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Voorwoord 
 

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar te noemen. Tijdens de COVID-19 pandemie heeft Stichting Wijzer aan de Amstel 
onder twee pijlers gezorgd dat het onderwijs doorgang kon vinden: aandacht voor de leerlingen staat op de eerste 
plek en daarnaast het zorgen voor continuïteit van het onderwijs binnen de stichting. Door digitaal onderwijs te 
verzorgen en flexibel in te spelen op de behoeften die er zijn bij de leerlingen, is gezorgd dat het onderwijs door kon 
gaan waar mogelijk. Dit sluit aan bij het Koersplan waarin staat dat er voor ieder kind goed onderwijs dient te zijn in 
Uithoorn. Dit jaar is gewerkt aan de audits om de opbrengsten van de eigen school beter te kunnen analyseren. Het 
doel voor de stichting is om alle scholen naar het predicaat “goed” te krijgen. Verder is er gewerkt aan de 
professionele leergemeenschap binnen de stichting waarbij resultaten en kennis gedeeld worden met elkaar en 
tussen de verschillende scholen.   
In dit jaar kregen wij te maken met het vertrek van de directeur-bestuurder M. Domela Nieuwenhuis. In de 
afgelopen vier jaar heeft de heer Domela Nieuwenhuis een sterk fundament gelegd voor de stichting die is ontstaan 
uit drie stichtingen (ICBO, SKOK en SJU). Met het Koersplan als strategisch beleidsdocument heeft hij gezorgd dat de 
gehele stichting als een professionele organisatie gaat groeien. Iedere school heeft een schoolplan wat gebaseerd is 
op het Koersplan met daarnaast binnen de stichting een gemeenschappelijke leergemeenschap. Hierdoor ontstaat er 
goede uitwisseling van kennis, “vakmanschap” over het leren van kinderen binnen de stichting.  
In 2020 zijn investeringsplannen gemaakt om het binnenklimaat van de eigen gebouwen te verbeteren zodat 
hierdoor het leerklimaat voor de kinderen maar ook voor de medewerkers verbeterd gaat worden. Ook worden op 
de scholen zonnepanelen neergelegd om de extra energie die het kost, om in de scholen het binnenklimaat te 
verbeteren, op een goede manier te compenseren. De scholen voldoen hierdoor in de toekomst meer aan een 
gezond en duurzaam leefklimaat.  
Door middel van dit jaarverslag leggen we verantwoording af over de wijze waarop wij de publieke middelen hebben 
ingezet voor het onderwijs en wat we het afgelopen jaar hebben gedaan om goed onderwijs te bieden aan alle 
leerlingen die een van de zes scholen bezoeken van Wijzer aan de Amstel.  
Mocht u na het lezen van dit jaarverslag vragen hebben of feedback willen geven, dan nodigen wij u hiertoe uit. 
Onderwijs is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen school, ouders/verzorgers, kind en alle partners die 
meewerken aan onze doelstelling om het beste onderwijs te bieden in de regio Uithoorn en De Kwakel.   
 
Peter Hazewindus 
Voorzitter toezichthoudend deel van het bestuur  
Stichting Wijzer aan de Amstel (Uithoorn) 
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1. Het schoolbestuur 
 

Dit hoofdstuk bevat generieke informatie over het schoolbestuur, hoe de organisatie eruitziet, waar de organisatie voor staat en 

met welke partijen er op welke manier samengewerkt wordt. 

 

1.1 Organisatie  

 

Contactgegevens 

 Stichting Wijzer aan de Amstel 

 Bestuursnummer 40581 

 Postadres: 

Postbus 84, 1420 AB  UITHOORN 

Bezoekadres: 

Basisschool De Springschans, Eendracht 8, 1423 ET  UITHOORN 

 Telefoonnummer: 0297-562713 

 Email: info@wijzeraandeamstel.nl 

 Website: www.wijzeraandeamstel.nl 

 

Contactpersoon  

Voor vragen naar aanleiding van het bestuursverslag kan contact opgenomen worden met: 

 Friso Kingma 

 Functie: directeur-bestuurder a.i. 

 Telefoonnummer: 0297-562713 

 

Overzicht scholen 

Het bestuur Stichting Wijzer aan de Amstel heeft de volgende scholen onder haar verantwoordelijkheid:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridische structuur 
De rechtspersoon van Wijzer aan de Amstel is een stichtingsvorm. De stichting is op 1 januari 2019 opgericht uit een fusie van de 

katholieke en protestants-christelijke besturen van Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Uithoorn (ICBO), Stichting 

Katholiek Onderwijs De Kwakel (SKOK) en Stichting Jenaplanonderwijs Uithoorn (SJU). De stichting is ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 41213974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

School BRIN-
nummer 

Bezoekadres Website Scholen op de kaart.nl 

het Duet 12 TF Pr. Christinalaan 120 
Uithoorn 

www.hetduet.nl het Duet 

De Kwikstaart 12 KU Randhoornweg 33 
Uithoorn 

www.de kwikstaart.nl De Kwikstaart 

De Springschans 21OT Eendracht 8 Uithoorn www.springschans.com De Springschans 

‘t Startnest 00DD A. van Schendellaan 110E, 
Uithoorn 

www.startnest.nl ‘t Startnest 

De Vuurvogel 10 HX A. van Schendellaan 53 
Uithoorn 

www.devuurvogel-uithoorn.nl De Vuurvogel 

De Zon 05JO Anjerlaan 1 De Kwakel www.basisschooldezon.nl De Zon 

http://www.wijzeraaandeamstel.nl/
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9219/het-Duet?woonplaats=uithoorn&presentatie=1&sortering=2
file:///C:/Users/jvandervliet/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/K3CR87X2/www.de%20kwikstaart.nl
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/5323/De-Kwikstaart?woonplaats=uithoorn&presentatie=1&sortering=2
file://///FS01/Users$/JvanderVliet/Downloads/www.springschans.com
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/25639/De-Springschans?woonplaats=uithoorn&presentatie=1&sortering=2
https://www.startnest.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/25685/Basisschool-Het-Startnest-Jenaplan-School?woonplaats=uithoorn&presentatie=1&sortering=2
file:///C:/Users/jvandervliet/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/K3CR87X2/www.devuurvogel-uithoorn.nl
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/5322/Interconfessionele-Basisschool-de-Vuurvogel?woonplaats=uithoorn&presentatie=1&sortering=2
file:///C:/Users/jvandervliet/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/K3CR87X2/www.basisschooldezon.nl
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/25698/RK-Basisschool-De-Zon?woonplaats=de%20kwakel&presentatie=1&sortering=2
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Organisatiestructuur 

Het bestuur is als volgt georganiseerd: 

 

 

 

 
Governance Code 

In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders, 
toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Stichting Wijzer aan de Amstel handhaaft deze code.  
 
Functiescheiding  

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

voor primair onderwijs.  

 
Organieke scheiding (one-tier) 
Het bestuur heeft in haar statuten van 24 december 2018 vastgelegd dat zij volgens het Raad van Beheermodel wordt ingericht. 
De directeur-bestuurder is in vaste dienst van de stichting. De toezichthoudende leden vervullen de toezichthoudende taak op 
vrijwillige basis en ontvangen hiervoor een vergoeding. In de statuten is vastgelegd hoe de onderlinge taken en bevoegdheden 
zijn verdeeld en in het Bestuursreglement en een Managementstatuut zijn de taken en verantwoordelijkheid van het 
toezichthoudende deel van het bestuur, directeur-bestuurder en de directeuren vastgelegd.  

Bestuur 

Begin augustus 2020 heeft directeur-bestuurder M. Domela Nieuwenhuis zijn ontslag ingediend i.v.m. het aannemen van een 
nieuwe functie elders. De heer Friso Kingma is met ingang van december 2020 benoemd als directeur-bestuurder ad interim.  
 
 
 

 

 

 

Bestuur Wijzer aan de Amstel:

toezichthoudend deel en

directeur-bestuurder

Directie 

De Zon

MR

secretariaat

MT

team

Directie 

De Vuurvogel

secretariaat

MT

team

MR

Directie

't Startnest

MR

stafbureau

MT

team

Directie De 
Springschans

MR

secretariaat

MT

team

Directie

De Kwikstaart

MR

secretariaat

MT

team

Directie

het Duet

MR

adjuncten 
onderwijs en 

opvang

secretariaat

MT

team

stafbureau
administratie

kantoor

GMR

https://wijzeraandeamstel.sharepoint.com/sites/Staf/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FStaf%2FGedeelde%20documenten%2F1%2E%20Organisatie%20en%20beleid%2FCode%20goed%20bestuur%20po%2FCode%20goed%20bestuur%201%2D1%2D2021%2Epdf&parent=%2Fsites%2FStaf%2FGedeelde%20documenten%2F1%2E%20Organisatie%20en%20beleid%2FCode%20goed%20bestuur%20po
https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur.pdf
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Het bestuur is ultimo 31 januari 2020 als volgt samengesteld:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het verslag van het toezichthoudende deel van het bestuur verwijzen wij u naar hoofdstuk 4. 

 

(Gemeenschappelijke) Medezeggenschap  

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en evenzoveel leerkrachten van iedere school. De wet op de 

medezeggenschap beschrijft de bevoegdheden van zowel ouders als leerkrachten. De MR is onderdeel van de GMR.  

De GMR is het orgaan waarin zaken besproken worden die met Stichting Wijzer aan de Amstel als geheel te maken hebben. In 

de GMR wordt iedere school vertegenwoordigd door een ouder en een leerkracht en de directeur-bestuurder van de stichting is 

bij de GMR-vergaderingen aanwezig. 

Voor meer informatie over de GMR van Wijzer aan de Amstel verwijzen wij u graag naar het  Jaarverslag 2020 van de (G)MR. 

 

1.2 Profiel 

Missie & visie 

De Kernwaarden en missie van Wijzer aan de Amstel worden benoemd en beschreven in het Koersplan 2018-2022. Met 

kernwaarden wordt de balans gezocht tussen enerzijds de wens om de collectiviteit (gemeenschappelijkheid) te versterken en 

elkaar te vinden en anderzijds om de eigenheid van scholen een impuls te geven.  

