waren 145K hoger dan begroot. Vooral de hoge schoonmaakkosten (65K) zijn 
hier een oorzaak van. In verband met Corona zijn er veel extra schoonmaakrondes geweest en 
materialen aangeschaft voor de hygiëne. Verder lagen de kosten voor het preventief onderhoud (40K) 
hoger dan begroot. De kosten voor energie en water lagen ook 40K hoger dan begroot. Dit heeft voor 
een deel te maken met een vordering van gemeente Lansingerland voor lasten die zij de afgelopen 
jaren nog betaald hebben voor een aantal gebouwen die al wel onder de verantwoordelijkheid van 
Spectrum vielen. 
 
Overige instellingslasten 
De administratie- en beheerslasten lagen rond de verwachting van de begroting. De overige lasten 
liggen 53K lager dan begroot. De heeft te maken met de mindere uitgaven voor kopieer- en drukwerk 
(14K) , verbruikersmateriaal (12K), feesten en jubilea ( 10K), uitgaven derden gelden (15K). 
 
Resultaat 
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Al met al wijkt het behaalde resultaat van 2020 met -308K af van het begrote resultaat over 2020. 
Zoals al eerder aangegeven is de belangrijkste oorzaak de nieuwe CAO. De eenmalige bonus in 
februari bedroeg 310K. Hiervoor heeft Spectrum in 2019 al een bestemmingsreserve van 297K voor 
opgenomen. De compensatie voor deze bonus was in 2019 al uitgekeerd en moest in 2019 
verantwoord worden. Het verschil in realisatie tussen 2019 en 2020 is -312K en komt overeen met de 
afwijking van de realisatie 2020. De reden hiervoor is dezelfde. 
 
Meerjarenbegroting 
 

  Realisatie 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

3.1 Rijksbijdragen 12.071.035 11.885.728 11.481.040 11.415.493 11.376.939 

3.2 Overheidsbijdragen  421.831 417.757 364.230 358.455 352.530 

3.5 Overige baten 209.627 173.000 173.000 173.000 173.000 

3 Baten 12.700.286 12.476.485 12.018.270 11.946.948 11.902.469 

4.1 Personeelslasten 10.564.718 10.445.696 10.049.829 9.924.862 9.985.705 

4.2 Afschrijvingen 442.858 493.394 487.553 439.547 425.771 

4.3 Huisvestingslasten 732.527 614.500 619.500 616.000 616.000 

4.4 Overige lasten 1.010.952 974.900 962.900 947.400 941.900 

            
1 Resultaat -58.451 -52.004 -101.511 19.139 -66.908 

 
Toelichting: 
Het dalend aantal leerlingen heeft als gevolg dat de rijksbijdragen zullen dalen. De personele lasten 
zullen ook dalen, daar er minder personeel nodig zal zijn door de krimp.  
In navolging van de richtlijnen voor de jaarverslaglegging is Spectrum vanaf 2020 gaan afschrijven op 
Groot onderhoud in plaats van een voorziening aan te houden. Gevolg is dat de huisvestingslasten 
behoorlijk dalen, omdat er geen dotatie groot onderhoud (250K) meer zal zijn. De afschrijvingslasten 
zullen daarom wel toenemen. De afname die nu nog zichtbaar is bij de afschrijvingen, zijn de 
verminderde afschrijvingslasten voor leermiddelen. Verder staan nog niet alle nieuwe ICT-
investeringen begroot als de huidige ICT voorzieningen zijn afgeschreven. 
De meerjarenbegroting is de vastgestelde meerjarenbegroting voor 2021 – 2024. De komende jaren is 
er met een tekort begroot om de ambities van Spectrum te realiseren. Deze tekorten leveren geen 
problemen op met betrekking tot de continuïteit. De signaleringswaarde van de inspectie geven aan 
dat het vermogen van Spectrum te hoog is. Spectrum kiest er voor om haar overtollige reserves 
doelmatig in te zetten om zo haar (onderwijskundige) doelstellingen te realiseren. Dit leidt er toe dat er 
de komende jaren een negatief resultaat is begroot. 
De gelden die zullen komen vanuit het Nationaal Herstelplan zijn nog niet verwerkt in deze 
meerjarenbegroting. 
 
 
Balans in meerjarig perspectief 
 

Grootboekrekening 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Activa 5.761.284 5.834.232 5.795.486 5.693.975 5.713.114 5.646.206 
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1.2 Materiële vaste activa 1.561.503 2.074.430 2.167.536 2.187.234 2.460.686 2.464.415 

1.5 Vorderingen 787.648 728.054 735.097 735.097 735.097 735.097 

1.7 Liquide middelen 3.412.133 3.031.748 2.892.853 2.771.644 2.517.331 2.446.694 

2 Passiva 5.761.284 5.834.232 5.795.486 5.693.975 5.713.114 5.646.206 

2.1 Eigen Vermogen 4.213.103 4.450.011 4.398.007 4.296.496 4.315.635 4.248.727 

2.2 Voorzieningen 399.027 102.987 117.987 117.987 117.987 117.987 

2.4 Kortlopende schulden 1.149.154 1.281.234 1.279.492 1.279.492 1.279.492 1.279.492 

 
Vaste activa 
In 2020 is er voor 955K geïnvesteerd in nieuwe Vaste Activa. De totale afschrijving op de al 
geactiveerde activa bedroeg 442K. Gevolg is dat de materiële vaste activa is gestegen. Vooral op het 
gebied van ICT is geïnvesteerd door de scholen. Niet alle investeringen op het gebied van ICT waren 
vooraf begroot, maar waren wel noodzakelijk om o.a. het thuisonderwijs in verband met de pandemie 
mogelijk te maken. Verder heeft er in 2020 een stelselwijziging plaatsgevonden waarbij de voorziening 
huisvesting is opgeheven en vanaf 1-1-2020 wordt het groot onderhoud geactiveerd. Het bedrag dat 
aan groot onderhoud is uitgegeven en dus geactiveerd is was 291K. 
 
Vorderingen 
De vorderingen zijn van hetzelfde niveau als vorig jaar. 
 
Eigen vermogen  
Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en een private bestemmingsreserve. Eind 
2019 is daar een publieke bestemmingsreserve aan toegevoegd met een hoogte van 297K.  
Door de stelselwijziging zoals besproken in hfst 2.3is de voorziening groot onderhoud (295K) per 1-1-
2020 komen te vervallen en ten gunste van de algemene reserve gekomen.  
Spectrum streeft naar het niet verder laten stijgen van de kengetallen. Als er in enig jaar meevallers 
zijn in de exploitatie dan wordt dit betere resultaat toegevoegd aan de algemene reserve. De komende 
jaren is er een negatief exploitatiesaldo begroot. Dit negatieve resultaat ontstaat door de extra lasten 
die Spectrum begroot heeft om haar doelstellingen te bereiken die in haar strategische koers zijn 
opgenomen. Op deze wijze probeert Spectrum haar kengetallen met betrekking tot het Eigen  
Vermogen niet verder te laten stijgen.  
 
Voorzieningen 
Deze post bestaat uit personele voorzieningen. 
•  Voorziening jubilea  
De voorziening jubilea is nagenoeg gelijk gebleven. 
•  Voorziening bijzondere personele verplichtingen  
Spectrum is eigenrisicodragerschap voor de WGA (arbeidsongeschiktheid), maar heeft dit risico 
afgewend door zich hiervoor te verzekeren. Daarvoor is er geen noodzaak om een voorziening 
bijzondere personele verplichtingen aan te houden.   
•  Voorziening duurzame inzetbaarheid  
De aanwezigheid van een verplichting is afhankelijk van de met de medewerker gemaakte afspraken. 
Niet opgenomen duurzame inzetbaarheidsuren kunnen alleen worden gespaard als er een met de 
werkgever afgestemde schriftelijke spaarafspraak is gemaakt. In beginsel wordt het basisbudget niet 
voor verlofdoeleinden ingezet, hetgeen betekent dat de gespaarde uren in beginsel niet tot een 
verplichting aan de werknemer leidt.  
Indien echter afwijkende afspraken zijn gemaakt op basis waarvan uren kunnen worden opgenomen 
voor verlof dan wel is afgesproken de uren in te zetten voor studieverlof, is wel sprake van een 
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verplichting. Naast een voorziening voor de daadwerkelijke gespaarde uren in het kader van het 
ouderenverlof, moet de voorziening duurzame inzetbaarheid nu ook worden gebaseerd op de 
daadwerkelijk gespaarde uren (vanuit het basisbudget duurzame inzetbaarheid) voor overige 
verlofdoeleinden, zoals studieverlof. Voor de zomervakantie zijn met alle werknemers afspraken 
gemaakt over de inzet van de uren voor duurzame inzetbaarheid en studie. Er zijn geen (schriftelijke) 
verzoeken geweest om deze te mogen sparen. Er wordt daarom geen voorziening per 31-12-2020 
gevormd.  
 
