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Voorwoord 
 
Met veel plezier bied ik u hierbij het jaarverslag van de Stichting Meerwerf Basisscholen over 
2020 aan. In dit jaarverslag leest u het resultaat van onze inzet over het afgelopen 
kalenderjaar. Vanuit de verschillende beleidsterreinen is bijgedragen aan dit document. De 
beleidsmedewerkers voor personeel & organisatie, financiën, onderwijs & kwaliteit en de 
Raad van Toezicht hebben vanuit hun deskundigheid meegeschreven aan dit stuk. Het 
bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening het jaarverslag van Meerwerf. Het 
jaarverslag is voor het bestuur van Meerwerf een belangrijk instrument waarmee 
verantwoording wordt afgelegd, zowel intern als extern, over het gevoerde beleid en de 
behaalde resultaten. 

Het schooljaar 2019 - 2020 is het eerste schooljaar van onze nieuwe planperiode. In 
september 2019 lanceerden we ons Koersplan 2024 vanwaar uit het nieuwe Strategische 
Beleidsplan is geschreven. Op een gezamenlijke aftrap met alle medewerkers van Meerwerf 
in ‘Windkracht 13’ in het stadshart van Den Helder is het Koersplan feestelijk van kracht 
gegaan. Kalenderjaar 2020 is dan ook het eerste volledige jaar dat hieraan is besteed.  
 
Na een enthousiaste start, ook in 2020, kwam er echter ruis op de lijn. Corona kwam in ons 
leven en ook in onze organisatie. Op 27 februari 2020 openden we nog feestelijk ons 
Onderwijshuis. Dezelfde dag werd in Nederland de eerste Corona patiënt bekend. Een week 
later, op 5 maart, hielden we onze succesvolle Meerwerfdag over Toekomstgericht 
Onderwijs in de Kampanje op Willemsoord. Tien dagen later, op zondag 15 maart, ging de 
eerste lockdown van start. Maandag 16 maart waren al onze scholen dicht.  

Vanaf dat moment startte een lange en onzekere periode voor het onderwijs en onze 
scholen. Een periode waarin fysiek onderwijs op de scholen en thuisonderwijs elkaar 
afwisselden. Ook een periode waarin ambities bij gesteld moesten worden. Waarin de waan 
van de dag soms meer leidend werd dan ons lief was. Regelmatig veranderde het Protocol 
voor het basisonderwijs en kwam ons crisisteam bijeen om onze scholen te adviseren. 
Datzelfde gold voor ons Onderwijsteam, dat bijhield welke onderwijskundige effecten we 
zagen en hoe we onze keuzes hierop zouden kunnen afstemmen. Het resultaat was dat in 
2020 onze focus regelmatig op andere zaken zou liggen dan wat we gepland hadden. 

Werd 2020 dan een slecht jaar? Zeer zeker niet! De situatie rond Corona kan voor onze 
organisatie worden gezien als een soort ‘stresstest’ ter beoordeling hoe Meerwerf zich houdt 
onder extreme situaties. We zijn behoorlijk op de proef gesteld, maar de conclusie is dat we 
glansrijk zijn geslaagd! Het is opmerkelijk te zien hoe iedereen zijn verantwoordelijkheid 
heeft genomen en zijn inzet heeft toont om het onderwijs aan onze kinderen voort te laten 
gaan. Ook als de omstandigheden verre van optimaal waren, als de kinderen niet in school 
waren en als er zorgen waar over het eigen welzijn. 

Op 15 maart 2020, voorafgaand aan onze eerste lockdown, hebben bestuur, directeuren en 
beleidsmedewerkers afspraken voor de toekomst gemaakt. Voor ons was direct duidelijk dat 
we misschien wel een heel lang met de Coronaomstandigheden te maken zouden kunnen 
krijgen. Er werd een crisisteam en een onderwijs team geformeerd. Er werden keuzes 
gemaakt ten aanzien van de leermiddelen en digitale systemen. Er werden Google-Drives 
ingericht en er werden verschillen scenario’s doorgenomen. Door deze zorgvuldige en 
uitgebreide start is een basis gelegd waarmee Meerwerf lange tijd op voorsprong stond. 
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Ondanks de genoemde afleiding is het ons gelukt de positieve ontwikkelingen bij Meerwerf 
voort te zetten. De (her)inrichting van het bestuurskantoor ging door, waardoor er nu een 
sterk en ondersteunend kantoor functioneert. Het aantal leerlingen bij Meerwerf nam 
opnieuw toe en de eerste initiatieven uit het Strategisch Beleidsplan 2024 werden opgestart. 

Ook de kwaliteit van ons onderwijs was goed in 2020. Dit werd dit allereerst bevestigt tijdens 
het bestuursbezoek dat de inspectie aan Meerwerf bood. De inspectie bezocht Meerwerf en 
beoordeelde dat de kwaliteit op voldoende niveau is. Er zijn wederom geen risico’s 
gesignaleerd. Op onze Thuindorpschool vond in december een herstelonderzoek plaats. Dit 
inspectieonderzoek wees uit dat in een jaar tijd de kwaliteit weer op orde is gebracht. De 
kwaliteitszorg is zelfs beoordeeld als ‘goed’.  
Verschillende andere Meerwerf scholen deden mee in regulier thema onderzoek. Ook hier 
waren de bevindingen positief. 

In de zomer is het ons gelukt om samen met partners een zomerschool aan te bieden aan 
onze leerlingen. We hebben dit kunnen doen door al in de eerste fase de subsidie voor 
Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s aan te vragen. Ons idee was: als er achterstanden 
zijn dan pakken we die gelijk aan. 

Onze scholen hebben in 2020 vanuit de doelstellingen van ons Koersplan vervolgstappen 
gezet in de ontwikkeling van hun onderwijskundige identiteit. De ’t Tuselantschool 
ontwikkelde het buitenleren en de buitenomgeving die hiervoor wordt gebruikt. De 
Thijsseschool ontwikkelde samen met de Marine het techniek curriculum, de Thorbecke 
zitten de vervolgstappen als IKC, net als de Dijk. 

Op sommige plekken maakte we een pas op de plaats met onze ambitie. Zo vonden we het 
niet gepast om in deze periode op studiereis te gaan met de directies. Een aantal 
beleidsvoornemens zijn wel opgepakt, maar zullen in een trager tempo worden uitgevoerd. 
Zo zijn de tussenpozen van onze studiedag Managementdrives verlengd en neemt de 
uitwerking van beleidstukken meer tijd dan anders. 

Ook financieel sluiten we 2020 goed af, met een positief genormaliseerd resultaat van ca. 
dertigduizend euro. Een mooie prestatie in een jaar dat door Corona tussentijds andere 
bewegingen gemaakt moesten worden. Het is fijn dat zwarte cijfers schrijven, zonder dat we 
te veel geld overhouden. Het geld dat we over 2020 overhouden zal in 2021 worden 
geïnvesteerd in het primaire proces. 

Het bestuursverslag 2020 is dit jaar geheel vernieuwd ten opzichte van dat van 2019. Daarbij 
is gebruik gemaakt van het format van de PO-raad, dat binnen het onderwijsveld gangbaar is 
en haar goedkeuring heeft. Het eerste hoofdstuk van dit bestuursverslag gaat over onze 
organisatie. In het tweede hoofdstuk is te lezen welke beleidsonderwerpen in 2020 aandacht 
hadden. Hoofdstuk 3, de financiële verantwoording, wordt gevormd door de jaarrekening 
2020. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de RvT. 

 

Nils van Heijst 

Bestuurder Meerwerf 
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1. Het schoolbestuur 
 
Dit hoofdstuk bevat algemene informatie over het schoolbestuur van Meerwerf. De 
wijze waarop onze organisatie is ingericht. De cijfers en de nummers. Tevens is 
beschreven waar Meerwerf voor staat, onze visie en onze missie.  Ook is te lezen 
met wie we in dialoog zijn en met we samenwerken. 
 

1.1 Organisatie  
 
Contactgegevens 

• Naam schoolbestuur : Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder (Meerwerf) 
• Bestuursnummer : 414858 
• Adres   : Drs. F. Bijlweg 8A 
• Telefoonnummer : 0223 659300 
• E-mail   : info@meerwerf.nl 
• Website  : www.meerwerf.nl 

 
 
Contactpersoon  
Voor vragen naar aanleiding van het bestuursverslag kan contact worden 
opgenomen met de bestuurder van Meerwerf,   

• Bestuurder  : Nils van Heijst 
• Telefoonnummer : 023 659300 

 
 
Overzicht scholen van Meerwerf 
Onderstaand vindt u Een overzicht van de scholen van Meerwerf. Op onze website 
www.meerwerf.nl vindt u meer informatie over onze stichting en onze scholen. 
 

• Naam school  : De Vloedlijn 
• Brinnummer  : 15UA 
• Directeur  : Simone Koster 
• Website school : www.vloedlijn.meerwerf.nl 

 
• Naam school  : Prinses Margrietschool 
• Brinnummer  : 13PV 
• Directeur  : Jan van Zandwijk 
• Website school : www.prinsesmargriet.meerwerf.nl 

 
• Naam school  : De Dijk 
• Brinnummer  : 14DS 
• Directeur  : Maarten Tromp 
• Website school : www.dedijk.meerwerf.nl 

 
• Naam school  : Duynvaerder 
• Brinnummer  : 15RP 
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• Directeur  : Mariëlle Spelt 
• Website school : www.duynvaerder.meerwerf.nl 

 
• Naam school  : De Kluft 
• Brinnummer  : 13XF 
• Directeur  : Annemieke Hoogschagen 
• Website school : www.dekluft.meerwerf.nl 

 
• Naam school  : ‘t Tuselant 
• Brinnummer  : 13XF 
• Directeur  : Annemieke Hoogschagen 
• Locatiedirecteur : Edith Gerssen 
• Website school : www.tuselant.meerwerf.nl 

 
• Naam school  : Thorbecke 
• Brinnummer  : 14XL 
• Directeur  : Debby Avis 
• Website school : www.thorbecke.meerwerf.nl 

 
• Naam school  : Dr. Jac. P. Thijsseschool 
• Brinnummer  : 14LQ 
• Directeur  : Wietske Wijnants 
• Locatiedirecteur : Wietske Darphorn 
• Website school : www.thijsse.meerwerf.nl 

 
• Naam school  : Tuindorpschool 
• Brinnummer  : 14LQ 
• Directeur  : Wietske Wijnants 
• Locatiedirecteur : Najima Aazani 
• Website school : www.tuindorp.meerwerf.nl 

 
• Naam school  : Internationale School Villa Kakelbont 
• Brinnummer  : 14LQ 
• Directeur  : Wietske Wijnants 
• Locatiedirecteur : Anne van der Pol 
• Website school : www.villakakelbont.meerwerf.nl 

 
Voor meer informatie over onze school kunt u terecht op de website van Meerwerf 
en die van de scholen. Ook zijn onze scholen vertegenwoordigd op 
scholenopdekaart.nl 
 
 
Juridische structuur 
De juridische structuur van Meerwerf is een Stichting, voluit Stichting Meerwerf 
Basisscholen Den Helder. Deze is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer: 37146555 
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Meerwerf heeft ten doel het verzorgen van openbaar onderwijs door de scholen die 
onder haar gezag vallen, overeenkomstig aan artikel 46 van de WPO. De wijze 
waarop dit gebeurd staat beschreven in het Stichtingsstatuut. Het Stichtingsstatuut 
van Meerwerf is te vinden op onze website. 
 
 
Organisatiestructuur 
Onderstaand wordt de organisatiestructuur van Meerwerf beschreven. Deze is 
vervolgens weergeven in het organogram. 
 
De Bestuurder 
Statutair kent Meerwerf twee organen, een bestuur en een Raad van Toezicht. De 
bevoegdheden van beide organen staan beschreven in het Stichtingsstatuut.  
Het bestuur van Meerwerf wordt gevormd door de bestuurder. Hij bestuurt de 
organisatie en is als bevoegd gezag werkgever van al het personeel dat bij 
Meerwerf in dienst is. De bestuurder geeft sturing aan de beleidsvorming en de 
uitvoering daarvan op onze scholen. De wijze waarop de bestuurder bestuurt is 
vastgelegd in het Bestuursreglement.  
Een belangrijke gesprekspartner bij deze beleidsvorming is het directieberaad van 
Meerwerf. Ook voert de bestuurder regelmatig overleg met de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) over het voorgenomen beleid. Daar waar 
voorgeschreven vraagt de bestuurder de GMR om advies of instemming ten aanzien 
van dit beleid. 
Tevens geeft de bestuurder leiding aan het personeel van het bestuurskantoor. Op 
het bestuurskantoor werken staf- en beleidsmedewerkers die de bestuurder en de 
scholen ondersteunen. 
De bestuurder legt verantwoording af over zijn handelen aan de Raad van Toezicht. 
 
Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht (RvT) heeft één werknemer, de bestuurder van Meerwerf. De 
RvT voert als werkgever dan ook functionerings- en beoordelingsgesprekken met de 
bestuurder.  
De RvT houdt toezicht op de bestuurder. Zij houdt in de gaten of de bestuurder het 
doel van de stichting, het leveren van kwalitatief goed openbaar onderwijs in de 
gemeente Den Helder, realiseert. Het beleid, de strategie en de inzet van middelen 
moet daartoe leiden. De RvT maak zelf geen beleid, maar beoordeeld het handelen 
en beleid van de bestuurder. De RvT stuurt de bestuurder niet aan. Zij kan hem 
echter wel een opdracht geven en geeft de bestuurder gevraagd en ongevraagd 
advies. De RvT bestaat uit vijf leden die zijn benoemd door de gemeenteraad van 
Den Helder. 
In 2020 waren twee vacatures voor de RvT. Een voor een nieuw lid en een voor een 
nieuwe voorzitter. De benoemingsadviescommissie, bestaande uit een directeur, 
twee leden van de GMR (ouder en personeel) en twee leden van de RvT hebben uit 
een uitgebreide selectie twee nieuwe leden voorgedragen welke in eind van het 
kalenderjaar door de gemeenteraad zijn benoemd. Het jaarverslag van de RvT is 
opgenomen in bijlage 1. 
 
Functies en nevenfuncties bestuur en toezichthouder s 
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Naam, functie, tijdvak in 

2020 Soort functie Benaming functie 

   
N. van Heijst Hoofdfunctie: Bestuurder Stichting Meerwerf 

Bestuurder Nevenfuncties: Lid RvT Samenwerkingsverband Kop van NH 

01/01-31/12     

T. Partiman Hoofdfunctie: Psychotherapeut 

Voorzitter Hoofdfunctie: Directeur eigen adviesbureau 

01/01-31/12     

S. Bouchibti Hoofdfunctie: Directeur VIP academy 

Lid Nevenfuncties: Voorzitter BWP 

01/10-31/12     

J. Francis Hoofdfunctie: Gepensioneerd 

Lid Nevenfuncties: Bestuurslid Herdenking slavernijverleden 

01/01-31/12 Nevenfuncties: Bestuurslid Ninsee 

G. Voermans Hoofdfunctie: Controller Regius College 

Lid Nevenfuncties: MR lid basisschool 

01/01-31/12     

J. Schrevel Hoofdfunctie: 

Manager informatievoorziening en automatisering 

(JSAD) 

Lid Nevenfuncties: Geen 

01/01-31/12     

 
 
Schooldirectie 
Meerwerf heeft tien unieke scholen. Achter deze scholen bestaan zeven 
brinnummers. Bij Meerwerf heeft elk brinnummer een directeur die 
eindverantwoordelijkheid draagt over de scholen vallend onder het brinnummer. 
Wanneer er meerdere scholen op een brinnummer zijn werken locatieleiders onder 
verantwoordelijkheid van de directeur. Directeuren zijn bij Meerwerf Integraal 
schoolleider en operationeel werkgever. Zij zorgen voor uitvoering van het 
vastgestelde beleid op hun school. De directeuren staan onder directe leiding van de 
bestuurder. 
 
Directieberaad 
De bestuurder laat zich adviseren door het directieberaad. Dit gebeurt in het 
managementoverleg. In dit overleg zijn naast de directeuren ook de locatieleiders en 
de beleidsmedewerkers vertegenwoordigd. 
 
Stafbureau 
De medewerkers van het stafbureau ondersteunen de bestuurder en de scholen. Zij 
staan onder directe leiding van de bestuurder. Bij Meerwerf werken we met 
beleidsmedewerkers voor de domeinen Personeel, Onderwijs en Kwaliteit en 
Financiën (controller). Verder bestaat de staf uit een officemanager en een 
medewerker PSA. Daarnaast werken we met een medewerker voor huisvesting, ICT 
en opleiden in de school. 
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Medezeggenschap 
Meerwerf hecht aan een goede medezeggenschap. Hiervoor bestaat de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Meerwerf. Het is 
belangrijk dat medewerker en ouders een stem meepraten over het te voeren beleid. 
Er zijn dan ook zowel voor de ouders als de medewerkers faciliteiten beschikbaar 
om deel te nemen aan de GMR. Ouders ontvangen een financiële vergoeding. De 
medewerkers kunnen kiezen uit tijd of geld. 
Aan het einde van het schooljaar 2019 – 2020 stopte om wisselende reden een 
groot deel van de leden van de GMR. Voor een aantal liep de zittingstermijn af. 
Anderen zagen geen kans meer om het GMR-lidmaatschap te verenigen met hun 
privézaken. Door de ontstane vacatures besloten ook de twee overgebleven leden 
hun plek ter beschikking te stellen. De afgelopen jaren hebben de leden van de 
GMR zeer actief en intensief bijgedragen aan de vorming van Meerwerf. Voor hen 
was het punt aangekomen het stokje over te dragen.  
In het schooljaar 2020 – 2021 zijn we hierdoor begonnen met een volledig nieuwe 
GMR. Er is een nieuwe voorzitter voortgekomen uit de oudergeleding, een nieuwe 
externe secretaris en er zijn nieuwe leden die enthousiast zijn begonnen. Hoewel 
nog niet alle vacatures waren vervuld had eind 2020 Meerwerf weer een goede 
groep die de belangen van de medewerkers, ouders en kinderen vertegenwoordigd. 
 
 
Governance 
Meerwerf heeft een bestuursmodel waarin sprake is van een scheiding tussen 
bestuur en toezicht. Er wordt gewerkt met een statutair bestuurder en een raad van 
toezicht. Meerwerf hanteert de ‘Code goed bestuur in het Primair Onderwijs’. In 
eerdere paragrafen is bestuur en toezicht nader toegelicht. Onderstaand is het 
organogram van onze stichting weergegeven. Te zien is hoe de communicatielijnen 
lopen. 
 
 

 
 

Raad van Toezicht 

Bestuurder GMR 

MR Directeur Directeur Directeur 

Locatie-

directeur 

Bestuurskantoor 
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Het Managementstatuut 
Bij Meerwerf geldt het managementstatuut Meerwerf. Hierin is de verghouding 
tussen bestuur en directieberaad vastgelegd. In 2020 is het huidige 
managementstatuut door bestuur en de schooldirecties geëvalueerd en aangepast 
op de huidige bestuursinrichting, zonder centrale directie. Het stuk is in concept 
klaar en wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht die statutair het stuk 
goedkeurt. 
 
 
Bestuur  
Het bestuur van Meerwerf bestaat uit één persoon, de heer N. van Heijst. 
 
Intern toezichtsorgaan 
Het interne toezicht wordt gevormd door de Raad van Toezicht van Meerwerf. De 
leden worden benoemd door de gemeenteraad. Bijlage 1. Wordt gevormd door het 
jaarverslag van de RvT, hierin zijn tevens de leden opgenomen. 
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1.2 Profiel 
 
De belangrijkste functie van het openbaar onderwijs is het garanderen dat alle leerlingen 
toegang hebben tot dit onderwijs. Wij staan open voor alle leerlingen, ongeacht afkomst, 
geloofs- of levensovertuiging. 
 
Een tweede onderscheidend kenmerk van het openbaar onderwijs is het 
neutraliteitsbeginsel. In de onderwijswetgeving is dit vertaald in een waarborg voor 
eerbiediging van ieders geloofs- of levensovertuiging, alsmede in de opdracht om aan alle in 
de samenleving bestaande levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden aandacht te 
besteden (actieve pluriformiteit). Het doet een groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid 
van leerlingen, op het geven van een keuze, op het actief deelnemen aan een pluriforme 
samenleving.  

Tenslotte is het non-discriminatiebeginsel eveneens kenmerkend voor het openbaar 
onderwijs, zowel ten aanzien van leerlingen als ten aanzien van personeel. Meerwerf vindt 
het belangrijk dat de diversiteit in de samenleving is terug te zien in onze scholen, voor wat 
betreft de leerlingen als de medewerkers. Ook zetten we ons in voor een maximale 
kansengelijkheid. 

De gemeente Den Helder heeft deze functies van garantie en zorgplicht gedelegeerd aan het 
bestuur van de stichting Meerwerf Basisscholen en deze is daarmee verantwoordelijk voor 
het definiëren van doelstellingen die met de uitgangspunten in lijn zijn.      

Meerwerf Basisscholen voert een actief beleid om leerlingen die om wat voor reden dan ook 
minder kansen hebben op een succesvolle schoolloopbaan zo te ondersteunen dat 
toekomstperspectieven verbeteren, hun zelfvertrouwen versterkt wordt en er zicht komt op 
hun talenten. Onze open toegankelijkheid leidt tot een actief beleid om de kansen van deze 
leerlingen te verhogen en het vergroten van verschillen tijdens de schooltijd tegen te gaan.  

 
Missie & visie 
 
De missie van Meerwerf Basisscholen bevestigt wat onze bestaansgronden zijn, de wijze waarop wij 
ons willen onderscheiden en de richting waarin wij ons willen ontwikkelen. Dit doen wij vanuit de 
kernwaarden van het openbaar onderwijs en specifieke organisatiewaarden en overtuigingen die wij 
als grondslag voor ons functioneren beschouwen. 
 
Kleurrijk onderwijs dat verbindt en uitdaagt 
‘Kwalitatief hoogstaand en innovatief en inspirerend onderwijs bieden voor alle 
basisschoolleerlingen van Den Helder en Julianadorp’. Dat is de missie van Meerwerf 
Basisscholen. De jeugd een plek bieden waar zij in staat is kwaliteiten en talenten te 
ontwikkelen en verder te versterken. Openbaar onderwijs waarin het kind op elk van onze 
scholen centraal staat en alles wat we doen te herleiden is naar de kern van het onderwijs. 
Elke Meerwerf-school is een unieke school. Een school met een eigen identiteit. 

Talenten zien, talenten herkennen 
In het onderwijs gaat Meerwerf uit van talentontwikkeling. Elk kind heeft talent. Elk kind kan 
ergens goed in zijn. De lat om die talenten te kunnen ontwikkelen ligt hoog. Voor kinderen én 
de leerkrachten die hen begeleiden. Door kinderen te stimuleren in het leerproces en hen 
verantwoordelijk te laten zijn voor de eigen (leer)houding en het (leer)gedrag, wordt het 
optimale uit elk kind gehaald. Op elke leeftijd, voor een maximale groei en ontwikkeling. 
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Alles wat binnen de Meerwerf-scholen gedaan wordt, is te herleiden naar de kern van het 
onderwijs. Het erkennen en herkennen van kinderen is bij het bepalen van het 
onderwijsaanbod dragend. De positieve benadering motiveert kinderen zelfstandig te worden 
en een goede basis te leggen voor het voortgezet onderwijs. 
 
Meerwerf verzorgt goed onderwijs in Den Helder en Julianadorp. We staan voor kwaliteit en 
innovatie. Onze scholen werken aan de beste ontwikkeling van kinderen en medewerkers. 
Talenten worden gezien en versterkt. Leren doe je bij ons samen en het is betekenisvol. 
Kinderen zijn actief, hebben plezier en halen het beste uit zichzelf. 
 
Meerwerf werkt met ouders en relevante partners uit de stad aan dezelfde doelen. Samen 
laten we onze leerlingen groeien tot kritische wereldburgers van Den Helder. Samen werken 
we aan een sterke gemeenschap, voor nu en in de toekomst. 

 

 
 
 
De kernwaarden van het openbaaronderwijs bij Meerwerf zijn: 
 
Vrijheid  
We leren kinderen in vrijheid te denken, eigen keuzes te maken en onafhankelijk te zijn. Het 
erkennen van ieders identiteit, ongeacht afkomst, godsdienst of geaardheid, laat elk kind vrij 
zichzelf te zijn. Kinderen hebben een eigen mening. We moedigen kinderen aan hun mening 
te delen en elkaars mening te begrijpen. Door te luisteren, rekening te houden met elkaar en 
bewust te zijn van wat jouw handelen betekent voor een ander en jouw omgeving. We 
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stimuleren kinderen zelfstandiger te zijn en laten hen in een vertrouwde, positieve sfeer 
opgroeien en worden tot wie zij willen zijn. 
 
Gelijkheid  
Iedereen is gelijkwaardig. Ongeacht de verschillen die bestaan in uiterlijk, karakter of 
afkomst. Elk mens telt, elk mens wordt gewaardeerd en elk mens heeft dezelfde rechten en 
plichten. Een Meerwerf-basisschool geeft iedereen de ruimte zichzelf te zijn of te worden en 
erkent de eigenheid van elk kind en elke medewerker. Gelijkheid draait om wederzijds 
respect en het erkennen van ieders identiteit. Samen creëren we een plek waar discriminatie 
niet bestaat en kinderen als gelijken worden behandeld. Samen werken we aan een eerlijke 
en rechtvaardige maatschappij. 
 
Participatie  
Door deel te nemen hoor je ergens bij en heb je invloed op je eigen leven én dat van een 
ander. Meerwerf Basisscholen maakt kinderen betrokken en helpt bij het ontwikkelen van 
vaardigheden om hun hele leven betrokken te zijn en blijven. Op het gebied van 
maatschappelijke, culturele en sociale participatie, maar ook later in het leven bij deelname 
aan de arbeidsmarkt. We leren van elkaar, we helpen elkaar, we geven om elkaar en we 
blijven bij elkaar. Participatie vraagt om nieuwsgierig, onderzoekend en ondernemend zijn. 
Zo leer je de wereld om je heen kennen en begrijpen. Juist doordat die wereld altijd in 
beweging is, stimuleert Meerwerf een leven lang leren. 
 
Diversiteit  
Diversiteit betekent verscheidenheid. Elke Meerwerf-school en -klas is een unieke 
samenleving. Een plek waar geen scheiding bestaat. Niet in wonen, niet in werken en niet in 
onderwijs. Onze scholen vormen één plek, voor alle achtergronden. Diversiteit is zichtbaar 
binnen Meerwerf; onder de leerlingen, maar ook onder personeel. We vinden het belangrijk 
dat kinderen van jongs af aan leren dat iedereen anders doet, denkt en gelooft. Door 
kinderen met en van elkaar te laten leren, kennen en vertrouwen zij elkaar. Samen bouwen 
zij aan het Den Helder van de toekomst. Deze toekomst begint in onze klas. 
 