Kernwaarden van het bestuur hebben een cultuurvormende functie - hoe gaan we met elkaar om. De vier gemeenschappelijke 
kernwaarden van de stichting passen bij de wens om het collectief te versterken.  

Op het niveau van de school hebben kernwaarden ook een (aanzuigende) functie naar ouders toe. Hiertoe formuleren de 
scholen twee of drie aanvullende kernwaarden die passen bij het eigen karakter van de school. 

Scholen geven verder betekenis aan de kernwaarden: wat is de betekenis hiervan voor ons en wat betekent dit voor hoe we het 

leren vormgeven, hoe we met elkaar om gaan. Dit wordt uitgewerkt in de schoolplannen. 
 
Kernactiviteiten 
De kerntaak van Stichting Wijzer aan de Amstel is het geven van (interconfessioneel en/of katholiek) basisonderwijs in de 
gemeente Uithoorn. Het onderwijs omvat ten minste de voor de basisscholen wettelijk voorgeschreven activiteiten. 

Internationale TaalKlas Uithoorn (ITK)1  

Naast het reguliere basisonderwijs, biedt Stichting Wijzer aan de Amstel ook intensief onderwijs aan nieuwkomers in de 

basisschoolleeftijd. Deze kinderen worden gedurende minimaal 1 jaar intensief onderwezen om daarna uit te stromen naar een 

Wijzer- of andere basisschool in de gemeente Uithoorn, want de ITK is ook beschikbaar voor die kinderen die op andere scholen 

in de gemeente staan ingeschreven.  

                                                           
1 Voor meer informatie zie: http://itkuithoorn.weebly.com/ 

Bestuurslid Functie  In functie sinds 
(KvK) 

Rooster 
van 
aftreden 

Nevenfuncties 

De heer B. van Eekhout Toezichthouder 07-10-2019 01-01-2024 Bestuurslid Slowfood Groenehart 

De heer P. Hazewindus Voorzitter 24-12-2108 01-01-2021 - 

Mevrouw S. Hermans Toezichthouder 24-12-2018 01-01-2023 - 

Mevrouw J. Kooiman Toezichthouder 07-10-2019 01-01-2024 Lid van OC BAA (Brandweer 
Amsterdam Amstelland) 

Mevrouw K. Kuipers Vicevoorzitter 24-12-2018 01-01-2023 - 

De heer J. Ouderling Toezichthouder 24-12-2018 01-01-2022 - 

     

De heer M. Domela 
Nieuwenhuis          

Directeur- 
bestuurder 

01-02-2017 Tot 1 
december 
2020 

Bestuurslid Brede School Legmeer 

De heer F. Kingma Directeur- 
bestuurder a.i. 

01-12-2020 – 1 juli 
2021 

  

https://wijzeraandeamstel.sharepoint.com/:w:/r/sites/Staf/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF1489F3C-2F93-455B-9145-D83ACD3000B2%7D&file=Jaarverslag%20GMR%202020.docx&action=default&mobileredirect=true
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De meeste leerlingen die bij de ITK  komen rechtstreeks uit het buitenland (of uit een AZC school).  Deze kinderen spreken geen 

of onvoldoende Nederlands. Daarom wordt de meeste tijd in de ITK  besteed aan het aanleren van taalvaardigheden en 

woordenschat. Alle kinderen werken elke dag aan deze vaardigheden. Dit geldt ook voor rekenen, spelling en begrijpend lezen.  

De ITK is gehuisvest in basisschool De Springschans. De klas valt, vanwege logistieke overwegingen, onder het brinnummer van 
de Springschans, gevestigd aan Eendracht 8 in Uithoorn.  
Meer informatie over dit onderwijs vindt u op Internationale TaalKlas Uithoorn en in hoofdstuk 2.1. 

Koersplan 

Wijzer aan de Amstel is een interconfessionele en katholieke stichting. Dat betekent dat uit wordt gegaan van het 
gemeenschappelijke geloofsgoed van zowel de rooms-katholieke als protestants-christelijke traditie. Daarnaast is er respect 
voor elkaars eigenheid, aandacht voor de bijzondere accenten uit beide tradities. 
 
De Kernwaarden van het Koersplan zijn: 
 

Aandacht Alles wat je aandacht geeft groeit 

Bevlogen We zijn bevlogen en werken vanuit passie 
Vertrouwen Samen maken we de school en vertrouwen is het fundament onder iedere vorm van (werk)relatie 
Eigenheid Scholen, medewerkers en leerlingen zijn het sterkst als ze de ruimte krijgen om zichzelf te zijn 
  
Vanuit 5 strategische thema’s is ons motto: 

“Durf jezelf te zijn!” 
 

Wij verwijzen u graag naar ons Koersplan 2018- 2022 (tekstueel) en Koersplan 2018-2020 (visueel) 
 

Schoolplan en jaarplan  

Na het vaststellen van het Koersplan 2018-2022, hebben de scholen ook in 2020 hun jaarplan verder vormgegeven en 

vastgesteld. Het Koersplan is leidend en directies en teams van de individuele scholen hebben samen een traject doorlopen 

waarbij de leidende thema’s van het Koersplan vertaald zijn naar beloftes op schoolniveau. Het schoolplan geeft, in postervorm, 

weer waar de school over 4 jaar hoopt te staan. In het schooljaarplan worden 2 speerpunten uit het schoolplan gekozen 

waaraan elk jaar nadrukkelijk aandacht wordt besteed.  

 

Ook het jaarplan wordt in postervorm gepresenteerd. Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat niet alleen het Koersplan, maar 

ook het individuele schoolplan en jaarplan van elke school breed gedragen wordt en dat de ambities realistisch en dagelijks 

zichtbaar zijn voor team, directies en ouders.  

 

Toelating & toegankelijkheid 

 

“Stichting Wijzer aan de Amstel vormt kinderen tot wereldburgers” 

 
Op onze scholen is ieder kind welkom dat in de wijk woont waarin de school staat, ongeacht afkomst, culturele identiteit of 
religie. Aan ouders, leerlingen en medewerkers wordt gevraagd om de (interconfessionele/katholieke) grondslag te respecteren 
en alle leerlingen dienen aan alle schoolactiviteiten deel te nemen. Zo worden onze leerlingen optimaal voorbereid op het 
functioneren in de multiculturele samenleving.   
De Interconfessionele/katholieke waarden worden o.a. uitgedragen in de methode die gebruikt wordt voor het 

levensbeschouwelijk onderwijs.  

Alle schoolgebouwen zijn toegankelijk voor mindervaliden, er is drempelloze toegang tot de lokalen en, indien van toepassing, 

een lift naar de eerste verdieping.  

1.3 Dialoog  
Verbonden partijen 

Wijzer aan de Amstel is zich bewust van het maatschappelijk speelveld waarin de organisatie zich bevindt en de noodzaak om op 

maatschappelijk verantwoorde wijze het onderwijs binnen de organisatie vorm te geven. De scholen onderhouden daarnaast 

actief contacten met instellingen en verenigingen uit de lokale gemeenschap: o.a. de bibliotheek, de lokale 

kerkgemeenschappen, de peuterspeelzaal/kinderopvang en overige organisaties/verenigingen. 

De directeur-bestuurder en de directeuren hebben contact met verschillende belanghebbenden en nemen deel aan 

verschillende netwerken.   

https://itkuithoorn.weebly.com/
https://wijzeraandeamstel.nl/assets/uploads/files/Koersplan_tekst_2018_-_2022.pdf
https://wijzeraandeamstel.nl/assets/uploads/files/Koersposter_BEELDSCHERM_181128.pdf
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Belanghebbende 

organisatie of groep 

Beknopte omschrijving van de samenwerking of dialoog 

Bestuur Brede School 

Legmeer 

De directeur-bestuurder vertegenwoordigt Wijzer aan de Amstel in Stichting Brede School Legmeer. 

De MFA Brede School Legmeer huisvest basisschool De Kwikstaart, basisschool De Dolfijn (Stichting 

Aloysius) en kinderopvang, verzorgd door Kinderopvang Solidoe. 

MR en GMR De directeuren hebben regelmatig overleg met hun MR over schoolzaken en de directeur-

bestuurder bespreekt school-overstijgende zaken met de GMR. 

Gemeente Uithoorn  
 

Wijzer aan de Amstel spreekt de gemeente regelmatig in tal van overlegorganen maar ook op eigen 
titel. Met de afdeling Onderwijs van de gemeente Uithoorn wordt intensief contact onderhouden 
over o.a.  huisvesting, gymnastieklocaties, VVE, passend onderwijs, logopedie, vergoede dyslexie 
training, het sociaal loket en centrum voor jeugd en gezin, schoolmaatschappelijk werk, 
schakelklassen en de verlof- en verzuimregeling. 

Kernoverleg  
 

In het Kernoverleg wordt de overgang po-vo georganiseerd en de overgang van het vorige 

schooljaar geëvalueerd.  

LEA  
 

In dit overleg tussen gemeente en alle scholen wordt in hoofdlijnen o.a. gesproken over 

schoolpleinbeleid, huisvesting en gymnastiekonderwijs.  

Leerlingraad/ 
leerlingdenktank 
 
 

De leerlingraad bestaat uit leerlingen uit groep 6 t/m 8. In bijeenkomsten worden verschillende 
onderwerpen besproken waarover de school graag input ontvangt vanuit de kinderen zoals o.a. 
het schoolplein, aanpassingen over aanbod binnen TSO-tijd en meedenken over schoolactiviteiten.  

Nieuwe ouders De scholen, en ook de stichting, hebben contact met nieuwe ouders via de eigen website. 
Daarnaast worden open dagen georganiseerd en wordt gecommuniceerd in regionale media over 
de eigen activiteiten en ontwikkelingen.  

PABO’s en ROC’s De individuele scholen hebben regelmatig contact met allerlei opleidingscentra. Studenten van de 

(I)Pabo’s uit de regio Amsterdam - Utrecht maar ook studenten van opleidingen voor 

onderwijsassistent en sportopleidingen lopen stage op de basisscholen. De goede contacten zijn 

belangrijk omdat de opleidingscentra de collega’s voor de toekomst opleiden.  Wijzer aan de 

Amstel heeft mevrouw P. Goesten-Zandvliet als bovenschools coördinator schoolopleiding 

benoemd en zij onderhoudt o.a. contacten met de (I)Pabo’s en vertaalt afspraken naar de 

individuele scholen. Iedere school heeft ook een eigen schoolopleider die de stagiaires en LIO 

begeleidt.  