Kortlopende schulden  
Deze post heeft betrekking op nog te betalen bedragen die betrekking hebben op 2020, zoals o.a. , 
nog niet betaalde facturen, loonheffing en (pensioen) premies over december 2020 en reservering 
vakantiegeld. 

 

3.3 Financiële positie 
 
Kengetallen  
 

Kengetal 2019 2020 2021 2022 2023 
Min. 

Norm 
Bestuur 

Solvabiliteit 2 80% 78% 78% 78% 78% 40% 

Weerstandsvermogen 37% 35% 36% 37% 37% 5% 

Liquiditeit 3,7 2,9 2,8 2,7 2,5 1,3 

Rentabiliteit 2,03% -0,46% -0,42% -0,84% 0,16%  

 
De kengetallen voor de komende jaren liggen boven de door het bestuur gestelde minimumwaardes. 
 
Signaleringswaarde 
 

De inspectie heeft een formule ontwikkeld om te berekenen wat een bestuur redelijkerwijs aan eigen 
vermogen nodig heeft om bezittingen te financieren en risico’s op vangen (zie kader hieronder). Dit 
bedrag is het normatieve publieke eigen vermogen. De hoogte ervan is de signaleringswaarde. Het 
voordeel van deze methode is dat een normatief eigen vermogen per bestuur wordt berekend, wat 
vanzelfsprekend een beter beeld geeft dan een waarde voor de hele sector. 
Spectrum hanteert de omvangafhankelijke rekenfactor van 0,05 (5% buffer, zie hfst 2.5).  
Het publieke eigen vermogen van Spectrum afgezet tegen het normatief eigen vermogen ziet er als 
volgt uit: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Aanschafwaarde gebouwen 46.525€               337.537€             602.537€             802.537€             1.002.537€          1.102.537€          

Factor aanschafwaarde gebouwen (0,5 * 1,27) 0,635 0,635 0,635 0,635 0,635 0,635

Financieringsfunctie deel 1 29.543€               214.336€             382.611€             509.611€             636.611€             700.111€             

Boekwaarde mva 1.561.502€          2.074.430€          2.167.536€          2.187.234€          2.460.686€          2.464.415€          

Boekwaarde gebouwen -6.293€                -284.655€            -510.350€            -657.712€            -792.075€            -802.075€            

Financieringsfunctie deel 2 1.555.209€          1.789.775€          1.657.186€          1.529.522€          1.668.611€          1.662.340€          

Omvangafhankelijke rekenfactor 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Totale baten 12.509.241€        12.693.493€        12.707.032€        12.232.833€        12.160.184€        12.117.669€        

Bufferfunctie 625.462€             634.675€             635.352€             611.642€             608.009€             605.883€             

Normatief publiek eigen vermogen 2.210.214€          2.638.786€          2.675.149€          2.650.774€          2.913.231€          2.968.334€          

Totaal Eigen vermogen 4.213.104€          4.450.011€           €         4.398.007  €         4.296.496  €         4.315.635  €         4.248.727 

Totaal Privaat eigen vermogen 929.571€             926.887€             926.887€             926.887€             926.887€             926.887€             

Totaal publiek eigen vermogen 3.283.533€          3.523.124€          3.471.120€          3.369.609€          3.388.748€          3.321.840€          

Totaal publiek eigen vermogen 3.283.533€          3.523.124€          3.471.120€          3.369.609€          3.388.748€          3.321.840€          

Normatief publiek eigen vermogen 2.210.214€          2.638.786€          2.675.149€          2.650.774€          2.913.231€          2.968.334€          

Resultaat 1.073.319€          884.338€             795.971€             718.835€             475.517€             353.506€             

Resultaat als % van publiek eigen vermogen 33% 25% 23% 21% 14% 11%

Resultaat als % van totale baten 9% 7% 6% 6% 4% 3%
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De ontwikkeling de komende jaren ziet er dan als volgt uit: 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Signaleringswaarde Spectrum 1,5 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 

Signaleringswaarde Inspectie 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Volgens de signaleringswaarde van de inspectie is het publiek eigen vermogen in 2020 van Spectrum 

1,3x hoger dan het normatief publiek eigen vermogen. Vanuit de meerjarenbegroting opererend zal de 

signaleringswaarde in 2024 nog maar op 1,1 zitten en gaan daarmee richting de maximale hoogte. 

Om het vermogen van Spectrum te laten voldoen aan de signaleringswaarde en niet aanzienlijk 

daarboven uit te komen, heeft Spectrum in de begroting van 2021 – 2024 de volgende maatregelen 

getroffen: 

- Door het activeren van het groot onderhoud, zal de aanschafwaarde van gebouwen de 

komende jaren toenemen. Dat zal leiden tot een toenemend normatief publiek eigen 

vermogen. (conform de berekeningswijze van de inspectie van onderwijs). 

- Spectrum kiest er voor om de komende jaren met een negatief resultaat te begroten. 

Daardoor neemt het totaal publiek eigen vermogen van de stichting af. 

Hierbij is nog geen rekening gehouden met de vereenvoudiging bekostiging PO die waarschijnlijk op 

1-1-2023 van kracht gaat. Deze bekostiging is op kalenderjaar. De jaarlijkse vordering op OC&W die 

nu onder de huidge bekostiging op de balans staat, zal dan vervallen en moeten worden afgeboekt op 

het Eigen Vermogen. 
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Bijlage A.   Raad van Toezicht jaarverslag 
  
Aan de hand van dit jaarverslag legt de Raad van Toezicht publieke verantwoording af over de 
vormgeving van het interne toezicht bij Spectrum-SPCO. De visie van waaruit de Raad opereert, kan 
worden gekarakteriseerd als ‘waarde(n)gedreven’. Dit houdt in dat de Raad erop toeziet dat de 
Stichting wordt bestuurd vanuit de waarden of leidende principes zoals genoemd in de missie en visie 
van de Stichting en dat de organisatie voldoende publieke waarde creëert in de kwaliteit van het 
onderwijs. Essentieel daarbij is het uitgangspunt dat de beschikbare middelen voor dit doel worden 
ingezet en dat het belang van de leerlingen bij alle afwegingen centraal blijft staan. Niet alleen voor 
alle leerlingen, docenten en bestuur stond 2020 in grote mate in het teken van de maatregelen 
rondom de Covid-19 pandemie, ook voor ons als Raad van Toezicht was dit het geval. Wat betreft de 
fysieke samenkomsten hebben wij ons gevoegd naar beleid zoals ook binnen de Spectrum scholen 
het geval was. Dit betekende dat wij slechts beperkt zijn samengekomen in fysieke vorm en juist de 
momenten dat wij als Raad zichtbaar zijn voor de organisatie kwamen te vervallen.    
  
Samenstelling Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht bestond eind 2020 uit zes leden. In maart is mw. Marjan Sonneveld 
toegetreden en hiermee is de Raad weer op sterkte. 
Van alle leden van de Raad zijn de nevenfuncties in kaart gebracht, waarbij werd vastgesteld dat er 
geen conflicterende belangen zijn.   
  