Onze aanvullende waarden bij Meerwerf zijn: 
• Professionaliteit 
• Punitiviteit  
• Eigenaarschap  
• Diversiteit  
• Veiligheid  
• Samenwerking 
• Ondernemend en Innovatief 
• Talentontwikkeling 
 
 
Ons motto 
 
Ons motto luidt: De Toekomst begint in onze Klas!  

 
De Visie 
 
Onze missie is terug te vinden in onze visie op onderwijs. Daarbij zijn drie accenten te 
bespeuren: 

1. De aanpak,  
2. Het proces, 



14 

3. Het effect. 
 

Deze worden vertaald binnen: 

• Onze visie op identiteit, waarin wij staan voor toegankelijkheid voor alle leerlingen 
met aandacht voor diversiteit qua creativiteit, begaafdheid, afkomst en identiteit. 

• Onze visie op bestuur en management, waarbinnen transparantie, integriteit, goed 
werkgeverschap en professionaliteit centraal staan. 

• Onze visie op personeel en organisatie, waarin wij de medewerkers motiveren en 
talenten de ruimte geven. 

• Onze visie op het leren, waarin wij leren kinderen het zelf te doen en hen op een 
goede manier voorbereiden op het voortgezet onderwijs en leven in de maatschappij. 

• Onze visie op de maatschappij, waarbij wij het belangrijk vinden dat onze kinderen 
leren goed met elkaar om te gaan en gelijke kansen te krijgen. 

Missie en visie worden geconcretiseerd in ons Strategisch Beleidsplan. Dit plan beschrijft het 
strategisch beleid in de periode 2020-2024. Het geeft sturing aan de beleidsontwikkeling 
binnen onze organisatie. In die zin levert het plan een bijdrage aan de cyclische en 
planmatige kwaliteitszorg binnen Meerwerf. Het afgelopen jaar was het vierde en laatste jaar 
in deze cyclus. Lopende het schooljaar is het een start gemaakt met ontwikkelen van nieuw 
strategisch beleid voor de komende vier jaar. Een van de aandachtspunten daarbij is de 
aansluiting bij het strategisch beleid op schoolniveau. Het doel is een betere aansluiting te 
krijgen van strategisch beleid naar schoolbeleid. De beleidsopbouw voor de nieuwe 
planperiode ziet er als volgt uit: 

1. Het Koersplan 2024 : dit beschrijft in hoofdlijnen de ambitie van Meerwerf, vertaald in 
streefdoelen. Dit is een document dat intern en extern wordt gebruikt. 

2. Het Strategisch Beleidsplan SBP 2024 : dit beschrijft de uitwerking van de streefdoelen 
voor bestuur en scholen voor de aankomende vier jaar. Het SBP 2024 is wordt vooral 
intern gebruikt. 

3. Het schoolplan : hierin staan de doelen van Meerwerf vertaald naar de schooldoelen. 
4. Het jaarplan : in het jaarplan staat welke acties gedurende een schooljaar worden 

verricht gericht op het realiseren van de doelen uit het SBP 2024. Er is zowel een 
bestuurlijk jaarplan als een schooljaarplan. 

 
In ons huidige strategisch beleidsplan richten wij ons op een zestal beleidsterreinen, te 
weten: 
• Organisatie; 
• Personeel; 
• Onderwijs en kwaliteit; 
• Materieel beleid; 
• Pr en marketing. 
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Kernactiviteiten 
Meerwerf verzorgt het openbaaronderwijs in Den Helder en Julianadorp. We doen 
dit met tien scholen. Acht van onze scholen staan in Den helder, twee in 
Julianadorp. We hebben negen reguliere scholen en één school voor nieuwkomers.  
Meerwerf-school is een unieke school. Een school met een eigen identiteit. Samen 
zijn we Meerwerf. Ook dat laten we duidelijk zien. 
We zien het openbaar onderwijs als ‘van en voor de stad’. We stellen ons dienstbaar 
op en zijn in constante dialoog met stakeholders in de stad om er voor te zorgen dat 
onze bijdrage aan een sterke gemeenschap in de Noord Kop maximaal is. We 
vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen gebruik kunnen maken van onze 
scholen en via onze scholen goed samenleven. Daarmee is de impact van Meerwerf 
op de Helderse samenleving zo groot mogelijk. En anders om! 
 
Toegankelijkheid & toelating 
Onze scholen staan open voor alle leerlingen van Den Helder, ongeacht afkomst en 
achtergrond. We vragen van alle ouders onze openbare identiteit te onderschrijven. 
De afgelopen jaren is het aantal kinderen op de Meerwerfscholen toegenomen. In 
onderstaande tabel is te zien hoe ons leerlingaantal verloopt ten opzichte van de 
andere scholen in Den Helder. 
 
Leerlingenaantal per 1 oktober 2020 per brinnummer

Meerwerf 2020 2019 2018 2017

13PV Prinses Margriet School 312 305 283 271

13XF De Kluft - t Tuselant 270 258 248 236

14DS De Dijk 256 260 252 241

14LQ* Tuindorp-Thijsse -Vila Kakel 222 195 212 195

14XL Thorbecke Basisschool 185 187 192 210

15RP O.B.S. De Duynvaerder 183 176 182 174

15UA Bassisschool De Vloedlijn 239 222 191 163

1667 1603 1560 1490  
 

Wat ons opvalt is dat onze Meerwerf 
scholen het opnieuw heel goed doen. 
Middels ons Koersplan werken we aan een 
belangrijke bijdrage aan de Helderse 
samenleving. Het is fijn te zien dat we ook 
kwantitatief steeds meer impact krijgen. 
Hoewel het totale leerlingaantal in Den 
Helder is teruggelopen laten al onze scholen groei zien. Ons marktaandeel is sinds 2017 
toegenomen van 35% naar 40%. Een mooi resultaat dat op onze scholen is gerealiseerd! 

In onderstaande grafiek is te zien hoe de leerlingprognoses er voor de aankomende jaren 
uitzien (bron: Ulimeview). De gemeentelijke prognoses laten zien dat het aantal 
basisschoolleerlingen in Den Helder blijft afnemen tot onder de 4000 in 2026. Volgens deze 
statistieken zal het aantal leerlingen bij Meerwerf stabiliseren rond de 1600 leerlingen. 
Dit laatste past niet bij onze eigen prognoses. Op 1 oktober 2020 was het aantal leerlingen 

Marktaandeel 1.10.2020

Meerwerf 1667 40,6 2,2

Sarkon 1035 25,2 -0,7

Kopwerk 1111 27,1 -1,6

Anders 289 7,1 0,1

4102
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bij Meerwerf 1667. De prognoses van de scholen laten zien dat we ook in 2021 zullen 
groeien en dat het leerlingaantal per 1.10.2021 ruim over de 1700 zal zijn. 
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1.3 Dialoog  
 
Meerwerf hecht aan een goed samenwerking en dialoog met de omgeving. Zoals 
eerder al is aangegeven zien we het openbaar onderwijs als onlosmakelijk met de 
stad Den Helder. Dat betekent dat we in goede dialoog moeten zijn om ons 
onderwijs zo af te stemmen dat onze kinderen nu en in de toekomst kunnen 
deelnemen en bijdragen aan een sterke gemeenschap. 
Een deel van onze maatschappelijke opdracht kunnen we niet alleen uitvoeren. 
Goede samenwerking met specialisten en lokale instelling is daarvoor essentieel. 
Naast de externe dialoog zien we ook de interne dialoog als belangrijk. Er is binnen 
Meerwerf voldoende ruimte voor medezeggenschap en een gezond tegengeluid. We 
zien dit als essentieel onderdeel om te komen tot de best mogelijke dienstverlening. 
 
 
Verbonden partijen  
 
In onderstaande tabel is kort weergegeven welke belangrijkste contacten er zijn: 
 
Organisatie of 
groep 

Beknopte omschrijving van de vorm van de 
dialoog of samenwerking en de ontwikkelingen 
hierin 

Ouders en 
medewerkers 

Het bestuur van Meerwerf spreekt jaarlijks een aantal 
keer gepland en ongepland met de GMR of een 
afvaardiging daarvan. Dit vindt plaats in de formele 
overlegmomenten, maar ook in themabijeenkomsten. 

Intern Toezicht Het bestuur van Meerwerf spreekt jaarlijks een aantal 
keer gepland en ongepland met de GMR of een 
afvaardiging daarvan. Dit vindt plaats in de formele 
overlegmomenten, maar ook in themabijeenkomsten. 

Externe 
Toezicht en 
Gemeente 

Het bestuur van Meerwerf heeft tweemaal per jaar 
formeel overleg met de wethouder onderwijs in de rol 
van extern toezichthouder. Voor verschillende thema’s 
onderhoudt Meerwerf contacten met de wethouders en 
beleidsmedewerkers. 

Directeuren In het directieberaad van Meerwerf vindt een belangrijk 
deel van de interne dialoog plaats. Het directieberaad 
adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. 

Onderwijs 
bestuurders 
Den Helder 

De onderwijsbestuurders voor PO, VO en MBO 
hebben jaarlijks een aantal keer gepland overleg. Doel 
van het overleg is goed samen te werken op 
gemeenschappelijke thema’s. 

Openbaar 
Onderwijs 
Noord-Holland 

Het bestuur van Meerwerf zit in het netwerk van 
bestuurders voor openbaar onderwijs in Noord-
Holland. Doel hiervan is kennis en ervaring delen. 
Daarnaast worden gemeenschappelijke thema’s 
uitgediept. 
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Voortgezet 
Onderwijs 

Een afvaardiging van de schooldirecteuren 
vertegenwoordigd Meerwerf in het POVO-overleg, 
waar afstemming tussen PO en Vo plaats vindt. 

Scholengroepen Een afvaardiging van de schooldirecteuren is voorzitter 
van de scholengroepen van het SWV in Den Helder. 
De directeuren van de scholen in de gebieden werken 
het beleid van het SWV uit. 

OOGO Het bestuur van Meerwerf participeert in het 
gemeentelijk huisvestingsoverleg, het Op 
Overeenstemming Gerichte Overleg. 

Kinderopvang Alle Meerwerf scholen werken samen met 
kinderopvang Dit voor peuterleergroepen, voor- en 
naschoolse opvang. 

Inholland Meerwerf werkt samen met Inholland voor het opleiden 
van nieuwe leerkrachten maar ook voor innovatie op 
andere thema’s. 

Kennisgroepen De beleidsmedewerkers, directeuren, leerkrachten en 
onderwijsondersteuners doen mee aan verschillende 
regionale kennisgroepen. 

Relevante 
partners 

Zowel het bestuur van Meerwerf als de 
beleidsmedewerkers, directeuren en leerkrachten 
werken samen met partners in Den Helder en de wijk. 
Het gaat om onder andere jeugdzorg, 
techniekorganisaties, cultuur- en sportpartners, 
wijkverenigingen, Mariene, bedrijven, etc. 

Helders 
Perspectief 

Het bestuur van Meerwerf is commissielid van het 
Helders Perspectief. Dit orgaan richt zich op het 
versterken van de regio en oplossen van regionale 
vraagstukken. 

Corona Overleg Tijdelijk is een haast wekelijks overleg opgezet gericht 
op het samen goed omgaan met de gevolgen van 
Corona in het onderwijs. De bestuurders van PO, VO 
en kinderopvang hebben dit overleg samen met de 
wethouder onderwijs en de beleidsmedewerkers van 
gemeente. 

Informeel Het bestuur van Meerwerf hecht aan een goede relatie 
met de omgeving. Dat betekent dat waar kan door 
bestuur, directeuren en medewerkers wordt 
deelgenomen aan informele bijeenkomsten. 

 
 
Samenwerkingsverbanden 
 
In onderstaande tabel is te zien in welke formele samenwerkingsverbanden 
Meerwerf deelneemt. 
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Samenwerkingsverband  Beknopte omschrijving van de vorm van 
de dialoog of samenwerking en de 
ontwikkelingen hierin 

SWV kop van Noord-
Holland 

Meerwerf is onderdeel van het SWV kop van 
Noord-Holland. De bestuurder is lid van de 
RvT en de remuneratiecommissie.  

RAP-Regio West-
Friesland 

De gemeente Den Helder is onderdeel van 
de RAP-regio West-Friesland. Waar in groot 
verband samengewerkt kan worden sluit ook 
Meerwerf aan bij de 
samenwerkingsverbanden van de RAP-regio. 

Warme Overgang PO-VO Meerwerf participeert in een tijdelijk 
samenwerkingsverband tussen de besturen 
PO en VO in Den Helder gericht op een 
goede overgang van PO naar VO. Dit traject 
is mogelijk gemaakt door een gezamenlijke 
subsidieaanvraag. Scholen aan Zee is hier 
penvoerder. 

Inholland Meerwerf heeft een samenwerking met de 
Pabo van Inholland op het gebied van 
opleiding in de school (OPLIS). 

 
 
Horizontale dialoog  
 
Het bestuur van Meerwerf hecht aan een goede dialoog over het onderwijs dat we 
geven. Bij het opstellen van ons strategische beleid is het gesprek gevoerd met 
zowel onze interen als externe stakeholders. De medewerkers van Meerwerf en 
onze partners hebben gezamenlijk de thema’s voor onze koers voor de komende 
jaren vastgesteld. Deze zijn vastgelegd in het Koersplan 2024. 
De RvT en de GMR zijn de twee formele organen waarmee het bestuur afstemming 
heeft ten aanzien van het beleid. Zij denken mee, adviseren en sparren met de 
bestuurder. Daarnaast keurt de RvT het beleid goed. De GMR stemt in of geeft 
advies ten aanzien van het nieuwen beleid. In de verschillende commissiegroepen 
van de RvT en GMR worden specifieke thema’s besproken voor onder andere 
‘onderwijs’, ‘financiën’ en ‘governance en werkgeverschap’. 
De directeuren van Meerwerf hebben individueel de mogelijkheid om gevraagd en 
ongevraagd advies te geven aan de bestuurder over het beleid in het directieberaad. 
Omdat we het belangrijk vinden dat ook onze locatieleiders mee spreken is het 
directieberaad in het managementoverleg aangevuld met deze. Hierbij sluiten ook 
de beleidsmedewerkers aan.  
Tweemaal per jaar heeft het bestuur een gesprek met de wethouder van onderwijs 
over de ontwikkeling van Meerwerf. De wethouder voert dit gesprek namens de 
gemeenteraad in de rol van externe toezichthouder. 
In 2020 is begonnen met een nieuwe nieuwsbrief en een nieuw intranet. Via deze 
kanalen worden al onze medewerkers geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen 
binnen onze organisatie en is alle informatie die voor medewerkers belangrijk is 
terug te vinden. 
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Klachtenbehandeling 
 
Meerwerf heeft een klachtenregeling. In 2020 is geconstateerd dat deze al enige tijd 
geldend is en is begonnen met een evaluatie van de regeling. In 2021 zal dit 
voortgezet worden. 
 
Klachtenregistratie 
In 2020 werden geen officiële klachten ingediend bij het bestuur. Wel werd eenmaal 
door een ouder bij het bestuur en de inspectie een melding gemaakt van 
ongenoegen. Het bestuur heeft een gesprek gehad met deze ouders, waarna de 
schoolleiding er vervolg aan heeft gegeven. 
 
 
Politiek en maatschappelijke verantwoording 
 
Stichting Meerwerf verzorgt het openbaar onderwijs in de gemeente Den Helder. Wij doen dit 
in opdracht van diezelfde gemeente. Om die reden bestaat een bijzondere relatie tussen 
Meerwerf en de gemeenteraad. De gemeente is als externe toezichthouder betrokken bij ons 
beleid en bij de benoeming van de toezichthouders. 
Tweemaal per jaar vindt er een gesprek plaats tussen de bestuurder en de wethouder 
onderwijs. In dit gesprek verantwoordt Meerwerf zich naar het gemeentebestuur toe. 
Daarnaast verantwoordt het bestuur van Meerwerf zich naar diezelfde raad middels het 
jaarverslag. 
 
Wij zien het als een belangrijke opdracht onderwijs te verzorgen dat past bij de kinderen die 
opgroeien in Den Helder. Om die reden staan wij in constante dialoog met onze omgeving. 
Wij zijn daarom steeds in dialoog met onze omgeving, zodat voor ons goed duidelijk is: 
 
Wat de context Den Helder specifiek maakt voor het opgroeien van onze leerlingen, bekeken 
vanuit de ogen van de partners op hun deskundige gebied. 
Wat dit betekent voor het onderwijs dat wij op onze scholen geven, en 
Hoe wij samen kunnen optrekken bij het realiseren van de doelen die we op de verschillende 
domeinen samen hebben. 
Vanuit diverse organisaties voor opvoeding, zorg, hulpverlening, kinderopvang, politie, 
marine, haven, woningbouw, cultuur, sport, wijkverenigingen, etc. is bijgedragen aan een 
uitgebreide omgevingsanalyse. 
 
Meerwerf probeert tevens aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen die binnen de 
regio gelden. Zo zien wij in onze stad een bijzondere plek voor de technieksector en de 
begeleiding van nieuwkomers. Met onze partners uit onderwijs en bedrijfsleven maken we 
afspraken over techniekonderwijs, gericht op een goede afstemming van onderwijs doelen 
en arbeidsmarktbehoefte. Met onze internationale school Villa Kakelbont verzorgen wij 
onderwijs aan leerlingen die nieuw in Nederland zijn en leerlingen waarvan de ouders een 
asielaanvraag hebben gedaan. 
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2. Verantwoording beleid 

 
In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de verschillende 
beleidsterreinen. Bij alle beleidsterreinen is in 2020 gewerkt vanuit de vijf 
Streefbeelden uit het Koersplan (zie missie & visie eerder in dit jaarverslag): 
 

1. Toekomstgericht onderwijs, leren voor jouw toekomst. 
2. Slagvaardige organisatie, scholen versterken vanuit een professionele 

cultuur. 
3. Brede vorming van de kinderen, leerlingen ontwikkelen zich vanuit talenten 

tot wereldburgers. 
4. Aantrekkelijk werkgeverschap, werken bij Meerwerf verrijkt je. 
5. Samen met Den Helder, Meerwerf-scholen hebben een goede naam, zijn 

trots en vormen een belangrijk onderdeel van de gemeenschap. 
 
Strategisch beleid  
Kalenderjaar 2020 is het eerste volledig jaar waarin is gewerkt vanuit ons nieuwe 
Koersplan en Strategisch Beleidsplan (SBP 2024). Schooljaar 2020-201 bevat de 
eerste jaarschijf uit ons SBP 2024. De onderwerpen hieruit zijn door de scholen 
vertaald naar hun Schoolplan en jaarplan. De scholen werken op die wijze aan onze 
gemeenschappelijke strategische doelen en vullen dit aan met hun de schooldoelen 
uit hun specifieke situatie. 
In dit hoofdstuk is weergegeven waaraan gezamenlijk is gewerkt en met welk 
resultaat. 
 
 
 

2.1 Onderwijs & kwaliteit 
 
 
Kwaliteitszorg en bovenschools Kwaliteitsbeleid 
Het is belangrijk dat het bestuur zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs. We vinden het 
echter minstens zo belangrijk dat dit een gemeenschappelijk beeld is en dat de directeuren 
zich eigenaar voelen van de kwaliteitsbewaking. Meerwerf werkt met een cyclische 
kwaliteitsontwikkeling aan de hand van het kwaliteitszorgsysteem (WMK). Hierin volgen de 
directeuren met hun teams de kwaliteit van het onderwijs en houdt de bestuurder zicht op 
deze kwaliteit. Het systeem werkt tot grote tevredenheid van alle betrokkenen.  
 
Definiëring kwaliteit 
In 2019 is in verschillende bijeenkomsten stil gestaan hoe de doelstellingen uit het 
strategische beleid vertaald kunnen worden naar het eigen schoolplan van de scholen. 
Daarnaast is aandacht besteed aan de zelfevaluatie van de scholen rond de kwaliteit. Hierbij 
is voor Meerwerf leidend: 
- de kernindicatoren van inspectie,  
- de eigen kwaliteit, verwoord in ons Koersplan en de schoolplannen. 
- het volgen van de leeropbrengsten en de daarbij gestelde schooldoelen. 
In 2020 zijn we hierop voortgegaan. In het kader van ondersteuning en scholing zijn 
bijeenkomsten geweest met de directeuren en onze vaste externe begeleider. In deze 
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bijeenkomsten is gewerkt aan: 
 
- Opbrengstenmanagement: bijzondere aandacht is besteed aan referentieniveaus, de 
analyse en de wijze waarop dit het handelen in school beïnvloed. Het gaat daarbij tevens 
over de opbrengstgericht cultuur en het professionele gesprek in school over de 
leeropbrengsten.  
- Schoolnormen en schooldoelen: dit binnen de context van de school. Vanuit de kennis 
omtrent de eigen populatie stellen de scholen passende hoge doelen. Er is tevens een 
training geweest hoe onze technische middelen van ParnasSys/WMK hier ondersteunend 
aan zijn. 
- Benodigde vaardigheden van de leerkrachten: de juiste competentiesets zijn gekozen en 
de wijze waarop ontwikkeling wordt besproken is onderdeel van scholing geweest in 2020. 
Daarbij is kennisgemaakt met het nieuwe instrument MijnSchoolTeam (MST). 
 
Zicht op kwaliteit 
In ons kwaliteitsbeleid vinden jaarlijks schoolgesprekken plaats tussen bestuur en 
schooldirecteur. In deze gesprekken wordt besproken hoe de directeur op zijn school werkt 
aan de doelen en ontwikkeling van zijn school. Leidend daarbij zijn de 
managementcontracten, de opbrengsten, de strategische doelen en de persoonlijke 
ontwikkeling van de directeur. De schoolgesprekken worden voorafgegaan aan een 
schoolbezoek, waarin de directie van de school op thematische wijze de school aan de 
bestuurder presentaart. 
In februari 2020 is de voortgang besproken van de doelen uit de managementcontracten. 
Aan het einde van het schooljaar zijn de resultaten besproken. Aan het begin van het nieuwe 
schooljaar, in het najaar van 2020, zijn de nieuwe contracten opgesteld.  
 
 
Bovenschools kwaliteitsbeleid 
De wijze waarop we bij Meerwerf invulling geven aan het bovenschoolse 
kwaliteitsbeleid staat beschreven in de ‘Meerwerf Kwaliteitsbeleid’. Hierin staat onze 
visie op kwaliteit, de wijze waarop we werken aan kwaliteit en zichthouden op 
kwaliteit en de rollen die verschillende medewerkers hierin hebben beschreven. In 
2020 is dit beleidsstuk volledig herschreven. We vonden dat het niet meer 
voldoende paste bij de ambitieuze organisatie die Meerwerf de afgelopen jaren is 
geworden. Samen met de directeuren en het bestuur heeft de beleidsmedewerker 
Onderwijs en Kwaliteit het gedateerde stuk herzien. Tijdens het inspectiebezoek in 
september hebben we dit stuk ook gedeeld en besproken met de inspecteur. Deze 
heeft onze kwaliteitszorg positief beoordeeld. 
 
Verantwoording en dialoog 
We vinden het belangrijk dat we open en transparant zijn ten aanzien van de 
kwaliteit en resultaten van ons onderwijs. We leggen hierover verantwoording af aan 
de medewerkers en ouders. We doen dit op onze scholen via de 
medezeggenschapsraad (MR). Voor heel Meerwerf doen we dit in de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 
Daarnaast bespreken we de kwaliteit en resultaten met de Raad van Toezicht. In 
eerste instantie via de commissie onderwijs van de RvT, die weer verslag doet in de 
gehele raad. Twee keer per jaar heeft het bestuur van Meerwerf overleg met de 
wethouder onderwijs in diens rol als extern toezichthouder. 
Er is jaarlijks contact met onze contactinspecteur van onderwijs. Indien nodig wordt 
contact gezocht voor vragen of advies. 
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Inspectie 
 
De manier waarop de onderwijsinspectie toezicht op het onderwijs houdt is veranderd. In 
2017 heeft Meerwerf al deelgenomen aan een pilot van de inspectie om ervaring op te doen 
met deze veranderde vorm van toezichthouden. In de nieuwe opzet richt de inspectie zich in 
eerste instantie op het schoolbestuur. Onderzocht is of het schoolbestuur goed zicht heeft op 
de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en hoe het zorgt voor schoolverbetering. Ook is 
er onderzocht of het bestuur voldoende geld heeft om ook in de toekomst goed onderwijs te 
kunnen verzorgen. Dit alles onder het motto ‘Wat gaat er goed’, ‘Wat kan beter’ en ‘Wat moet 
er beter’. Ter verificatie van de verantwoording van het schoolbestuur heeft de inspectie op 
twee van onze scholen nader onderzoek gedaan. In 2017 was de kwaliteit bij Meerwerf op 
orde. In 2020 is dit onderzoek als regulier bestuursonderzoek op nieuw uitgevoerd. Ook nu 
was de kwaliteit weer op orde. 
 
Bestuursonderzoek 
Het reguliere bestuursonderzoek stond gepland in mei 2020. Door de uitbraak van 
de Coronapandemie was het echter niet mogelijk om in die periode het bestuur en 
de scholen te bezoeken. Nederland was in die periode in lock-down. Het bezoek is 
daarom uitgesteld naar september 2020. 
Ook in september waren er nog beperkende omstandigheden waardoor een deel 
van het bezoek op afstand is uitgevoerd. Het bestuursgesprek heeft gelukkig nog 
wel op locatie kunnen plaatsvinden. Ook in 2020 was de inspectie weer van mening 
dat de kwaliteit op orde was en kreeg het bestuur het vertrouwen dat het reguliere 
toezicht passend is.  
 
Themaonderzoeken 
Naast het bestuurstoezicht voert de inspectie themaonderzoeken uit. De afgelopen 
jaren zijn onze scholen bezocht om informatie op te halen over het rekenonderwijs, 
VVE-onderwijs en veiligheid. Inmiddels is het themaonderzoek veranderd in een 
algemeen thema-onderzoek, waarbij bekeken wordt op welke wijze de school bij het 
verzorgen van het onderwijs rekening houdt met de bijzondere populatie van de 
school. Der scholen die de afgelopen jaren nog geen thema-onderzoek hebben 
gehad zijn in 2020 bezocht. De meeste via een online variant. Dit in verband met de 
beperkende omstandigheden rond Corona. 
De thema-onderzoeken zijn on principe bedoelt om informatie op te halen die de 
inspectie kan delen met de tweede kamer. Het bezoek wordt door de inspectie 
echter ook gebruikt om een algeheel beeld van de school te krijgen. Als er tijdens 
het bezoek signalen van zorg zijn kan de inspectie een kwaliteitsonderzoek plannen 
voor deze school. Uit de bezoeken aan de Meerwerf-scholen zijn geen signalen van 
zorg gebleken. Er zijn dan ook geen kwaliteitsonderzoeken uit voortgekomen. 
 