Onderwijsbureau 
Twente (ObT) 

ObT vervult een belangrijke ondersteunende en adviserende rol voor de organisatie op financieel- 

en HR-gebied.  

Onderwijsinspectie  
 

De Onderwijsinspectie richt zich op toezicht op bestuursniveau. De 6 Wijzer-scholen hebben ieder 

een basisarrangement.  

Ouders en verzorgers Ouders en verzorgers van de leerlingen ontvangen regelmatig een digitale schoolkrant. Er is een 

digitale schoolgids die uit 2 delen bestaat. Deel A, met algemene informatie, heeft een geldigheid 

van 4 jaar en Deel B, waarin het beleid van de school voor dat specifieke schooljaar staat 

beschreven. Hierdoor is het onderscheid schoolplan en jaarplan ook voor ouders zichtbaar. Ouders 

bespreken verder de voortgang van hun kinderen in 10-minuut gesprekken en zijn altijd welkom 

om met de leerkracht van hun kind te overleggen. 

Oudervereniging Het doel van de Oudervereniging is het bevorderen en het in stand houden van de contacten 

tussen ouders en onderwijsgevenden. Dit gebeurt vooral door het ondersteunen van allerlei 

activiteiten die niet lesgebonden zijn. 

Solidoe Solidoe is onze partner in voor- en naschoolse kinderopvang. In het IKC het Duet werken school en 

opvang samen aan een doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar. 

VVE-stuurgroep  In dit overleg met de gemeente wordt het VVE-beleid voor de regio vormgegeven.   

Uithoorns Directeuren 
Overleg (UDO)  
 

In dit overleg praten directeuren van po en vo, en op uitnodiging ook met de gemeente, over 

ontwikkelingen in de regio. Zo organiseert het UDO o.a. de afstemming van schoolvakanties van de 

po- en vo-scholen binnen de regio.  

Verus en PO-

Raad   

 

Het afgelopen jaar zijn er regelmatig contacten geweest met de vak- en bestuursorganisaties PO-

Raad en Verus. De bestuursorganisatie Verus wordt o.a. geraadpleegd voor adviezen op het gebied 

van rechtspositie en governance. 
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Samenwerkingsverband 

Het schoolbestuur maakt deel uit van het volgende samenwerkingsverband: 

 

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

hierin 

Stichting Amstelronde In dit samenwerkingsverband werken scholen en hun besturen intensief samen voor alle 

kinderen van vier tot twaalf jaar in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en 

Uithoorn. 

 

Klachtenregeling 

De stichting heeft een eigen interne klachtenregeling. Deze klachtenregeling, te vinden op de website van de stichting, is ook op 

alle scholen (digitaal) aanwezig en er wordt in de schoolgidsen naar verwezen.  

In de klachtenregeling wordt beschreven hoe er wordt omgegaan met klachten met betrekking tot ongewenste intimiteiten, 

klachten van algemene aard en klachten van specifieke aard. Om de afhandeling van klachten te begeleiden is er op iedere 

school een contactpersoon aangewezen, die (ouders) adviseert in de procedure. De stichting heeft ook een externe 

vertrouwenspersoon benoemd. Werkwijze en contactgegevens van beide functionarissen zijn in het reglement 

klachtenbehandeling opgenomen. De stichting is aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). 

In kalenderjaar 2020 is er geen klacht ingediend en/of in behandeling genomen bij de Geschillencommissies Bijzonder 

Onderwijs.  

Voor meer informatie over deze procedure verwijzen wij u naar ons  Klachtenbeleid. 

 

 

 

  

https://amstelronde.nl/website/
https://wijzeraandeamstel.nl/assets/uploads/files/Klachtenprocedure_Wijzer_aan_de_Amstel%283%29_mrt_2019.pdf
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2. Verantwoording beleid 
 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over het beleid van het bestuur. Het is opgedeeld in vier paragrafen over de 

verschillende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken en 

Financieel beleid. Het hart van deze paragrafen wordt gevormd door de verantwoording over de gestelde doelen, de behaalde 

resultaten en mogelijke vervolgstappen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de risico’s en risicobeheersing.  

 

Legenda Doelen en resultaten 

 

 Doel wordt of is gehaald 

 Proces loopt nog 

 Doel wordt of is niet gehaald 

 

 

2.1 Onderwijs & kwaliteit 
 

Definitie 

Het bestuur wil met het onderwijs bereiken dat alle kinderen zich optimaal ontwikkelen. De basis hiervoor is dat kinderen zich 

prettig voelen op school. Er wordt daarom alles aan gedaan om een sociaal veilige leeromgeving te creëren. Uitgangspunten 

hiervoor zijn de interconfessionele en/of katholieke, pedagogische en didactische visie. Zij sluiten bij elkaar aan en vormen 

samen de identiteit. Identiteit is een dynamisch proces. Het is dan ook belangrijk hierover met elkaar in gesprek te blijven. 

Er wordt grote waarde gehecht aan een positief onderwijsklimaat. Schoolteams moeten positieve verwachtingen hebben over 
de effecten van het onderwijs dat zij geven. Leerresultaten moeten belangrijk worden gevonden. De schoolteams tonen de 
bereidheid het onderwijs steeds te verbeteren om zo goed mogelijke resultaten bij de kinderen te behalen. Dit wordt o.a. 
gerealiseerd door gezamenlijke en individuele scholingstrajecten, voortvloeiend uit de ambities zoals omschreven in de 
school(jaar)plannen. De scholen moeten voor kinderen een ordelijk en veilig instituut zijn waar een prettige (werk)sfeer heerst. 
  

Extern 
Wijzer aan de Amstel is een belangrijke gesprekspartner in het onderwijsveld van Uithoorn en de regio en onderhoudt goede 
contacten met externe partijen die belangrijk zijn voor het geven van goed onderwijs. Daartoe wordt binnen Uithoorn en de 
regio geparticipeerd in de voor hen relevante overleggen, zoals bijvoorbeeld het UDO (Uithoorns Directeuren Overleg).  
Wijzer aan de Amstel onderhoudt verder goede contacten met het vo en participeert actief in het samenwerkingsverband.  
Medewerkers van Wijzer aan de Amstel gaan op werkbezoek buiten de eigen stichting en externen komen op werkbezoek 
bij Wijzer aan de Amstel.  
 Intern 
Binnen Wijzer aan de Amstel streven we naar een goede cognitieve ontwikkeling en naar een goede sociaal-emotionele 
ontwikkeling van onze leerlingen. De ontwikkeling van onze kinderen wordt op verschillende manieren bijgehouden en gemeten 
middels een cyclisch en systematisch intern kwaliteitszorgsysteem, ParnasSys. De scholen worden bezocht door de Inspectie, er 
worden (tussentijdse cito) toetsen afgenomen en er is een cyclus voor evaluatie van kwaliteit waar personeel en leerlingen aan 
deelnemen. 

 
Zicht op 
Binnen Wijzer aan de Amstel worden expliciete leeropbrengsten van de leerlingen geanalyseerd om na te gaan of de leerlingen 
zich maximaal ontwikkelen. Opbrengsten (resultaten) zijn onderdeel van de werkoverleggen en resultaatgesprekken van de 
directeuren met de directeur-bestuurder. Elke Wijzer aan de Amstel-school evalueert minimaal 1x per jaar teambreed de 
opbrengsten (leer en sociale opbrengsten) aan de hand van schooloverzichten (ParnasSys).  
Elke school heeft een anti-pestprotocol, waarin ook het digitaal pesten opgenomen is en elke school werkt met een methode 
voor sociaal-emotionele ontwikkeling, bijvoorbeeld Kanjertraining, De vreedzame School, Leefstijl.  
 
Corona 
De coronacrisis heeft een grote impact gehad op hoe onderwijs vanaf maart 2020 werd gegeven. Vanaf maart 2020 werd 
thuisonderwijs georganiseerd. Dit onderwijs werd digitaal aangeboden, de scholen waren dicht. Begin mei mocht een deel van 
de leerlingen weer fysiek naar school en in juni mochten alle leerlingen in het basisonderwijs naar school. Een van de gevolgen 
van de coronacrisis is dat er een aantal toetsen niet afgenomen kon worden, waaronder ook de centrale eindtoets.  
Leerkrachten houden in deze periode ook telefonisch contact met hun leerlingen, waardoor alle leerlingen in beeld zijn en 
blijven. 
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Toetsen 
Na het inwinnen van advies van het IB-leerteam hebben de directeuren in het DO (Directeuren Overleg) besloten een deel van 

de LOVS-toetsen af te nemen na de heropening van de basisscholen op 11 mei 2020. Het betrof hier die vakken die tijdens het 

onderwijs op afstand centraal hebben gestaan: rekenen en spelling/taal. Hierdoor hebben de teams inzicht – nulmeting – 

gekregen over waar de leerlingen staan. Het afnemen van de toetsen heeft ook een maatschappelijk belang – ook ouders weten 

hoe hun kinderen ervoor staan. De toetsen begrijpend lezen zullen op een later tijdstip worden afgenomen. 

Alle kinderen hebben een rapport ontvangen en er zijn oudergesprekken gehouden volgens de normale cyclus en in 

overeenstemming met RIVM-richtlijnen. In het rapport worden ook sociaal-emotioneel/pedagogische elementen opgenomen. 

Om het voortgangsrapport voor leerlingen uit groep 7 zo volledig mogelijk te maken, is besloten voor deze groep de NIO extra 

aan te bieden als zij in groep 8 zitten.  

Ten slotte is afgesproken dat alleen die kinderen, waarvan vóór de sluiting van de scholen en/of meerdere malen daarvoor, het 

mogelijk doubleren al was besproken, het schooljaar zullen overdoen. 