Samenstelling Raad van toezicht in 20120   

Naam Functie Expertisedomein Rooster van aftreden 

Mw. M. Sonneveld lid 
onderwijs-
kwaliteitszorg 

1 maart 2024 

drs. mw. A.T. Buurman-
Anagnostaras 

lid HRM-beleid  1 juli 2021* 

drs. ing. J.J. Renes  voorzitter organisatie-bestuur 1 oktober 2021 

mw. mr. drs. C.C.B. Füss lid innovatie   1 augustus 2023 

mw. mr. A.J. van Spengen lid juridische zaken 1 augustus 2022 

drs. M.M.A. Hoornweg lid financiën-bestuur 1 augustus 2022 

* acht jaar lid en aftredend       

  
Wetgeving en branchecode 
Met de huidige governancestructuur beschikt Spectrum over een formele (organieke) scheiding tussen 
toezicht en bestuur en voldoet zij aan de eisen van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’. Tevens 
onderschrijft de Stichting de ‘Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs’ van de PO-raad. De 
bestuurders en toezichthouders zijn dan ook aanspreekbaar op de toepassing ervan. De Raad heeft 
gewerkt met een intern toezichtkader dat begin 2018 is vastgesteld. Het kader geeft richtinggevende 
uitspraken voor het strategisch beleidsplan. Het plan heeft de naam KOERS22 en heeft het motto: zin 
in leren. De Raad heeft het bestuur geadviseerd bij het ontwikkelen van het plan. 
Spectrum werkt verder met een gedragscode welke in 2016 door het College van Bestuur voor alle 
medewerkers van de Stichting is vastgesteld met afspraken over integriteit, onafhankelijkheid, 
omgaan met vertrouwelijke informatie, onderlinge bejegening, etc. De code is bedoeld voor iedereen 
die op wat voor manier een band heeft met Spectrum. 
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Benoeming accountant 
De Raad van Toezicht is binnen Stichting Spectrum-SPCO verantwoordelijk voor de benoeming van 
de accountant. In 2020 is de uitvoering van de wettelijke controle-opdracht van de jaarrekening en de 
voorgeschreven GGL controle voortgezet door Van Ree Accountants. De accountant heeft zijn 
bevindingen naar aanleiding van de controle schriftelijk aan de Raad van Toezicht gerapporteerd en 
mondeling nader toegelicht. 
 
Vergoeding leden Raad van Toezicht 
De leden van de Raad ontvangen voor hun werkzaamheden een onkostenvergoeding van € 150,- per 
jaar. De Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen schrijft een 
vergoeding voor van ongeveer € 2000 per jaar voor stichtingen met de omvang van Spectrum. 
De Raad heeft in een eerder jaar besloten om hierin terughoudend te zijn. Het standpunt komt nog 
voort uit de tijd dat er gewerkt met besturen die door vrijwilligers werden ingevuld.  
  
Overlegvormen 
De Raad kwam acht keer (5x regulier en 3x extra) als geheel bijeen in een regulier overleg met het 
College van Bestuur. De jaarlijkse evaluatie over het eigen functioneren en dat van de bestuurder 
vond plaats in het najaar van 2020.  
Behalve de vergaderingen van de Raad zelf, wordt er ook op andere manieren contact onderhouden 
binnen Spectrum: 
  

• Nieuwjaarsbijeenkomst: een delegatie van de RvT was aanwezig bij de 

nieuwjaarsbijeenkomst van alle medewerkers van de Spectrum scholen. 

• Scholenbezoek door de RvT: in 2020 zijn de geplande bezoeken aan basisschool De Poort en 

De Wiekslag niet doorgegaan vanwege de gevolgen van de Corona-crisis. De bezoeken zijn 

uitgesteld tot het voorjaar van 2021.  

• De jaarlijkse vesper aan het begin van het schooljaar 2020-2021 is omgezet naar een digitale 

vesper die door alle groepen is gevolgd tijdens de reguliere schooltijden en is op een later 

tijdstip door de RvT bekeken. Het life-contact werd gemist, maar de verbondenheid werd niet 

minder ervaren op deze digitale wijze. 

• Vanwege de Covid-19 maatregelen hebben de reguliere contactmomenten met de GMR een 

andere invulling gekregen. De voorzitters van de RvT en GMR hebben elkaar een aantal 

keren gesproken om elkaar te informeren wat er vanuit de GMR speelde rondom de Covid-19 

maatregelen. Voor de zomer heeft een delegatie van GMR en RvT elkaar gesproken, zowel in 

het kader van het functioneren van de CvB als de algemene gang van zaken binnen de 

organisatie. 

• Voorzittersoverleg: In het voorzittersoverleg voor elke reguliere vergadering werd de agenda 

doorgesproken. Vervolgens gaat de agenda in concept naar de leden die deze dan nog 

kunnen aanvullen. Dit overleg wordt gevoerd door de voorzitters van de RvT en het CvB. 

• Met name in de periode rond de schoolsluiting en heropening heeft de RvT zeer regelmatig 

informeel contact gehad met College van Bestuur om ons adequaat te informeren over de 

impact van de Covid-19 maatregelen op leerlingen, docenten en andere medewerkers, CvB 

en de organisatie als geheel.  

• Overleg met de accountant: in de vergadering van juni heeft de Raad samen met de 

accountant  

het accountantsverslag over 2019 en ontwikkelingen binnen de stichting vanuit de optiek van een 
accountant doorgenomen. 
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• In november heeft een afvaardiging van de Raad meegedaan aan de bestuursevaluatie via de 

PO-raad. 

  
Toezichtsrol 
Jaarverslag en begroting 
De Raad heeft in 2020 het jaarverslag en de jaarrekening over 2019 goedgekeurd. Deze stukken en 
het accountantsverslag zijn in aanwezigheid van de accountant besproken. Tijdens het overleg werd 
nader ingegaan op de (meerjaren)begroting als sturingsinstrument en de samenhang met het 
strategisch beleidsplan. Tevens is aandacht besteed aan de bevindingen opgenomen in het 
accountsverslag over de jaarrekening van 2019. 
De goedkeuring van de begroting voor 2021 en de meerjarenbegroting vond plaats in de vergadering 
van 14 december 2020. De voltallige raad van toezicht benoemt op voordracht van de auditcommissie 
en de college van bestuur de accountant. De (her)benoeming zijn conform wettelijke grondslagen 
gemaximeerd.  
  
Verantwoordingscyclus 
In de loop van ieder kalenderjaar volgt de Raad een verantwoordingscyclus die met het College van 
Bestuur is overeengekomen, waardoor de Raad inzicht heeft in de trends bij diverse kengetallen over 
de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de Stichting. Deze cyclus levert – samen met de informatie in 
het jaarverslag – de informatie op voor de ijkpunten in het intern toezichtkader. In 2020 zijn de 
volgende resultaten besproken:   
  

• De ontwikkeling van de leerlingaantallen en het marktaandeel: De Raad constateert dat er op 

stichtingsniveau sprake is van een krimp. Er zijn verschillen op schoolniveau die 

samenhangen met uiteenlopende omstandigheden in de afzonderlijke wijken. Hoewel met de 

introductie van COBI goede stappen zijn gezet, blijft schoolprofilering blijft een punt van 

voortdurende aandacht. De ontwikkelingen in Bleiswijk hebben ertoe geleid dat de scholen 

onder leiding van een externe procesbegeleider een onderzoek zijn gestart om de toekomst te 

verkennen waar het om het protestants christelijk basisonderwijs gaat. Dit onderzoek heeft 

uiteindelijk geleid tot een besluit om CBS De Poort en CBS De Wiekslag per 1 augustus 2023 

te fuseren. 

  
In Bergschenhoek is na overleg met betrokken scholen, GMR en CvB besloten om de ontwikkelingen 
van het leerlingenaantal bij De Regenboog en Boterdorp nauwlettend te volgen en af te zetten tegen 
de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuw te ontwikkelen wijk Wilderszijde die grenst aan 
Boterdorp. Spectrum heeft de wens een lespunt te openen in Wilderszijde en zou hiervoor Boterdorp 
administratief kunnen verhuizen. De Regenboog blijft dan achter voor het voedingsgebied van De 
Regenboog en Boterdorp samen. De gemeente Lansingerland heeft in de zomer het Integraal 
HuisvestingsPlan (IHP) vastgesteld met daarin opgenomen plaats voor drie scholen in Wilderszijde, 
welke scholen dat betreft is echter ongewis. Om die reden is eind 2020 duidelijk gemaakt aan de twee 
scholen dat dit niet op korte termijn zal plaatsvinden. Wij hebben het CvB gevraagd de mogelijkheden 
in Wilderszijde met prioriteit te blijven volgen. Dit in de overtuiging dat het Spectrum een kwalitatief en 
innovatief onderwijsconcept kan realiseren waarbij wij onze bestaande samenwerkingen binnen 
Lansingerland als basis hebben. 
De resultaten van landelijke toetsen en informatie uit het leerlingvolgsysteem: De raad constateert dat 
er veel aandacht voor opbrengstgericht werken is op de scholen. Wanneer vanuit de analyse blijkt dat 
opbrengsten onder de norm liggen of reden tot zorg geven, worden vragen gesteld en afspraken 
gemaakt.  
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De beoordelingen van de scholen door de inspectie en de vroegtijdige signalering door het bestuur: 
Alle scholen hebben een basis-arrangement volgens het waarderingskader van de inspectie.In de 
zomer ontvingen we het onderzoeksrapport van de inspectie over het bezoek dat eind 2019 heeft 
plaatsgevonden op bestuurs- en schoolniveau. Het oordeel van de inspectie was positief en het 
lesaanbod op de scholen en de kwaliteitszorg en -cultuur werden zelfs met een goed beoordeeld. 
De Raad constateert dat het College tijdig signaleert en goed stuurt op onderwijskwaliteit, waardoor er 
geen onverwachte oordelen van de inspectie zijn.  