Herstelonderzoek 
In december 2019 is op de Tuindorpschool een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd door 
de inspectie. In dat onderzoek is ons beeld dat op die school de kwaliteit 
onvoldoende was bevestigd. De school kreeg van de inspectie het predicaat ‘zeer 
zwak’. Het herstel van de kwaliteit was al de inzet van het bestuur, maar heeft door 
deze beoordeling een nog grotere urgentie gekregen.  
Het bestuur van Meerwerf heeft op deze school de directie en een groot deel van 
het team vervangen. Ook is samen met de ouders besproken hoe de kwaliteit en de 
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veiligheid op school verbeterd zou moeten worden. Er is een vijf jaren plan 
opgesteld om de nieuwe school op te bouwen. Onze inzet was daarin om in een jaar 
tijd de kwaliteit weer minimaal op het voldoende niveau te brengen.  
In december 2020 heeft het herstelonderzoek van de inspectie plaatsgevonden. In 
dat bezoek is bevestigd dat de kwaliteit weer op voldoende en goed niveau is. Alle 
kwaliteitsindicatoren van inspectie zijn minimaal voldoende. De indicatoer 
‘kwaliteitszorg’ is zelfs beoordeeld als goed. We zijn trots op alle betrokkenen die in 
een jaar tijd deze enorme kwaliteitsverbetering hebben gerealiseerd. In Tuindorp 
staat weer een goede school! 
 
 
Resultaten 
 
Bij Meerwerf Basisscholen wordt breed onderkend dat het hebben van hoge verwachtingen 
van leerlingen een van de voorwaarden is voor het leveren van goede leerprestaties. 
Opbrengstgericht en handelingsgericht werken is een leidend principe binnen onze scholen. 
Zonder een beoogde opbrengst geen goed onderwijsleerresultaat! In het formuleren en 
uitdragen van de beoogde opbrengst door de leraar ligt een belangrijke start voor goede 
leerprestaties en goede onderwijsopbrengsten. De beoogde opbrengst moet zowel ambitieus 
als haalbaar zijn. Naast deze focus op resultaten, richten onze scholen zich ook op de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en wordt burgerschapsvorming uitgewerkt. 
 
Het hebben van hoge ambities is niet alleen belangrijk in het onderwijsleerproces. Het is van 
belang in alle aspecten van onze organisatie en haar medewerkers: leraren, 
onderwijsassistenten, scholen, directeuren en andere medewerkers. We leren steeds beter 
ten opzichte van elkaar hoge verwachtingen te hebben en deze uit te spreken. Het is van 
groot belang dat het hebben en tonen van deze hoge verwachtingen leidend is voor elke 
medewerker in het contact met anderen. Groei, ontwikkeling en kwaliteit worden daardoor 
bevorderd. 
 
Als gevolg van het onderwijsleerproces in de scholen: 

- Zijn leerlingen goed voorbereid op het vervolgonderwijs. Hun mogelijkheden zijn 
verbreed. Zij kunnen in cognitief en sociaal opzicht succesvol starten in de nieuwe 
school. De landelijke kerndoelen zijn hierbij richtinggevend. Daarnaast formuleert de 
school eigen doelen. 

- Behalen leerlingen goede resultaten. Deze resultaten worden gemeten en/of in beeld 
gebracht gerelateerd aan hun eigen ontwikkeling en ontwikkelingspotentie.  

- Krijgen alle kinderen gelijke kansen. 
 
Deze resultaten betreffen de volgende aspecten: 

- Enthousiasme om te leren 
- Verwoorden van gevoelens, ideeën en meningen 
- Verantwoordelijkheid nemen voor het welbevinden van de ander in relaties 
- Verantwoordelijkheid tonen voor de fysieke omgeving 
- Respectvolle omgang met andersdenkenden en groepen met een andere culturele 

achtergrond 
- Vaardig kunnen omgaan met maatschappelijke rollen, zoals klasgenoot, familielid, 

consument en verenigingslid 
- Kritisch luisteren en lezen (bijvoorbeeld bronnen kunnen vergelijken op tv, in boeken, 

internet) 
- Leerlingen bezitten vaardigheden die hen in staat stellen goed te functioneren binnen 

het verwachtingspatroon dat aan de leeftijdsgroep mag worden gesteld 
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Eindopbrengsten 2020 
 
We streven ernaar dat de resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool 
liggen tenminste op het niveau zijn dat op grond van de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Dit voor in ieder geval de kernvakken. 
We meten dit met behulp van de eindtoets in groep 8. Binnen Meerwerf werken scholen met 
de IEP-toets en de CITO-eindtoets. Scholen kiezen zelf welke toets het beste past bij de 
populatie van de leerlingen. De resultaten van de toetsen zijn onderling met elkaar 
vergelijkbaar, zodat het bestuur voldoende zicht houdt op de kwaliteitsontwikkeling. 
 
Hieronder volgt een overzicht van de resultaten op de eindtoets van de afgelopen 3 jaar. 
 
In onderstaande tabel is te zien wat de resultaten op de eindtoets waren tussen 2016 en 
2019. We zien hier dat de afgelopen jaren geen zorgelijke situaties zijn ontstaan. Een enkele 
keer is sprake geweest van een wat ‘zwakkere groep 8’, zoals in 2016 op de Prinses 
Margriet en de Vloedlijn het geval was. Voor de Tuindorp en de Thijsseschool is het herstel 
van het onderwijs op tijd ingezet, waardoor ook de opbrengsten weer gestegen zijn. 
 

 
In 2020 is wegens de Coronapandemie geen eindtoets afgenomen. De inspectie heeft 
aangegeven de kwaliteit van de opbrengsten te beoordelen volgens het 
‘onderwijsresultatenmodel’. 
 

Voor de scholen van Meerwerf betekent het dat als we kijken naar de beoordeling van de 
eindresultaten, gebaseerd op de eindtoetsen van 2018 en 2019, alle scholen, met 
uitzondering van Tuindorp-Thijsse, boven de signaleringswaarden zitten. Dit geldt zowel op 
fundamenteel niveau (1F) als op streefniveau (1S/2F). 
Tuindorp- Thijsse scoort op 1F 82,4% terwijl de signaleringswaarde 85% is. Op 1S/2F 
behalen zij 33,3%, terwijl de signaleringswaarde 33,9% is. Dit zit dus beide erg dicht in de 
buurt van de signaleringswaarden. Voor deze scholen geldt overigens, net als voor alle 
Meerwerf-scholen, dat we streven naar hogere percentages dan de signaleringswaarden, 
omdat onze ambities hoger liggen. Voor deze scholen is de signaleringswaarde echter een 
eerste ambitie, gezien de resultaten in het verleden. 
Voor het herstelonderzoek op Tuindorp heeft het ontbreken van de eindtoets geen gevolgen 
voor het oordeel. Omdat de resultaten van Tuindorp en Thijsse tijdens het 
kwaliteitsonderzoek in december 2019 aan elkaar gekoppeld waren, heeft de inspectie deze 
indicator niet kunnen beoordelen. Wanneer een indicator niet beoordeeld kan worden, telt 
het niet mee in de beoordeling en kan het dus (op zichzelf) nooit leiden tot een onvoldoende. 
De totale kwaliteit van deze twee scholen is, zoals eerder beschreven, weer voldoende/goed. 
 
In onderstaand overzicht staat een overzicht van de scholen op basis van bovengenoemde 
criteria.  
 



26 

 

 
 
 
Tussenresultaten  
 
Naast de toetsen die bij de diverse methoden horen, monitoren alle scholen de opbrengsten 
van de leerresultaten tweemaal per jaar aan de hand van methode-onafhankelijke toetsen: 
de zgn. M(midden) en E (eind) toetsen. Daarnaast voert elke school aan het eind van groep 
8 de wettelijk verplichte eindtoets uit (zie boven). 
 
Op basis van de resultaten van de M- en E-toetsen stelt iedere school een trendanalyse op, 
waarin geanalyseerd wordt in hoeverre het – door de school geformuleerde – ambitieniveau 
gehaald wordt. Dit ambitieniveau is ambitieus, maar wel realistisch geformuleerd. De 
trendanalyse stelt de directeur van de school in staat om de kwaliteit van het onderwijs te 
monitoren en daarover in gesprek te gaan met de leraren. Met behulp van een samenvatting 
van de trendanalyse legt de directeur verantwoording af naar de bestuurder. De 
samenvatting en de trendanalyse vormen een onderdeel van het kwaliteitsgesprek dat de 
bestuurder met elke directeur houdt. Indien gewenst worden in het managementcontract 
prestatieafspraken gemaakt over eventuele verbeteracties en de gewenste doelen daarbij. 
 
Onderdelen, die bij de M en E toetsen aan de orde komen: 

• Rekenen en wiskunde 
• Hoofdrekenen 
• Technisch lezen 
• Spelling 
• Begrijpend lezen 
• Woordenschat 
• Sociale vorming (facultatief) 

 
In januari zijn de M-toetsen afgenomen. In het algemeen kan worden geconcludeerd dat de 
analyses - en dan met name de samenvattingen - laten zien, dat de directeuren steeds beter 
in staat zijn de resultaten van het onderwijs van hun school te monitoren, te analyseren en 
op basis daar van effectieve maatregelen te nemen. In het geheel genomen geven de 
resultaten van de M-toetsen een positief beeld. Daar waar de resultaten achterblijven ten 
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opzichte van de gestelde ambitieniveaus weet men over het algemeen een oorzaak aan te 
wijzen en effectieve plannen van aanpak te formuleren. 
 
Hieronder een voorbeeld van een trendanalyse bij een van onze scholen, bij het onderdeel 
spelling in groep 3 t/m. 8. 
 

 
Meer informatie over onze scholen en de resultaten is te vinden op 
www.scholenopdekaart.nl 
 
 
Toekomstgericht onderwijs 
 
Een belangrijke ontwikkellijn in ons Koersplan en Strategisch Beleidsplan is de 
ontwikkeling van ‘Toekomstgericht Onderwijs’. We vinden het bij Meerwerf belangrijk 
dat onze kinderen goed zijn voor bereid op deelname aan de maatschappij nu en in 
de toekomst. Het onderwijs dient zich daarop aan te passen. 
Op 5 maart 2020 hebben we onze Meerwerf Inspiratiedag gehouden in theater De 
kampanje in Den Helder. Deze dag stond geheel in het teken van Toekomstgericht 
Onderwijs. Er waar keynote sprekers, Sjef Drummen en Ruud Veltenaar, en 
verschillende workshops waarmee onze medewerkers zich konden laten inspireren 
op dit thema. Het was een zeer geslaagde dag, met goede opbrengst. 
Tien dagen later ging Nederland in lock-down en gingen onze scholen voor langere 
periode dicht. De vervolgstap, de doorontwikkeling van het thema op onze scholen, 
heeft daardoor niet meer plaats kunnen vinden. Wel zien we dat door het verzorgen 
van afstandsonderwijs de ICT-vaardigheden en het ICT-gebruik door onze 
medewerkers en leerlingen enorm is toegenomen. Waardoor in zekere zin ook een 
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flinke stap is gezet op het gebied van Toekomstgericht Onderwijs. 
 
 
IKC ontwikkeling 

 
De Dijk en de Thorbecke ontwikkelen richting een Integraal Kind Centrum (IKC). In 2019 is 
de huisvesting van De Dijk aangepast om kinderen van 0 tot 12 onderdak te bieden voor 
onderwijs en opvang. De geplande opening in 2020 is vanwege Corona uitgesteld.  
Ook de ontwikkeling van de Thorbecke is in 2020 voortgezet. De onderwijspleinen zijn 
vormgegeven en ook hier zijn de benodigde aanpassingen aan het gebouw gedaan.  
Meerwerf heeft in 2020 bijgedragen aan de visieontwikkeling rond IKC’s van de gemeente. 
Dit heeft er toe geleid dat eind van het kalenderjaar een gemeentelijke notitie is vastgesteld. 
Ook heeft Meerwerf een bedrag van € 20.000 subsidie ontvangen om de bestuurlijke 
procesvorming van IKC-ontwikkeling te faciliteren. De uitvoer hiervan zal voor een groot deel 
in 2021 liggen. Bekeken wordt dan hoe binnen Meerwerf het IKC-kader eruit zal zien, zodat 
wordt geborgt dat: 

- In het Meerwerf IKC de strategische doelen en koers van Meerwerf zichtbaar is. 
- De kwaliteit op het hoogste niveau is 
- De identiteit van Meerwerf en de school is geborgd 
- Gemeenschappelijke kennis en kunde ondersteunt aan alle Meerwerf scholen 

 
 

Verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs 
 
Dit schooljaar is er geen eindtoets afgenomen in groep 8. Het schooladvies, gegeven door 
de school op basis van het leerlingvolgsysteem en leerlingkenmerken, is omgezet naar het 
definitieve advies. Door deze situatie is er geen mogelijkheid tot heroverweging en bijstelling 
van het schooladvies geweest, waarbij een leerling op basis van een goed resultaat op de 
eindtoets, een hoger advies zou hebben gekregen. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen 
op de beste plek terecht komen, zijn de volgende afspraken gemaakt:  
 
Meer aandacht voor een warme overdracht: 
Het is in deze situatie nog belangrijker dat scholen intensief informatie uitwisselen over 
leerlingen en welke onderwijssoort naar verwachting het beste bij hen past. Er is door PO-
Raad, VO-raad en Ouders & Onderwijs een formulier ontwikkeld, waarmee PO-scholen en 
ouders informatie kunnen meegeven aan de VO-school. Op dit formulier kunnen PO-scholen 
aangeven of zij nog ruimte hadden gezien voor bijstelling van het advies, bijvoorbeeld gezien 
recente ontwikkelingen van de leerling. Hierbij wordt ook een plaatsingsadvies gegeven. 
De PO-school kan het formulier toevoegen aan het onderwijskundig rapport.  
 
Ruimhartige toelating 
De minister van onderwijs heeft de scholen voor voortgezet onderwijs gevraagd een 
ruimhartig toelatingsbeleid te voeren en leerlingen waarvan wordt ingeschat dat zij 
een hoger niveau aankunnen, kansrijker te plaatsen dan het initiële schooladvies. 
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Onderstaand zijn de schooladviezen bij Meerwerf van de afgelopen jaren te zien: 

 
 
Onderstaand zijn de adviezen in 2020 per school te zien: 

 
 
 
Ontwikkeling scholen 
 
Ook in 2020 hebben de scholen gewerkt aan de ontwikkeling van hun schoolconcept 
en schoolprofiel. Zo is eerder al de ICK-ontwikkeling van de Dijk en de Thorbecke 
genoemd. De Thijsseschool had in 2020 haar feestelijk aftrap van het schoolprofiel 
‘Sportief en Maritiem’. De Tuindorpschool opende haar achterplein, met daarop een 
schitterend speel en ontwikkel gebied. Ook de ’t Tuselantschool had een feestelijke 
start van haar buiten-leer-en-ontwikkel mogelijkheden. De burgemeester opende het 
buitenlokaal en de ontwikkelzones op het plein. 
De Vloedlijn ontwikkelde verder vanuit het Daltonconcept. Inmiddels trekt dit zoveel 
leerlingen uit Julianadorp dat twee lokalen in de naburige school zijn betrokken. De 
Prinses Margrietschool profileert zich steeds meer als school met bijzondere 
aandacht voor techniek. Ook de Duynvaerder en de Kluft versterkte hun profiel. Op 
Villa Kakelbont worden de eerste stappen gezet richting de verbreding van de 



30 

internationale school. 
 
 
Samen met Den Helder 
 
In ons Koersplan geven we aan nadrukkelijk de samenwerking met de stad Den 
Helder te zoeken. We vinden het belangrijk dat ons onderwijs is verbonden aan de 
samenleving en de Helderse gemeenschap. Onze scholen werken daarom samen 
met de relevante partners in de wijk. Maar ook Meerwerf-breed hebben we 
structurele samenwerking. In 2020 zijn de volgende samenwerkingsrelaties tot stand 
gekomen: 
 

- Techniek in voortgezet onderwijs: Meerwerf is aangesloten bij de regionale 
samenwerking vanuit Sterk Techniek Onderwijs (STO). Er wordt gewerkt 
vanuit ‘de zeven werelden van techniek’. 

- Er is een bestuurlijke samenwerking gestart met de LegoWerf op 
Willemsoord. Ook hier wordt gewerkt vanuit ‘de zeven werelden van 
techniek’. 

- De Thijsseschool heeft een structurele samenwerking met de marine 
opgezet voor techniek en bewegen. 

 
 
Internationalisering 
 
Meerwerf heeft met Villa Kakelbont een school voor nieuwkomers onder haar 
beheer. Hier krijgen de kinderen die verblijven in het AZC-centrum van Den Helder 
onderwijs. Daarnaast hebben we de zogenaamde COK-klassen. In deze groepen 
zitten de kinderen die reeds een status hebben. Zij mogen een jaar lang onderwijs 
volgen op onze school, waarna zij uitstromen naar een reguliere school naar keuze. 
 
 
 
Passend onderwijs 
 
Meerwerf hecht er grote waarde aan dat ieder kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt 
die bij hem past. Daarom dragen we zorg voor een goede zorgstructuur op onze scholen en 
een bovenschools kwaliteitsbeleid. Om dit te realiseren zijn ook in 2020 de gelden die wij van 
het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland (SWV) hebben ontvangen ingezet 
vanuit onze visie op passend onderwijs. 
 
De visie op Passend Onderwijs ligt vast; alle scholen beschikken over een 
ondersteuningsprofiel en voeren dit uit. De banden met het Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs zijn goed en zijn ondersteunend aan de uitvoer van de zorg. Per leerling ontvingen 
we geld van ons SWV. Deze gelden worden volgens afspraak met het SWV gebruikt voor de 
inzet van internbegeleiders op onze scholen die regie voeren op de zorg en voor de inzet 
van onderwijsassistenten die ondersteunen bij de uitvoer van onder andere zorg 
arrangementen aan leerlingen. De volledige inzet is terug te lezen in het 
Meerjarenbestuursformatieplan en in het ondersteuningsprofiel van de scholen. 
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Meerwerf participeerde de afgelopen jaren bestuurlijk in het algemeen bestuur van het 
samenwerkingsverband. In 2020 is de nieuwe governance structuur van SWV van kracht 
gegaan. Voor het dagelijksbestuur is een directeur-bestuurder aangesteld. Alle deelnemende 
stichtingen zijn met hun bestuurder vertegenwoordigd in de nieuw opgericht Raad van 
Toezicht (RvT). De bestuurder van Meerwerf zit binnen die RvT in de remuneratiecommissie 
en vertegenwoordigt vandaaruit de werkgeversrol aan de directeur-bestuurder. 
 
Meer-begaafde leerlingen 
Alle scholen van Meerwerf maken deel uit van de scholengroepen binnen ons 
samenwerkingsverband. Twee van de drie voorzitters van de scholengroepen zijn een 
Meerwerf-directeur. 
Het SWV faciliteert voorzieningen voor de meer-begaafde leerlingen. Op een van de 
Meerwerf scholen is een zogenaamde Plusgroep, waar kinderen van verschillende scholen 
in de wijk een dagdeel per week bijeenkomen. Vanuit de middelen voor passendonderwijs is 
in Julianadorp de voorziening Eureka al enkele jaren actief. Kinderen met een daarvoor 
benodigde toelaatbaarheidsverklaring volgen daar permanent onderwijs. Meerwerf heeft in 
2020 geen leerlingen hiernaartoe verwezen. 
 
Taalondersteuning 
Het Samenwerkingsverband faciliteert taalgroepen voor kinderen die extra ondersteuning 
nodig hebben. Op verschillende Meerwerf-scholen zijn deze groepen al meerdere jaren van 
kracht. 
 
 
Sociale veiligheid 
 
Op onze scholen bewaken we de fysieke en sociale veiligheid. Dit doen we middels een 
jaarlijkse veiligheidsmonitor. De scholen analyseren deze gegevens en passen waar nodig 
het handelen aan. Alle scholen van Meerwerf voldoen aan de eisen, die gesteld worden aan 
de sociaal emotionele ontwikkeling. 
 

Achterstandenbeleid  
 
Bij Meerwerf willen we dat alle leerlingen die vallen onder de noemer ‘achterstandsleerling’ 
kunnen profiteren van de extra middelen die we hiervoor ontvangen. De gelden die voor de 
bestrijding van achterstanden bij ons binnen komen worden dan ook verdeeld volgens de 
spreideng van deze leerlingen. Afhankelijk van de hoeveelheid achterstandsleerlingen op 
school ontvangt een school extra formatie waarmee de groepen verkleind kunnen worden. 
We gaan ervan uit dat in kleine groepen leerkrachten meer aandacht en betere zorg kunnen 
verlenen. De hoeveelheid geld die de scholen hiervoor ontvangen staat beschreven in het 
Meerjarenbestuursformatieplan. Hierbij wordt ook de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad betrokken.  

Vanaf 2020 is de bekostiging van achterstandsgelden veranderd. Door de overheid is een 
herverdelingsmaatregel toegepast. De totale som achterstandsgeld is landelijk hetzelfde 
gebleven. Schoolbesturen ontvangen echter individueel een ander bedrag. Voor Meerwerf 
pakt dit ongunstig uit. Over een periode van vier jaar zullen wij ca. E 260.000 minder 
inkomsten ontvangen. De afbouw vindt plaats in stappen van E 65.000. We zullen voor de 
aankomende jaren bij het opstellen van het bestuursformatieplan steeds kijken op welke 
wijze we de achterstandsmiddelen het beste kunnen verdelen binnen Meerwerf, zodat we 
blijven voldoen aan onze wens met kleine klassen een maximale begeleiding van alle 
leerlingen te realiseren en de juiste ondersteuning kunnen bieden aan de 



32 

doelgroepleerlingen. 
 

Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die we signaleren  
 
Verreweg de belangrijkste ontwikkeling die we zien betreft de gevolgen die we 
ervaren ten gevolge van Corona. In de media wordt veel gesproken over 
achterstanden. Dit zou gelden als we korte tijd met Corona te maken gehad zouden 
hebben. Inmiddels is Corona zo lang in ons onderwijs en de verwachting is dat dit 
voorlopig nog zo blijft. Bij Meerwerf spreken we daarom niet meer van 
‘achterstanden door Corona’, maar van ‘gevolgen van Corona’.  
We vinden het belangrijk dat onze kinderen, ouders en medewerkers vertrouwen in 
de toekomst houden en steun krijgen bij het opstellen van eventuele herstel 
programma’s en het maken van de juiste keuzes voor het leerstof aanbod. We 
zullen hiervoor een Meerwerf Masterplan maken. Een plan voor Herstel en 
Perspectief dat richting geeft voor kinderen, medewerkers en ouders. 
 
Een andere ontwikkeling die in 2021 zal voortzetten is de IKC-ontwikkeling. De 
subsidie die we in 2020 hebben ontvangen zullen we in 2021 inzetten om het 
Meerwerf Raamwerk voor IKC te ontwikkelen, zodat de huidige IKC’s hun kwaliteit 
en identiteit kunnen borgen en scholen die dezelfde stappen willen zetten 
ondersteund worden. 
 
In Julianadorp willen we werken aan een gemeenschappelijk en ambitieuze visie 
waaruit alle organisaties werken aan leren, zowel formeel als informeel. Meerwerf, 
Scholen aan Zee en SKDH/4YT hebben een aanzet gegeven voor de ontwikkeling 
van die visie. Het Helders Perspectief heeft een subsidie verleend waarmee een 
Kwartiermaker is aangesteld, Chris Cigaloff, die de visie in het gebied met alle 
betrokken partijen gaat ontwikkelen.  
 
In de eerste maanden van 2021 moet het COA een besluit nemen voor de toekomst 
van het terrein aan de Nieuweweg. Als COA hier wil blijven dan moeten nieuwbouw 
ontwikkeld worden. Deze keuze kan grote gevolgen hebben voor onze internationale 
school Villa Kakelbont. Vertrek van COA zal de school flink raken. Als besloten 
wordt voor langere tijd in Den helder te blijven dan biedt dit veel nieuwe kansen voor 
de school. 
 
We zien op verschillende scholen dat er een grotere zorgvraag wordt gesteld. 
Problemen in gezinnen en wijken druppelen ook onze scholen in. Onze leerkrachten 
zijn betrokken bij hun kinderen en ouders en besteden daarom veel aandacht aan 
hun welzijn. De slagkracht van de school is echter zeer beperkt. We zullen meer de 
samenwerking gaan zoeken met zorgaanbieders die verbonden kunnen worden aan 
onze scholen, waar nodig. Dit zodat de school haar signalerende taak kan 
voortzetten, maar de uitvoerende taak kan overdragen aan zorgprofessionals en zelf 
weer volledig kan focussen op de onderwijskundige taak. 
 
 
 



33 

CORONA 
 
Een belangrijk thema is 2020 was de aanwezigheid van Corona in ons onderwijs. 
Op 15 maart 2020 verzamelde het bestuur, de directeuren en de 
beleidsmedewerkers van Meerwerf op het bestuurskantoor. De verwachting was dat 
die dag bekend zou worden dat de scholen dicht zouden gaan. Wat inderdaad 
gebeurde. Wat niemand ooit voor mogelijk had gehouden was opeens realiteit. Al 
onze scholen waren dicht en de kinderen zaten thuis. 
 
Bij Meerwerf waren we er gelijk van overtuigd dat we voorlangere tijd met Corona en 
de gevolgen daarvan te maken zouden hebben. We hebben daarom gelijk ingezet 
op een infrastructuur waarmee we de continuïteit en stabiliteit voor langere periode 
in een onzekere wereld zouden kunnen borgen. Daarvoor zijn de volgende 
initiatieven uitgezet: 
 

- Een Crisisteam (CT): het CT van Meerwerf volgt de aanwijzingen van de 
overheid op de voet en adviseert het bestuur en de scholen omtrent de te 
nemen maatregelen.  
 

- Een Onderwijsteam (OT): het OT houdt vinger aan de pols ten aanzien van 
de voortgang van het onderwijs. Zij zorgt ervoor dat de scholen in beeld 
hebben welk onderwijsaanbod is gemist door de lock-down en adviseert 
omtrent het te geven afstandsonderwijs. 
 

- Keuze voor digitale middelen: er zijn direct centrale keuzes gemaakt ten 
aanzien van het gebruik van digitale middelen. Dit om wildgroei en 
versnippering te voorkomen. Tevens kunnen we door het maken van 
centrale keuzes de juiste ondersteuning bieden en kunnen in tijden van 
afstandsonderwijs leerkrachten elkaars werk overnemen, ook als ze niet op 
dezelfde school werken. 
 

- Inrichting van ondersteuningsplatvormen: in onze Google omgeving zijn van 
meet af aan gemeenschappelijke drives ingericht waar kennis en ervaringen 
worden gedeeld.  
 

- Een vaste communicatielijn: vanuit het bestuur zijn de centrale afspraken de 
Coronamaatregelen naar ouders en medewerkers gecommuniceerd. De 
scholen informeren daarna de school-specifieke afspraken en invullingen. 
 

- Morele ondersteuning: er zijn gedurende het jaar regelmatig extra tekenen 
van waardering naar de medewerkers, kinderen en ouders gegaan. Soms 
vanuit bestuur, soms vanuit de scholen. Dit variërend van berichten, chocola 
of attenties. Ook zijn ouders en medewerkers regelmatig bevraagd input te 
geven waarmee we ons aanbod en werkwijze kunnen bijsturen. 
 