Werken aan 

 Onderwijsmiddelen 

Wijzer aan de Amstel-scholen beschikken over en gebruiken moderne en actuele onderwijsmiddelen. Methodes dienen 
up to date te zijn en elke leerling beschikt op school over die middelen die nodig zijn om tot maximale ontwikkeling te kunnen 
komen.  
Zo heeft iedere leslokaal een digibord, wordt er gebruik gemaakt van moderne ICT-middelen, de ICT-infrastructuur is op orde en 
elke Wijzer aan de Amstel-school heeft een ICT-beleidsplan.  
De coronacrisis heeft aan het licht gebracht dat niet alle kinderen thuis vanzelfsprekend toegang hebben tot moderne ICT-
middelen zoals goedwerkende wifi of laptop. De scholen hebben deze kinderen daarom, naast tekstboeken, ook laptops mee 
naar huis gegeven zodat het digitaal onderwijs voor ieder toegankelijk was. 
 Veiligheid 
Veiligheid is een voorwaarde voor het bieden van ontwikkelingskansen voor leerlingen en medewerkers. De ambitie is dat bij 
afname van de leerling enquête en de medewerker enquête minimaal 95% van de medewerkers/leerlingen zich veilig voelt op 
school (ondergrens minimaal 60% respons). De ambitie ligt op 100%.  
Indien de school onder de 95% scoort bij medewerkers en/of leerlingen, stelt de directeur een plan van aanpak op ter 
bevordering van de veiligheidsbeleving, neemt dit op in het veiligheidsplan en stelt een kopie ter beschikking aan de directeur-
bestuurder.  
De veiligheid van leerlingen blijft ook tijdens de coronacrisis de aandacht houden. Er werd en wordt regelmatig contact gezocht 
met leerlingen en ouders ook buiten de afgesproken digitale lesuren. Met de heropening van de scholen werd ook gekeken naar 
de veiligheid van de leerlingen. Dit heeft ertoe geleid dat 2 van de 6 scholen besloten al hun kinderen 5 halve dagen op school 
toe te laten, waar de overige 4 scholen hun leerlingen om en om hele dagen op school lieten komen. 
 

Verantwoorden 

De directeur-bestuurder legt in verticale lijn verantwoording af aan het toezichthoudende deel van het bestuur en legt in 

horizontale lijn verantwoording af aan de GMR. Het Jaarverslag van de GMR is in dit stuk als link opgenomen.  

De directeur-bestuurder vergadert minstens 6 keer per jaar met het toezichthoudende deel van het bestuur. In deze vergadering 
– die een agenda kent met vaste onderdelen– worden ontwikkelingen gerapporteerd en besproken w.o. de leerprestaties en 
vorderingen van de leerlingen in het algemeen, evenals over het functioneren van directies en teams zoals beschreven in het 
managementstatuut. Daarnaast woont de directeur-bestuurder de vergaderingen van de GMR bij. 

 
De schooldirecteuren leggen in verticale lijn verantwoording af aan de directeur-bestuurder en in horizontale lijn 
verantwoording af aan MR (medezeggenschapsraad) en aan de ouders.  De directeur-bestuurder vergadert minimaal 1 x per 
maand met het volledige directeuren corps – het zgn. Directeuren Overleg (DO) – en bezoekt de scholen persoonlijk om de 3 
weken voor een werkoverleg met de individuele schooldirecteur. Minstens 2 x per jaar, rond maart en november rapporteren de 
Wijzer aan de Amstel-scholen middels een schriftelijke rapportage aan de directeur-bestuurder over de behaalde resultaten, 
prognoses en mogelijke interventies. 

 

Uitgelicht: Internationale TaalKlas Uithoorn 
De verwachte toename van vreemdelingen (en dan met name kennismigranten) heeft niet doorgezet, tegen landelijke en zelfs 
regionale ontwikkelingen in. Ook de instroom van vluchtelingen is nagenoeg stil komen te liggen. De uitbraak van het 
coronavirus heeft een verdere - negatieve - invloed gehad op de aanmeldingen van nieuwe leerlingen. Voor zover bekend 
worden door alle Uithoornse scholen de leerlingen aangemeld die binnen de criteria vallen. Het schooljaar 2020-2021 gaat van 
start met 12 leerlingen. 
 

https://wijzeraandeamstel.sharepoint.com/:w:/r/sites/Staf/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF1489F3C-2F93-455B-9145-D83ACD3000B2%7D&file=Jaarverslag%20GMR%202020.docx&action=default&mobileredirect=true
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ITK coördinator 
Aan het eind van schooljaar 2019-2020 heeft de ITK Uithoorn afscheid genomen van haar coördinator Simone Rossing. Haar 
taken zijn overgedragen aan Petra Goesten en de ITK Uithoorn heeft er alle vertrouwen in dat zij deze functie naar volle 
tevredenheid op zich zal nemen. 
 
Het volledige rapport kunt u hier lezen. 

 

Doelen en resultaten  

Opbrengsten 

 

De scholen hanteren een eenduidig systeem voor kwaliteitszorg dat 2 keer per jaar in kaart gebracht wordt en geanalyseerd. De 
resultaten worden met de directeur-bestuurder besproken, die bij eventuele onvoldoende opbrengsten implementatie en 
resultaten van een plan van aanpak monitort. 
Vanwege de coronacrisis is de centrale eindtoets landelijk niet afgenomen. Na heropening van de scholen in mei, zijn wel de 
LOVS-toetsen spelling/taal en rekenen afgenomen en de resultaten zijn met ouders besproken. Het DO heeft besloten het 
onderwijs in de eerste maanden van het nieuwe schooljaar compacter aan te bieden en lesstof aan te bieden op het normale 
niveau. Daar waar bij (individuele) leerlingen blijkt dat de ontwikkeling achterloopt - zij zijn nog niet waar ze zouden moeten zijn 
- wordt d.m.v. extra aandacht het hiaat gedicht. De stichting zet hiervoor ook de subsidieregeling inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s 2020-2021 in.  
Inspectie 

 
Het inspectietoezicht leidt tot een basisarrangement voor de 6 scholen en de stichting als geheel heeft van de Inspectie een 
voldoende gekregen. De ambitie ligt op minimaal goed en het was aanvankelijk de bedoeling dit in 2020 bij de Inspectie aan te 
vragen voor basisscholen het Duet, De Kwikstaart en De Springschans. Daarna zou in 2021 een aanvraag gedaan worden voor 
basisschool De Zon en ’t Startnest en ten slotte in 2022 voor De Vuurvogel. Ook hier heeft corona ertoe bijgedragen dat de 
planning is gewijzigd. Begin 2021 zullen als eerste bij basisscholen De Kwikstaart en De Springschans interne audits afgenomen 
worden om uiteindelijk bij de Inspectie een ‘goed’ aan te vragen, de andere scholen volgen op een later tijdstip. 
Tevredenheidsonderzoeken 

 
De ouder-, medewerker- en leerlingtevredenheidsonderzoeken zijn in 2019 afgenomen en worden weer in 2021 afgenomen. In 
het kort kan worden gezegd dat de leerkrachten zeer tevreden, betrokken en trots zijn op hun werk.  
De ouders zijn redelijk tevreden over de school en zeer tevreden over de leerkracht en de sfeer.  
De leerlingen zijn ook redelijk tevreden over de school, maar de veiligheidsbeleving van de leerlingen behoeft aandacht.  De 
schooldirecteuren bespreken de uitkomsten van de enquêtes met hun teams, MR en de directeur-bestuurder. Daar waar nodig 
geacht en uitvoerbaar, wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. De directeur-bestuurder bespreekt de uitkomsten 
met GMR en het toezichthoudend deel van het bestuur. De jaarlijkse enquête onder leerlingen van groep 8 is ook afgenomen en 
de resultaten zijn terug te vinden op Scholen op de Kaart. 
 
Ontwikkelingen 

Met het Koersplan is de stichting op onderwijsgebied een voorloper, niet alleen op het gebied van presentatie maar ook van 

inhoud.  Het Koersplan is een levend document dat voortdurend getoetst wordt aan de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op 

onderwijsgebied.  De keuze is niet zich te verbinden aan één (nieuwe) theorie, maar kritisch te kijken naar alle innovaties, een 

brede blik na te streven en alleen vernieuwing verder onderzoeken en eventueel toepassen als die binnen de cultuur en visie 

van de stichtging past. 

 

Het Koersplan is in 2020 geëvalueerd. Resultaat is dat er een Visiekwadrant aan het Koersplan wordt toegevoegd. De bijlage 

Visie op leren is toegevoegd om het ambitieniveau nader te benoemen waardoor deze breder en minder vrijblijvend is. De 

bijlage Visie op professionaliteit beschrijft o.a. het lange termijndoel de minimale WTF op 0,6 te plaatsen. De bijlage wordt nu 

met MT en teams verder besproken en uitgewerkt. 

Onderwijsresultaten  

Centrale eindtoets 

In maart 2020 heeft minister Slob besloten dat de centrale eindtoets 2020 niet afgenomen hoefde te worden. Als gevolg van de 

coronacrisis zijn  

“Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel (…) momenteel erg druk met de opvang van kinderen van ouders met 

vitale beroepen en het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen.”2  

                                                           
2 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/18/geen-eindtoets-in-groep-8-dit-jaar 

https://wijzeraandeamstel.sharepoint.com/sites/Staf/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FStaf%2FGedeelde%20documenten%2F2%2E%20Financi%C3%ABn%2FJaarverslag%2F2020%2FStukken%20voor%20verslag%2FEindverantwoording%20ITK%202019%2D2020%20%2Epdf&parent=%2Fsites%2FStaf%2FGedeelde%20documenten%2F2%2E%20Financi%C3%ABn%2FJaarverslag%2F2020%2FStukken%20voor%20verslag
https://scholenopdekaart.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/18/geen-eindtoets-in-groep-8-dit-jaar
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Hierdoor kan er geen overzicht van resultaten eindtoets 2020 geplaatst worden. 

Voor meer informatie over onderwijsresultaten van de scholen, verwijzen wij u naar Scholenopdekaart.nl. 