• Eind 2020 heeft op alle scholen een vierjaarlijkse Risico Inventarisatie & Evaluatie 

plaatsgevonden die begeleid werd door een extern bureau, de resultaten worden in het 

voorjaar van 2021 verwacht. 

• Tussentijdse financiële rapportages: De Raad constateert dat er goed zicht is op 

ontwikkelingen en financiële consequenties in de loop van het kalenderjaar. De forecasts 

waarmee wordt gewerkt geven inzicht in de te verwachten ontwikkelingen.    

• De aanbevelingen van het accountantsrapport zijn goed opgevolgd.   

  
Rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen 

• De Raad heeft op basis van de financiële rapportages, verslag van accountant en overleg met 

bestuurder en controller geconstateerd dat er sprake is van rechtmatige verwerving en 

rechtmatige en doelmatige besteding van de middelen. 

  
Naleving wettelijke voorschriften 

• De RvT besteedt aandacht aan de  naleving van wet- en regelgeving en heeft in 2020 geen 

schendingen geconstateerd.     

  
Toekomst organisatie 
In 2020 is een beeldvormende oriëntatie gestart naar de toekomst van Spectrum. Nadrukkelijk wordt 
gekeken naar de bestendigheid van de huidige organisatievorm en -structuur. In een onderzoek zal 
advies worden uitgebracht op basis waarvan besluiten genomen kunnen worden. De resultaten van dit 
onderzoek en besluitvorming zal in de loop van 2021 worden afgerond als leidraad  voor de volgende 
planperiode van 2022 t/m 2026. 
  
  
Werkgeversrol 
Functionerings- en beoordelingsgesprekken 
De Raad van Toezicht voert jaarlijks een resultaatgesprek met het College van Bestuur. Input voor het 
gesprek waren het interne toezichtkader, de bestuursjaarkalender, het bestuursverslag 2019, de 
zelfevaluatie van de bestuurder en notities van de gesprekken gevoerd met afgevaardigden van de 
GMR en het Management Overleg over het functioneren van de bestuurder. Namens de Raad werd 
waardering uitgesproken voor de wijze waarop de bestuurder leiding geeft aan de Stichting en de 
samenwerking met de Raad.  Ook is in dit gesprek is aandacht besteed aan het voornemen van de 
bestuurder per 1 januari 2023 te pensioneren.  
  
Werving CvB lid 
Vanuit het oogpunt van bestuurlijke continuïteit is besloten een tijdelijk tweede bestuurder te 
benoemen voor vier jaar. Directe aanleiding hiervoor is de pensioneringen van de huidige bestuurder 
die samenvalt met de volgende planperiode en de oriëntatie van Spectrum op de toekomst als het 
gaat om vorm en structuur. Na positief advies van GMR is een wervingsprocedure gestart door een 
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commissie met vertegenwoordiging vanuit GMR, directie, stafbureau en CvB. Hierbij is unaniem een 
kandidaat positief voorgedragen welke met een positief advies vanuit de GMR vervolgens is benoemd 
door de RvT. Per 1-11-2020 is Herman Wiegeraad dan ook toegetreden tot de CvB van Spectrum, 
een benoeming waar wij als raad zeer blij mee zijn. 
  
  
CAO voor bestuurders in het PO 
In 2016 is de nieuwe CAO voor bestuurders in het PO van toepassing verklaard voor de bestuurder en 
jaarlijks wordt gecheckt of de klasseindeling nog van toepassing is op de gekozen salarisstructuur. Dit 
is een verplichting geworden in de Wet Normering Topinkomens voor overheidsinstellingen. Inmiddels 
wordt gewerkt met de versie van 2018, deze is verlengd en aangepast en loopt tot 31 december 2021. 
Ook voor de nieuwe bestuurder wordt hiervan gebruik gemaakt. 
  
Adviesrol 
De Raad van Toezicht heeft naast zijn taken als toezichthouder en werkgever voor het bestuur ook 
een klankbordfunctie voor het College van Bestuur. In 2020 zijn de volgende onderwerpen voorzien 
van een advies: 

• Naar aanleiding van het strategisch beleidsplan KOERS22 wordt met regelmaat gesproken 

over marketing en communicatie. Inmiddels is de website vernieuwd, is de eerste COBI-krant 

verschenen waarin verslag wordt gedaan hoe de speerpunten van beleid terugkomen in de 

scholen. Spectrum moet als merk in de markt worden gezet en staat voor goed 

toekomstgericht christelijk onderwijs en een sterk werkgeverschap. 

• Het financieel beleidsplan is vastgesteld voor een periode van drie jaar 2021-2023 en 

voorzien van advies. Speciale aandacht is besteed aan de doelmatigheid van de inzet van 

middelen en het belang van een goede risico-inventarisatie. Als dit goed op orde is, kan 

worden vastgesteld welke buffer noodzakelijk is en welke middelen dus voor het onderwijs 

kunnen worden aangewend.  

• De voortgangsrapportages hebben veel aandacht gekregen waar het ging om de opbrengsten 

van de scholen in combinatie met de schoolsluitingen. De mogelijke gevolgen van de Corona-

crisis op de scholen vaak teruggekomen in besprekingen met de Raad. Altijd vanuit 

betrokkenheid bij leerlingen en medewerkers binnen Spectrum, soms vanuit de adviesrol en 

soms ook in het kader van reflectie om te kijken waar we van kunnen leren. 

• Een aantal onderwerpen zijn minder uitvoerig besproken, maar zijn zeker het noemen waard 

omdat ze de mening vormen van het College van Bestuur en de directies van de scholen: 

- het formatieplan; 

- het vergroten van de flexibele schil om invalproblemen te beheersen; 

- risicomanagement; 

- het proces van de wetgeving rondom de naleving van de AVG en het benoemen van een 

functionaris gegevensbescherming; 

- spreiding van het scholenbestand in het licht van de nieuwe wijk Wilderszijde waar ruim 2500 

woningen komen en ruimte is voor nieuwe scholen en tevens de kansen die voortkomen uit 

het IHP dan door de gemeenteraad van Lansingerland is vastgesteld; 

- ontwikkeling in wet en regelgeving met betrekking tot de financiële boekhouding aangaande 

groot onderhoud. 

  
Functioneren Raad van Toezicht 
Evaluatie 
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In het najaar heeft de Raad stil gestaan bij haar functioneren, de wijze van toezichthouden in dit 
bijzondere kalenderjaar en de specifieke thema’s en vraagstukken in deze periode. In 2021 wordt rond 
de zomer een evaluatie gehouden met een externe deskundige. 
De volgende zaken vielen op: 

• De verslaglegging gaat steeds beter aansluiten bij de verwachtingen van de Raad;  

• Ondanks de soms beperkende omstandigheden zorgt het aandacht besteden aan 

teamvorming voor een betere kwaliteit van toezicht; 

• Wanneer er zaken spelen binnen Spectrum waar de Raad op moet acteren, heeft dat direct 

gevolgen voor de tijdsinvestering van de individuele leden, nagedacht is hoe de leden hierbij 

toch kunnen zorgen voor een stuk balans. In 2021 gaan we hier verder met elkaar over in 

gesprek. 

  
Deskundigheidsbevordering 
Drie leden van de Raad hebben in 2020 opleiding gevolgd bij Verus voor startende Raadsleden. 
De voorzitter heeft de leergang voor de voorzitter gevolgd via de VTOI. 
Vanwege de crisis zijn veel scholingsbijeenkomst verschoven naar een later tijdstip. 
  
Tot slot 
De Raad van Toezicht dankt iedereen die werkzaam is bij Spectrum-SPCO voor hun dagelijkse inzet 
om alle leerlingen te voorzien van inspirerend onderwijs. 
  