- Formele lijnen: zowel de GMR als de RvT zijn betrokken gebleven bij de 
voortgang van het onderwijs en de gevolgen van Corona. 
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Al vrij snel is in Den Helder ook de samenwerking tussen de verschillende 
stichtingen van onderwijs en opvang goed op gang gekomen. Haast wekelijks was 
er bestuurlijk overleg tussen de bestuurders van basisonderwijs, voortgezet 
onderwijs, kinderopvang, de wethouder en de gemeentelijke beleidsmedewerkers. 
Hierdoor hebben we in Den Helder een stabiele en duidelijk invulling kunnen geven 
aan de geldende maatregelen en was er voor ouders en medewerkers minimale 
onrust en onduidelijkheid. 
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2.2 Personeel & professionalisering 
 
Kwalitatief goed personeel is een voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. 
Professionalisering is daarbij een kernbegrip. Via de gesprekkencyclus sturen de directeuren 
op de professionalisering van leraren. De schotten, die tot nu toe aangebracht waren tussen 
de diverse geldstromen t.b.v. professionalisering, zijn weggehaald. In 2019 is geconstateerd 
dat een groot deel van de beleidsstukken op het gebeid van personeelsbeleid erg gedateerd 
zijn en dat actualisatie wenselijk is. 
 
In 2020 hebben we een start gemaakt met de beleidsscan. Aan de hand van een nieuwe 
personeelsmedewerker is een planning gemaakt het gedateerde personeelsbeleid 
stapsgewijs te actualiseren. Onderstaand staat beschreven welke zaken op 
personeelsgebied zijn opgepakt in 2020. 
 
 
Nieuwe CAO 
Eind 2019 hebben bonden en werkgevers een nieuwe CAO voor het PO ondertekend. Deze 
is per 1 januari 2020 ingegaan. Dit met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2019. De 
belangrijkste punten uit deze CAO waren: 
 
Salarisverhoging voor alle medewerkers in het primair onderwijs 
 

- Alle medewerkers in het primair onderwijs krijgen een generieke marktconforme 
salarisverhoging van 4,5% per 1 januari 2020.  

- Alle medewerkers krijgen in februari 2020 een eenmalige uitkering van 33% van hun 
nieuwe maandsalaris van januari 2020.  

- Vanuit het convenant Aanpak lerarentekort (150 miljoen) krijgen alle medewerkers 
daarnaast een eenmalige uitkering van 875 euro naar rato van de werktijdfactor en 
de diensttijd in januari 2020.  

 
Positie en beloning van schooldirecteuren  
 

- Iedere werkgever heroverweegt zijn functiegebouw voor de leidinggevende functies 
uiterlijk per 1 augustus 2020.  

- Dat betekent dat verouderde functiebeschrijvingen worden geactualiseerd en nieuwe 
salaristabellen voor directeuren en adjuncten worden ingevoerd.  

- Er zijn voorbeeldbeschrijvingen beschikbaar, maar schoolbesturen kunnen ook hun 
eigen beschrijvingen (laten) maken.  

- Iedere directeur en adjunct-directeur krijgt hierdoor een salaris dat (met 
gebruikmaking van functiewaardering) gebaseerd is op de taken, rollen, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden die bij zijn functie horen.  

- De directeurentoeslag is ingebouwd in de salarisschalen.  
- Schoolbesturen geven vanuit hun werkgeversverantwoordelijkheid invulling aan de 

positie van de directeuren.  
 

Positie en beloning van onderwijsondersteunend personeel (OOP)  
 

- Iedere werkgever heroverweegt zijn functiegebouw voor de ondersteunende functies 
uiterlijk per 1 augustus 2020.  

- Dit betekent dat verouderde functiebeschrijvingen worden geactualiseerd.  
- Er zijn nieuwe voorbeeldfuncties beschikbaar met een bijbehorende inschaling.  
- Er zijn voorbeeldbeschrijvingen beschikbaar, maar schoolbesturen kunnen ook hun 

eigen beschrijvingen (laten) maken.  
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- Op basis van actuele functiebeschrijvingen krijgt het onderwijsondersteunende 
personeel een salaris dat past bij het werk in de praktijk.  

 
 
Vernieuwing cao  
 

- Verschillende hoofdstukken van de cao zijn herschreven, zodat ze beter passen bij 
de huidige arbeidsverhoudingen. Het doel is vooral om te komen tot een compacte, 
begrijpelijke cao zonder complexe en overbodige bepalingen. De hoofdstukken 5, 6, 
7 en 9 zijn herschreven. Op diverse punten is de mogelijkheid gecreëerd voor eigen 
beleid en eigen afspraken met de PGMR. Dat past beter bij het streven om 
verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen, zoals is afgesproken in de 
Code Goed Bestuur primair onderwijs.  
 

Van-werk-naar-werk en transitievergoeding  
 

- Bij een voorzien probleem met de formatie (in UWV-termen: er dreigt ontslag op 
bedrijfseconomische gronden), vindt altijd overleg plaats met vakbonden.  

- In dit overleg maakt de werkgever met bonden afspraken over: vrijwillig vertrek, 
boventallig verklaring (wie is er boventallig?), duur van het sociaal plan (dus niet 
meer standaard 2 jaar), te nemen maatregelen voor van-werk-naar-werk- begeleiding 
en maatregelen ter bevordering van uitstroom uit werkloosheid (naar werk).  

- Als het probleem cijfermatig niet zo groot is, neemt slechts een deel van de 
vakbonden deel aan het overleg.  

- Ontslagbeleid en werkgelegenheidsbeleid vervallen.  
- De transitievergoeding bij ontslag op bedrijfseconomische gronden komt te vervallen.  

 
Professionalisering  
 

- Werknemer en werkgever voeren overleg over professionalisering van de werknemer.  
- Het onderwijsgevend personeel en het onderwijsondersteunend personeel hebben 

naar rato van de werktijdfactor recht op een individueel professionaliseringsbudget 
van € 500,- per jaar en 2 uren per werkweek. Met het convenant Aanpak 
lerarentekort in het funderend onderwijs is extra incidenteel geld beschikbaar 
gekomen voor individuele scholingsrechten. Op basis hiervan wordt het budget voor 
de jaren 2020 en 2021 twee verhoogd met € 100,-, naar rato van de werktijdfactor.  

- De werknemer bepaalt na overleg met de werkgever waaraan het budget wordt 
besteed.  

- Scholen kunnen nog steeds op teamniveau afspraken maken over 
professionalisering, maar de werknemer kan nu individueel over het budget 
beschikken.  
 

Openbaar onderwijs  
- De teksten van de cao worden aangepast naar aanleiding van de Wet normalisering 

rechtspositie ambtenaren en er zijn afspraken gemaakt over overgangsrecht.  
 
 
Meerwerf heeft de aanpassingen van de nieuwe CAO verwerkt binnen de organisatie. Zo 
heeft iedereen per 1 januari een arbeidsovereenkomst ontvangen en is de ‘acte van 
aanstelling’ vervallen. Dit voortkomend uit de Wet Normalisering Rechtspositie. 
De loonmaatregelen zijn in gevoerd en er is geanticipeerd op de nieuwe regels rond de 
transitievergoeding. 
Onderstaand zijn nog een aantal punten voortkomend uit het personeelsbeleid en de CAO 
nader belicht. 



37 

 
 
Het functieboek 
 
Het functieboek stond al lange tijd op de lijst om geheel te vervangen. Niet alleen 
was het erg gedateerd, ook ging in 2020 zoals hierboven beschreven een nieuwe 
CAO-PO van kracht, met daarin een flink aantal nieuw functies. Het functieboek is 
volledig geactualiseerd en na advies van directeuren en instemming van de GMR 
opnieuw door bestuur vastgesteld. Tevens is vast gelegd het functieboek jaarlijks te 
evalueren en waar nodig bij te stellen. Dit om grote afwijkingen zoals nu ontstaan 
zijn in de toekomst te voorkomen. 
 
 
Verzuim  
 
Meerwerf maakt gebruik van het Vervangingsfonds. We hebben de variant waarin de eerste 
twee weken van verzuim voor rekening van het schoolbestuur zijn. Daarna is het verzuim 
declarabel, waarbij we ongeveer 70% van de gemaakte kosten vergoed krijgen. Naast de 
maandelijkse bijdrage van ca. € 20.000,- aan het VervangingsFonds maken we dus ook nog 
kosten aan de feitelijke vervanging. 
Meerwerf heeft in 2017 voor deze variant gekozen. Destijds is tevens afgesproken deze 
keuze na vier jaar te evalueren. Eind 2020 is een start gemaakt van die evaluatie. Een 
lastigheid daarbij is dat 2020 een verre van ‘normaal’ jaar was, waardoor het moeilijk is 
conclusies te trekken. Omdat we op dit moment meer geld uit het VervanginfsFonds krijgen 
dan we betalen is er geen acute nood en zullen we de evaluatie ook in 2021 voortzetten. 
 
Meerwerf monitort het verzuim van de medewerkers. We gebruiken hiervoor het systeem 
van Raet. Elk kwartaal rapporteert het bestuur deze cijfers aan de RvT. 
In 2020, het jaar dat we veel te maken hebben gehad met Corona, heeft het verzuim onze 
bijzondere aandacht gehad. Doordat wegens Corona soms andere regels voor verzuim en 
vervanging zijn gaan gelden bij het vervangingsfonds, zijn ook andere oplossingen gezocht. 
De zorg was dat het verzuim gedurende de periode met Corona enorm zou oplopen. Het is 
ons echter gelukt dit op niveau te houden. Na een aanvankelijk vrij hoog verzuimcijfer in de 
eerste maanden van 2020 is het verzuim gedaald. Dit komt vooral door een aantal langdurig 
zieken die later uit dienst zijn gegaan. 
 
 
Onderstaand zijn de verzuimcijfers over 2020 weergegeven: 
 

Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

8.39 % 8.03 % 6.43 % 6.62 % 7.25 % 5.97 % 4.82 % 5.01 % 6,1% 6,3% 6,7% 
 

 5% 

 
Gemiddeld lag het verzuim bij Meerwerf in 2020 op 6.62%. In onze kwartaalrapportages 
maken we onderscheid tussen kort, midden en lang verzuim. In de onderstaande tabel is dit 
voor het volledige kalender jaar weergegeven. 
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Kort verzuim 
1-7 dagen 

Middellang verzuim 
8-42 dagen 

Lang verzuim 
> 42 dagen 

Extra Lang 

verzuim 
>365 dagen 

Totaal 

0,47% 0,72% 4,59% 0,83% 6,62% 

 
 
Mediwerk 
 
In 2019 zijn we over gestapt op Mediwerk als bedrijfsarts. In 2020 hebben zij ons 
begeleid in het opbouwen van deskundigheid om het verzuim laag te krijgen en te 
houden. Mediwerk heeft voor ons met name ook de informatievoorziening naar de 
medewerkers verbeterd. Ook is in 2020 de afstemming tussen directeur, arts en 
medewerker sterk verbeterd. 
 
 
Herwaardering onderwijsondersteuners en directeuren  
 
Een belangrijk traject voortkomend uit de nieuw afgespoten CAO de herwaardering van de functies 
voor ondersteuners en directieleden. In het herzien van het functieboek hebben we de nieuwe functies 
opgenomen. Voor de zomervakantie is het gelukt de herwaardering van de onderwijsassistenten 
kunnen afronden. Voor het traject van de directiefuncties hebben we gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid te verlengen tot november. 
Bureau IJK heeft voor Meerwerf individuele gesprekken gevoerd met de directieleden en het bestuur. 
Dit om een zo onafhankelijk mogelijk advies richting bestuur te krijgen. Na afronding hebben vier 
directeuren gebruik gemaakt van de mogelijkheid bezwaar te maken tegen hun functiewaardering. Dit 
bezwaar is behandeld door de vooraf ingestelde externe bezwaar commissie en is voor alle vier de 
gevallen afgewezen. 
 
 
Opleiden in de school (Oplis) en Leraren in Opleidi ng (LIO) 
 
Meerwerf staat in nauw contact met Inholland en het ROC Kop van Noord-Holland. Meerwerf 
draagt veel bij in het bieden van leerwerkplekken en (onbetaalde) stageplekken. In het eerste 
half jaar van 2020 heeft er één betaalde LIO gewerkt bij Meerwerf, die aan het einde van zijn 
LIO ook in dienst is gekomen. In het tweede gedeelte van 2020 zijn twee LIO-plekken 
beschikbaar gesteld en ook deze zijn ingevuld.  
Onze Oplis-coördinatoren hebben de afgesproken begeleiding aan studenten en 
begeleiders geboden. De centrale bijeenkomsten voor de startende leerkrachten zijn 
online gehouden, omdat de Coronamaatregelen niet toestonden dat men in groepen 
bijeen zou komen. 
 
 
Aanpak werkdruk  
 
Op 9 februari 2018 sloten het kabinet, de vakbonden en de PO-Raad het werkdrukakkoord. 
Het ministerie heeft voor elke leerling €155 ter beschikking gesteld (peildatum: 1 oktober 
2017). De aankomende jaren wordt dit bedrag verhoogd tot € 285 per leerling. Hiervoor 
wordt door het ministerie eerst een tussenevaluatie uitgevoerd. Voor deze evaluatie wordt 
onder andere gekeken naar de verantwoording. Het is dus erg belangrijk dat de scholen de 
inzet goed evalueren. De volledige verantwoording wordt gedaan door het bestuur in dit 
jaarverslag. 
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Hoewel de scholen een grote rol spelen bij de besteding van de gelden staan de besturen 
niet buitenspel. Zo is het bestuur verantwoordelijk erop toe te zien dat het geld wordt ingezet 
in samenhang met andere prioriteiten en opdrachten. Dat kan bijvoorbeeld krimp of terugloop 
van leerlingaantallen zijn of juist ontwikkelambities.  
 
Bij Meerwerf is in 2020 op de volgende wijze met de werkdrukgelden omgegaan: 
 
1. Het proces 
 
Informatievoorziening 
De scholen zijn via de schooldirecteuren geïnformeerd over werkdrukgelden door het 
bestuur en de beleidsmedewerker P&O. Hierbij is gebruik gemaakt van de informatie die is 
gegeven vanuit het ministerie, aangevuld met informatie van de onderwijsbonden en de PO-
Raad. Er is gebruik gemaakt van brochures en factsheets. 
Vanuit financiën is aan de scholen aangegeven hoeveel geld er per school beschikbaar is. 
 
Het schoolgesprek 
De teams hebben op school onder leiding van de directie het gesprek gevoerd over de 
werkdruk. Besproken is wat als werkdruk verhogend wordt ervaren welke mogelijkheden 
worden gezien deze te verlagen. Het doel van het gesprek is niet alleen de werkdruk in kaart 
te brengen, maar ook om het eigenaarschap van de werkdrukproblematiek bij de 
leerkrachten te krijgen. 
 
Het bestedingsplan 
Elke school heeft met de opbrengsten uit het werkdrukgesprek het bestedingsplan 
opgesteld. Dit is gedaan in het aangeleverde format. In het bestedingsplan staat beschreven  
- hoe de inzet van de middelen zal gebeuren 
- wat de school wil bereiken 
- hoe wordt geëvalueerd of het gewenste doel is bereikt. 
Het bestedingsplan is ter instemming aangeboden aan de school MR-en en aan de 
beleidsmedewerker P&O. Na akkoord van de bestuurder zijn de gelden ter beschikking 
gesteld.  
 
Evaluatie 
Aan het einde van het schooljaar heeft het bestuur in overleg met de GMR een enquête 
uitgezet over het proces van besteding van de werkdrukmiddelen. Hierin is onder andere 
gevraagd hoe de betrokkenheid is ervaren, welke verwachtingen er zijn en of het proces 
conform de afspraken is verlopen. 
 
2. De inzet 
In schooljaar 2020-2021 zijn de werkdrukgelden op onze scholen als volgt ingezet: 
 
Verkleinen van de groepen.  
Hoewel de groepsgrootte niet direct de meest bepalende factor is bij werkdruk wordt een 
grotere groep wel gezien als een omstandigheid die meer werk met zich meebrengt. In het 
verleden werd bij Meerwerf vanuit de algemene reserves en middelen voor de 
bedrijfsvoering extra geïnvesteerd in kleinere groepen. Dit kan en wordt niet meer gedaan. 
Op enkele scholen (met name de kleinere scholen) is in overleg met het bestuur het 
volledige bedrag aan werkdrukgelden ingezet om meer groepen te maken dan zonder deze 
gelden mogelijk zou zijn. Hierdoor is bijvoorbeeld voorkomen dat op de Tuindorpschool en 
de Thijsschool grote combinatiegroepen zouden ontstaan. De inzet past binnen de richtlijnen 
van het ministerie. 
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Ondersteunend personeel 
Op verschillende scholen is het geld ingezet om ondersteuners in te zetten. Dit is gedan door 
middels onderwijsassistenten grote groepen te ondersteunen of leerkrachten te assisteren. 
Het budget is gebruikt om conciërges en administratie in te zetten. Ook zijn op sommige 
scholen externe vakdocenten voor gymnastiek ingekocht. 
 
ICT middelen 
Op enkele scholen is het budget voor werkdrukgeld gebruikt om ICT middelen aan te 
schaffen die het werk van de leerkracht ondersteunen. Zo zijn laptops aangeschaft voor 
individueel werk en software, zoals Snappet om kinderen adaptief onderwijs aan te bieden 
en de administratielast van de leerkracht te verlagen. 
 
3. Verantwoording 
Aan het eind van schooljaar 2020-2021 maken de scholen een verantwoording. Deze 
bestaat uit de evaluatie van de inzet van middelen en het effect dat dit heeft gehad op de 
ervaring van werkdruk. Het bestuur gebruikt deze evaluaties bij de verantwoording in het 
jaarverslag.  
 
In 2020 is door alle team gekozen de gelden voor werkdrukvermindering in te zetten in 
personeel. Er is behoefte aan zoveel mogelijk handen in de klas. In de financiële paragraaf 
zijn de cijfers verwerkt. In onderstaande tabel zijn de uitgaven alvast aangegeven: 
 

 

 
Prestatiebox gelden 
 
De gelden van de Prestatiebox worden door het ministerie toegekend via het P&A budget. 
Meerwerf kent deze echter toe aan de scholen. Ze zijn bestemd om door de scholen te 
worden ingezet voor het realiseren van de doelen uit het Bestuursakkoord (2014) en het 
Strategisch Beleidsplan 2024. Dit kan door het budget toe te voegen aan de formatie of te 
besteden in geld. In 2020 hebben alle scholen ervoor gekozen hun deel in te zetten in de 
formatie. Door het maken van kleinere groepen of de inzet van onderwijsassistenten en 
expertleerkrachten werken zij aan de gestelde doelen. Het totaalbudget aan prestatiebox 
gelden was in 2020 ongeveer E 300.000. 
 
 
Inzet WSW-Personeel als algemene medewerkers 
 
Op basis van detacheringsovereenkomsten is wsw-personeel (wet werk en zekerheid) van 
de gemeente via Pro Schoon (voormalig Noorderkwartier NV) in onze scholen werkzaam als 
algemeen medewerker. 
Deze algemeen medewerkers maken schoon, maar combineren deze werkzaamheden met 
lichte conciërge activiteiten. Ze spelen ook een belangrijke rol met betrekking tot de sociale 
veiligheid binnen de scholen: ze zijn de ‘ogen en oren’ binnen de school op het moment dat 
al het onderwijspersoneel in de klaslokalen of elders met leerlingen aan het werk is. 
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Medewerkers die op basis van de wsw werkzaam zijn hebben bijzondere talenten. Deze 
talenten maken hen zeer geschikt om de hen toegewezen rollen binnen de scholen te 
vervullen. 
 
Omdat men onder schooltijd de werkzaamheden verricht, zijn de betreffende medewerkers 
ook beter in staat om in te spelen op de steeds wisselende schoonmaakbehoefte binnen het 
schoolgebouw. Schoonmaak- en beheerstechnisch is dit een groot voordeel. Een groot 
voordeel is ook dat het schoonmaakwerk voor kinderen uit de anonimiteit wordt gehaald: het 
ordentelijk houden van het schoolgebouw ‘krijgt een gezicht’. Dit leidt ertoe dat kinderen er 
gemakkelijker toe kunnen worden gestimuleerd zich verantwoordelijk te voelen voor een 
goed gebruik van het schoolgebouw (pedagogische doelstelling). 
 
We zijn er trots op dat we door middel van dit project wsw-personeel van de gemeente Den 
Helder een goede werkplek kunnen geven. 
 
 
EFK Servicehuis 
 
De personele en financiële administratie wordt zoveel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd. 
Gezien de kleinschaligheid van ons bestuurskantoor en om onverantwoorde risico’s uit te 
sluiten, is met het Servicehuis in Alkmaar een overeenkomst aangegaan, waarbij de 
salarisadministratie bij dit kantoor is ondergebracht. De personele administratie wordt 
grotendeels door het bestuurskantoor uitgevoerd, waarbij het Servicehuis als ‘achtervang’ 
dient bij onverhoopte calamiteiten, zoals langdurige ziekte bij medewerkers op het 
bestuurskantoor. Het merendeel van het personeelsbeleid - waaronder HRM - wordt 
uitgevoerd door de ‘eigen’ beleidsmedewerker personeel. Bij uiterst complexe zaken op dit 
gebied, laten wij ons ondersteunen door een externe senior HRM adviseur. De financiële 
administratie wordt grotendeels in eigen beheer uitgevoerd.  
 
 
Educanet 
 
Tot grote tevredenheid van alle partijen, maken wij al sinds de opkomst van computers in de 
scholen, gebruik van de diensten van Educanet, bij het ondersteunen van de scholen en het 
bestuurskantoor op het gebied van ICT. Tot op heden zijn de medewerkers van Educanet in 
dienst van Sarkon.  
De keuze voor Educanet is niet toevallig. Meerwerf en Sarkon werken op het gebied van ICT 
nauw samen. Onze ICT-ers hebben nauw contact en werken samen om zowel de scholen 
van Meerwerf als die van Sarkon optimaal te begeleiden. Waar kan gebruiken Meerwerf en 
Sarkon dezelfde systemen. Hierdoor weken we effectief en efficiënt en delen we kennis en 
vaardigheden. Zo werken we bewust met één toezichthouder voor de AVG, 
 
 
Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) 
 
Zoals hierboven aangegeven werkt Meerwerf samen met Sarkon met een toezichthouder 
voor de AVG, Jan Kramer van Kramer Solutions. Deze geeft ieder kwartaal een rapportage 
van zijn bevindingen en stelt het AVG-jaarverslag op. In dit jaarverslag staat beschreven dat 
Meerwerf op niveau 6 op een schaal van 7 zit voor wat betreft het niveau van volwassenheid 
van privacy. Er wordt voldaan aan de voorwaarden voor gegevens bescherming en gebruik. 
Gegevens worden voor de vastgestelde termijnen bewaard. Ook is er veel aandacht voor het 
bewustzijn ten aanzien van het gebruik en de bescherming van data. Meerwerf voldoet aan 
de eisen die de AVG stelt. 
 
 



42 

Bedrijfshulpverlening 
 
De bedrijfshulpverlening bestaat grotendeels uit twee elementen: 
 

- Leraren en directieleden moeten voldoende zijn toegerust om adequate hulp te 
verlenen in het geval zich onverhoopt ongelukken voordoen. Iedere school dient 
daarvoor over voldoende gecertificeerde bedrijfshulpverleners te beschikken. Deze 
bedrijfshulpverleners worden volgens een vastgesteld schema geschoold en 
getraind. 

- Iedere school houdt jaarlijks ontruimingsoefeningen. Minimaal éénmaal per jaar vindt 
deze oefening plaats onder regie van een gespecialiseerd bedrijf. De 
bedrijfshulpverleners worden geschoold en getraind in het ontruimen van de school 
en het blussen van branden. 

 
Voor beide onderdelen maken wij gebruik van de deskundigheid en de begeleiding van het 
bedrijf VSK te Den Helder. 
 
 
Beleid ten aanzien van eigen wachtgelders 
 
Maatschappelijk zien we een oplopend tekort aan personeel werkend in het onderwijs. In de 
eerste plaats signaleren wij een lerarentekort. Daarnaast zien wij ook een krapte ontstaan 
voor leidinggevenden. Ook bij Meerwerf zien we deze tendens terug. Dit maakt dat het 
aantal mensen dat voor ontslag in aanmerking komt beperkt is. Ook is het in 2020 niet nodig 
geweest medewerkers in het risicodragende deel van de formatie (RDDF) te zetten. 
 
Mocht het echter wel zo zijn dat medewerkers van Meerwerf uit dienst treden dan wordt 
gehandeld volgens de regels die het Participatiefonds hiervoor aan ons voorschrijft. 
Vacatures die ontstaan worden als eerste aan onze eigen wachtgelders aangeboden.  
 
In 2020 zijn werknemers uitdienst getreden welke een uitkering hebben aangevraagd. In al 
deze gevallen is in overleg met het Participatiefonds gehandeld. De verwachting is dat de 
uitkeringen van deze personen niet ten laste van onze organisatie zullen vallen. 
 
 
Beleid ten aanzien van ontslaguitkeringen 
 
Wanneer medewerkers voor ontslag in aanmerking komen vindt afstemming met het 
Participatiefonds (PF) en het UWV plaatst. Vanuit het PF volgt de zogenaamde 
‘instroomtoets’ waarmee de grond van ontslag wordt getoetst. Wanneer de uitkomst van 
deze toets laat zien dat Meerwerf zich voldoende heeft ingespannen en het ontslag 
onvermijdbaar was, dan komen de uitkeringskosten die voortvloeien uit het ontslag ten laste 
van het PF.  
In 2020 is in al onze casussen waarvoor de toets is uitgevoerd gebleken dat Meerwerf juist 
heeft gehandeld.  
 
 
Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s - subsidie 
 
In de zomer van 2020 heeft het ministerie gelden voor Inhaal- en 
Ondersteuningsprogramma’s (IHEOP) ter beschikking gesteld. Meerwerf heeft deze 
subsidie direct aangevraagd om in de zomervakantie middels een Zomerschool de 
eerste gevolgen van Corona te bestrijden. We zagen dat een deel van onze 
kinderen kwetsbaar was geworden, omdat ze na een lage periode van wisselend 
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onderwijs ook nog eens zes weken vakantie hadden. We wilden juist hen met een 
goed gevoel en voldoende zelfvertrouwen het nieuwe schooljaar laten beginnen. 
Zes van onze zeven brinnummers vallen in de 20% groep. Daardoor hebben voor 
relatief veel leerlingen een aanvraag kunnen doen. Voor 290 leerlingen is een totaal 
bedrag van ruim € 260.000 toegekend. 
57 Leerlingen hebben deelgenomen aan de Zomerschool die we met 4YoungTalent 
hebben georganiseerd. Zij hebben in tien dagen minimaal 30 uur extra 
onderwijsbegeleiding ontvangen. 
De overige leerlingen waar de subsidie voor is aangevraagd is vanaf het begin van 
het schooljaar extra begeleid in de eigen school. Zij hebben aanvullend op het 
reguliere programma minimaal 30 uur extra begeleiding ontvangen van onze 
leerkrachten, gericht op het wegwerken van achterstanden. 
De uitgave periode is door het ministerie verlengd. Meerwerf heeft hier gebruik van 
gemaakt. In de financiële cijfers in hoofdstuk drie is met model G1 de financiële 
uitgave verantwoord. 
 