 

Internationalisering 

Engelse taallessen worden in de bovenbouw gegeven op alle Wijzer-scholen. Op een 3-tal scholen beginnen deze lessen al in de 

middenbouw. Er is stichtingsbreed geen beleid t.a.v. het thema internationalisering. De schooldirecteuren hebben een grote 

mate van autonomie en ons motto ‘Durf jezelf te zijn’ is ook leidend in de keuzes die een directeur maakt in dit thema.  

 

Inspectie  

De Inspectie van het Onderwijs heeft in september 2019 Stichting Wijzer aan de Amstel bezocht voor het 4-jaarlijkse onderzoek. 

Daarbij heeft zij gekeken of de sturing op kwaliteit op orde is en of er sprake is van deugdelijk financieel beheer. Beide vragen 

heeft de Inspectie met ‘ja’ beantwoord.  

 

“Het bestuur heeft de kwaliteit van het onderwijs op zijn scholen in beeld en stuurt waar nodig op verbetering. We 

 zien op de korte of middellange termijn geen risico’s voor de financiële continuïteit van Stichting Wijzer aan de  

 Amstel. Ook de financiële rechtmatigheid is in orde. Het bestuur voldoet aan de eisen van het kwaliteitsgebied  

 Financieel beheer”.3 

 

Voor meer informatie over het Inspectiebezoek aan Wijzer aan de Amstel verwijzen wij u naar het  Inspectierapport. 

 

Visitatie 
Het was in 2020 de bedoeling dat een delegatie van het toezichthoudende deel van het bestuur de afzonderlijke scholen zou 
gaan bezoeken. Deze visitaties hebben een inhoudelijk karakter. Echter deze visitaties zijn door de coronacrisis niet uitvoerbaar 
gebleken omdat, door de impact van de coronacrisis en de bijbehorende RIVM-maatregelen, het niet mogelijk was een fysiek 
bezoek te organiseren. Visitaties worden gepland zodra dat mogelijk is. 
Werkoverleg 
Het 3-wekelijkse (fysieke) werkbezoek van de directeur-bestuurder aan de scholen heeft een inhoudelijk karakter waarbij 
partijen elkaar spreken over school-specifieke zaken, zoals resultaten, personeel, onderhoud en andere relevante zaken. Dit is 
ook een moment waarop de directeur-bestuurder de sfeer in school kan proeven. 
Duo-scholen 
De directeuren zijn verder aan elkaar gekoppeld in zogenaamde ‘duo-scholen’. Doel hiervan is elkaar nader te leren kennen en 
te onderzoeken waar en hoe men elkaar kan ondersteunen en van elkaar kan leren. 
 
Passend onderwijs 

Op 1 augustus 2014 is de Wet op Passend onderwijs ingegaan. Passend onderwijs is een wet die ervoor moet zorgen dat 

leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. Of dat nu binnen het speciaal onderwijs is of met ondersteuning binnen het 

reguliere onderwijs. Hiertoe is er binnen de regio een samenwerkingsverband opgericht, Stichting Amstelronde.  In dit 

samenwerkingsverband werken scholen en hun besturen intensief samen voor alle kinderen van vier tot twaalf jaar in de 

gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Voor de leerlingen betekent dit dat er binnen het 

samenwerkingsverband altijd gezocht wordt naar een passend onderwijsaanbod ongeacht de beperking.  

 

Het doel van de samenwerking is om alle scholen in de regio te laten samenwerken om de juiste ondersteuning voor ieder kind 

te kunnen organiseren en dat scholen en besturen nog nauwer met elkaar samenwerken om dit te realiseren. De doelen zijn 

vastgelegd in het Ondersteuningsplan Amstelronde 2018-2022 en zijn aangevuld met het Bijlagenboek bij het 

ondersteuningsplan 2018-2022. De schoolbesturen hebben in deze documenten vastgelegd hoe zij passend onderwijs op de 

scholen organiseren en financieren. 

 

 Over Amstelronde4 
“Onderling hebben we afspraken gemaakt over passend onderwijs, dit is vastgelegd in het ondersteuningsplan. Jaarlijks 
komen we iedere twee maanden bij elkaar om uit te wisselen en te werken aan goede samenwerking. Iedere school 
heeft een eigen ondersteuningsprofiel (zie de schoolwebsite). Iedere school heeft een budget om passend onderwijs te 
bieden en leerlingen te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gespecialiseerde leraren en andere onderwijsprofessionals 
zoals onderwijsassistenten, gedragsspecialisten en orthopedagogen. De meeste scholen hebben specialisten in dienst, 
maar kunnen met het ondersteuningsbudget deze specialisten ook inhuren. Tevens is er voor elke school een 

                                                           
3Inspectierapport 2019 
4 ‘Over Amstelronde’ website Amstelronde 

http://www.scholenopdekaart.nl/
https://wijzeraandeamstel.nl/assets/uploads/files/Defintief_Bestuur_2019.PDF
https://amstelronde.nl/website/
http://www.amstelronde.nl/website/wp-content/uploads/Ondersteuningsplan-Amstelronde-2018-2022.pdf
http://www.amstelronde.nl/website/index.php/home/ouders/ondersteuningsplan/bijlagenboek/
http://www.amstelronde.nl/website/index.php/home/ouders/ondersteuningsplan/bijlagenboek/
https://amstelronde.nl/website/?page_id=96
https://wijzeraandeamstel.nl/assets/uploads/files/Defintief_Bestuur_2019.PDF
https://amstelronde.nl/website/index.php/home/organisatie/wie-zijn-wij/
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onderwijsspecialist vanuit Amstelronde, als vast aanspreekpunt op het gebied van passend onderwijs. De 
onderwijsspecialist speelt ook een belangrijke rol binnen het Ondersteuningsteam, waar in overleg wordt bepaald 
welke ondersteuning een leerling nodig heeft.” 

 

Leerlingenzorg op schoolniveau  

Binnen alle scholen is er tenminste één interne begeleider (IB’er) aangesteld, die minimaal één dag ambulante tijd heeft voor 

deze taak. De interne begeleiders hebben jaarlijks gezamenlijk een aantal netwerkvergaderingen, studiedagen en een studie-

tweedaagse en deze bijeenkomsten hebben een inhoudelijk karakter. Daarnaast zijn er voor de IB-ers intervisiegroepen 

ingericht. In deze bijeenkomsten staat uitwisseling van ervaring en bespreken van de dagelijkse praktijk centraal. 

 
Zorgmiddelen 
 
Leidend uitgangspunt bij het onderwijs op de Wijzer-scholen is: “Wat heeft de leerling nodig”. Het budget is hierin volgend en 

niet leidend. 

De scholen hebben hoge mate van autonomie in de verdeling van de middelen, mits dit maar de leerling ten goede komt. 

Uitgangspunt hierbij is: geen kind tussen wal en schip, geen thuiszitters en onder het verwijzingspercentage blijven. 

Het doel is dan ook dat de zorg op de scholen toereikend wordt georganiseerd om de doelstellingen van passend onderwijs te 

behalen. 

De eenmalige extra middelen die in 2019-2020 zijn toegekend zijn volledig toegewezen aan de scholen.  

 

Realisatie 

Personele inzet 

Middelen zijn ingezet ter versterking van de (basis)ondersteuning en structureel dus niet alleen t.b.v. een arrangement. Zo zijn 

er middelen ingezet voor uitbreiding van IB-uren, inzet van onderwijsassistenten, specialisten en leerkrachten t.b.v. o.a. 

klassenverkleining.  

Arrangementen 

Dit zijn middelen die direct zijn terug te leiden naar afspraken rond een groepje leerlingen (groepsplan) of een individuele 

leerling (groeidocument-OPP). Denk daarbij aan individuele hulp en begeleiding, pre-teaching, trainingen, enz. Er wordt € 60,- 

per leerling ingezet voor extra ondersteuning (eigen arrangementen). 

Professionalisering 

Middelen, anders dan reguliere scholingsbudgetten en/of lerarenbeurzen zijn ingezet om de handelingsgerichtheid en expertise 

van de onderwijsassistenten, leerkrachten en intern begeleiders te vergroten op o.a. het gebied van de orthodidactische  en 

orthopedagogische competenties. 

Overig 

Ten slotte zijn middelen ingezet voor innovatieprojecten voor de ontwikkeling van o.a. het aanbod voor hoogbegaafdheid. Het 

gaat om inzet van middelen die niet in de bovenstaande categorieën passen. 

 

Resultaat 

 
De wijze waarop de middelen worden ingezet leidt tot een effectieve manier van werken, met als resultaat dat er behalve een 

enkele schorsing, geen thuiszitters zijn en de noodzakelijke ondersteuning aan het kind, leerkracht(en) en ouders gegeven kan 

worden. Het verwijzingspercentage ligt ruim onder de doelstelling. De tevredenheid is dan ook hoog onder de directie van de 

scholen en het bestuur. 

Ontwikkelingen 

De scholen van Wijzer aan de Amstel hebben de ambitie allemaal ‘goed’ aan te vragen bij de Inspectie. De aanvraag zal worden 

onderbouwd met de resultaten uit interne audits die in 2021 voor De Kwikstaart en De Springschans georganiseerd worden. De 

directies hebben zich voorbereid door middel van scholing (OnderwijsAdvies). 

  

https://amstelronde.nl/website/?page_id=120
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2.2 Personeel & professionalisering 
 

Binnen Wijzer aan de Amstel wordt gehecht aan goed werkgeverschap, een positieve organisatie- en bedrijfscultuur en 
bijpassende interne en externe communicatie.  De stichting heeft een kwalitatief goed personeelsbestand.  De directie draagt 
zorg voor de gewenste professionalisering van medewerkers, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen de persoonlijke 
wensen en het organisatiebelang. Zodoende is er voldoende expertise binnen de school.  
Tevens zorgt de directie voor voldoende gekwalificeerde leerkrachten met een bewegingsonderwijsbevoegdheid. 
 
Ten slotte is er aandacht voor diversiteit in het team, wat betreft expertise, leeftijd, culturele achtergrond, sekse, en zo meer.  
Naast scholing en een visie op diversiteit, is er aandacht voor de medewerkers d.m.v. het voeren van de gesprekkencyclus. De 
directeur-bestuurder voert de gesprekkencyclus met de directeuren en de toezichthouders voeren een gesprek met o.a. de 
directeuren om de tevredenheid met het functioneren van de directeur-bestuurder te peilen.  
 