Namens de Raad van Toezicht van Spectrum-SPCO 
  
drs. ing. J.J. Renes, voorzitter          /         Bergschenhoek, 22 juni 2021 
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Bijlage B : Verslag GMR 
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de ouders en het personeel van 
de acht scholen. De GMR bestaat uit acht personen, vier namens beide geledingen. Vier scholen 
leveren een ouder, vier scholen een personeelslid. Op deze wijze is iedere school vertegenwoordigd 
in de GMR en kan er ook een terugkoppeling plaatsvinden naar de MR-en van de scholen. 
Het is overigens niet verplicht dat een GMR-lid tevens lid is van de MR van een school. Is het 
lidmaatschap losgekoppeld dan blijft de verantwoording bestaan dat er goed teruggekoppeld wordt 
wat er besproken wordt in de verschillende raden. 
  
De GMR vergadert minimaal vijf keer per jaar en behandelt alleen onderwerpen die voor de scholen 
van gemeenschappelijk (schooloverstijgend) belang zijn. De primaire gesprekspartner van de GMR is 
de bestuurder, die altijd het tweede deel van iedere vergadering bijwoont. 
  
Minimaal twee keer per jaar wordt een overleg ingepland met de RvT. Het gaat daarbij over de gang 
van zaken binnen Spectrum in het algemeen en in het bijzonder over het functioneren van het College 
van Bestuur. Vanwege de lockdown inzake de Corona-crisis is het overleg in het voorjaar niet 
doorgegaan. Het overleg in de zomer over het functioneren van het bestuur is wel doorgegaan. Dit 
gesprek wordt altijd gevoerd ter voorbereiding van het resultaatgesprek van de RvT met het CvB. 
In het najaar is veelvuldig overleg gepleegd met de RvT over de benoeming van een tweede lid CvB. 
De GMR heeft meegewerkt aan de werving en selectie en uiteindelijk geadviseerd bij de benoeming. 
Behalve deze overleggen is er in het Corona-jaar veel overleg geweest over de gevolgen van de 
schoolsluitingen. Soms om geïnformeerd te worden, soms om gewoon even te sparren, maar ook om 
officieel advies uit te brengen als daar om werd gevraagd. 
  
In de vergaderingen van de GMR is gesproken, advies dan wel instemming uitgebracht over de 
volgende onderwerpen: 
  

- de kansen vanuit het nieuw opgestelde IHP (integraal huisvestingsplan gemeente 

Lansingerland mbt de nieuwe schoolgebouwen en verduurzaming van de bestaande 

gebouwen voor de planperiode 2020-2028) 

- de werkwijze en samenstelling van de GMR 

- het financieel beleidsplan, de begroting en de meerjarenbegroting 

- het bestuursformatieplan 

- het jaarverslag bestuur / de jaarrekening financieel 

- de kwaliteit van onderwijs en de opbrengsten 

- ontwikkelingen betreffende passend onderwijs 

- diverse regelingen rondom de uitvoering van de AVG, de aanstelling van een functionaris 

gegevens bescherming 

- de functiemix 

- branding nieuw strategisch beleidsplan KOERS22 

- introductie stijlicoon COBI om KOERS22 van permanente aandacht te voorzien 

- regeling bekwaamheidsdossier personeel 

- regeling scheidingsprotocol 

- regeling mobiliteit 

- regeling website scholen 

- werkkostenregeling 
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- handboek personeel (met bijstellingen iz tweehoofdig college van bestuur) 

- regeling re-integratie bij ziekte 

- regeling attenties personeel 

- de werkkostenregeling 

  

Uit de evaluatie binnen de GMR kwam naar voren dat de informatiestroom als goed wordt ervaren en 

dat de contacten met zowel het CvB als de RvT constructief van aard zijn en in een ontspannen sfeer 

verlopen. 
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Bijlage C : Verantwoording middelen Passend Onderwijs 
 
De scholen binnen Spectrum hebben de zorgstructuur van PPO-Delflanden opgenomen in het 
zorgplan per school. Iedere school zet de basiszorg, lichte ondersteuning en arrangementen in om 
kinderen een passende plek te bieden. Voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben is plaats 
binnen het Speciaal Basis Onderwijs of het Speciaal Onderwijs. 
Iedere school ontvangt € 130 per leerling vanuit PPO-Delflanden als budget om de basiszorg te 
ondersteunen, daarnaast hebben de scholen in 2020 € 60 p/lln ontvangen voor lichte vormen van 
ondersteuning.  
 
Hieronder een beknopt overzicht hoe de middelen zijn ingezet in 2020 

 
op basis van 
teldatum 2019 

basisonder-
steuning 

bestemming 
basisonder-
steuning 

lichte onder-
steuning 

Bestemming lichte ondersteuning 
(de namen van de kinderen zijn op de 
scholen bekend) 

CBS Boterdorp € 21.970 459 u. extra IB € 10.007 

Diverse kinderen hebben extra zorg 
ontvangen buiten de groep en er is extra 
onderzoek afgenomen. 

CBS De 
Regenboog € 25.090 496 u. extra IB € 11.333 

Extra onderzoeken, video-
interactietraining in een groep. RT aan 
individuele kinderen en groepjes. 

CBS De Acker € 46.280 920 u. extra IB € 20.923 

Diverse leerlingen hebben extra 
ondersteuning ontvangen in het kader 
van RT. Er is extra onderzoek 
afgenomen. 

CBS Prins 
Johan Friso € 57.590 

1250 u. extra 
IB € 26.389 

Diverse leerlingen kregen extra 
ondersteuning in de vorm van RT, pre-
teaching, SOVA-training, en naast extra 
onderzoek ook nog een 
groepsarrangement. 

CBS Prins 
Willem-A. € 32.630 700 u. extra IB € 14.926 

Extra RT/NT2 voor kinderen binnen en 
buiten de groep. 

CBS Prinses 
Máxima € 35.880 693 u. extra IB € 16.149 

Meer dan 30 lln kregen extra 
ondersteuning in de vorm van RT, pre-
teaching, SOVA-training en er zijn 
verrijkingsgroepen geformeerd. 

CBS De 
Wiekslag € 26.780 557 u. extra IB € 12.190 

Kinderen die meer dan basiszorg nodig 
hadden, hebben hulp gekregen in de 
vorm van RT en er zijn extra 
onderzoeken afgenomen 

CBS De Poort € 20.670 419 u. extra IB € 9.372 

15 kinderen hebben extra zorg 
ontvangen buiten de groep en er is extra 
onderzoek afgenomen en er is ingezet 
op SOVA-training buiten de groep. 

totaal € 266.890  € 121.289  
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Bijlage D : Verantwoording middelen werkdrukverlichting 
 
 
De werkdrukmiddelen worden voor 100% toegekend aan de scholen. Op elke school betrekt de 
directeur de inzet van werkdrukmiddelen bij het opstellen van het werkverdelingsplan. Dit 
werkverdelingsplan wordt elk jaar conform de CAO opgesteld in samenspraak met het hele team. Als 
het team akkoord gaat met dit werkverdelingsplan en daarmee de inzet van de werkdrukmiddelen, 
stemt de P-MR  officieel in en legt deze instemming vast in de notulen van de MR. In 2020 heeft elke 
P-MR ingestemd met het werkverdelingsplan en de inzet van de werkdrukmiddelen. 
 
 
 

School  Bedrag  Op welke wijze ingezet?  

CBS Boterdorp  €       40.832 Er zijn extra leerkrachten 
aangesteld om groepsleerkrachten 
uit te roosteren, extra instructie te 
geven en een deel is ingezet om 
pauzewachten te betalen waar 
anders leerkrachten voor werden 
ingezet.  

CBS De Regenboog  €       45.218 Een deel wordt ingezet om een 
conciërge te betalen en een deel 
om leerkrachten te ondersteunen 
en vervangen, hiervoor zijn extra 
leerkrachten benoemd en er is een 
vakleerkracht bewegingsonderwijs 
(BO) aangenomen. 

CBS De Acker  €       83.818 Er is een extra leerkracht 
aangesteld en daarmee is het 
mogelijk gemaakt om de 
groepsleerkrachten periodiek uit te 
roosteren inzake lesgevende taken 
en er is een vakleerkracht BO 
aangenomen.  

CBS Prins Johan Friso  €       109.376  Er is een extra leerkracht 
aangesteld en daarmee is het 
mogelijk gemaakt om de 
groepsleerkrachten periodiek uit te 
roosteren inzake lesgevende taken 
Er is een vakleerkracht BO 
aangenomen en er is OOP 
aangenomen ter ondersteuning.  