 
Strategisch Personeelsbeleid  
 
Bij Meerwerf vinden we het belangrijk dat we voldoende, maar vooral ook goed 
personeel in dienst hebben. Daarbij willen we ook dat de juiste mensen, met de 
juiste kwaliteiten op de juiste plek zitten. 
Onze HRM-afdeling monitort onze personeelsopbouw. Daarbij kijken hoe ons 
huidige personeel is opgebouwd en welke behoefte er in de toekomst is. De 
afgelopen jaren is veel aandacht uitgegaan naar de werving van nieuw personeel en 
het behoudt van het huidige personeel. Op dit moment zien we dat er een gunstige 
beeldvorming rond Meerwerf bestaat, waardoor we voldoende reacties krijgen op 
vacatures en zelfs regelmatig opensollicitaties van goed personeel dat wil 
overstappen naar Meerwerf. Hierdoor kunnen we meer aandacht besteden aan de 
kwaliteit van instroom. 
Een uitzondering hierop betreft het inval werk. We zien een laag animo voor 
invalbanen. Het kost ons moeite voldoende invallers te voor korte vervanging te 
vinden en ook de vervangingspool komt moeilijk vol. 
Onderwerpen die in het kader van strategisch personeelsbeleid aandacht hebben: 
 

- Vervangingsreserve: er wordt meer jaren vooruitgekeken naar het natuurlijk 
verloop van ons personeelsbestand en de behoefte die ontstaat vanuit het 
leerlingenverloop. 

- Opleiden: we vinden het belangrijk om ook zelf nieuw personeel op te leiden. 
Daarom werken we met schoolopleiders en LIO-ers. Waar kan investeren we 
in het behoudt van deze medewerkers. 

- Kweekvijvers: voor de functiegroepen leidinggevenden en intern begeleiders 
werken we met een kweekvijver. 

- Mobiliteit: jaarlijks ontvangen onze medewerkers de loopbaanbrief, waarin zij 
hun toekomst wensen kunnen aangeven. Zo zorgen we dat de juiste talenten 
op de juiste plek zitten en medewerkers tevreden zijn over hun werkplek. 
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- Samenwerking: Meerwerf heeft samenwerking met de andere 
onderwijsbesturen in Den Helder op het gebied van personeel. Samen 
trekken we op om voldoende leerkrachten naar de Noord Kop te halen. 

- Diversiteit: we vinden het belangrijk dat ons personeelsbestand een 
afspiegeling is van de maatschappij. Dat is op dit moment niet zo. Er werken 
onvoldoende mannen en de (zichtbare) culturele diversiteit is onvoldoende. 
Omdat de groei hiervan ook start bij het opleiden hebben we hier contacten 
over met de Pabo. 

 
Onderstaand is onze personeelsopbouw in 2020 weergegeven (Bron: Raet) 
 

Aantal medewerkers in dienst 177 

Aantal mannen 33 

Aantal vrouwen 144 

Aantal FTE totaal 126 

Aantal FTE in vervangingspool 3 

 
 

 

 
 
 

19%

81%

Man-Vouw verdeling 

binnen Meerwerf

Man

Vrouw

29%

28%
21%

18%
4%

Leeftijdsverdeling

> 35 jaar

35 - 45 jaar

45 - 55 jaar

55 - 65 jaar

65+

Bestuurder en Staf

Directie

OP + IB

OOP

LIO

0 20 40 60 80 100 120 140

Verdeling van Functies

Verdeling van Functies



45 

 
Corona 
 
Corona heeft ook zijn weerslag gehad op ons personeel. In de eerste plaats 
natuurlijk doordat medewerkers ziek werden, of vanwege een kwetsbaarheid bij hen 
zelf of familie niet op hun werkplek konden werken. Daarnaast is veel aandacht 
uitgegaan naar het welbevinden van onze medewerkers. We vinden het belangrijk 
om goed voor onze mensen te zorgen. Daarnaast is het voor de kinderen belangrijk 
dat er een vitale, gezonde en opgewekte leerkracht voor de klas staat. Waar kan 
bieden we onze mensen met benodigde ondersteuning. 
We zien in 2020 ook in het onderwijs het thuiswerken is geïntroduceerd. Waar kan 
werken onze mensen thuis. De verwachting is dat we dit ook in de toekomst meer 
blijven doen.  
Vanaf de eerste lock-down heeft de overheid bekend gemaakt dat er, ondanks dat 
de medewerkers thuis aan het werk waren, toch reiskosten betaald mochten 
worden. Dit is het hele jaar van kracht geweest. 
 
 
Ontwikkelingen, risico’s en risicobeheersing 
 
Ook in 2021 zal Corona in ons onderwijs blijven. Hoewel een hoop als vast en 
daardoor als ‘gewoon’ onderdeel van onze organisatie zal worden, zien we ook een 
aantal zorgen in relatie met Corona op ons afkomen: 

- We signaleren een toenemende bezorgdheid onder onze medewerkers. Er is 
zorg en soms angst over de eigen veiligheid tijdens het werk. 

- Een kleine groep mensen is kwetsbaar en is langduring op afstand van onze 
organisatie. 

- Als Corona blijft bestaat het risico op een hoog verzuim in de toekomst. Dit 
direct vanwege besmetting met Corona, maar ook zijn er signalen dat er 
vanwege Corona een verhoogd risico is op langdurige uitval. Bijvoorbeeld 
vanwege energieverlies, medische klachten of burn-out. 

In 2021 bieden we gericht aanbod op de ondersteuning van ons personeel, gericht 
op de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. 
 
Naast de situatie rond Corona zien we nog zorgen op het gebied van 

- De gevolgen van een mogelijke keuze van COA om Den Helder te verlaten. 
Om die reden werken we voor Villa Kakelbont met en flexibele schil. 

- Door groei van het aantal leerlingen bestaat de kans dat er meer vacatures 
ontstaan dan we kunnen vervullen. We proberen, met hert oog op 
aanstaande subsidies, huidig tijdelijk personeel vast te houden. 
 

In de financiële risicoparagraaf zijn de risico’s uitgewerkt en gekwantificeerd. 
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2.3 Huisvesting & facilitaire zaken & organisatie 
 
 
Organisatieontwikkeling  
 
Meerwerf is één organisatie met tien unieke scholen. We vinden het belangrijk dat de 
organisatie als geheel ergens voor staat en dat dit herkenbaar en zichtbaar is in onze 
scholen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de scholen beleidsvrijheid hebben om eigen 
keuzes te maken binnen onze centrale ambitie. Ons Koersplan geeft onze richting aan. Het 
strategisch beleidsplan beschrijft onze strategische doelen. Deze doelen zijn door de scholen 
beschreven in hun schoolplan. Het jaarplan laat zien welke onderwerpen in een schooljaar 
centraal staan en welke doelen zijn gesteld. 
 
Het bestuur van Meerwerf vindt het belangrijk dat de inrichting en ondersteuning van de 
organisatie bijdraagt aan de realisatie van onze strategische doelen. In 2019 is daarom 
gestart met de herijking van onze organisatie op twee belangrijke punten: 
 
Het bestuurskantoor 
We hebben geconstateerd dat het bureau functioneert zoals het vijftien jaar geleden is 
ingericht. Het is belangrijk dat de inrichting wordt aangepast aan de wensen van vandaag. 
Dat betekent: 
- een bureau dat effectief en efficiënt ondersteunt en faciliteert, 
- een bureau dat zich richt op vertrouwen en ondersteuning in plaats van bewaren en 
verantwoorden. 
- een bureau dat gebruik maakt van de huidige digitale middelen en toewerkt naar een 
‘papierloze organisatie’. 
 
De organisatiestructuur 
Enkele jaren geleden is de governance structuur van Meerwerf verandert. De organisatie is 
hier echter niet op aangepast. Het is belangrijk dat dit wel gebeurt. Dit betekent: 
- de directies van de scholen en de beleidsfunctionarissen spelen een belangrijke regierol bij 
het dichten van het gat dat is ontstaan bij het vertrek van de centrale directie. 
- het directieberaad wordt zo georganiseerd dat de directeuren hun bijdrage kunnen leveren 
aan de organisatie van Meerwerf en hun adviesfunctie aan de bestuurder. 
 
In 2020 zijn deze belangrijke veranderingen voortgezet en afgerond. De inrichting van het 
bestuurskantoor is dermate veranderd dat de gewenste ondersteunende en faciliterende 
dienstverlening is ontstaan. Ook is de werkcultuur veranderd van ‘ambtelijk en 
bureaucratisch’ naar ‘vertrouwen en ondersteunend’.  
De veranderingen zijn gerealiseerd door: 

- Het veranderen van functies 
- Wisselen van medewerkers 
- Aanpassen van werkzaamheden 
- Herzien van taakstellingen en verantwoordelijkheden. 
- Werken met kwaliteitskaarten 

 
 
Ook zijn in 2020 een aantal belangrijke organisatiestukken geactualiseerd. Zo heeft het 
bestuur samen met de Raad van Toezicht het Professionaliseringsplan Bestuurder afgerond. 
Daarnaast is het bestuursreglement afgerond en vastgesteld. 
 
Bestuur en schooldirecties hebben een aantal sessies besteed aan de professionalisering 
van de organisatie. Daarin zijn in 2020 de volgende stappen gezet: 
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- Een studiedag in januari met externe begeleiding gericht op professioneel handelen 
en een professionele cultuur. 

- Een studiedag ‘managementdrives’ voor directeuren, beleidsmedewerkers en 
bestuurder. Dit als vervolg op de dag ‘professioneel handelen en professionele 
cultuur’.  

- Een studiedag waarop het organogram van Meerwerf is opgesteld en de benodigde 
reglementen zijn opgesteld voor een goed functionerend directieberaad. Het 
managementstatuut is geactualiseerd en het managementreglement is vastgesteld. 
 

 
Het managementstatuut  
 
Het managementstatuut beschrijft de verhouding tussen het bestuur en de 
directeuren. Het oorspronkelijke managementstatuut dateerde uit de periode van de 
oude govenance inrichting. Hierin was nog een positie voor de centrale directie 
opgenomen. Het bestuur en de directeuren hebben een aantal sessies besteed aan 
het nieuwe en volledig herzien managementstatuut, waarbij tevens het organogram 
is verduidelijkt. 
Statutair gaat het managementstatuut pas van kracht nadat de RvT hier haar 
goedkeuring aan heeft gegeven. Eind 2020 is de concepttekst aan de RvT 
voorgelegd ter beoordeling. De remuneratie- en governance commissie van de RvT 
zal begin 2021 het stuk aanvullen en versterken, waarna het in het voorjaar 
vastgesteld zou kunnen worden. 
 
 
Huisvestingsplan Meerwerf 
 
Vanuit het meerjaren onderhoudsplan (MOP) zijn volgens planning de 
onderhoudswerkzaamheden op onze scholen uitgevoerd. Daar waar aanpassingen en 
verbouwingen zijn uitgevoerd zijn duurzame keuzes gemaakt, bijvoorbeeld door het gebruik 
van Ledlampen en isolatie. 
 
Naast het reguliere onderhoud zijn de volgende grotere projecten uitgevoerd in 2020: 
 
Prinses Margrietschool 
Het gebouw van de Princes Margrietschool is sterk verouderd. Dat geld voor zowel het 
hoofdgebouw als de Stek. Er is goede hoop dat in het nieuwe Integraal Huisvestingsplan van 
de gemeente deze school in aanmerking komt voor (ver)nieuwbouw. Toch is ook vandaag en 
de aankomende jaren de nodige aandacht nodig voor deze gebouwen. Met de directie en 
MR van de school is hier regelmatig contact over. In 2020 is een klusjesman/conciërge 
aangesteld die het kleine achterstallige onderhoud kan uitvoeren. Tevens is een substantieel 
budget vrijgemaakt om de vloeren en muren te herstellen. 
 
Thorbeckeschool 
Op de Thorbeckeschool is een belangrijke onderwijskundige ontwikkeling gaande. Deze 
ontwikkeling vraagt een ander ruimtegebruik en een andere inrichting van het gebouw. 
Jaarlijks worden de gewenste aanpassingen gerealiseerd. Ook in 2020 zijn weer 
werkzaamheden geweest, waardoor de school haar onderwijskundige ambities kan 
waarmaken. 
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De Dijk 
In 202 zijn de laatste aanpassingen van de Dijk afgerond. De Dijk staat nu als Kindcentrum 
in de wijk De Schooten. Er is nu plek voor onderwijs en opvang van 0 tot 13 jaar. 
 
Buitenspelen 
Op verschillende scholen hebben we het buitengebied aangepast aan de wensen van de 
huidige tijd en concepten van de school. Er is vooral meer aandacht voor meer groen en 
natuurlijke speelgebieden. Zo is het schoolplein van ’t Tuselant vergroend en ingericht op 
buitenonderwijs. Datzelfde geldt voor de Tuindorpschool. Op de Vloedlijn is het schoolplein 
vergroend. 
 
Integraal Huisvestings Plan Den Helder 
Eind 2020 is de gemeente begonnen met het opstellen van het nieuwe huisvestingsplan voor 
het PO in Den Helder. Meerwerf is in de gelegenheid geweest haar wensen hier vor kenbaar 
te maken. In het OOGO zijn de conceptversies met onderwijs besturen besproken. Wegens 
de Coronapandemie is afronding in 2020 vertraagd en zal in het voorjaar van 2021 de 
definitieve versie verschijnen. 
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2.4 Financieel beleid 
 
 
Financieel resultaat 
 
In 2020 is de invoer van Afas versterkt. De controller heeft, ondersteund door twee 
directeuren, deze invoering begeleid. We streven ernaar dat de schooldirecteuren als 
integraal schoolleider optimaal regie kunnen voeren in hun school. Hier hoort ook bij dat zij 
zelfstandig, zonder tussenkomst van het bestuur, materiele keuzes en beslissingen kunnen 
nemen. Met de data uit Afas gaan we naar een inzichtelijk systeem dat de directeuren 
ondersteund bij het maken van planningen en keuzes en het bestuur goede inzage geeft. 
In het financieel jaarverslag wordt dieper op ingegaan op de uitputting.  
 
Meerwerf is het boekjaar 2020 begonnen met een begroting die aanstuurde op een positief 
resultaat van € 50.000. Eind 2019 is een nieuwe CAO vastgesteld, met daarin een forse 
loonsverhoging voor de medewerkers in de CAO-PO. Op het laatste moment in december 
2019 heeft Meerwerf al geld ontvangen voor de extra betalingen in 2020. Hierdoor was het 
resultaat van 2019 onverwacht hoog. Ten gevolge hiervan is ons resultaat over 2020 
onnodig laag. In dit jaar hebben we salarisbetalingen moeten doen, waarvoor de gelden dus 
al in 2019 waren ontvangen. Dit betrof met name de CAO afspraken voor extra betalingen in 
februari 2020. 
Door deze bijzondere momenten van bekostiging is zowel het resultaat van 2019 als dat voor 
2020 gekleurd. In 2020 was het uiteindelijke resultaat € 120.000 negatief. Omdat we in 2019 
€ 150.000 hebben ontvangen voor de genoemde CAO-verplichtingen is ons werkelijke 
resultaat ca. € 30.000 positief.  
 
In juni 2020 is een subsidie aangevraagd en beschikt voor onderwijsachterstanden die als 
gevolg van Covid 19 zijn ontstaan. Deze subsidie van € 261.000 moet vóór 1 augustus 2021 
zijn besteed. In de zomervakantie is hiervan ongeveer een kwart uitgegeven in de vorm van 
deelname aan de zogenaamde zomerschool. Deze zomerschool heeft geleid tot veel 
positieve reacties. Zowel de subsidie als de bestedingen zijn (nog) niet in de baten en lasten 
opgenomen. Omdat nog niet alle subsidiegelden zijn uitgegeven vindt verantwoording van 
deze gelden plaats in het jaarverslag van 2021, middels model G1. 
 
Meerwerf ontving in 2020 tevens een subsidie van € 20.000 van de gemeente Den Helder 
om de extra kosten wegens Corona te vergoeden.  
 
We hebben gezien dat ook in 2020 is het aantal leerlingen bij Meerwerf opnieuw gegroeid. 
Om de scholen de T-bekostiging mogelijk te maken heeft het bestuur een voorfinanciering 
gedaan aan de scholen. 
 
 
Personeelsbegroting 
 
Verreweg het grootste deel van de begroting is gereserveerd voor de personele inzet. Dit 
deel van de begroting is uitgewerkt in het Meerjarenbestuursformatieplan (MJBFP). Met 
MJBFP is besproken met de directeuren van onze scholen en de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR), waarna het instemming heeft verkregen van de (P)GMR. 
In eerdere jaren besteedde Meerwerf nog 87% van de beschikbare gelden aan personeel. 
De afgelopen jaren is dat afgebouwd naar 82%. Hierdoor is meer geld beschikbaar voor 
onze totale organisatie ambities. Het terugbrengen van dit percentage is planmatig gedaan. 
Er is gekozen voor een goede mix van verschillende functies en efficiënte inzet van de 
middelen. Hierdoor is het ons gelukt om te blijven werken met kleine klassen en is er bij 
Meerwerf meer personeel in het primaire proces dan elders. 
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Inkoopbeleid 
 
In 2020 is het inkoopbeleid van Meerwerf geactualiseerd. De controller heeft volgens de 
geldende normen het nieuwe stuk opgesteld en besproken met de auditcommissie van de 
Raad van Toezicht. Vervolgens is het vastgesteld. 
 
 

Versterken interne rapportages 
 
We vinden het bij Meerwerf belangrijk dat iedereen goed is toegerust voor zijn taakstelling. 
Daar hoort bij dat de juiste informatie voorhanden is om die taakstelling uit te voeren. In 2020 
is een start gemaakt om onze interne rapportages voor bestuurder, directeuren en Raad van 
Toezicht te actualiseren op de informatiebehoefte van deze groepen. Dit proces zal in 2021 
worden voortgezet. 
Ook zijn in 2020 de betalingsbevoegdheden geactualiseerd. Door de veranderingen in de 
financiële processen en de wisseling van personeel was het procuratieregeling niet meer 
passend. 
 
 

Allocatie van de middelen 

 

Aan het einde van 2019 heeft het bestuur de begroting voor 2020 opgesteld. De 
belangrijkste posten hierin zijn de personeelskosten, huisvestingskosten en materieel. De 
afgelopen drie jaar is het personeelsbudget teruggebracht van 87% naar 82%. Dit door 
vooral efficiënter te werken. Uiteindelijk is het ons steeds gelukt om relatief veel handen in de 
klas te houden (meer dan elders), waardoor onze klassen klein zijn en veel ondersteuning 
mogelijk is. De begroting is besproken met de directeuren en de GMR. Gegeven adviezen 
zijn verwerkt. Statutair keurt de RvT de begroting goed. Dit is in de bijeenkomst van 
december 2019 gebeurd. 
In het voorjaar van 2020 is met het personeelsbudget het bestuursformatieplan (MJBFP) 
opgesteld. Met de hierin verwoordde spelregels hebben de scholen hun formatiebudget 
ontvangen.  
Naast het personeelsbudget ontvangen de scholen hun directiebudget voor hun materiele 
uitgaven, zoals verbruiksmateriaal. Het budget wordt naar evenredigheid van de 
leerlingaantallen toebedeeld. Bovenschools wordt het budget voor methodes beheerd. De 
scholen kunnen hier aanspraak opmaken. 
Bij de toekenning van de financiële middelen worden alle geledingen volgens de 
vastgestelde procedures van inspraak en zeggenschap betrokken. 
In de jaarrekening zijn de uitgaven gespecificeerd. 
 
 
Treasury  
 
In 2020 is het Treasurystatuut van Meerwerf geactualiseerd conform de laatste 
richtlijnen. Deze is besproken met de auditcommissie van de Raad van Toezicht en 
tevens door de RvT goedgekeurd. 
In 2020 had Meerwerf, net als de jaren ervoor, geen beleggingen, leningen of 
derivaten uitstaan. 
 
In 2020 zijn de kosten die banken berekenen voor het bewaren van geld snel 
opgelopen. Omdat de rentekosten de aankomende jaren alleen maar zullen stijgen 
zal Meerwerf in 2021 gaan Schatkistbankieren. 
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Onderwijsachterstandenmiddelen   
 
Bij Meerwerf willen we dat alle leerlingen die vallen onder de noemer ‘achterstandsleerling’ 
kunnen profiteren van de extra middelen die we hiervoor ontvangen. De gelden die voor de 
bestrijding van achterstanden bij ons binnen komen worden dan ook verdeeld volgens de 
spreideng van deze leerlingen. Afhankelijk van de hoeveelheid achterstandsleerlingen op 
school ontvangt een school extra formatie waarmee de groepen verkleind kunnen worden. 
We gaan ervan uit dat in kleine groepen leerkrachten meer aandacht en betere zorg kunnen 
verlenen. De hoeveelheid geld die de scholen hiervoor ontvangen staat beschreven in het 
Meerjarenbestuursformatieplan. Hierbij wordt ook de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad betrokken. 
 
Vanaf 2020 zal de bekostiging van achterstandsgelden veranderen. Voor Meerwerf pakt dit 
ongunstig uit. Over een periode van vier jaar zullen wij ca. E 240.000 minder inkomsten 
ontvangen. De afbouw vindt plaats in stappen van E 60.000. We zullen voor de aankomende 
jaren een andere verdelingssystematiek opstellen die ook weer recht doet aan de 
doelgroepleerlingen. 
 

 
Andere ontwikkelingen 
 
Corona 
Ook bij Meerwerf speelde Corona een belangrijke rol in 2020. Vanwege de gevolgen 
van de pandemie hebben we op verschillende posten meer uitgaven gehad. Zo zijn 
de schoonmaak kosten toegenomen en is er extra personeel ingezet. Dit laatste 
voor noodopvang en vervanging. Aan de andere kant zijn ook kosten niet gemaakt. 
Zo is sprake geweest van een lager verzuim en zijn niet alle ambities verwezenlijkt. 
Overall zijn we financieel binnen onze marges gebleven. 
Om aan specifiek Corona-gerelateerde gevolgen te kunnen werken is ook gebruik 
gemaakt van aanvullende middelen. Dit betreft: 
- een eenmalige subsidie van € 20.000 van de gemeente voor extra gemaakte 
kosten in de eerste lockdown. Deze is besteed aan schoonmaakmiddelen. 
Zeeppalen en informatiesystemen. 
- een eenmalige subsidie ‘Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s’. Deze is voor de 
zomervakantie aangevraagd om in elk geval een zomerschool te kunnen opzetten. 
De subsidie is toegekend voor € 261.000. Hiervan is € 40.000 besteed aan de 
zomerschool. Het overige deel is door de scholen ingezet om gedurende het 
schooljaar de nodige ondersteuning te bieden aan de doelgroep kinderen. Een deel 
van het bedrag wordt nog in het voorjaar van 2021 ingezet. 
 
Nieuwe bekostigingsmodel 2023 
Het ministerie heeft aangekondigd de scholen volgens een nieuw model te gaan 
bekostigen. Dit zal ingaan per 2023. Inmiddels zijn rekentools beschikbaar, 
waarmee de effecten op de stichting kunnen worden bekeken. Voor Meerwerf zal 
deze nieuwe bekostiging ongunstig uitvallen, zo is gebleken. Dit komt met name 
door de groei van onze stichting. Door de snelle groei van onze scholen is er een 
grotere onderbouw dan bovenbouw. In het oude model verdwijnt het verschil in 
bekostiging van onderbouw- en bovenbouw leerling, waardoor Meerwerf minder 
bekostiging zal ontvangen. 
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Dit is voor Meerwerf extra zuur. Niet alleen voelt het niet goed dat onze stichting 
wordt ‘gestraft’ voor haar succesvolle positie in Den Helder. Het is voor ons de 
tweede keer in korte tijd dat een herverdeling van middelen door het ministerie 
ongunstig uitvalt voor Meerwerf. Eerder kreeg Meerwerf al een bezuiniging van € 
260.000 voor haar kiezen op de achterstandsgelden. 
In 2021 zal worden bekeken hoe moet worden omgegaan met de nieuwe 
bezuiniging die boven ons hoofd hangt. 
 
Negatieve rente 
In snel tempo zijn de banken kosten gaan rekenen voor het beheer van ons geld. De 
laatste aankondigingen hebben ertoe geleid dat in december is besloten de 
mogelijkheid van Schatkistbankieren te gebruiken. Dit om de bankkosten te drukken. 
In 2021 zal dit worden uitgevoerd. 
 

In hoofdstuk 3 van dit jaarverslag wordt verder ingegaan op de besteding van onze financiële 
middelen en de financiële positie van Meerwerf. 
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2.5 Risico’s en risicobeheersing 
 
 
Intern risicobeheersingssysteem  
 
We vinden het belangrijk dat we bij Meerwerf goed zicht hebben op de besteding 
van onze middelen. Omdat in het verleden de begroting nog wel eens is 
overschreden is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een gezonde 
‘budgetcultuur’. Daarin zijn de budgetten leidend en wordt niet overschreden. Indien 
toch investeringen nodig zijn, dan wordt daar door het bestuur beargumenteerd en 
met financiële onderbouwing voor gekozen. Daarbij wordt rekening gehouden met 
de statutaire afspraken en bevoegdheden. 
 
In de planning en control cyclus wordt gewerkt met interne rapportages, waarin onze 
uitgaven zichtbaar zijn. Deze worden geëxtrapoleerd naar het gehele kalender jaar, 
zodat zichtbaar is met welk resultaat het kalenderjaar zal worden afgesloten bij 
gelijkblijvend beleid. Op deze wijze hebben we op tijd in de gaten als er risioco’s 
ontstaan dat we buiten onze begroting treden. Er is dan nog ruimte tot bijsturing. 
 
Omdat het grootste deel van onze uitgaven personele inzet betreffen monitoren we 
een aantal specifieke personeelsindicatoren, zoals het fte verbruik, het verzuim en 
de leerlingaantallen. 
 
Het lukt ons steeds beter om de transitie van ‘nabeschouwen’ naar 
‘voorbeschouwen’ te maken, waardoor het bestuur steeds beter ‘aan de knoppen 
kan draaien’. De afgelopen jaren is het resultaat dat we binnen onze begroting 
blijven. Ook in 2020 hadden we een positief resultaat, zonder dat er te veel geld op 
de plank blijft liggen. 
 