Er is oog voor het ziekteverzuim en door een preventief beleid te voeren is de ambitie een ziekteverzuim op of onder de 5% te 
houden.  
 

Doelen en resultaten 

Personeelsbestand 

 

Het personeelsbestand van Wijzer aan de Amstel groeit met de scholen mee, ondanks de krappe arbeidsmarkt. De stichting 

heeft een actief beleid t.a.v. het aantrekken van zij-instromers en biedt de eigen medewerkers scholing aan zodat zij in de 

organisatie kunnen doorstromen naar andere (hogere) functies. Zo zijn een aantal schooldirecteuren ooit bij de stichting 

begonnen als leerkracht. 

Leeftijdsverdeling peildatum 31-12-2020 

 

  

 
Leeftijdscategorie Vrouw Man Totaal 2020 Totaal 2019 

 
15 tot 25 jaar 12 3 15 9 

 
25 tot 35 jaar 33 8 41 40 

 
35 tot 45 jaar 47 5 52 51 

 
45 tot 55 jaar 37 7 44 37 

 
55 tot 65 jaar 42 4 46 45 

 
65+ jaar 2 2 4 5 

 
Totaal 173 29 202 187 
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Professionalisering 

 

Om de ambities met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs uit het bestuursakkoord te verwezenlijken heeft het 

Ministerie van onderwijs extra financiële middelen beschikbaar gesteld in de vorm van de Prestatie Box. Er is geld beschikbaar 

gesteld voor onder andere verdere professionalisering van schoolleiders en leraren, een budget voor opbrengstgericht werken 

en de kwaliteit van de cultuureducatie.  De Stichting heeft de gelden ingezet in overeenstemming met de ambities zoals 

verwoord in het Koersplan en verder uitgewerkt in de school(jaar)plannen.  

Gehele Stichting Professionaliseren: Groepsplanloos werken  

Alle scholen van Wijzer aan de Amstel doen mee aan een scholing van Focus PO, de Masterclass Passend Onderwijs. Deze 

Masterclass gaat over Groepsplanloos Passend Onderwijs. Hierbij zijn directeuren, intern begeleiders en leerkrachten betrokken.  

Professionele leergemeenschappen  

Alle scholen werken met Professionele Leergemeenschappen. De directeuren hebben een eigen directeurenleerkring opgezet en 

leerkrachten zetten ook specialistische leerkringen op, schoolspecifiek en schooloverstijgend. 

 

 “Een professionele leergemeenschap verwijst naar het permanent samen delen, onderzoeken en verbeteren van de 

                  praktijk van leerkrachten en schoolleiding, om zo het onderwijs aan de leerlingen te verbeteren.” (Verbiest, 2008) 

 

Leerteam LO 

Naast het organiseren van leerteams voor de verschillende bouwen, is er ook een leerteam LO opgericht. Dit team heeft in het 
DO een presentatie gegeven over de ervaringen met de MQ-scan pilot. De scan is een tool, een systematiek waardoor ouders en 
kind kunnen zien wat de score van gymleerkrachten inhoudt. De scores worden bijgehouden via een app en geven op alle 
niveaus – school, klas, individu – concrete meetwaardes. Hierdoor kunnen school en ouders zien wat de ontwikkeling van een 
kind is.   
Ook de gemeente Uithoorn heeft interesse getoond voor de MQ-scan en heeft een voorstel gedaan voor samenwerking. 
Stichting Wijzer aan de Amstel heeft besloten de MQ-scan op alle scholen in te voeren. 
 
Intervisie voor startende leerkrachten  

 

Startende leerkrachten, of ze nu van de (I)Pabo komen of zij-instromers zijn, worden 3 jaar begeleid. 
Voor startende collega’s, in de eerste drie jaren na hun afstuderen, wordt tien keer per jaar een intervisie bijeenkomst 

georganiseerd. Naast de begeleiding en coaching die deze collega’s op hun eigen school krijgen, biedt dit de ruimte om met 

andere starters van gedachten te wisselen over alles wat er die eerste tijd op ze af komt. Naast intervisie, wordt in overleg met 

de deelnemers ook korte presentaties gegeven over onderwerpen die bij alle starters leven. Dat kunnen zeer uiteenlopende 

onderwerpen zijn zoals het voeren van oudergesprekken, het maken van een ontwikkelplan of een uitleg over de normjaartaak.  

 
CBE group  

Alle scholen van Wijzer aan de Amstel doen mee aan scholingen van de CBE Group inclusief de directeur-bestuurder. Het gaat 

hierbij om scholing op gebied van evidence-informed werken, cognitieve leerpsychologie, effectieve didactiek en 

onderwijsonderwerp. 

 

Duurzame inzetbaarheid  
   
Medewerkers en directie van de scholen leggen, in de jaarlijkse gesprekken over taak en taakverdeling, vast hoe 
duurzame inzetbaarheid wordt ingezet en gebruikt. Een deel van de inzetbaarheid gaat op aan individuele en/of team 
trainingen voortvloeiend uit de schoolplannen. Een klein aantal leerkrachten maakt gebruik van de spaarmogelijkheid 
en wat overblijft aan uren wordt achteraf aan de schoolleiding verantwoord. Vanaf de 57-jarige leeftijd ontvangt elke 
medewerker een aantal uren welke als verlof kunnen worden ingezet of opgespaard voor opname op een later 
moment. 
 
Ziekteverzuim 

 

In samenwerking met Polman Coaching, Consulting & Training te Amstelveen, is er dit jaar wederom actief beleid gevoerd om 

het ziekteverzuimpercentage zo laag mogelijk te houden. Het is van groot belang dat ziek personeel op adequate wijze begeleid 

wordt met als doel op verantwoorde wijze en binnen afzienbare tijd terug te keren in het arbeidsproces. Het beleid verschuift 

van reactief naar proactief en de ambitie is het ziekteverzuim op of onder de 5% te krijgen.   
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Ziekteverzuim en Covid 

Het ziekteverzuim ultimo 31 december 2020 is 7,63 %. Dit is 2% hoger dan in 2019. Belangrijkste verklaring van dit resultaat 

heeft te maken met corona en RIVM-maatregelen en een aantal langdurige ziektegevallen.  

De RIVM-maatregelen bepalen dat al bij milde klachten, medewerkers zich moeten laten testen en thuisblijven om de uitslag 

van de GGD-test af te wachten. Ook bij vermoeden van contact met een covid-zieke, thuis of elders, blijft een leerkracht 

preventief in thuisquarantaine.  Omdat Wijzer aan de Amstel relatief snel is overgestapt naar het zelf inkopen van sneltests, is 

ziekteverzuim frequentie en gemiddelde ziekteverzuimduur nagenoeg op hetzelfde niveau gebleven als het jaar ervoor.  

 
 

Uitkeringen na ontslag 

De stichting volgt hierbij de verlengde CAO PO 2019-2020 en de natuurlijke opvolgers. Daarin staat beschreven aan welke 

voorwaarden de stichting moet voldoen indien de noodzaak tot ontslag optreedt.  

Ontwikkelingen 

Door het lerarentekort blijft het moeilijk geschikt personeel aan te trekken bij reguliere en invalvacatures. Dit geldt niet alleen 

voor vacatures voor leerkrachten maar ook voor vacatures voor directiefuncties.  Wijzer aan de Amstel zet daarom stevig in op 

scholing van haar medewerkers. Leerkrachten maken gebruik van de lerarenbeurs om zich verder te ontwikkelen: 

onderwijsassistenten scholen zich bij tot leerkrachten, leerkrachten scholen zich bij tot IB’er of andere specialist, 

locatieleider/directeur. Ook door het aantrekken en begeleiden van zij-instromers en LIO-stagiaires werkt de stichting actief aan 

het op peil houden van onderwijskwaliteit en aan een stabiel personeelsbestand.  

 

Welkom bij Wijzer 

Bij de start van schooljaar 2020-2021 is Wijzer aan de Amstel begonnen met een ‘inburgerings’ project voor nieuwe 

medewerkers ‘Welkom bij Wijzer’ geheten. In 4 bijeenkomsten worden nieuwe collega’s, ervaren of startend, geïnformeerd over 

de organisatie. Zij maken kennis met het Koersplan en via de school- en jaarplannen ook met de verschillende scholen en het 

principe van de professionele leergemeenschap, het werken in leerteams wordt toegelicht. In de bijeenkomsten wordt dieper 

ingegaan op wat leerpsychologie vertelt over het leren van kinderen en hoe dit vertaald kan worden naar de praktijk 

(evidenced informed werken), en wordt aandacht besteed aan het EDI-model. De laatste bijeenkomst van het schooljaar staat in 

het teken van de kwaliteitszorgstructuur: hoe evalueren we ons onderwijs en wat doen we daarmee in de periode die volgt, hoe 

geven we passend onderwijs vorm in ons samenwerkingsverband en op de scholen en wat is de rol van de intern begeleider 

daarbij.   

De bijeenkomsten worden geëvalueerd met input van de deelnemers. Deze evaluatie wordt gebruikt om de kwaliteit van de 

bijeenkomsten te verbeteren en nog beter aan te sluiten bij de behoeften.   

https://www.poraad.nl/files/werkgeverszaken/def_cao_primair_onderwijs_2019-2020.pdf
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Aanpak werkdruk door middel van werkdruk-verlagende middelen 

  
Proces  

De directeuren van de 6 scholen hebben in 2018 voor de eerste keer de vraag – Wat willen jullie? – neergelegd bij hun teams. 

Daaruit zijn verschillende – school specifieke – punten gekomen waar PMR en MT prioriteiten aan hebben gegeven.  Deze 

prioriteitenlijst is ter goedkeuring naar het eigen team gestuurd. Op basis van goedkeuring zijn middelen ingezet. Dit proces is 

ook in 2020 doorgegaan. 

het Duet 
De middelen zijn ingezet voor ondersteuning door pedagogisch medewerkers/onderwijsassistentes in de groepen 1 tot en met 

3,  een RT’er voor drie dagen in de middenbouw en een muziekdocent voor alle groepen (twee dagen per week).  