CBS Prins Willem-A.  €       61.588 Er is een extra leerkracht 
aangesteld en daarmee is het 
mogelijk gemaakt om de 
groepsleerkrachten periodiek uit te 
roosteren inzake lesgevende taken 
en er is een vakleerkracht BO 
aangenomen.  
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CBS Prinses Máxima  €       63.806 Er is een extra leerkracht 
aangesteld en daarmee is het 
mogelijk gemaakt om de 
groepsleerkrachten periodiek uit te 
roosteren inzake lesgevende taken 
en er is een vakleerkracht BO 
aangenomen.  

CBS De Wiekslag  €      49.665 Er zijn extra leerkrachten 
aangesteld om groepsleerkrachten 
uit te roosteren, extra instructie te 
geven en een deel is ingezet om 
pauzewachten te betalen waar 
anders leerkrachten voor werden 
ingezet.  

CBS De Poort  €      37.779 Er is een extra leerkracht 
aangesteld en daarmee is het 
mogelijk gemaakt om de 
groepsleerkrachten periodiek uit te 
roosteren inzake lesgevende taken  

   €     492.073    
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Bijlage E : Verantwoording besteding middelen 

prestatiebox 
 
De afspraken die gemaakt zijn in het bestuursakkoord 2015-2020 bevat 4 actielijnen:  
 
1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs  
 
1.1 Doorbraak in het benutten van digitalisering  
Spectrum is in 2020 verder gegaan met haar Koers22 waarbij Onderzoekend Leren en ICT een 
belangrijke rol spelen. Er is fors geïnvesteerd in ICT. Op veel scholen kunnen leerlingen al werken in 
een digitale leeromgeving op een eigen device. De komende jaren zal dit beleid verder worden 
doorgevoerd.  
 
1.2 Talentontwikkeling voor elk kind  
Op elke school is er een aanbod voor meer- en hoogbegaafden. Verder heeft Spectrum de 
Prismaklas. Een klas voor hoogbegaafden binnen de scholen van de Stichting waar zo’n 60 kinderen 
van de Spectrumscholen wekelijks gebruik van maken. 
 
 1.3 Een brede vorming voor alle leerlingen  
Scholen zijn bezig met hun eigen concept/profiel. Zo zijn er twee scholen die werken volgens de 
principes van het IPC-onderwijs. Eén school die een technieklab heeft en zich profileert met aandacht 
voor techniek. De andere scholen zijn bezig hun concept verder uit te werken en te ontwikkelen. 
 
2. Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering  
 
Spectrum heeft een eigen intern kwaliteitssysteem ontwikkeld. 2x per jaar leggen IB-ers en 
directeuren verantwoording af voor de behaalde opbrengsten. Daarnaast worden interne audits 
ingezet. Bij Spectrum hebben alle scholen een basisarrangement van de inspectie.  
 
 3. Professionele scholen  
 
Spectrum zet de gesprekkencyclus in om de didactische vaardigheden van leerkrachten in beeld te 
brengen. Het aanbod in de eigen interne academie  wordt afgestemd op de 
professionaliseringsbehoefte en (strategische) doelen van de organisatie. Verder zijn er interne 
opleidingen o.a. voor specialist toekomstgericht leren. 
 
4. Doorgaande ontwikkellijnen.  
 
Spectrum stimuleert de ontwikkeling naar Kindcentra. Daar waar mogelijk is een samenwerking 
aangegaan met Kinderopvangorganisaties en worden deze geïntensiveerd.   
De doorgaande leerlijn PO-VO wordt verder ontwikkeld. Er wordt een systeem ingericht voor warme 
overdracht. Schooladviezen worden vergeleken aan uitslagen van eindtoetsen. In 2018 is een project 
gestart, samen met het VO, genaamd Doorstroom Primair onderwijs – Voortgezet onderwijs. In 2019 
zijn de gesprekken gestart tot een intensievere samenwerking met het VO door het oprichten van 
tieneronderwijs voor 10-14 jarigen. Door de coronacrisis is dit proces in 2020 stil te komen vallen. De 
verwachting is dat na de crisis de gesprekken weer opgestart worden. 
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Voor het nakomen van deze afspraken zijn extra middelen beschikbaar, deels versleuteld in de 
lumpsumbekostiging en deels in de prestatiebox en het beschikbaar stellen van meer middelen voor 
lerarenbeurzen.  
  
In 2020 heeft Spectrum 418K ontvangen uit de prestatieboxmiddelen. 
  



 

53 
 

4. Jaarrekening 
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1                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 BW
en de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen en aanvullingen in
de regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings-of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Activiteiten
Spectrum Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs is het bevoegd gezag van 8 protestants christelijke
basisscholen en de activiteiten bestaan uit het verzorgen van primair onderwijs in de regio Lansingerland.

Continuïteit
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer hand elsregister
Spectrum Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs (geregistreerd onder KvK-nummer 24369392) is
feitelijk gevestigd op Leeuwenhoekhoekweg 18a te Bergschenhoek.

Stelselwijziging
Per 1-1-2020 heeft er een stelselwijziging plaatsgevonden.
Vanaf het huidige boekjaar wordt het verrichte groot onderhoud, dat aan de criteria voldoet van RJ 212.201, in
de boekwaarde van het actief verwerkt en wordt de componenten benadering toegepast. 

De toepassing van de overgangsbepaling RJ 212.807 inzake de verwerking van een stelselwijziging van
kosten van groot onderhoud via een voorziening naar kosten van groot onderhoud in de boekwaarde van het
actief. 

De verwerking is vanaf het huidige boekjaar. Er vindt herrekening plaats van het eigen vermogen aan het
begin van het huidige boekjaar. De voorziening aan het begin van het huidige boekjaar valt vrij ten gunste van
het eigen vermogen. in de vergelijkende cijfers zijn de voorziening in de balans en de dotatie aan de
voorziening in de winst- en verliesrekening wel opgenomen.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Spectrum Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs zich over verschillende zaken een
oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk
is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIV A

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang
plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Categorie
Afschrijvingstermijn 

in maanden
Afschrijvingperc 

per jaar
Activerings- 

grens

% €

Groot onderhoud 36-480 2,5-33,33 1.000       
Installaties 60-180 6,67-20 1.000       
Kantoormeubilair/inventaris 120-240 5-10 1.000       
Schoolmeubilair 60-240 5-20 1.000       
Huishoudelijke apparatuur 60-120 10-20 1.000       
ICT 36-120 10-33,33 1.000       
Leermethoden 96 12,5 1.000       

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.  Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt
de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op
basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Eigen vermogen
Algemene reserve
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag. Deze wordt
opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de
toegerekende baten en lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve
gebracht. De algemene reserve wordt beschouwd als publieke middelen.

Bestemmingsreserves (publiek en privaat)
De bestemmingsreserve Publiek zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de huidige
beschikbare middelen gedekt moeten worden. Aan de bestemmingsreserve ligt een plan ten grondslag waarin
is opgenomen welke uitgaven ten laste van de reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven
en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan.

De bestemmingsreserve Privaat wordt gevormd uit de nog niet bestede ouderbijdragen en welke bestemd is
voor private risico's.

Voorzieningen
Voorziening Jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende
het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte
salarisstijgingen en de blijfkans.
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Voorziening langdurig ziekteverzuim
De voorziening langdurig ziekteverzuim wordt gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het
in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting
blijvend of geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. In
deze voorziening zijn tevens begrepen eventuele ontslagvergoedingen te betalen aan deze personeelsleden.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale
waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar
toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking
hebben. 

Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het
Ministerie OCW/EZ. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van
de Rijksbijdrage verantwoord. 

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van
baten en lasten verantwoordt in het jaar waarvan 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. 

Overheidsbijdragen en subsidies overige overheden
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente,
Provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van
OCW/EZ, Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan
het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-
enverliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenen
Spectrum Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in
de pensioenvoorziening worden ook in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Zie ook de grondslagen voor
waardering van activa en passiva, bij Pensioenvoorziening. Hiernaar wordt ook verwezen voor wat betreft
pensioenregelingen van dochterondernemingen in het buitenland.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste ac tiva
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid
voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over
terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast. 