Voorbeelden van bronnen die we hanteren in onze interne monitor en analyses: 
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Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
 
In de risicoparagraaf staan de risico’s beschreven en gekwantificeerd. In ons 
dagelijks handelen bouwen we steeds de systemen in om flexibel te kunnen 
handelen en ons kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden, zonder dat we 
financieel uit de bocht vliegen.   
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3. Verantwoording financiën 
 

3.1 Financiële positie per balansdatum 

 

De financiële positie van Stichting Meerwerf in 2020 kan worden afgeleid uit de balanscijfers, 
de staat van baten en lasten en de kengetallen. Deze zijn in de volgende paragrafen 
opgenomen en geanalyseerd.  

Bij de analyse van het exploitatieresultaat 2020 wordt de realisatie afgezet tegen de 
begroting en de vergelijkende cijfers uit 2019 toegevoegd. 

De belangrijkste baten betreffen de rijksbijdragen als ruim 98% van de baten; de 
belangrijkste lasten zijn de personeelslasten welke ongeveer 82% zijn van de totale lasten. 

 

De rijksbijdragen personeel zijn hoger dan begroot. De stijging van de personele baten 
betreft de personele baten regulier en de subsidie voor Personeel & Arbeidsmarktbeleid 
(P&A). De stijging voor regulier heeft te maken met de toename van het aantal leerlingen per 
teldatum 1 oktober en een beperkte prijsstijging en voor P&A met de toename van de 
component werkdruk en de toename van het aantal leerlingen anderzijds 

De subsidie voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is vanaf 1 augustus 2019 nieuw 
ingevoerd. Een belangrijk kenmerk is de onvoorspelbaarheid omdat de 
hoeveelheidscomponent bestaat uit privacy-gevoelige kenmerken die afkomstig zijn van het 
CBS. De subsidie OAB vervangt de achterstandsmiddelen zoals die begrepen waren in de 
reguliere personele vergoeding (gewichtenleerlingen), een klein bedrag vanuit het P&A en de 
Impulsgelden. De subsidie OAB is voor Meerwerf onaantrekkelijker dan de 
achterstandssubsidies in de oude situatie. Het landelijk budget wordt nu herverdeeld zonder 
dat sprake is van drempelbedragen zoals die voorheen wel in de reguliere personele 
vergoeding waren opgenomen. Omdat Meerwerf scholen heeft met relatief veel 
achterstandsleerlingen werden de drempelbedragen ruimschoots overschreden terwijl 
andere schoolbesturen met scholen die daar onder bleven juist geen vergoeding ontvingen 
maar met de subsidie OAB wel. 

Overige subsidies van omvang voor Meerwerf zijn de groeibekostiging en de vergoeding 
voor Nieuwkomers. 

De personeelslasten bestaan uit de lonen en salarissen en de overige personele lasten. 
Hiervoor wordt een normering gehanteerd van 80-85% van de totale kosten. Bij Meerwerf 
komen deze kosten uit op 82,0 % (in 2019; 82,6%) van het totaal waarmee aan deze 
normering wordt voldaan. 

De lonen en salarissen van personeel zijn fors toegenomen ten opzichte van 2019. Deze 
toename wordt vooral veroorzaakt door de hiervoor al benoemde nieuwe CAO met een 
eenmalige uitkering, extra personele inzet vanwege de COVID 19 subsidie en de stijging van 
premies. 

In het jaar 2020 heeft de groei van het aantal leerlingen zich voortgezet. Dit betekende 
hogere kosten vanwege een toename van het aantal groepen. Ook de baten namen toe, ook 
vooral vanwege de groei.  

Verder werd het jaar 2020 beïnvloed door COVID 19. Dit heeft geleid tot meer personele 
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inzet ter bestrijding van onderwijsachterstanden vanwege de uitval van lessen, hogere ICT-
licentiekosten en meer schoonmaakkosten en dan met name in de vorm van handgels en 
ontsmettingsmiddelen. Omdat hier ook subsidiebaten voor zijn ontvangen is het financiële 
effect van COVID 19 op de totale exploitatie gering.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het jaarresultaat 2020 van € 107.470 negatief kan worden gesplitst in twee delen: 

1. Het resultaat uit de normale bedrijfsvoering van € 47.360 positief; 
2. Een in 2019 vooruit ontvangen bedrag van het ministerie van OCW van € 154.830 

wat heeft gediend voor (een deel van) de dekking van extra salariskosten in 2020 als 
gevolg van de invoering van de nieuwe CAO.  

 

Ad 1: Het jaar 2020 is met een positief bedrijfsresultaat van € 47.360 afgesloten en wijkt niet 
sterk af van de begroting waarin een positief resultaat van € 50.000 was begroot.  

Gedurende het jaar 2020 liepen de prognoses van het jaarresultaat uiteen van een verwacht 
klein verlies in de rapportage tot en met april, een klein positief resultaat in de rapportage tot 
en met juli tot een verwacht jaarresultaat van slechts iets boven de nullijn in de rapportage 
tot en met oktober.  

Onderstaand is de staat van baten en lasten weergegeven. 

Ad 2: In december 2019 heeft het ministerie een bedrag van € 154.830, - beschikt ten 
behoeve van de bekostiging van een eenmalige uitgave van salariskosten in februari 2020. 
Het betreft hier een betaling met terugwerkende kracht over 2019 omdat de nieuwe CAO pas 
in 2020 tot stand is gekomen.  

Het financiële beleid is gericht op jaarresultaten ter grootte van nihil, los van eventuele 
incidentele meevallers en/of tegenvallers. Dit streven is voor onze stichting iets lastiger te 
realiseren vanwege onze school Villa Kakelbont waar Nieuwkomers onderwijs volgen. De 
instroom en uitstroom van leerlingen voor deze school is lastig te voorspellen. Het gevolg 
hiervan is dat de baten en lasten voor deze school sterk kunnen fluctueren. Verder verkeert 
Stichting Meerwerf in de omstandigheid dat er de laatste jaren sprake is van een groei van 
leerlingen op onze scholen, dit geheel tegen de licht krimpende trend in binnen de gemeente 

Ontwikkeling prognose resultaat 2020 gedurende het jaar  
 

     

 

Rapp jan tm 
april 

Rapp tm juli 
2020 

Rapp jan tm 
okt Jaarrekening  

 
2020 2020 2020 2020 

     
Normale 
bedrijfsvoering -27.694 45.771 9.034 47.360 

Incidenteel 
resultaat 154.830 154.830 154.830 154.830 

     
Totaal resultaat -182.524 -109.059 -145.796 -107.470 
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Den Helder. Deze groei is evenwel onvoorspelbaar maar genereert extra baten welke 
conservatief worden begroot.   

Het eigen vermogen is vanwege het negatieve resultaat gedaald naar bijna € 2,5 miljoen. 
Een eigen vermogen van deze omvang is groot genoeg om eventuele tegenvallers op te 
kunnen vangen. 

 

 Staat van baten en lasten 
     

 
Jaarrekening  

 
Begroting  

 
Jaarrekening  

 
2020 

 
2020 

 
2019 

Baten 
     

Rijksbijdragen 11.555.376 
 

10.382.000 
 

10.990.063 

Overige overheidsbijdragen 141.832 
 

102.000 
 

117.951 

Overige baten 99.899 
 

120.000 
 

65.659 

Totaal baten  11.797.107 
 

10.604.000 
 

11.173.673 

      
Lasten 

     
Personeelslasten 9.766.539 

 
8.722.000 

 
8.954.828 

Afschrijvingen 293.725 
 

264.000 
 

302.792 

Huisvestingslasten 921.763 
 

881.000 
 

749.108 

Overige lasten 921.323 
 

685.000 
 

832.512 

Totaal lasten  11.903.350 
 

10.552.000 
 

10.839.240 

      
Saldo baten en lasten gew 
bedrijfsv -106.243 

 
52.000 

 
334.433 

Saldo baten en lasten financ 
bedrijfsv -1.227 

 
-2000 

 
-1634 

      
Resultaat  -107.470 

 
50.000 

 
332.799 
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3.2 Toelichting baten en lasten  

 

Rijksbijdragen 
     

 
Jaarrekening  

 
Begroting  

 
Jaarrekening  

 
2020 

 
2020 

 
2019 

      
Personeel regulier 6.151.148 

 
5.821.000 

 
5.934.697 

Personeel & 
arbeidsmarktbeleid 1.369.395 

 
1.655.000 

 
1.254.252 

Groeibekostiging personeel 246.971 
 

100.000 
 

268.436 

sub  personele subsidie  7.767.514 
 

7.576.000 
 

7.457.386 

      
Materiele instandhouding 1.256.619 

 
1.280.000 

 
1.229.974 

Materiele instandhouding groei 27.609 
 

  
 

  

sub materiele subsidie  1.284.229 
 

1.280.000 
 

1.229.974 

      
Bijzondere bekostiging 
Nieuwkomers 497.508 

 
250.000 

 
746.228 

Aanvullende bekostiging OAB 1.177.638 
 

1.003.000 
 

477.510 

Bekostiging impulsgebieden 
    

320.918 

Prestatiebox 319.986 
 

310.000 
 

298.162 

Overige subsidies OCW 220.646 
 

  
 

204.082 

sub overige subsidie  2.215.779 
 

1.563.000 
 

2.046.900 

      
Rijksbijdragen SWV  287.855 

 
273.000 

 
255.803 

      

 
11.555.376 

 
10.692.000 

 
10.990.063 

 

 

De rijksbijdragen zijn hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de toename 
van het aantal leerlingen waardoor de bekostiging is gestegen. Daarnaast zijn er de 
aanpassingen als gevolg van gestegen werkgeverslasten, extra subsidie ten behoeve van de 
verlaging van de werkdruk en een toename van de lastig te begroten bijzondere bekostiging 
ten behoeve van Nieuwkomers. Meerwerf kent naast de bijzondere bekostiging voor 
Nieuwkomers nog een andere subsidiestroom die moeilijk valt in te schatten namelijk de 
groeibekostiging. Met de toename van de groei neemt de groeibekostiging (uiteraard) toe. 
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In de begroting werden prijscorrecties als gevolg van hogere salariskosten niet meegenomen 
omdat ook bij de personele lasten de prijscorrecties niet zijn opgenomen. Met ingang van de 
begroting is dit wel gedaan middels een indexering van 3%. 

 

 

Ov overheidsbijdragen 
     

 
Jaarrekening  

 
Begroting  

 
Jaarrekening  

 
2020 

 
2020 

 
2019 

      
Ov overh bijdr 141.832 

 
102.000 

 
117.951 

 

 

De overige overheidsbijdragen betreffen gemeentelijke bijdragen voor de huurvergoeding 
van de Duynvaerder en een bijdrage in de kosten van het COK. In 2020 zijn daar incidentele 
vergoedingen voor het IKC Thorbecke en COVID 19 bijgekomen.  

 

 

 

Overige baten 
     

 
Jaarrekening  

 
Begroting  

 
Jaarrekening  

 
2020 

 
2020 

 
2019 

      
Opbrengst verhuur 45.663 

 
65.000 

 
33.879 

Overige 54.236 
 

55.000 
 

31.780 

      
Totaal overige baten 99.899 

 
120.000 

 
65.659 

 

 

De overige baten bestaan voornamelijk uit huuropbrengsten. Deze zijn toegenomen in 2020 
maar zijn lager dan begroot. De post overige bestaat voor het grootste deel uit 
detacheringen.  
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Personeelslasten 
     

 
Jaarrekening  

 
Begroting  

 
Jaarrekening  

 
2020 

 
2020 

 
2019 

      
Salariskosten 9.666.495 

 
8.357.000 

 
8.438.305 

UWV -75.399 
 

-20.000 
 

-74.869 

VF -408.222 
 

-100.000 
 

-62.905 

Sub 9.182.875 
 

8.237.000 
 

8.300.531 

      
Extern personeel 315.128 

 
225.000 

 
317.744 

Professionalisering 157.950 
 

150.000 
 

177.477 

Bedrijfsgezondheidsdienst 33.353 
 

50.000 
 

38.030 

Voorziening jubilea 5.640 
 

10.000 
 

20.499 

Overige personele lasten 71.593 
 

50.000 
 

100.547 

Sub 583.665 
 

485.000 
 

654.296 

      
Totaal personeelslasten 9.766.539 

 
8.722.000 

 
8.954.828 

 

 

De personele lasten zijn hoger dan begroot. De oorzaken van deze stijging zijn: 

• De nieuwe CAO met daarin een aanpassing van de salarissen; 
• Een extra eenmalige uitkering met totale kosten van ongeveer € 272.000; 
• Extra kosten personele inzet welke worden bekostigd uit de COVID 19 subsidie; 
• Hogere kosten van invallers; 
• Hogere werkgeverslasten als gevolg van gestegen premies. 

 

De baten VF zijn sterk toegenomen dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een late 
afrekening van poolers en toename van inval. 

 

De totale personeelslasten in verhouding tot de totale lasten waren in 2019 82,6% en zijn in 
2020 afgenomen naar 82,0%. 
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Bezetting 31 december 2020  

            
Totaal werkzaam in fte  

            

 
Margr  Tusel  Kluft  Dijk  VK Thijsse  Tuind  Thorb  Duynv  Vloedl  Totaal  

Directie  1,0 1,2 0,7 1,6 1,5 0,9 0,7 1,0 0,9 0,9 10,4 

OP 19,6 7,5 6,7 13,3 7,3 5,3 3,8 10,6 12,0 11,8 98,0 

OOP 3,5 0,7 3,0 4,4 3,7 0,9 1,0 1,5 1,7 2,5 22,9 

Stafb  3,7                   3,7 

            

 
27,8 9,4 10,4 19,4 12,5 7,1 5,5 13,1 14,6 15,2 134,9 

            
            

Formatieve deel in fte 

            

 
Margr  Tusel  Kluft  Dijk  VK Thijsse  Tuind  Thorb  Duynv  Vloedl  Totaal  

Directie  1,0 1,2 0,7 1,6 1,5 0,9 0,7 1,0 0,9 0,9 10,4 

OP 15,8 6,9 6,7 13,3 6,4 4,5 3,8 10,1 12,0 11,6 91,2 

OOP 3,0 0,7 2,5 3,7 3,7 0,8 1,0 1,5 1,2 2,2 20,3 

Stafb  3,7                   3,7 

            

 
23,5 8,8 9,9 18,7 11,6 6,1 5,5 12,6 14,1 14,7 125,5 

 

 

Het verschil tussen de tonale inzet en het formatieve deel betreft vervanging en 
projectmatige inzet. 
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Afschrijvingen 
     

 
Jaarrekening  

 
Begroting  

 
Jaarrekening  

 
2020 

 
2020 

 
2019 

      
Afschr gebouwen 17.985 

 
7.000 

 
0 

Afschr inventaris en 
appar. 24.386 

 
17.000 

 
14.784 

Afschr meubilair 54.134 
 

62.000 
 

60.776 

Afschr ICT 127.900 
 

120.000 
 

161.468 

Afschr leermethoden 60.327 
 

58.000 
 

57.677 

Afschr overige mva 8.893 
 

  
 

8.087 

      
Totaal afschrijvingen 293.625 

 
264.000 

 
302.792 

 

De kosten van afschrijvingen zijn iets gedaald. De afschrijvingen ICT zijn sterk gedaald 
omdat de in het schooljaar 2013/2014 aangeschafte digitale schoolborden in 2020 zijn 
afgeschreven. Daar staat tegenover dat met ingang van 2020 er sprake is van afschrijvingen 
op gebouwen vanwege eerdere investeringen in schoolgebouwen. 

 

Huisvestingslasten 
     

 
Jaarrekening  

 
Begroting  

 
Jaarrekening  

 
2020 

 
2020 

 
2019 

      
Huurlasten 153.237 

 
160.000 

 
136.527 

Verzekeringen 72 
    

Klein onderhoud 84.414 
 

70.000 
 

103.039 

Energie en water 184.509 
 

182.000 
 

155.552 

Schoonmaakkosten 276.677 
 

255.000 
 

257.680 

Belastingen en heffingen 23.830 
 

21.000 
 

30.255 

Dotatie voorz onderhoud 140.000 
 

150.000 
 

17.500 

Overige 
huisvestingslasten 59.024 

 
43.000 

 
48.555 

      
Totaal huisvestingslasten 921.763 

 
881.000 

 
749.108 
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De huisvestingslasten zijn gestegen ten opzichte van 2019. De belangrijkste oorzaak was de 
neerwaartse aanpassing van de dotatie onderhoud in 2019, verschil € 122.500 en de hogere 
energielasten in 2020, verschil € 29.000. In 2019 waren de lasten juist lager vanwege een 
aantal afrekeningen in het kalenderjaar. 

De schoonmaakkosten zijn Door COVID 19 iets hoger vanwege de aanschaf van extra 
schoonmaakmiddelen en aanvullende werkzaamheden door het schoonmaakbedrijf. 

 

Overige lasten 
     

 
Jaarrekening  

 
Begroting  

 
Jaarrekening  

 
2020 

 
2020 

 
2019 

      
Adm- en beheerslasten 163.350 

 
166.000 

 
207.615 

Inv, app, leermiddelen 494.832 
 

345.000 
 

409.853 

Overige lasten 263.141 
 

174.000 
 

215.043 

      

 
921.323 

 
685.000 

 
832.512 

 

 

De overige lasten zijn toegenomen ten opzichte van 2019 en veel hoger dan de begroting die 
te laag is geweest. Belangrijkste redenen zijn hogere kosten voor leermiddelen, enerzijds 
vanwege de toename van het aantal leerlingen en anderzijds omdat er extra leermiddelen 
zijn aangeschaft die worden bekostigd vanuit de COVID 19 subsidie.  

Daarnaast hoge kosten van ongeveer € 28.000 voor het inschakelen van verschillende 
bureaus voor het aantrekken van RvT leden.  

 

 

Financiële baten en 
lasten 

     

 
Jaarrekening  

 
Begroting  

 
Jaarrekening  

 
2020 

 
2020 

 
2019 

      
Financiële baten 63 

 
50 

 
130 

Financiële lasten 1.290 
 

2.050 
 

1.764 

      

 
-1.227 

 
-2.000 

 
-1.634 
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Tot enkele jaren geleden waren de financiële baten een aantrekkelijke aanvulling op de 
exploitatie. Met het dalen van de rente waarbij in 2020 zelfs een negatieve rente is ontstaan 
is dit voor veel schoolbesturen, waaronder ook Meerwerf, aanleiding geweest om over te 
stappen op schatkistbankieren. Schatkistbankieren zal leiden tot financiële baten van nihil 
maar zal wel leiden tot hogere bankkosten. Dit laatste is inherent aan schatkistbankieren 
omdat saldi dagelijks worden afgeroomd of bijgevuld. 
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9.3 Kengetallen 

De ontwikkeling van de financiële kengetallen gedurende de afgelopen 5 jaar  is onderstaand 
weergegeven. Vervolgens wordt elk kengetal apart toegelicht. Een nieuw kengetal is de 
huisvestingsratio en is om die reden niet in onderstaand overzicht opgenomen. 
 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

      

 
          

Solvabiliteit  66,0% 78,4% 72,3% 73,4% 68,4% 

(eigen vermogen +voorz / totale 
vermogen)           

Ondergrens 30%           

 
          

Solvabiliteit  57,9% 70,7% 66,2% 67,9% 61,4% 

(eigen vermogen +voorz / totale 
vermogen)           

 
          

 
          

Liquiditeit  210,8% 328,5% 239,9% 223,9% 191,4% 

(Vlottende activa / kort vreemd vermogen)           

Ondergrens 75%           

 
          

Rentabiliteit  3,3% 3,6% -3,1% 3,0% -0,9% 

(Resultaat/baten)           

Ondergrens -/- 10%           

 
          

Kapitalisatiefactor  44,1% 40,4% 34,2% 30,8% 31,1% 

(totaal vermogen-gebouwen) / baten           

 
          

 
          

Weerstandsvermogen  13,3% 17,7% 11,4% 9,5% 7,6% 

(eigen vermogen - mva / rijksbijdragen           

Ondergrens 5%           
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Solvabiliteit inclusief 
voorzieningen 

   
     

 
2020 2019 

Eigen vermogen 2.470.110 
 

2.577.580 
 

Voorzieningen 281.342 
 

206.209 
 

  
2.751.452 

 
2.783.789 

Totaal vermogen 
 

4.024.526 
 

3.795.037 

Kengetal  
 

68,4% 
 

73,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De solvabiliteit kan op twee manieren worden benaderd namelijk als ratio van eigen 
vermogen plus voorzieningen gedeeld door het balanstotaal of idem zonder voorzieningen. 
De solvabiliteit is gedaald vanwege een lager eigen vermogen vanwege het negatieve 
resultaat en een hoger balanstotaal vanwege hogere schulden op de balansdatum voor 
crediteuren en een vooruit ontvangen, nog niet besteed, deel van de COVID 19 subsidie. 
 

Liquiditeit 
    

     

 
2020 2019 

Vorderingen 731.606 
 

760.690 
 

Liquide middelen 1.705.454 
 

1.503.276 
 

  
2.437.060 

 
2.263.966 

Kortlopende schulden 
 

1.273.074 
 

1.011.249 

Kengetal  
 

191,4% 
 

223,9% 

 

Solvabiliteit exclusief 
voorzieningen 

   
     

 
2020 2019 

Eigen vermogen 2.470.110 
 

2.577.580 
 

  
2.470.110 

 
2.577.580 

Totaal vermogen 
 

4.024.526 
 

3.795.037 

Kengetal  
 

61,4% 
 

67,9% 
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De liquiditeit is afgenomen omdat de vlottende activa weliswaar zijn toegenomen maar de 
kortlopende schulden verhoudingsgewijs nog iets meer. Het betekent echter nog wel dat de 
kortlopende schulden bijna tweemaal kunnen worden betaald. 

 

Rentabiliteit 
    

     

 
2020 2019 

Resultaat 
 

-107.470 
 

332.799 

Totale baten 11.797.107 
 

11.173.673 
 

Financiële baten 65 
 

130 
 

  
11.797.172 

 
11.173.803 

Kengetal  
 

-0,9% 
 

3,0% 

 

 

De rentabiliteit is afgenomen vanwege het negatieve jaarresultaat. Zoals hiervoor benoemd 
is dit negatieve resultaat veroorzaakt doordat de bekostiging van de eenmalige salariskosten 
in februari voor een belangrijk deel moesten worden gefinancierd door een extra subsidie in 
december 2019 waarbij het ministerie van OCW voor de jaarrekening een verbod had 
ingesteld op toepassing van matching van baten en lasten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit door de Onderwijsinspectie benoemd kengetal signaleert dat het onwenselijk zou zijn 
voor een schoolbestuur als meer dan 10% van de totale lasten zouden zijn besteed aan 
huisvestingslasten. Hiervan is bij Meerwerf geen sprake. Vanwege de lage dotatie 
onderhoud in 2019 zijn de huisvestingslasten in 2019 geflatteerd waardoor een gering 
belang moet worden toegekend aan de stijging ten opzichte van 2019 maar ook de waarde 
van 2020 valt nog ruimschoots onder de norm van 10%. 

 

 

Huisvestingsratio 
    

     

 
2020 2019 

Huisvestingslasten 921.763 
 

749.108 
 

Afschrijving gebouwen 17.985 
 

0 
 

  
939.748 

 
749.108 

Totale lasten 
 

11.903.350 
 

10.839.240 

Kengetal  
 

7,9% 
 

6,9% 
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Kapitalisatiefactor 
    

     

 
2020 2019 

Balanstotaal 4.024.526 
 

3.795.037 
 

Gebouwen en 
terreinen 358.354 

 
349.876 

 

  
3.666.172 

 
3.445.161 

Totale baten 11.797.107 
 

11.173.673 
 

Financiele baten 65 
 

130 
 

  
11.797.172 

 
11.173.803 

Kengetal  
 

31,1% 
 

30,8% 

 

De kapitalisatiefactor is de verhouding van het balanstotaal minus de boekwaarde gebouwen 
tot de totale baten. Deze financiële buffer geeft aan in hoeverre Stichting Meerwerf in staat is 
om eventuele toekomstige fluctuaties op te kunnen vangen. Dit kengetal is afgenomen 
vanwege de toename van het balanstotaal welke groter is geweest dan de toename van de 
baten. 

 

Weerstandsvermogen  
    

     

 
2020 2019 

Eigen vermogen 2.470.110 
 

2.577.580 
 

Materiele vast activa 1.587.466 
 

1.531.072 
 

  
882.644 

 
1.046.508 

Rijksbijdragen 11.797.107 
 

11.173.673 
 

Financiële baten 65 
 

130 
 

  
11.797.172 

 
11.173.803 

Kengetal  
 

7,5% 
 

9,4% 

 

Het weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen het totale eigen vermogen en de 
baten. Hiermee wordt een verband gelegd tussen de omvang van het eigen vermogen en de 
bedrijfsvoering 
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Nieuwe signaleringswaarde van de Onderwijsinspectie   

In juli 2020 heeft de onderwijsinspectie een nieuwe signaleringswaarde ontwikkeld. In 
tegenstelling tot de andere kengetallen is dit geen minimumwaarde voor een schoolbestuur 
waaraan feitelijk zal moeten worden voldaan omdat anders mogelijk de continuïteit een 
probleem zou kunnen worden, maar stelt het juist een maximum voor het eigen vermogen 
vast omdat schoolbesturen er van worden verdacht ‘teveel geld op de plank te laten liggen’. 

Schoolbesturen die een hoger eigen vermogen hebben dan het berekende bedrag zouden 
volgens deze nieuwe denkwijze het surplus moeten kunnen toelichten. 

In de benchmark welke onderdeel uitmaakte van het accountantsverslag 2019 van Meerwerf 
heeft de controlerend accountant aangegeven dat het ‘vermogen per leerling’ ruim onder het 
gemiddelde van de benchmarkgroep ligt. 

De signaleringswaarde volgens de Inspectie geeft aan dat het eigen vermogen op basis van 
2019 ongeveer € 542.000 te hoog is. Dit betekent in procenten een overschrijding van 
ongeveer 21%.  

De grote overschrijding van Meerwerf is in dit kader in ieder geval opvallend te noemen. 

In 2020 is de signaleringswaarde afgenomen tot € 393.275 omdat weliswaar de baten zijn 
gestegen maar het eigen vermogen is afgenomen. 

Het bestuur van Meerwerf is van mening dat volgens de gehanteerde formule er sprake is 
van een bovenmatig vermogen, maar dat gezien de relatief kleine overschrijding en 
bestaande risico’s er geen noodzaak is het vermogen af te bouwen. Er is sprake van een 
‘gezonde’ financiële buffer die met het oog op de groei van het aantal leerlingen nodig kan 
zijn voor toekomstige tekorten (nieuwe bekostigingswijze) of investeringen (Koersplan). 

 

Onderstand is de berekening over 2019 weergegeven. 