Inzet niet-financiële maatregelen 

Het werken met Focus PO verlaagt de werkdruk doordat er geen groepsplannen geschreven hoeven te worden. Het team 

heeft voor een andere urenverdeling gekozen: 940 uur onderwijs voor alle leerlingen i.p.v. 880 voor de onderbouw en 1000 

voor de bovenbouw. Dat geeft veel extra ruimte voor gezamenlijke taakdagen, zelfs voor twee hele weken.  

De Kwikstaart  
Het team van De Kwikstaart heeft besloten de middelen in te zetten voor meer personeel al is het de vraag of en hoe snel dit 

gerealiseerd kan worden gezien het tekort aan leerkrachten:    

 

- Gymdocent, was WTF 0.2 en is nu WTF 0.6;  

- Muziekdocent, WTF 0.2;  

- Extra leerkrachten die ondersteuning, vervanging of begeleiding kunnen uitvoeren WTF 1.6.   
-  

De middelen zijn al voor een deel ingezet voor de gymdocent, dit zou voor volgend jaar nog verder uitgebreid kunnen worden.  

Inzet niet-financiële maatregelen 

Er zijn al een aantal zaken ingezet:  
- De lestijden aanpassen, met meer lesvrije, gezamenlijke momenten;  

- Scholing op gebieden waar kennis nog niet geheel op pijl is: ICT, vakinhoudelijk en effectiviteit;  

- Meer werken volgens het kantoorurenmodel (van 8 tot 17.00 uur);  

- De inzet van 8-urige werkdagen over 41.3 weken; 

- Activiteiten koppelen aan de core business: onderwijs;  

- Bewuster overleg, meer vanuit functionaliteit dan vanuit kwantiteit.  
  

De Springschans 

Het team van De Springschans heeft aangegeven de werkdrukverlagende middelen zo in te zetten dat er geen combigroepen 
gevormd hoeven te worden. De middelen worden dus aan de formatie toegevoegd.     
 
Inzet niet-financiële maatregelen    
Naast de financiële middelen wordt ook op andere wijze aan werkdrukverlaging gewerkt. Het team werkt in leerteams, 
waardoor alle bouw- en teamvergaderingen van de agenda zijn gehaald. Binnen de leerteams wordt o.a. gesproken over de 
werkzaamheden die minder belangrijk zijn of helemaal niet meer uitgevoerd hoeven te worden. Denk hierbij o.a. aan standaard 
nakijkwerk en organiseren van buitenschoolse activiteiten. Ook werken er vrijwilligers op De Springschans: twee klusjesmannen 
doen kleine reparatieklussen en een gastvrouw neemt de telefoon op en doet kopieer-, en lamineerwerk.  Tenslotte heeft de 
school lesvrije weken als niet-financiële maatregel.  
 
’t Startnest  
De middelen zijn voor 2020 ongewijzigd ingezet. Er zijn gesprekken gevoerd over de knelpunten die het team ervaart en de 
oplossingen die zij hiervoor zien. Dit gesprek vond plaats in het gehele team van leraren, onderwijsassistenten en de 
schoolleiding.  
  
Het team heeft gekozen voor de opties:  

 Alle groepen een vakleerkracht expressie 

 Evenementencoördinator 

 Conciërge  
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 Meer tijd voor vakleerkracht bewegingsonderwijs  

 Onderwijsassistenten 
  

Op basis van deze gesprekken is door de schoolleiding een bestedingsplan opgesteld voor de inzet van de middelen. Dit plan is 

ter instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding van de MR.  
Binnen het budget was geen ruimte voor het aanstellen van meer onderwijsassistenten. Deze zijn bekostigd uit de reguliere 
formatie.  
 
De Vuurvogel 
De middelen worden ingezet voor een eventmanager, extra ondersteuning  in de groepen 1 tot en met 3 en een gymdocent een 
dag voor alle groepen.   

Inzet niet-financiële maatregelen 

Het team werkt met Leeruniek. Dit is een digitaal systeem speciaal voor het onderwijs ontworpen, dat meer inzicht geeft in o.a. 

leerling-administratie, documentatie, plannen, enz. ‘Zinloze’ administratie wordt verminderd waardoor de werkdruk wordt 

verlicht.  

 

De Zon 

De werkdrukverlagende middelen zijn in 2020 ongewijzigd ingezet om de formatie vast te houden. Dat betekent dat de 

school nog steeds 2 gymdocenten heeft en geen combinatiegroepen. De gymlessen gegeven door een vakdocent worden 

door de leerkrachten nog steeds als werkverlichting ervaren. De grotere - homogene - groepen krijgen meer 

ondersteuning vanuit het rooster van de onderwijsassistenten.  

 

Inzet niet-financiële maatregelen   

De administratielast blijft verminderd voor het team door de groepsplannen aan te passen en het gebruik van ParnasSys 

kritisch te bekijken. Daarnaast worden de dagen van de intern begeleiders zodanig ingedeeld dat de leerkrachten altijd bij 

een intern begeleider langs kunnen om te sparren over het onderwijs 

 

Strategisch personeelsbeleid  

 
Afstemming onderwijskundige visie: CAO-PO, Koersplan en Bestuurlijke Toetsingskader 

Leidend in de afstemming van het personeelsbeleid op de onderwijskundige visie en de opgaven waar de scholen voor staan, is 

de cao-po.  

De stichting voegt daaraan toe eigen indicatoren: goed werkgeverschap, een positieve organisatie- en bedrijfscultuur en 

bijpassende interne en externe communicatie. Deze zijn nader uitgewerkt in het Koersplan en het Bestuurlijke Toetsingskader. 

Er is aandacht voor de medewerkers binnen de stichting en er wordt een gesprekkencyclus gevoerd. Directeuren leggen 

minstens één keer per jaar een klassenbezoek af bij medewerkers met lesgevende taken, eventueel met behulp van een 

gevalideerd instrument. Middels dit instrument kan een ontwikkelingsgesprek worden gevoerd met de medewerker waaronder 

eventuele scholingsbehoeften.  

Binnen de scholen is bovendien sprake van permanent scholingsbeleid, formeel en/of informeel. De directie draagt zorg voor de 

gewenste professionalisering van medewerkers, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen de persoonlijke wensen en het 

organisatiebelang. Hierdoor wordt zorggedragen voor voldoende expertise binnen de school ook op het gebied van 

bewegingsonderwijs. Starters en starters die in een hogere schaal binnen komen, worden drie jaar begeleid. 

Deze en andere uitgangspunten zijn opgenomen in o.a. het Bestuurlijke Toetsingskader. Dit kader vormt de basis voor het 

toezicht en personeelsbeleid is een vast onderdeel van de schriftelijke rapportage aan het toezichthoudende deel van het 

bestuur.  

Implementatie 

HR-functionaris 

Wijzer aan de Amstel heeft een HR-functionaris die in overleg met de directeuren, de directeur-bestuurder en het 

administratiekantoor het personeelsbeleid voorbereid, implementeert, monitort en evalueert. 
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Dialoog 

Werkverdelingsplan 

Schoolleiders en leerkrachten voeren de dialoog over het strategisch personeelsbeleid o.a. in hun gesprekken over het 

werkverdelingsplan. Dit plan zet aan de voorkant neer wat het beleid is en maakt deel uit van de cao-po. 

Jaarlijks stelt de schooldirecteur het werkverdelingsplan op schoolniveau op. Dit plan wordt voorgelegd aan het team, waarbij 

van  de schoolteams een objectieve/organisatiegerichte blik wordt gevraagd. Na instemming van het team wordt het 

werkverdelingsplan voorgelegd aan de P-(G)MR waar instemming wordt gevraagd. 
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2.3 Huisvesting & facilitaire zaken 
 

De 6 Wijzer-scholen liggen binnen de grenzen van de gemeente Uithoorn. De gemeente Uithoorn omvat de plaatsen Uithoorn 

en De Kwakel. De gemeente, met een oppervlakte van 1.944,47 hectare (waarvan 124 hectare binnenwater) ligt in de provincie 

Noord-Holland in de driehoek Amstelveen, Kudelstaart en Mijdrecht. Uithoorn ligt aan de Amstel op de grens met de provincie 

Utrecht. De gemeente telt 29.434 inwoners (bron: CBS). Dit aantal is sinds de laatste telling van het CBS licht gegroeid.  

 

Doelen en resultaten  

Uitgangspunten 

De huisvesting en inrichting van de Wijzer aan de Amstel-scholen sluit aan bij de gekozen schoolconcepten en de scholen zijn 

opgeruimd, modern en toegerust op het hedendaagse onderwijs. De schoolgebouwen worden goed onderhouden. Er is een 

meerjarenonderhoudsplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd en uitgevoerd dat bovendien voldoet aan de eisen van de 

brandweer, arbeidsinspectie en onderwijsinspectie. Tenslotte zijn er voor alle scholen actuele RI&E’s (risico inventarisatie en 

evaluatie) voorhanden. 

 
Onderhoud  

 
Er vindt op regelmatige basis klein onderhoud plaats in de schoolgebouwen. Als onderdeel van het nieuw 
opgestelde meerjarenonderhoudsplan zijn alle scholen bouwkundig en installatietechnisch geïnspecteerd. Op grond van 
deze inspecties en het oude meerjarenonderhoudsplan zijn de volgende werkzaamheden in het kader van groot onderhoud 
verricht:  

 Bij ’t Startnest en De Zon zijn in de zomervakantie alle aluminium buitenkozijnen alsmede de   
buitenbeplanting van de gevels gereinigd.  

 Bij De Vuurvogel en De Springschans zijn in de zomervakantie alle houten buitenkozijnen geschilderd en  
nagekeken c.q. hersteld  op houtrot.   

 Vooraf zijn bij De Springschans in het oudbouw-deel alle ramen vervangen door isolatieglas HR++; aan de  
zuidzijde warmte- en zonwerend.  

 Het lekkende dak bij De Vuurvogel is opnieuw overlaagd. Gezien het voornemen van de gemeente voor  
vervangende nieuwbouw van deze school binnen 2-3 jaren is niet gekozen voor een complete  
dakrenovatie. Daar waar noodzakelijk zijn ook binnenplafondplaten vervangen.  