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVE RZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende effecten.
De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
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2                BALANS PER 31 DECEMBER 2020, VERGELIJKENDE CIJFERS PER 31
DECEMBER 2019

(na winstbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Materiële vaste activa

Gebouwen en onderhoud 269.311 -
Machines en installaties 4.635 6.293
Inventaris en apparatuur 1.496.541 1.233.428
Leermiddelen 303.943 321.781

2.074.430 1.561.502

 2.074.430 1.561.502

Vlottende activa

Vorderingen

Vorderingen op OCW 557.031 522.779
Overige vorderingen 57.850 95.665
Overlopende activa 90.864 225.905

705.745 844.349

Liquide middelen 3.031.748 3.412.133

 3.737.493 4.256.482

 5.811.923 5.817.984
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Eigen Vermogen 4.450.011 4.213.104

Voorzieningen 102.987 399.027

Kortlopende schulden

Schuld OCW 126.554 33.358
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 193.119 272.919
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 422.438 384.926
Schulden terzake van pensioenen 127.958 127.115
Overlopende passiva 388.856 387.535

1.258.925 1.205.853

 5.811.923 5.817.984
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3                STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020, VERGELIJKENDE CIJFE RS 2019

2020

€ €

Begroot 2020

€ €

2019

€ €

Baten

Rijksbijdragen 12.071.035 11.603.126 11.793.656
Overheidsbijdragen en
subsidies overige overheden 412.831 377.460 450.084
Overige baten 209.627 239.322 265.501

Som der baten 12.693.493 12.219.908 12.509.241

Lasten

Personeelslasten 10.564.718 9.905.782 9.810.231
Afschrijvingen 442.858 419.309 414.007
Huisvestingslasten 732.527 587.000 811.887
Overige lasten 1.010.952 1.061.400 1.222.556

Totaal lasten 12.751.055 11.973.491 12.258.681

Saldo baten en lasten -57.562 246.417 250.560

Financiële baten en lasten -889 4.000 3.387

Nettoresultaat -58.451 250.417 253.947
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4                KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2020

€ €

2019

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -57.562 250.560
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 442.858 414.007
Mutatie voorzieningen -296.040 -139.440
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 138.604 2.634
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden) 53.072 233.582

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 280.932 761.343

Ontvangen interest 1.386 5.323
Betaalde interest -2.275 -1.936

-889 3.387

Kasstroom uit operationele activiteiten 280.043 764.730

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -955.786 -607.603

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie stelselwijziging 295.358 -

-380.385 157.127

Samenstelling geldmiddelen

2020

€ €

2019

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 3.412.133 3.255.006

Mutatie liquide middelen -380.385 157.127

Geldmiddelen per 31 december 3.031.748 3.412.133

Spectrum Stichting voor Protestants Christelijk Ond erwijs te Bergschenhoek
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 64 -

___________________________________________________________________________________________________________



5                TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BA LANS

ACTIVA

Materiële vaste activa

Gebouwen
en

onderhoud

€

Machines
en

installaties

€

Inventaris
en

apparatuur

€

Leer-
middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2020
Aanschaffingswaarde - 46.525 1.978.482 980.894 3.005.901
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen - -40.232 -745.053 -659.114 -1.444.399

- 6.293 1.233.429 321.780 1.561.502

Mutaties 
Investeringen 291.012 - 615.531 49.243 955.786
Afschrijvingen -21.701 -1.658 -352.419 -67.080 -442.858

269.311 -1.658 263.112 -17.837 512.928

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde 291.012 46.525 2.594.013 1.030.137 3.961.687
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -21.701 -41.890 -1.097.472 -726.194 -1.887.257

Boekwaarde per 31 december 2020 269.311 4.635 1.496.541 303.943 2.074.430

Per 1 januari 2020 heeft er een stelselwijziging plaatsgevonden en worden de onderhoudsuitgaven geactiveerd
en de afschrijvingskosten verwerkt via de exploitatierekening. De voorziening aan het begin van het huidige
boekjaar valt vrij ten gunste van het eigen vermogen.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Vordering op OCW

Personeel 557.031 522.779

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 57.850 95.665
Overlopende activa 90.864 225.905

148.714 321.570
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31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overige vorderingen

Gemeente huisvesting - 418
Overige vordering 57.850 95.247

57.850 95.665

Overlopende activa

Nog te ontvangen huur 2.864 9.237
Rente 1.386 5.301
Waarborgsommen - 62.000
Vooruitbetaalde kosten 86.614 149.367

90.864 225.905

Liquide middelen

Tegoeden op bankrekeningen 3.031.748 3.412.133
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PASSIVA

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Eigen vermogen

Algemene reserve 3.523.124 2.986.639
Bestemmingsreserve (publiek) - 296.894
Bestemmingsreserve (privaat) 926.887 929.571

4.450.011 4.213.104

Stand per
1-1-2020

€

Resultaat
2020

€

Overige
mutaties

€

Stand per
31-12-2020

€

Algemene reserve

Algemene reserve 2.986.639 241.127 295.358 3.523.124

Bestemmingsreserve (publiek)

Aanvullende bekostiging 296.894 -296.894 - -

Bestemmingsreserve (privaat)

Algemene reserve privaat 929.571 -2.684 - 926.887

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen 102.987 103.669
Onderhoudsvoorziening - 295.358

102.987 399.027

Personeelsvoorzieningen

Voorziening Jubilea 102.987 103.669
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Jubileum PO

€

Personeelsvoorzieningen

Stand per 1-1-2020 103.669
Dotatie 9.671
Onttrekking -10.353
Vrijval -

Stand per 31-12-2020 102.987

Kortlopend deel <1 jaar 11.220
Langlopend deel >1 jaar 91.767

31-12-2020 

€

31-12-2019

€Onderhoudsvoorziening

Voorziening onderhoud - 295.358

Voorziening
onderhoud

€

Onderhoudsvoorziening

Stand per 1-1-2020 295.358
Vrijval -295.358

Stand per 31-12-2020 -

Voorziening onderhoud
Per 1 januari 2020 heeft er een stelselwijziging plaatsgevonden en worden de onderhoudsuitgaven geactiveerd
en de afschrijvingskosten verwerkt via de exploitatierekening. De voorziening aan het begin van het huidige
boekjaar valt vrij ten gunste van het eigen vermogen.

Kortlopende schulden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Schuld OCW

Terug te betalen subsidie lerarenbeurs - 9.523
Vooruitontvangen subsidie 126.554 23.835

126.554 33.358

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 193.119 272.919
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31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overige belastingen en premies sociale verzekeringe n

Loonheffing 422.438 384.926

Schulden terzake van pensioenen

Schulden inzake pensioenen 127.958 127.115

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 388.856 387.535

Overlopende passiva

Vakantiegeld 333.273 309.472
Accountantskosten 9.753 7.765
Vooruitontvangen ouderbijdragen - 35.497
Vooruitontvangen subsidies 5.617 15.245
Nog te betalen bedragen 40.213 19.556

388.856 387.535
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6                VERANTWOORDING SUBSIDIES

Omschrijving

Kenmerk datum
Studieverlof 1006513-1 20-9-2019
Studieverlof 1006596-1 20-9-2019
Studieverlof 1090463-1 28-8-2020
Studieverlof 1091225-1 28-8-2020
Zij-instroom 1027477-1 19-12-2019
Inhaal- en ondersteuning IOP2-41487-PO 16-10-2020

Omschrijving
Bedrag van de 
toew ijzing

Ontvangen t/m 
vorig verslagjaar

Totale subsidiabele 
kosten t/m vorig 
verslagjaar

Saldo per 1 januari 
verslagjaar

Ontvangen in 
verslagjaar

Subsidiabele 
kosten in 
verslagjaar

Te verrekenen 
per 31 december 
verslagjaar

Kenmerk datum € € € € € € €

G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangew e nd voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt,  doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving
Bedrag van de 
toew ijzing

Ontvangen t/m 
vorig verslagjaar

Totale subsidiabele 
kosten t/m vorig 
verslagjaar

Saldo per 1 januari 
verslagjaar

Ontvangen in 
verslagjaar

Subsidiabele 
kosten in 
verslagjaar

Saldo per 31 
december 2020

Kenmerk datum € € € € € € €

N

G1 Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig  zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere act iviteiten 
waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Toew ijzing

J 

G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangew e nd voor het doel w aarvoor de subsidie is verstrekt,  aflopend per ultimo verslagjaar

Toew ijzing

Toew ijzing
De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel 
uitgevoerd en afgerond

J 

N
N

N
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7                TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten
2020