 

Berekening signalerings waarde eigen vermogen 
Meerwerf  

    
Aanschafwaarde gebouwen 385.149 

  
factor 0,5 

  
factor 1,27 

  
Meetellend 

 
244.569,62 

 
    
Boekwaarde overige mat vaste activa 1.181.196,00 

 
    
Baten 11.173.673 

  
factor (baten>M3 en <M12) 0,0545907 

  
Meetellend 

 
609.978,69 
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Totaal 
 

2.035.744,31 
 

Eigen vermogen ultimo 2019 2.577.580 
  

Privaat eigen vermogen 0 
  

  
2.577.580,00 

 
    
Te hoog    541.835,69 

  

   

   

   

  

3.4 Treasuryverslag  

 

Treasury heeft bij Stichting Meerwerf als primaire functie het verzorgen van de betaalfunctie.  
Secundair is het beheersen van het financiële risico en tertiair het reduceren van 
financieringskosten. 

De primaire doelstelling van Stichting Meerwerf is werkzaam zijn op het gebied van het 
primair onderwijs, zoals vastgelegd in de statuten.  Als gevolg hiervan is het financieren en 
eventueel beleggen ondergeschikt aan de primaire doelstelling. Vanwege de negatieve 
rentestand is kortgeleden besloten om over te gaan tot schatkistbankieren. 

De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie bij Stichting Meerwerf is dat deze de 
financiële continuïteit van de organisatie waarborgt.   

Dit wordt in de volgende doelstellingen en voorwaarden gesplitst: 

• Liquiditeit op korte en lange termijn 
• Lage financieringskosten 
• Liquideerbare en risicomijdende beleggingen 
• Kosteneffectief betalingsverkeer 
• Inzet rente-instrumenten 

 

De niet direct benodigde middelen waren tot voor kort overeenkomstig het beleid van 
Meerwerf risicoloos belegd in dagelijks opvraagbare spaarrekeningen. Het beleggingsaspect 
is momenteel geen issue meer en zal pas weer bij een rentestijging een rol gaan spelen. 

In 2019 is een nieuw treasurystatuut opgesteld. 

 

3.5 Continuïteitsparagraaf 

In deze continuïteitsparagraaf worden de formatie, het aantal leerlingen, de 
exploitatieresultaten en de balansposities van het jaar 2020 en de verwachting voor de jaren 
2021 tot en met 2024 weergegeven. 
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Formatie en leerlingen 
     

 2020 2021 2022 2023 2024 

Stafbureau 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Directie 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 

Onderwijzend personeel 91,2 94,5 96,6 99,1 101,7 

Onderw onderst 
personeel 

20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 

 125,6 128,8 130,9 133,5 136,1 

      

Aantal leerlingen 1666 1745 1795 1856 1918 

 

In 2020 is het aantal leerlingen per teldatum 1 oktober verder toegenomen van 1600 in 2019 
naar 1666. De verwachting naar de toekomst is positief. De verwachte aantallen leerlingen 
zijn gebaseerd op de inschattingen van de schooldirecteuren en aangepast naar de meest 
recente stand. Vanwege de beperkte krimp in Den Helder en de groei van het aantal 
leerlingen bij Meerwerf is het marktaandeel fors toegenomen tot boven de 40%. Groei zal 
plaatsvinden daar waar nog sprake is van nieuwbouw; daar waar dit niet het geval zal dit 
aantal mogelijk kunnen krimpen. De onzekere factor betreft de school Villa Kakelbont. Het 
aantal leerlingen op deze school valt moeilijk te voorspellen en is afhankelijk van de politieke 
situatie en de huidige situatie met COVID 19 met betrekking tot de instroom van 
asielzoekers.  

De ontwikkeling van het aantal leerlingen is nauw gerelateerd aan de personele bezetting. 
De hoge kwaliteitsnorm waaraan wij onze scholen willen laten voldoen betekent immers dat 
de groepen niet te groot mogen worden en waarbij ook telkens weer een juiste inschatting 
moet worden gemaakt ten aanzien van de instroom teneinde te grote groepen te voorkomen. 

De bezetting van onderwijzend personeel zal toenemen in relatie tot de verwachte toename 
van het aantal leerlingen. De overige formatie zal naar verwachting niet sterk wijzigen. 

De relatief hoge omvang van ondersteunend personeel kan worden verklaard uit het hoge 
aantal ondersteunende functies bij Villa Kakelbont, de aanwezigheid van zorgleerlingen op 
de andere scholen en de inzet van werkdrukmiddelen voor extra onderwijsassistenten. 

Met de invoering van het Passend Onderwijs zijn wij geconfronteerd met de instroom van 
leerlingen die in het verleden zouden zijn geplaatst in het speciaal onderwijs of in het 
speciaal basisonderwijs. De extra aandacht die deze leerlingen behoeven kan niet altijd 
worden bekostigd uit de extra middelen die hiertoe worden ontvangen. Dit zal de komende 
jaren een extra druk leggen op de bedrijfsvoering. 

Ons streven is om de materiële kosten meer in verhouding te brengen met de materiele 
bekostiging. Dit zal niet gemakkelijk kunnen worden gerealiseerd omdat de materiele 
bekostiging pas het afgelopen jaar iets is toegenomen nadat deze jarenlang niet is gestegen 
en tijdens de crisisjaren zelfs is gedaald.  
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Sommige kosten zijn recht evenredig met de aantallen leerlingen maar met name de 
huisvestingslasten zijn dat niet, zeker niet in onze situatie waar we te maken hebben met 
dislocaties. Zoals bij de kengetallen zichtbaar was is de huisvestingsratio van Meerwerf 
vooralsnog goed. 
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Meerjarige balans 

 
     

 
Jaarrekening  Begroting  Raming  Raming  Raming  

 
2020 2021 2022 2023 2024 

      
Mat vaste activa 1.587.466 1.587.466 1.587.466 1.587.466 1.587.466 

Fin vaste activa 0 0 0 0 0 

      
Totaal vaste activa 1.587.466 1.587.466 1.587.466 1.587.466 1.587.466 

      
Vorderingen 731.606 731.606 731.606 731.606 731.606 

Liquide middelen 1.705.454 1.706.517 1.695.492 1.695.294 1.661.889 

      
Totaal vlott activa 2.437.060 2.438.123 2.427.098 2.426.900 2.393.495 

      
Balanstotaal 4.024.526 4.025.589 4.014.564 4.014.366 3.980.961 

      
      
Algemene reserve 1.766.326 1.767.389 1.756.364 1.756.166 1.722.761 

Bestemmingsreserves 703.784 703.784 703.784 703.784 703.784 

      
Tot eigen vermogen 2.470.110 2.471.173 2.460.148 2.459.950 2.426.545 

      
      
Voorzieningen 281.342 281.342 281.342 281.342 281.342 

Kortl schulden 1.273.074 1.273.074 1.273.074 1.273.074 1.273.074 

      
Tot vr vermogen 1.554.416 1.554.416 1.554.416 1.554.416 1.554.416 

      
Balanstotaal 4.024.526 4.025.589 4.014.564 4.014.366 3.980.961 

 

 

De meerjarenbalans wijkt iets af van de balans welke is opgenomen in de 
meerjarenbegroting. Dit verschil is veroorzaakt doordat de in de begroting opgenomen 
balans is opgesteld conform de inschatting van de baten en lasten voor 2020 naar de 
inzichten van oktober 2020 welke licht afwijken van de gerealiseerde balans ultimo jaar. 
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Meerjarige staat van baten en lasten 

 
    

 
Jaarrekening  Begroting  Raming  Raming  Raming  

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Baten 
     

Rijksbijdragen 11.555.376 11.728.663 12.270.766 12.789.097 13.271.343 

Overige overheidsbijdragen 141.832 100.000 100.000 100.000 100.000 

Overige baten 99.899 98.303 96.303 96.303 96.303 

      
Totaal baten 11.797.107 11.926.966 12.467.069 12.985.400 13.467.646 

      
Lasten 

     
Personele lasten 9.766.539 9.853.903 10.396.865 10.899.381 11.401.615 

Afschrijvingen 293.725 305.000 305.000 305.000 305.000 

Huisvestingslasten 921.763 884.000 884.000 884.000 884.000 

Overige lasten 921.323 881.000 890.229 895.217 908.436 

      
Totaal lasten 11.903.350 11.923.903 12.476.094 12.983.598 13.499.051 

      
Saldo baten en lasten -106.243 3.063 -9.025 1.802 -31.405 

      
Financiële baten en lasten 1.227 2.000 2.000 2.000 2.000 

      
Totaal resultaat -107.470 1.063 -11.025 -198 -33.405 

 

 

Investeringsbeleid 

Het investeringsbeleid van Meerwerf is er op gericht dat leerlingen zich zo goed mogelijk 
moeten kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat er investeringen nodig zijn om deze 
doelstelling te kunnen realiseren. Vanwege de toenemende digitalisering in het onderwijs 
bestaan deze investeringen de laatste jaren vooral uit uitbreidingsinvesteringen in ICT in de 
vorm van Chromebook. Al eerder in 2013 en 2014 zijn de digiborden aangeschaft. Als voor 
alle leerlingen in de bovenbouw een Chromebook is aangeschaft zullen de investeringen 
beperkt blijven tot vervanging. Uitbreiding zal slechts dan plaatsvinden bij een toename van 
het aantal leerlingen. 
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Digitalisering betekent dat de investeringen in leermethoden verder in belang af zullen 
nemen maar ook dat zij niet zullen verdwijnen omdat niet alle vakken zich lenen voor digitaal 
onderwijs. 

Investeringen in meubilair voor de leerlingen zullen plaatsvinden als vervanging noodzakelijk 
is of bij een toename van het aantal leerlingen. Bij aanschaf vindt afstemming plaats tussen 
de scholen zodat bij eventuele krimp meubilair onderling kan worden uitgewisseld.  

Investeringen in inventaris betreft slechts een beperkte post waarbij aanschaf slechts dan 
plaats vindt waar dat nodig is. 

Onderstaand zijn de investeringen 2020 opgenomen en de verwachte investeringen voor 
2021 tm 2024 

 

Meerjarige investeringen 

      
Investeringen  2020 2021 2022 2023 2024 

      
Gebouwen 26.463 

    
Inventaris 47.011 25.000 25.000 25.000 25.000 

Meubilair 74.414 60.000 60.000 60.000 60.000 

ICT 137.990 140.000 140.000 140.000 140.000 

Leermethoden 48.469 50.000 50.000 50.000 50.000 

Overige materiele vast 
activa 15.749 25.000 25.000 25.000 25.000 

      

 
350.095 300.000 300.000 300.000 300.000 

 

 

 

3.6 Interne risicobeheersings- en controlesysteem 

De beheersing van de processen is een belangrijk aandachtspunt. Uitkomsten van de interne 
analyses in het kader van de planning- en control cyclus en de jaarlijks uitgevoerde 
accountantscontrole geven voldoende vertrouwen dat Meerwerf haar bedrijfsprocessen in de 
basis op orde heeft.  

Meerwerf vult de beheersmatige werkzaamheden vanuit het eigen stafbureau in. De 
verwerking van personele mutaties is bij een extern bureau belegd, het detacheringskantoor 
Servicehuis EFK.  

Per 2019 is voor de financiële administratie het AFAS-pakket in gebruik genomen waardoor 
met name het inzicht vanuit de scholen wordt versterkt. Dit biedt voor het stafbureau betere 
sturingsmogelijkheden. Het doel om de schooldirecteuren meer eigenaar te laten worden van 
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hun eigen bedrijfsproces is in 2020 verder uitgewerkt. Op dit moment is AFAS als 
informatiebron voor de schooldirecteuren van voldoende niveau. 
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3.7 Risicoparagraaf 

 

Onderstaand zijn de belangrijkste risico’s opgenomen die van toepassing kunnen zijn voor 
Stichting Meerwerf 

 

Risico  Toelichting  Bedrag  

Groei van het 
aantal leerlingen 

De toename van het aantal leerlingen op scholen moet in 
toenemende mate worden voorgefinancierd.  

Hierbij wordt al in maart geanticipeerd op de formatie voor 
het geschatte aantal groepen dat scholen een half jaar later, 
bij de start van het nieuwe schooljaar zouden moeten 
hebben. De vaststelling van de formatie moet om 
rechtspositionele redenen al voor 1 mei  zijn gerealiseerd. 
Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is het echter een 
voorwaarde om al eerder, met name de leerkrachten  met 
tijdelijke aanstellingen tijdig te binden. 

Het risico daarbij is dat wordt geanticipeerd op een groei van 
leerlingen welke mogelijk niet kan worden gerealiseerd. 

Dit risico wordt ingeschat op de loonkosten van 1 fte 
leerkracht. 

Het bedrag hiervoor is circa € 77.000. 

€ 77.000, - 

Personele 
bekostiging 
algemeen 

De bekostiging van de personele kosten heeft betrekking op 
het aantal leerlingen dat per teldatum 1 oktober van het 
voorgaande schooljaar op de scholen is ingeschreven. Het 
ministerie past de bekostiging achteraf, in oktober, aan voor 
de gevolgen van de stijging van loonkosten van het 
voorafgaande schooljaar. De omvang van deze stijging is 
onvoorspelbaar omdat het ministerie hiervoor de landelijke 
kostenstijging hanteert en niet de kostenstijging die specifiek 
van toepassing is voor de sector Primair Onderwijs. De 
omvang van dit risico is ingeschat op het verschil tussen de 
laatste beschikking (sep 2020) voor Personeel Regulier in 
schooljaar 2019/2020 en de beschikking 2019/2020 in het 
schooljaar. 

€ 65.000, - 
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Personele 
bekostiging 
OCW in 
groeisituatie 

Naast de reguliere bekostiging wordt in een situatie van 
groei de zogenaamde groeibekostiging ontvangen als 
gedurende het lopende schooljaar sprake is van groei. Voor 
de inzet van personeel wordt evenwel uitgegaan van het 
werkelijke aantal leerlingen van het betreffende schooljaar. 
Dit betekent in een scenario van groei dat de bekostiging 
achter blijft bij de werkelijke kosten en dat wordt 
geanticipeerd op groeibekostiging waarvan het onzeker is of 
die ook wordt gerealiseerd. Een groei van het aantal 
leerlingen bij Meerwerf in een krimpregio kan immers alleen 
plaatsvinden als het marktaandeel van het aantal leerlingen 
toeneemt. Het risico is vastgesteld op het aantal leerlingen 
groei per 1 okt 2020 t.o.v. 1 okt 2019 vermenigvuldigd met 
een bedrag van € 5.500, - per leerling. 

€ 363.000, 
- 

Vereenvoudigin
g bekostiging 

Het ministerie beschikt op dit moment een groot aantal 
subsidies. Het streven is om tot vereenvoudiging over te 
gaan naar analogie met de situatie van het voortgezet 
onderwijs. Dit betekent dat geen rekening meer wordt 
gehouden met specifieke situaties. Zo is er het voornemen 
om het verschil in bekostiging tussen onderbouw en 
bovenbouw af te schaffen. Dit is verbazend omdat juist 
groeischolen veel meer leerlingen in de onderbouw hebben 
dan krimpscholen en daarom juist over meer middelen 
zouden moeten kunnen beschikken dan minder. Het verschil 
inbekostiging is ongeveer € 700 per leerling. Bij 100 
leerlingen is dit € 70.000 

€ 70.000, - 

Onzekerheid 
aantal leerlingen 
Villa Kakelbont 

Het aantal leerlingen op Villa Kakelbont fluctueert sterk. Dit 
aantal is daarbij zowel afhankelijk van besluiten die 
voortkomen uit landelijke politieke ontwikkelingen, de rol van 
het COA hierin als van internationale ontwikkelingen. 
Meerwerf moet evenwel jaarlijks een aantal leerlingen 
inschatten ten behoeve van de formatieve inzet van 
personeel. Dit risico is ingeschat op 30 leerlingen voor een 
bedrag van € 9.000, - per leerling. Dit bedrag is (afgerond) 
het bekostigingsbedrag voor bijzondere bekostiging van 
eerste opvang asielzoekers van ongeveer € 3.000, - en de 
reguliere vergoeding per leerling van ongeveer € 6.000, -. 

€ 270.000, 
- 

Onzekerheid 
ziekteverzuim 

Meerwerf is eigen risicodrager geworden voor het 
kortdurend ziekte verzuim tot 14 dagen. Als het 
ziekteverzuim hoger is dan een normpercentage van 5% 
betekent dit dat Meerwerf vervangingskosten voor eigen 
rekening moet nemen. Dit bedrag is ingeschat op 2,5% kort 
verzuim. 

€ 200.000, 
- 
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Afbouw van het 
Participatiefonds 

Het Participatiefonds zal per 1 januari 2022 overgaan tot het 
in rekening brengen van 50% van de uitkeringskosten van 
ex-medewerkers.  

Als het aantal uitkeringsgerechtigden gemiddeld 3% van de 
formatie betreft is dit ongeveer 3,5 fte. Als de gemiddelde 
uitkeringskosten € 50.000 zijn en de eigen bijdrage 50% 
betekent dit een risico van € 87.500..  

€ 87.500, - 

Wet werk en 
zekerheid 

De invoering van de wet werk en zekerheid zal er praktisch 
toe leiden dat sneller een dienstverband zal worden 
aangeboden aan leerkrachten. Als achteraf zou blijken dat 
2% van de leerkrachten niet aan de te stellen eisen kan 
voldoen is dit een risico van € 77.000, - per fte (normbedrag) 

€ 154.000, 
- 

De arbeidsmarkt De krapte op de arbeidsmarkt kan betekenen dat middels 
externe inhuur meer moet worden betaald dan dat het 
ministerie zal vergoeden. Per fte leerkracht is dit ongeveer 
het dubbele van de loonkosten van een leerkracht. 
Uitgaande van 2 fte is dat tweemaal € 77.000, -. 

€ 154.000, 
- 

Calamiteiten op 
een school 

Er is een risico dat een medewerker van een school 
onrechtmatige of strafbare feiten pleegt welke een weerslag 
kunnen hebben op het aantal inschrijvingen op een school. 
Dit risico is ingeschat op een bedrag van € 5.500, - voor 30 
leerlingen. 

€ 165.000, 
- 

 

 

In het bovenstaande zijn een aantal risico’s opgenomen met een daarbij ingeschat bedrag. 
Voor een aantal risico’s geldt dat deze het gevolg zijn van door het ministerie gemaakte 
keuzes waarvoor door Meerwerf geen beleid is te ontwikkelen anders dan voorzichtigheid 
met het aangaan van personele verplichtingen en het doen van andersoortige investeringen 
omdat financiële dekking niet is gegarandeerd. Dit betreft de eerste vier genoemde risico’s 
met betrekking tot bekostiging. 

Het beleid met betrekking tot Villa Kakelbont is dat sterk wordt gemonitord op het aantal 
leerlingen en te verwachten leerlingen zodat tijdig kan worden geanticipeerd op ontstane 
situaties. Bij een formatief overschot kan tevens worden gedacht aan (tijdelijke) detachering 
van personeel naar andere onderwijsbesturen wat, gezien de situatie op de arbeidsmarkt, 
geen groot probleem zal zijn. 

Medio 2019 is de bedrijfsarts vervangen. Dit had voor Meerwerf aanvankelijk gunstige 
gevolgen voor het ziekte verzuim maar met de komst van COCID 19 kan feitelijk geen beleid 
worden gevoerd op ziekteverzuim. Met ingang van het nieuwe schooljaar 2021 /2022 zal 
naar verwachting de invloed van COVID 19 op het ziekteverzuim zijn verdwenen  en bestaat 
de hoop en verwachting dat wij weer verzuimcijfers zullen zien die overeen komen met die in 
het najaar van 2019. 
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De gevolgen van de afbouw van het participatiefonds  en de wet werk en zekerheid kunnen 
slechts worden tegengegaan door het tijdig voeren van functionerings- en 
beoordelingsgesprekken waardoor in het geval van een mismatch de financiële gevolgen 
beperkt zullen blijven. Dit risico zal binnen het onderwijs groter zijn dan voorheen vanwege 
de krapte op de arbeidsmarkt waardoor minder snel zal worden overgegaan tot ontslag 
omdat vervangers niet of nauwelijks beschikbaar zijn. 

De gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt kunnen door Meerwerf worden tegengegaan 
door de formatie voor het nieuwe schooljaar tijdig op orde te hebben waardoor tijdelijke 
aanstellingen tijdig kunnen worden verleng of kunnen worden omgezet in een vast 
dienstverband. 

De calamiteiten op school kunnen worden beperkt door bij twijfel over rechtmatigheid bij  
personeelsleden tijdig maatregelen te nemen waardoor de schade kan worden beperkt. 
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BIJLAGE 1. Jaarverslag Raad van Toezicht Meerwerf 
 
 

Inleiding 

 

Het jaar 2020 wordt in belangrijke mate beheerst door de gevolgen van de coronacrisis die onze 

samenleving nog steeds in de greep houdt. In praktische zin betekende een en ander dat de RvT 

regelmatig vergaderde via de digitale platforms. Uiteraard was de RvT het meest bezorgd over de 

onderwijskundige gevolgen van de langdurige noodzaak tot afstandsonderwijs en de technische en 

sociaal-maatschappelijke gevolgen daarvan. De RvT waardeert de enorme inzet en creativiteit van 

de Meerwerf medewerkers in deze zware tijden. 

 

Samenstelling van de Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestond in 2020 uit de volgende personen: 

o de heer drs. T. Partiman, voorzitter (mevr. N. Ajouaau vanaf 1 januari 2021) 

o mevr. mr. J. E. Overdijk – Francis 

o de heer ir. J. Schrevel  

o de heer G. Voermans 

o mevr. S. Bouchibti (vanaf 1 oktober 2020) 

 

Samenstelling Commissies Raad van Toezicht 2020  

o Remuneratie en Governance commissie: mevr. J.E. Overdijk-Francis; dhr. T. Partiman  

o Auditcommissie: dhr. G. Voermans, dhr. J. Schrevel 

o Commissie onderwijs & kwaliteit: dhr. J. Schrevel, dhr. G. Voermans (tot 1 oktober 2020), 

mevr. S. Bouchibti (vanaf 1 oktober 2020) 

 

Werkwijze Raad van Toezicht 

De RvT voert de taken (toezicht, advisering en controle) uit via de commissievergaderingen, door 

het deelnemen aan bijeenkomsten van Meerwerf, door het afleggen van schoolbezoeken, door het 

houden van overlegbijeenkomsten met de GMR en de bestuurder en door individuele gesprekken 

met de bestuurder en relevante stakeholders.  De commissies doen het voorbereidend werk en gaan 

dieper in op zaken die in de reguliere vergaderingen aan de RvT worden voorgelegd ter bespreking 

en besluitvorming. Een specifieke rol wordt vervuld door de voorzitter van de RvT. Namens de RvT 

heeft de voorzitter regelmatig overleg (telefonisch, per mail en face-to-face) met de bestuurder over 

lopende zaken. Daarbij geldt dat belangrijke zaken die tussen de besluitvormende vergaderingen 

aan de orde komen, tussentijds worden gedeeld met de leden van de RvT. De RvT heeft in februari 

haar jaarlijkse ‘heidag’ gehouden.  

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder en op de 

organisatie. De RvT voorziet in het interne toezicht op de organisatie ten aanzien van de realisatie 

van de doelen, het hanteren van vigerende wet- en regelgeving en de effectieve besteding van 

publieke middelen en fungeert als werkgever van de bestuurder. Daarnaast heeft de RvT de 
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natuurlijke advies – en klankbordfunctie waarbij zij de bestuurder gevraagd of ongevraagd kan 

adviseren over specifieke onderwerpen. 

 

De RvT heeft vastgesteld dat Stichting Meerwerf in het afgelopen jaar 2020 de wettelijke 

voorschriften heeft nageleefd. De Rvt heeft de volgende stukken goedgekeurd: 

• Jaarrekening  en bestuursverslag 2019; 

• Meerjarenbegroting 2021 tm 2024; 

• Kwartaalrapportages januari tm april 2020, januari tm juli 2020 en januari tm oktober 2020.  

 

Auditcommissie 

De focus van de auditcommissie ligt vooral op financieel getinte bedrijfsprocessen en onderwerpen 

zoals de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiële 

informatieverschaffing door de bestuurder. De auditcommissie overlegt regelmatig met de 

bestuurder (al dan niet samen met de controller) en jaarlijks met de account. Van ieder overleg 

wordt schriftelijk verslag gedaan aan de RvT. In het verslagjaar is de auditcommissie vijf keer 

(online) bij elkaar gekomen. In deze bijeenkomsten zijn de (meerjaren-) begroting 2021-2025 en de 

perioderapportages over 2020 behandeld. Het jaarverslag 2019 en het accountantsverslag 2019 zijn 

online met de accountant besproken. Daarnaast zijn enkele specifieke financiële vraagstukken 

doorgenomen met bestuurder en controller zoals: de financiële risico’s en meerkosten omtrent 

COVID-19, het inkoopbeleid welke is herzien en vastgesteld, er is input gegeven aan de ontwikkeling 

van de maandrapportages, de gewijzigde regelgeving ten aanzien van het 

meerjarenonderhoudsplan is besproken en de forse korting door de vereenvoudiging bekostiging. 

 

Commissie Onderwijs en Kwaliteit 

De Commissie Onderwijs is in 2020 drie keer bij elkaar geweest. In de eerste bijeenkomst is de 

planning van de schoolbezoeken besproken. Door de coronacrisis is besloten, dat het niet verstandig 

was om deze uit te voeren. Zodra de situatie dat toelaat zullen we deze bijeenkomsten opnieuw 

inplannen, omdat we als Raad veel belang aan deze schoolbezoeken hechten. In alle vergaderingen 

is de situatie in de Tuindorpschool en de Thijsse School besproken. Mede in verband hiermee is de 

aandacht van de Inspectie besproken. Er is daarnaast aandacht geweest voor de IKC-vorming bij de 

Dijk en de Thorbecke School. Ook is aandacht besteed aan de wijze van monitoren van de in het 

Koersplan gedefinieerde doelen. Tevens hebben we de kwaliteitsindicatoren besproken waarop 

wordt gestuurd. 

 

Remuneratie en Governance Commissie: 

De taken van de R&G commissie hebben betrekking op de werkgeversrol van de RvT ten opzichte 

van de bestuurder en het bewaken van en het toepassen van de Code Goed Bestuur PO binnen de 

stichting Meerwerf. In het verslagjaar is de R&G commissie, gezien de corona crisis, zeer actief 

geweest. Naast de reguliere overleggen met de bestuurder waren er intensieve trajecten met de 

Benoemingsadviescommissie (BAC) in het kader van de twee vacatures in de Raad van Toezicht. 

Naast de leden van de R&G commissie van de RvT bestond de BAC uit een vertegenwoordiger van 

het directieberaad en twee leden van de GMR (ouder- en personeelsgeleding). Benoeming door de 

gemeenteraad van Den Helder van mevr.  S. Boutchibti vond plaats per 1 oktober 2020 en per 1 

januari 2021 van mevr. N. Ajouaau die het voorzitterschap overneemt van de heer T. Partiman die 
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wegens verhuizing afziet van een tweede termijn. Met betrekking tot de werkgeversrol heeft de 

jaarlijkse beoordeling van de bestuurder plaatsgevonden. Het beoordelingskader is uitgevoerd en 

ging gepaard met een 360 graden feedback. Tenslotte heeft de  R&G commissie de totstandkoming 

van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de gevolgen voor Meerwerf intensief 

gevolgd.  