€

Begroot 2020

€

2019

€

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 9.429.508 9.108.970 9.335.825
Niet-geoormerkte subsidies OCW 2.439.502 2.299.756 2.240.341
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SVW 202.025 194.400 217.490

12.071.035 11.603.126 11.793.656

Overheidsbijdragen en subsidies overige overheden

Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en subsidies 9.972 6.000 46.428
Samenwerkingsverband 402.859 371.460 403.656

412.831 377.460 450.084

Overige baten

Verhuur 35.660 30.150 58.895
Ouderbijdragen 133.595 157.500 156.185
Overige baten 40.372 51.672 50.421

209.627 239.322 265.501

Lasten
2020

€ €

Begroot 2020

€ €

2019

€ €Personeelslasten

Brutolonen en salarissen 7.773.427 9.524.532 7.113.759
Sociale lasten 1.311.501 - 1.192.198
Pensioenpremies 1.140.189 - 1.119.361

10.225.117 9.524.532 9.425.318

Mutaties personele
voorzieningen 9.670 - -3.734
Overig 498.005 456.250 490.246

507.675 456.250 486.512

Overige uitkeringen -168.074 -75.000 -101.599

10.564.718 9.905.782 9.810.231

Personeelsleden

Bij de Stichting waren in 2020 gemiddeld 136 personeelsleden werkzaam op basis van een volledig
dienstverband (2019: 135).

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 199 in 2020 ( 2019: 197).
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2020

€ €

Begroot 2020

€ €

2019

€ €

Afschrijvingen

Gebouwen en terreinen 23.359 21.638 2.528
Inventaris en apparatuur 352.419 326.457 338.379
Leermiddelen 67.080 71.214 73.100

442.858 419.309 414.007

2020

€ €

Begroot 2020

€ €

2019

€ €

Huisvestingslasten

Huur 34.178 33.500 33.426
Klein onderhoud en exploitatie 98.607 70.000 112.752
Energie en water 206.190 167.000 193.552
Schoonmaakkosten 291.596 224.000 252.260
Heffingen 44.349 35.000 48.855
Dotatie onderhoudsvoorziening - - 100.000
Tuinonderhoud 8.384 7.500 8.190
Onderhoudsbeheer 46.953 50.000 62.852
Overige huisvestingskosten 2.270 - -

732.527 587.000 811.887

2020

€ €

Begroot 2020

€ €

2019

€ €

Overige lasten

Administratie en beheer 116.065 140.400 141.795

Inventaris, apparatuur en
leermiddelen 505.231 496.500 557.560

Wervingskosten 53.628 50.000 16.464
Buitenschoolse cq. bijzondere
activiteiten 132.696 157.000 225.980
Contributies 33.391 30.000 32.148
Representatiekosten 730 1.000 950
Reproductiekosten, drukwerk.
schoolgids 27.732 42.000 33.872
Overige 141.479 144.500 213.787

389.656 424.500 523.201

1.010.952 1.061.400 1.222.556
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2020

€

2019

€

Accountantshonoraria

Onderzoek van de jaarrekening 19.756 12.908
Andere controleopdrachten 578 -
Fiscale adviesdiensten - -
Andere niet-controlediensten - -

20.334 12.908

2020

€ €

Begroot 2020

€ €

2019

€ €

Financiële baten en lasten

Rentebaten 1.386 5.000 5.323
Rentelasten en bankkosten -2.275 -1.000 -1.936

-889 4.000 3.387
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Verbonden partijen

Juridische Code Eigen Resultaat Verklaring Conso-

vorm Statutaire activi- vermogen jaar Omzet art. 2:403 Deelname lidatie
Statutaire naam 2020 zetel teiten 31-12-2020 2020 2020 BW ja/nee percentage ja/nee

€ € €

Samenw erkingsverband Stichting Delf landen 4 nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Primair Onderw ijs Delf landen

Code activiteiten: 1. contractonderw ijs,  2. contractonderzoek,  3. onroerende zaken, 4. overige

Verbonden partij Omschrijving doelstelling Samenstelling van bestuur en directie

Samenw erkingsverband Zorg naar de leerling brengen in plaats van de Het algemeen bestuur bestaat uit alle schoolbesturen 

Primair Onderw ijs Delf landen leerling naar de zorg van het Samenw erkingsverband.
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WNT-VERANTWOORDING 2020 SPECTRUM STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK
ONDERWIJS

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing
op Spectrum Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs. Het voor Spectrum Stichting voor Protestants
Christelijk Onderwijs toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 143.000).

Criteria ten behoeve van vaststelling bezoldigingsklasse.

Criterium: complexiteits-
punten

Gemiddelde totale baten: 5 tot 25 miljoen 4
Gemiddeld aantal leerlingen: 1.500 tot 2.500 2
Gewogen onderwijssoorten: 1 1
Totaal complexiteitspunten 7

Spectrum-SPCO wordt ingedeeld in Klasse C.
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1. Bezoldiging topfunctionarissen

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

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Gegevens 2020

Bedragen x € 1
A.J. van
Zanten

H.B.
Wiegeraad

Functiegegevens CvB CvB
Voorzitter Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/11 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 0.7
Dienstbetrekking? Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 102.282 9.850
Belastbare onkostenvergoedingen 16.852 1.879

- -

Subtotaal 119.134 11.729

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 143.000 16.683

Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan - -

Bezoldiging 119.134 11.729

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2019

Functiegegevens CvB CvB
Voorzitter Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1/ - 31/12
Omvang dienstverband 2019 (in fte) 1,0
Dienstbetrekking? Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 95.505 -
Belastbare onkostenvergoedingen 16.786 -

- -

Subtotaal 112.291 -

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 138.000 -

Bezoldiging 112.291 -
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1d.Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris
worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

Drs. ing. Dhr. J.J. Renes Voorzitter
Mr. Mw. A.J. van Spengen Lid
Drs. Mw. A. Buurman-Anagnostaras Lid
Drs. M.M.A. Hoornweg Lid
Mr. Drs. Mw. C.C.B. Füss-Buitenhuis Lid
Mw. M. Sonneveld MSc Lid

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de  WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die
in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen . Er zijn in 2020 geen
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of
die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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8                Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Leverancier Periode

Schoonmaakcontracten
Facilitaire Support Organisatie onbepaalde tijd € 54.076 incl. btw
Mommers onbepaalde tijd € 68.848 incl. btw
Stralendschoon onbepaalde tijd € 17.559 incl. btw
Van Adrichem onbepaalde tijd € 27.017 incl. btw
Luna onbepaalde tijd € 20.634 incl. btw

Leveringsovereenkomst energie
DVEP onbepaalde tijd € 62.594 incl. btw
Rooftop onbepaalde tijd € 17.896 incl. btw
Eneco onbepaalde tijd € 104.269 incl. btw

Huur
Batenburg onbepaalde tijd € 34.205 incl. btw

Jaarlijkse verplichting
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Ondertekening van de jaarrekening

Bergschenhoek, ,............................. 2021

Voorzitter College van Bestuur Raad van Toezicht voor akkoord

Dhr. A.J. van Zanten Drs. ing. J.J. Renes

Dhr. H.B. Wiegeraad Drs. M.M.A. Hoornweg

 Drs. mw. A. Buurman-Anagnostaras

 Mr. Drs. mw. C.C.B. Füss-Buitenhuis

 Mr. Mw. A.J. van Spengen

 Mw. M. Sonneveld MSc
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen relevante vermeldingen.
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(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Resultaat 2020

€ € €9                (Voorstel) Bestemming van het resultaat

Algemene reserve 241.127

241.127

 Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve aanvullende bekostiging -296.894

-296.894

 Bestemmingsreserve (privaat)
Algemene reserve privaat -2.684

-2.684

Totaal bestemmingsreserves -299.578

Totaal resultaat -58.451
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OVERIGE GEGEVENS



GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Naam: Spectrum Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs

Adres: Postbus 96, Bergschenhoek

Telefoon: 010-5221657

E-mailadres: info@spectrum-spco.nl

Internetsite: www.spectrum-spco.nl

Bestuursnummer: 41487

Contactpersoon: Dhr. A. van Zanten
Telefoon: 010-5221657

E-mailadres: info@spectrum-spco.nl

05MJ CBS Boterdorp
05MM CBS De Wiekslag
07LA CBS Prins Johan Friso
07XI CBS De Regenboog
07XM CBS De Poort
08VK CBS Prins Willem-Alexander
25KR CBS De Acker
28CK CBS Prinses Maxima

Bestuurskantoor
Bovenschools
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