 

Externe relaties 

Tijdens de bijeenkomsten van Meerwerf zoals de nieuwjaarsreceptie en andere samenkomsten 

worden door de RvT informele contacten gelegd. Jammer genoeg heeft dit in het coronajaar 

nauwelijks kunnen plaatsvinden. 

Externe relatievorming was voornamelijk gericht op ondersteuning van de RvT bij de vacatures. In 

het huidige tijdsgewricht en bij het opstellen van een diversiteitsprofiel is ondersteuning door 

externen daarbij noodzakelijk. Er is samengewerkt met Public Spirit (lid RvT) en met Diemen & Van 

Gestel (voorzitter RvT). Vanwege de veranderingen inzake bestuurders en Raden van Toezicht bij 

onze partners in het Onderwijshuis is aan het eind van het kalenderjaar contact gelegd met alle 

voorzitters van de RvT’s om in 2021 weer te komen tot een gezamenlijke kennismaking. Waar de 

bestuurders van het Onderwijshuis elkaar kennen en ontmoeten is het nuttig dat op het niveau van 

de Raden van Toezicht men elkaar kent en weet te vinden. 

 

Deskundigheidsbevordering 

Indien mogelijk hebben de leden van de RvT het afgelopen jaar deelgenomen aan de 

jaarvergadering voor toezichthouders van de VTOI-NVTK. Om het eigen functioneren te evalueren 

heeft de RvT in februari 2020 haar jaarlijkse ‘heidag’ gehouden. De ‘heidag’ bestaat altijd uit een 

kritische (zelf-)evaluatie van de individuele RvT leden zelf en van de RvT als geheel in haar relatie tot 

de organisatie en de bestuurder. Gekozen is de heidag zonder externe begeleiding, op basis van een 

evaluatiemodel, uit te voeren. Dit is naar tevredenheid verlopen. De bestuurder heeft een dagdeel 

verzorgd met inhoudelijke relevante thema’s en ontwikkelingen, dit in samenhang tussen 

Koersplan, Strategisch Beleidsplan en de Schoolplannen. Het resultaat leverde handige handvatten 

op voor de voortgang voor de korte en lange termijn. Ook laten de leden van de RvT zich bijscholen 

en nemen deel aan de leergangen van de VTOI-NVTK academie.  

 

Den Helder,   1 maart 2021 

  

Raad van Toezicht Meerwerf 

Remuneratie en Governance Commissie 

dhr. T. Partiman 

Mevr. J. E. Overdijk-Francis 
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Balans
(na verwerking resultaat-bestemming)

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 1.587.466 1.531.072

Totaal vaste activa 1.587.466 1.531.072

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 731.606 760.690
1.7 Liquide middelen 1.705.454 1.503.276

Totaal vlottende activa 2.437.060 2.263.966

Balanstotaal 4.024.526 3.795.037

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 2.470.110 2.577.579
2.2 Voorzieningen 281.342 206.209
2.4 Kortlopende schulden 1.273.074 1.011.249

Balanstotaal 4.024.526 3.795.037

31-12-2020 31-12-2019
EUR EUR

31-12-2020
EUR

31-12-2019
EUR
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Staat van baten en lasten 2020

2020 2019
EUR EUR EUR

3 Baten

3.1 Bijdrage OC en W 11.555.376 10.100.000 10.990.063
3.2 Overige overheidsbijdragen 141.832 94.000 117.951
3.5 Overige baten 99.899 51.000 65.659

Totaal baten 11.797.107 10.245.000 11.173.673

4 Lasten
4.1 Personele lasten 9.766.539 8.550.000 8.954.828
4.2 Afschrijvingen 293.725 265.000 302.792
4.3 Huisvestingslasten 921.763 817.000 749.108
4.4 Overige lasten 921.323 642.000 832.512

Totaal lasten 11.903.350 10.274.000 10.839.240

Saldo baten en lasten -106.243 -29.000 334.433

5 Financiële baten en lasten -1.227 -2.000 -1.634

Resultaat -107.470 -31.000 332.799

Buitengewoon resultaat 0 0 0

Totaal resultaat -107.470 -31.000 332.799

Begroting 2020
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Kasstroomoverzicht 2020

2020 2019
EUR EUR

Saldo baten en lasten -106.243 334.434

Aanpassing voor:
Afschrijvingen 293.701 302.793
Mutaties voorzieningen 75.133 709

Veranderingen in vlottende middelen:
 - Vorderingen -29.084 -121.254
 - Schulden 261.825 71.981

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 553.500 831.171

Ontvangen interest -1.227 -1.634

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 552.273 829.537

Investeringen in materiële vaste activa 350.096 697.169

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -350.096 -697.169

Overige balansmutaties

Mutatie liquide middelen 202.178 132.367

Beginstand liquide middelen 1.503.276 1.370.909
Mutatie liquide middelen 202.178 132.367

Eindstand liquide middelen 1.705.454 1.503.276

De liquide middelen bestaan uit: €187 kasgeld, €709.900 direct opvraagbae banktegoeden en €995.917 spaartegoeden
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Grondslagen

Algemeen 

De genoemde bedragen zijn, voor zover niet anders vermeld, opgenomen in euro's.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Materiële vaste activa 

De activeringsgrens per economische eenheid bedraagt € 1.000,-.
Afschrijving vindt per maand plaats, te beginnen in de maand van ingebruikname.
De afschrijvingstermijnen bedragen: 

Aanpassingen/onderhoud gebouwen 15 of 20 Jaar

Meubilair 20 Jaar
ICT 4 of 6 Jaar
ICT netwerken 10 Jaar
Leermiddelen 8 Jaar
Overige materiële vaste activa 5 of 10 Jaar

Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
Met op balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden. 
Schoolgebouwen, waarvan het juridisch eigendom berust bij de vereniging en het economisch
eigendom bij de gemeente, zijn niet in de balans opgenomen.

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de
itransactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden naeerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Algemene reserve 
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi) overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten.

Bestemmingsreserves/-fondsen

een aantal scholen en voor het oplossen van formatieve knelpunten.

Bestemmingsreserve (privaat)
Deze bestaat uit bedragen die door ouders betaald zijn, of bedragen die inzake inzamelingsacties 
verworven zijn, minus de aanschaffingen/uitgaven die de scholen van de ingezamelde geld gedaan 
hebben.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Voor zover niet 
anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Regeling jaarverslaggeving 
Onderwijs, waaronder de RJ 660.

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten minus ontvangen subsidie, onder aftrek 
van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur, rekening houdend met de restwaarde.

1) Bestemmingsreserve nulmeting. Deze reserve dekt de afschrijvingskosten van de eerste waardering materiele vast activa.2) Bestemmingsreserve personeel- en arbeidsmarktbeleid. Deze reserveis bestemd voor het verhogen van de onderwijskwaliteit op 
een aantal scholen en voor het oplossen van formatieve knelpunten.

Het deel van het resultaat dat hier het gevolg van is wordt ten laste van de reserve gebracht.
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Voorzieningen 

Voorziening jubileumgratificaties
De lasten voor jubileumgratificaties worden toegerekend aan de periode waarin de rechten daarvoor
worden opgebouwd. De voorziening is berekend door per personeelslid de contante waarde van de
verwachte kosten voor jubileumgratificaties te schatten, rekening houdend met een blijfkans.
Voor het contant maken van de verwachte kosten wordt een disconteringsvoet van 1% gebruikt.

Voorziening onderhoud
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt
bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair 
opgebouwd. Het uitgevoerd onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening duurzame inzetbaarheid
In de nieuwe cao is in artikel 8A een recht opgenomen voor de medewerkers om te sparen voor
ouderenverlof. Om uren te kunnen sparen voor ouderenverlof moet de werknemer conform artikel 8.AB
cao PO vooraf een plan indienen, waarin staat hoe deze verlofuren de komende vijf jaren worden
ingezet. Uitgangspunt voor het waarderen van de voorziening zijn deze plannen, die zwart op wit
staan. De basis voor het vaststellen van de hoogte van de voorziening duurzame inzetbaarheid is het
aantal uur dat een medewerker op basis van deze punten heeft gespaard (en niet heeft opgenomen),
vermenigvuldigd met de loonkosten per uur en deze te corrigeren voor de eigen bijdrage, de opnamekans
en deze eventueel te disconteren.

Pensioenen

Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen, welke is ondergebracht bij
het ABP. De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt 91,5% (nov-20). Deze pensioenregeling 
wordt in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar
verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. Behalve de betaling van de premies heeft de
organisatie geen verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregeling. De risico's van loonontwikke-
ling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot
toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdrage aan het pensioenfonds. Informatie over eventuele
tekorten en de gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in toekomstige jaren is niet beschikbaar.

Kortlopende schulden

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste een jaar. Kortlopende
schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reele waarde en vervolgens tegen 
geamortiseerde kostprijs. De reele waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde van de schuld.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Algemeen 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Voorzieningen worden gevormd voor concrete, specifieke risico’s en verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de 
omvang op betrouwbare wijze kan worden geschat. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij 
op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balan s

1 Activa

1.2 Materiële vaste activa
Verkrijgings- 

prijs               
01-01-2020

Cumulatieve 
afschrijvingen 
01-01-2020

Boekwaarde     
01-01-2020

Investeringen 
2020

Desinvesterin
gen 2020

Afschrijvingen 
2020

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.2.1 Gebouwen en terreinen 385.149 35.273 349.876 26.463 17.985

1.2.2 Inventaris en apparatuur 2.431.934 1.486.553 945.381 259.415 206.397

1.2.3 Andere vaste bedrijfs- 816.933 581.118 235.815 64.218 69.320
middelen

3.634.017 2.102.945 1.531.072 350.096 0 293.701

Verkrijgings- 
prijs               

31-12-2020

Cumulatieve 
afschrijvingen 
31-12-2020

Boekwaarde     
31-12-2020

Desinvest. 
Verkrijgings- 

prijs

Desinvest.       
Cum afschr.

EUR EUR EUR EUR EUR

1.2.1 Gebouwen en terreinen 411.612 53.258 358.354

1.2.2 Inventaris en apparatuur 2.691.350 1.692.950 998.400

1.2.3 Andere vaste bedrijfs- 881.151 650.438 230.713
middelen

3.984.112 2.396.646 1.587.466

31-12-2020 31-12-2019 toe-/afname
1.587.466 1.531.072 3,7%

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa
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1.5 Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019
EUR EUR

1.5.1 Debiteuren 35.340
1.5.2 Kortlopende vorderingen op OC en W 622.458 622.102
1.5.6 Overige overheden 6.940 87.976
1.5.7 Overige vorderingen 34.924 20.400
1.5.8 Overlopende activa 31.943 30.212

Totaal vorderingen 731.606 760.690

Specificatie
1.5.2 Personele vergoeding 471.191 439.651

Bekostiging Nieuwkomers 72.130 113.872
Bekostiging Onderwijsachterstandenbeleid 82.170 83.557
Overige -3.033 -14.978
Totaal kortlopende vorderingen op OC en W 622.458 622.102

1.5.7 De overige vorderingen betreffen voornamelijk waarborgsommen waarvan de borg ieder moment kan worden terug ontvangen.

Daarnaast is hierop nog een klein bedrag aan vraagposten verantwoord.

Specificatie
1.5.8 Personeel

Overige overlopende activa 31.943 30.212

Totaal overlopende activa 31.943 30.212

De  vorderingen  zijn  met  € 29.084 gedaald.
31-12-2020 31-12-2019 toe-/afname

731.606 760.690 -3,8%

1.7 Liquide middelen

31-12-2020 31-12-2019
EUR EUR

1.7.1 Kasmiddelen 187 187
1.7.2 Tegoeden op bankrekeningen 709.350 302.242
1.7.3 Spaarrekeningen 995.917 1.200.847
1.7.4 Overige liquide middelen

Totaal liquide middelen 1.705.454 1.503.276

De liquide middelen zijn gestegen met 202.178€       .

31-12-2020 31-12-2019 toe-/afname
1.705.454 1.503.276 13,4%
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Saldo Bestemming Overige Saldo

1-1-2020 resultaat mutaties 31-12-2020
EUR EUR EUR EUR

2.1.1 Algemene reserve (publiek) 1.859.465 -93.139 1.766.326

2.1.2 718.115 -14.331 0 703.784
2.1.3 0 0 0 0

2.577.580 -107.470 0 2.470.110

Specificatie bestemmingsreserves/-fondsen

Saldo                   
1-1-2020

Bestemming 
resultaat

Overige 
mutaties

Saldo          
31-12-2020

EUR EUR EUR EUR
Bestemmingsreserves publiek
Reserve personeel en arbeidsmarktbeleid 684.364 684.364
Overige 33.751 -14.331 19.420
Totaal bestemmingsreserves publiek 718.115 -14.331 0 703.784

Bestemmingsreserves privaat
Private reserve 0
Totaal bestemmingsreserves privaat 0 0 0 0

Het eigen vermogen is met € 107.470 gedaald 31-12-2020 31-12-2019 toe-/afname
door toevoeging van het resultaat over het 2.470.110 2.577.579 -4,2%
onderhavige boekjaar.

Totaal eigen vermogen

Bestemmingsreserves privaat
Bestemmingsreserves publiek
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2.2 Voorzieningen

Saldo Dotaties Onttrekkingen Vrijval Saldo
1-1-2020 2020 2020 2020 31-12-2020

EUR EUR EUR EUR EUR

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
Voorz jubileumgratificaties 121.621 5.640 7.250 120.011
Voorz langdurig ziek 0 16.774 16.774

121.621 22.414 7.250 0 136.785
2.2.3 Overige voorzieningen

Voorziening onderhoud 84.588 140.000 80.031 144.557

84.588 140.000 80.031 0 144.557

Totaal voorzieningen 206.209 162.414 87.282 0 281.342

Kortlopend Langlopend
deel deel

< 1 jaar > 1 jaar

Voorz jubileumgratificaties 12.632 107.379
Voorz langdurig ziek 16.774
Voorziening onderhoud 130.000 14.557

146.774 14.557

31-12-2020 31-12-2019 toe-/afname
281.342 206.209 36,4%

2.4 Kortlopende schulden
31-12-2020 31-12-2019

EUR EUR

2.4.3 Crediteuren 230.768 165.227
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 457.201 399.814
2.4.8 Schulden terzake pensioenen 114.099 125.751
2.4.9 Overige kortlopende schulden 5.461 13.371
2.4.10 Overlopende passiva 465.546 307.087

1.273.074 1.011.249Totaal kortlopende schulden
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Specificatie

Zie voor de post Geoormerkte subsidies het G-model op één van de volgende pagina's.
Specificatie

 
2.4.7.1 Loonheffing 413.840 360.611
2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 43.361 39.203

Totaal belastingen en premies soc. verz. 457.201 399.814

Specificatie

2.4.10.3 Vooruitontvangen investeringssubsidies
2.4.10.5 Vakantiegeld en -dagen 295.517 283.028
2.4.10.5 Accountantskosten 12.123 9.379
2.4.10.6 Project COVID 2020-2021 134.591
2.4.10.8 Overige 23.314 14.680

Totaal overlopende passiva 465.546 307.087

Met betrekking tot de kortlopende schulden per 31 december zijn geen zekerheden gesteld.
Het project COVID 2020-2021 is het saldo van een in 2020 beschikt en ontvangen subsidie van € 261.000 en in 2020 gerealiseerde
kosten van € 126.409. De looptijd van het project zou zijn tot en met 31 december 2020 en is verlengd tot en met 31 juli 2021.

De  kortlopende  schulden  zijn  met  € 261.825 gestegen. 31-12-2020 31-12-2019 toe-/afname
1.273.074 1.011.249 25,9%
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurovereenkomst OBS De Duynvaerder

Kopieerapparaten

Overzicht verbonden partijen

Naam:
Juridische vorm 2020:
Statutaire zetel:
Code activiteiten:

Eigen vermogen 31-12-2020:
Resultaat 2020:
Art. 2:403 BW
Deelname:
Consolidatie:

Inmiddels is het huurcontract gewijzigd omdat een ander schoolbestuur de rol van hoofdhuurder heeft overgenomen..

De huurverplichting voor het jaar 2020 bedraagt ongeveer € 25.000. De overenkomst heeft een looptijd

Verder is er een huurovereenkomst van OBS De Duynvaerder te Den Helder. De huurverplichting

Er is een huurovereenkomst voor de diverse kopieerapparaten op de scholen.

Huurcontracten

nvt

van 10 jaar en eindigt in 2027. 

voor het jaar 2019 bedraagt ongeveer € 126.000 waarvan de gemeente Den Helder €  77.000
voor haar rekening neemt.
De overeenkomst heeft een looptijd van 25 jaar en eindigt op 1 maart 2033.

Een huurovereenkomst voor het stafbureau van Meerwerf basisscholen. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat  van baten en lasten

3 Baten

3.1 Bijdrage OC en W

2020 2019
EUR EUR

3.1.1 Bijdrage OC en W 9.024.133 8.687.360
3.1.2 Overige subsidies OC en W 2.243.389 2.046.900
3.1.5 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 287.855 255.803

Totaal bijdrage OC en W 11.555.376 10.990.063

Specificatie

3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies
Totaal overige subsidies OC en W 0 0

31-12-2020 31-12-2019 toe-/afname
11.555.376 10.990.063 5,1%

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

2020 2019
EUR EUR

3.2 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 141.832 117.951

Totaal overige overheidsbijdragen 141.832 117.951

31-12-2020 31-12-2019 toe-/afname
141.832 117.951 20,2%

3.5 Overige baten

2020 2019
EUR EUR

3.5.1 Verhuur / opbrengst medegebruik 45.663 33.879
3.5.2 Detachering 31.012
3.5.6 Overige 23.224 31.780

Totaal overige baten 99.899 65.659

31-12-2020 31-12-2019 toe-/afname
99.899 65.659 52,1%
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4 Lasten

4.1 Personele lasten

2020 2019
EUR EUR

4.1.1 Lonen en salarissen 9.666.495 8.438.305
4.1.2 Overige personele lasten 583.665 654.296
4.1.3 Af: uitkeringen -483.620 -137.774

Totaal personeelslasten 9.766.539 8.954.828

Specificatie

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 7.355.090 6.355.768
4.1.1.2 Sociale lasten 1.279.041 1.145.074
4.1.1.3 Pensioenpremies 1.032.363 937.463

Lonen en salarissen 9.666.494 8.438.305

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 5.640 20.499
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 315.128 317.864
4.1.2.3 Overig 262.896 315.933

Overige personele lasten 583.665 654.296

31-12-2020 31-12-2019 toe-/afname
Bezetting ultimo jaar 9.766.539 8.954.828 9,1%

Aantal fte's scholen
Directie 10,2 10,3
Onderwijzend personeel 91,4 90,2
Onderwijs ondersteunend personeel 22,3 19,2

subtotaal 123,9 119,7

Aantal fte's vervanging en stafbureau 
Stafbureau 3,7 4,1
Vervanging 5,5 6,0

subtotaal 9,2 10,1

totaal 133,1 129,8
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4.2 Afschrijvingen

2020 2019
EUR EUR

4.2.2 Materiële vaste activa 293.725 302.792

Totaal afschrijvingen 293.725 302.792

31-12-2020 31-12-2019 toe-/afname
293.725 302.792 -3,0%

4.3 Huisvestingslasten

2020 2019
EUR EUR

4.3.1 Huur 153.237 136.527
4.3.2 Verzekeringen 72
4.3.3 Onderhoud 84.414 103.039
4.3.4 Energie en water 184.509 155.552
4.3.5 Schoonmaakkosten 276.677 257.680
4.3.6 Heffingen 23.830 30.255
4.3.7 Dotatie voorziening groot onderhoud 140.000 17.500
4.3.8 Overige 59.025 48.555

Totaal huisvestingslasten 921.763 749.108

31-12-2020 31-12-2019 toe-/afname
921.763 749.108 23,0%

4.4 Overige lasten

2020 2019
EUR EUR

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 163.350 207.615
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 494.832 409.853
4.4.4 Overige 263.141 215.043

921.323 832.512

Onder de administratie- en beheerslasten zijn de kosten voor de accountant verantwoord.
2020 2019

Dit betreft: onderzoek jaarrekening 15.383 13.905
excl btw excl btw

31-12-2020 31-12-2019 toe-/afname
921.323 832.512 10,7%
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5 Financiële baten en lasten

2020 2019
EUR EUR

5.1 Rentebaten 63 130
5.5 Rentelasten (-/-) 1.290 1.764

Totaal financiële baten en lasten -1.227 -1.634

31-12-2020 31-12-2019 toe-/afname
-1.227 -1.634 -25,0%

6 Overige toelichtingen

Resultaatsbestemming
Algemene reserve -93.139

Bestemmingsreserves publiek -14.331
-107.470

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich met betrekking tot verslagjaar 2020 geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die 
verwerkt en/of toegelicht moeten worden in de jaarrekening 2020.

82%

2%
8%

8%

Verdeling totale kosten

Personele

lasten

Afschrijvingen

Huisvestingslas

ten

Overige lasten

14%
8%

4%

9%
13%1%7%

44%

Exploitatiekosten (excl. personeel)

Afschrijvingen

Huur

Onderhoud

Energie & water

Schoonmaak-kosten

Heffingen

Overige huis-

vestingslasten

Overige lasten
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WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WNT-VERANTWOORDING 2020 Stichting Meerwerf

2020
4
1
1
6
B

132.000€       

1. Bezoldiging topfunctionarissen

N. van Heijst
Functiegegevens Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0
Dienstbetrekking ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 91.013€            
Beloningen betaalbaar op termijn 14.312€            
Subtotaal 105.325€          

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 132.000€          

-/-Onverschuldigd betaald bedrag nvt
Bezoldiging  €         105.325 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom
de overschrijding al dab niet is toegestaan nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling nvt
Gegevens 2019

N. van Heijst
Functiegegevens Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0
Dienstbetrekking ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 82.577€            
Beloningen betaalbaar op termijn 13.726€            
Subtotaal 96.303€            

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 127.000€          
Bezoldiging  €           96.303 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
Er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Gemiddelde totale baten

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met diens tbetrekking. Tevens leidinggevende 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de funct ievervulling

bedragen x € 1

bedragen x € 1

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren
Totaal aantal complexiteitspunten

Complexiteitspunten

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 
verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Meerwerf van toepassing zijnde regelgeving: de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2020, het door BZK opgestelde Controleprotocol WNT en de 
bijbehorende Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren. Het WNT-maximum voor het onderwijs is gebaseerd op grond van een 
klasse indeling op basis van complexiteitspunten voor verschillende criteria. In onderstaande tabel is de berekening van het aantal 
complexiteitspunten ten behoeve van de klasse indeling opgenomen voor Stichting Meerwerf.

Bezoldigingsklasse
Bezoldigingsmaximum

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Stichting Meerwerf is € 132.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. 
Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende 
normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2020
Bedragen x € 1 T. Partiman S. Bouchibti J. Francis G. Voermans J. Schrevel

Voorzitter Lid Lid Lid Lid
01/01-31/12 01/10-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12

Bezoldiging
9.797€            1.683€              6.531€           6.530€           6.532€               

19.800€          3.318€              13.200€         13.200€         13.200€             

nvt nvt nvt nvt nvt

9.797€            1.683€              6.531€           6.530€           6.532€               

nvt nvt nvt nvt nvt

Toelichting op de vordering wegens nvt nvt nvt nvt nvt
onverschuldigde betaling
Gegevens 2019
Bedragen x € 1 T. Partiman J. de Graaf J. Francis G. Voermans J. Schrevel

Voorzitter Lid Lid Lid Lid
01/01-31/12 01/10-31/08 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12

Bezoldiging
 €           9.375  €             4.167  €          6.250  €          6.250  €              6.250 
 €         19.050  €             8.467  €        12.700  €        12.700  €            12.700 

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

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

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Bezoldiging



Stichting Meerwerf
Administratienummer: 41858

Model G1 specificatie posten OCW

G1 Verwerking van subsidies zonder verrekeningsclausules

Omschrijving Beschikking Bedrag Ontvangen tm Prestatie
beschikking 2020 afgerond

Kenmerk en datum Eur Eur

Inhaal en ondersteunings- IOP-41858-PO, 2 juli 2020 261.000 261000 Nee
programma's onderwijs 2020-2021

Ziij instroom 2020 VO 1091439, 30 november 2020 20.000 20.000 Ja

Onderw ass naar opleiding tot leraar SOOL 19312, 25 februari 2020 20.000 5.000 Nee

Onderw ass naar opleiding tot leraar SOOL 19318, 25 februari 2020 20.000 5.000 Nee
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina's.

Resultaatsbestemming
Het resultaat over het boekjaar 2020 is als volgt toegevoegd aan het eigen vermogen:

Algemene reserve -93.139

Bestemmingsreserves publiek -14.331
-107.470

Dhr. N. van Heijst MEL
Bestuurder

Ondertekening door bestuurders

Ondertekening door toezichthouders



 

Horlings is aangesloten bij Nexia International, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren.        
 

Aan de raad van toezicht en de bestuurder van 

Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder 
Drs. F. Bijlweg 8 A 

1784 MC  DEN HELDER 
 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 
Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder te Den Helder gecontroleerd.  
 

Naar ons oordeel: 
 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 
het vermogen van Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder op 31 december 2020 en van het resultaat over 

2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;  

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van 
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.  

 
De jaarrekening bestaat uit:  

 
1. de balans per 31 december 2020;  

2. de staat van baten en lasten over 2020; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere   

toelichtingen.  
 

De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 

hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  
 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder, zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA).  

 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.  

 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd  

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 
1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris 
vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, 

alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.  
 

 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:  
 

• het bestuursverslag;  

• de overige gegevens.  

 
 
  



 

 
 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:  

 

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

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de in de 

relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' 
van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 is vereist.  

 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 

jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.  
 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 
paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 

720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
 

De bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de 

overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante wet- 
en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. 
 

 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 
Verantwoordelijkheden van de bestuurder en de raad van toezicht voor de jaarrekening  

De bestuurder is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. De bestuurder is ook verantwoordelijk voor het 

rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 

'2.3.1. Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. In dit kader is de bestuurder tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de bestuurder noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de bestuurder afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar 

activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet de bestuurder de 

jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de bestuurder het voornemen heeft om de 
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

De bestuurder moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.  

 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 

van de onderwijsinstelling.  
 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee voldoende 

en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat 
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  

 
 

 
  



 

 
 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 

bestond onder andere uit:  
 

• het identificeren en inschatten van de risico’s:  

- dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;  
- van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van  

 materieel belang zijn. 

• het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-

informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van 
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 

valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van 
zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling;  

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte 

financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de bestuurder en 
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

• het vaststellen dat de door de bestuurder gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het 

op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als 

wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-
informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

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

toelichtingen; en  

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen 
en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel 

belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  
 

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

tekortkomingen in de interne beheersing.  
 

 
Amsterdam, 19 mei 2021 
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