 
Daarnaast zijn in en na overleg met de schooldirecties de volgende onderhoudszaken ter hand genomen:  

 Het binnenschilderwerk (deuren, kozijnen en wanden) van ’t Startnest (gerealiseerd) en De Zon  
(Kerstvakantie 2020 t/m Voorjaarsvakantie 2021).  

 Het vervangen van de totale vloerbedekking bij ’t Startnest (Kerstvakantie 2020 t/m Voorjaarsvakantie 2021).  
 
Uit de gehouden tevredenheidenquêtes onder ouders en leerlingen blijkt dat zij redelijk tevreden zijn over de schoolgebouwen. 
Vooral netheid is een punt van aandacht en de directeuren nemen waar nodig actie.  
 

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/70072ned/table?ts=1614683062700
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Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 2020, optimalisatie binnenklimaat en projecten zonnepanelen  

  
In opdracht van het bestuur heeft BouwMeester Huisvestingsadviseurs  een nieuw meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 
opgesteld voor ieder schoolgebouw van de stichting, behalve voor De Kwikstaart. Deze school is gehuisvest in MFA Brede 
School Legmeer dat beheerd wordt door de gemeente Uithoorn. 
Daarnaast zijn alle in hard-copy beschikbare bouw- en installatietechnische tekeningen uit de archieven gedigitaliseerd. Tevens 
zijn van alle gebouwen geactualiseerde plattegronden en geveltekeningen gemaakt. De MJOP’s en het geactualiseerde 
tekenwerk zijn opnieuw opgesteld mede met het oog op de voorbereiding en uitvoering van maatregelen in het kader van 
duurzaamheid en verbetering schoolgebouwen.  
 
In dit verband is besloten om:   

 het binnenklimaat bij ’t Startnest, De Zon en De Springschans te optimaliseren door het aanbrengen van  
zogenaamde Biddle-units die gelijktijdig kunnen ventileren en verwarmen of koelen. Dit in combinatie met 
een energiezuinige warmtepomp op het dak.   

 de noodzakelijke (op een termijn van 2-3 jaren) renovatie van alle platte daken bij ’t Startnest en De Zon naar  
voren te halen en uit te voeren in voorjaar 2021.   

 dit te koppelen aan een verhoging van de dakisolatie. 

 aansluitend het aanbrengen van een fors aantal zonnepanelen zoals reeds het geval is bij het Duet. 

 het schuine dak van De Springschans eveneens zomer 2021 te voorzien van zonnepanelen. 
 

In het verslagjaar zijn:  

 bij ’t Startnest de installatietechnische werkzaamheden voor de ventilatie/koeling gerealiseerd en is dit bij De 
Zon gestart in de Kerstvakantie 2020 t/m Voorjaarsvakantie 2021. Bij De Springschans is de planning het vroege 
voorjaar 2021 

 de voorbereidingen gestart voor de 2 dakrenovaties bij ’t Startnest en De Zon en de 3 projecten  
zonnepanelen.  Daarbij is inmiddels toestemming verkregen van de gemeente en de 
verzekeringsmaatschappij voor plaatsing. Daarnaast is voor alle 3 projecten zonnepanelen Rijks-SDE-subsidie 
aangevraagd 

  
Ontwikkelingen  

  
Binnen MFA Brede School Legmeer kent De Kwikstaart een leerlingengroei. Dit resulteert in een tekort aan m2. Een oorzaak van 
dit tekort is het gegeven dat de gemeente in het verleden (toen er nog sprake was van leegstand) m2 in gebruik gegeven heeft 
aan de Praktijkschool alsmede “onderwijs-m2” ter beschikking heeft gesteld aan andere instellingen o.a. kinderopvang. 
Gesprekken over dit ruimtekort binnen het bestuur van MFA Brede School Legmeer en met de gemeente Uithoorn hebben in 
2020 niet tot een definitieve oplossing geleid.  
  
MFA Thamerdal, gymzaal voor het Duet  
In de zomer van 2020 is in de wijk Thamerdal, naast het Duet, gestart met de bouw van een nieuwe multifunctionele 
accommodatie (een MFA). In deze MFA zal ook de gymzaal worden opgenomen waar de leerlingen van het Duet gaan gymmen.   
Tevens wordt de buitenruimte rondom het Duet en de nieuwe MFA aangepast tot een speelterrein. De oplevering wordt 
verwacht in juni of juli 2021.  
 
Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen  
Wijzer aan de Amstel is zich bewust van het maatschappelijk speelveld waarin de organisatie zich bevindt en de noodzaak om 
op maatschappelijk verantwoorde wijze het onderwijs binnen de organisatie vorm te geven. De scholen onderhouden actief 
contacten met instellingen en verenigingen uit de lokale gemeenschap. Ook verduurzaming is een belangrijke thema (zie 
hierboven).    
 

In 2020 zijn op zowel ’t Startnest als De Zon reinigingswerkzaamheden uitgevoerd. Het betrof hier het reinigen, conserveren en 

glasbewassing van gevel gerelateerde onderdelen. 

Er is op De Springschans zowel binnen- als buitenschilderwerk uitgevoerd. ’Oudbouw’ is her-beglazen en er zijn aanvullende 

herstel- en reinigingswerkzaamheden uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

https://bmadviseurs.nl/


21 

Ecologische factoren 

 
Er is aandacht geweest voor de ecologische ontwikkeling zoals milieu, energiebesparing, afvalverwerking en de 

omgevingsaspecten. Er zijn nieuwe contracten afgesloten voor afvalverwerking, energie en sanitair onderhoud. De 

schoolpleinen worden regelmatig geïnspecteerd door o.a. de gemeente en waar nodig onderhouden. 

 

Ontwikkelingen 

 
Het nieuwe MJOP leidt tot adviezen t.a.v. o.a. ook binnenklimaat en energiegebruik. Uitvoering van de plannen staat gepland 

voor schooljaar 2020-2021.  
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2.4 Financieel beleid 
 

Doelen en resultaten 

 
In het financieel beleid gaat het om de volgende 3 componenten: 

 Het beheren van de financiële ruimte (op korte en lange termijn); 

 Het borgen van de (financiële) continuïteit (op lange termijn); 

 Het managen van risico’s. 

 

De beleidsvoornemens worden o.a. ingegeven door het toenemende lerarentekort, de uitgezette strategische koers en de wens 

te komen tot een integraal huisvestingsplan. 

In de (meerjaren)begroting is dat terug te vinden doordat er bedragen zijn geraamd voor werving en selectie van nieuw 

personeel, voor het “vasthouden” van bestaand personeel en het aantrekken van zij-instromers. Daarnaast worden extra 

investeringen gedaan in onderwijskwaliteit en de professionalisering van directies en teams. Ook zijn plannen gemaakt voor 

aanpakken van de schoolgebouwen op met name het vlak van duurzaamheid en het binnenklimaat. 

 

In 2020 is veel werk gemaakt van het aantrekken van nieuw personeel, waarbij ook weer een aantal zij-instromers is benoemd. 

Via inhuur is er ook bovenformatief personeel ingezet om een kwaliteitsslag te maken. In het kader van professionalisering is 

meer geld uitgegeven aan scholing dan was begroot. Er is gestart met het aanbrengen van zonnepanelen en installaties voor 

ventilatie koeling bij de eerste scholen. Deze investeringen in het kader van verduurzaming worden in 2021 afgerond. 

 

Treasury  

De stichting heeft haar Treasury statuut vastgesteld en het voldoet aan de (gewijzigde) wet- en regelgeving. In dit statuut is 

bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het 

uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen in overeenstemming met hun bestemming worden besteed. Stichting 

Wijzer aan de Amstel heeft vastgelegd dat overtollige middelen niet worden belegd en dat er alleen gebruik gemaakt mag 

worden van spaarrekeningen en deposito’s.  

De stichting beschikt per 31-12-2020 over een liquiditeit van € 5.025.220. Hiervan staat € 4.294.230 op spaarrekeningen. Over 

2020 zijn geen rentebaten ontvangen. Wel is in 2020 € 2.230 aan rente betaald voor de saldo’s op de bankrekeningen. 

 

Coronacrisis 

Hoewel de coronapandemie diepgaande impact heeft op het onderwijs verwachten wij geen verhoogde risico’s ten aanzien van 

de continuïteit van de stichting. De belangrijkste risico’s ten tijde van de pandemie betreffen de gezondheid van de leerlingen en 

het personeel en de ontwikkelingen van de leerlingen.   

 

De financiële effecten van de coronacrisis in 2020 betreffen de volgende zaken: 

 Hogere ICT-kosten in verband met digitaal onderwijs; 

 Hogere schoonmaakkosten. 

 

Bij het opstellen van de begroting 2021 is geen rekening gehouden met hogere kosten voor schoonmaak en 

schoonmaakartikelen als gevolg van de verscherpte coronamaatregelen. 

 

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 

Binnen Wijzer aan de Amstel hebben 4 scholen deze subsidie ontvangen met een totaalbedrag van € 119.700,-. Het bedrag 

wordt besteed aan extra personele inzet, aanschaf van specifieke methodes en deelname aan een project van de Stichting IMC 

Weekendschool. 

 

Nationaal Programma Onderwijs 

In 2021 is bekend geworden dat de komende 2,5 jaar extra rijksmiddelen beschikbaar gesteld worden vanuit een Nationaal 

Programma Onderwijs. De maatregelen in het programma zijn gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs, het inhalen 

en compenseren van vertraging en het ondersteunen van leerlingen in het onderwijs die het moeilijk hebben. Als gevolg van 

deze extra gelden zullen zowel de baten als de lasten in 2021 en latere jaren boven het niveau van de opgestelde 
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meerjarenbegroting 2021-2024 komen te liggen. Uitgangspunt is dat de middelen toereikend moeten zijn om de noodzakelijke 

kosten te dekken. Het Nationaal Programma Onderwijs zal daarom geen significant effect hebben op het begrote resultaat van 

2021. Het deel van de gelden voor 2021 dat aan het eind van het kalenderjaar nog niet besteed is vormt een 

bestemmingsreserve, die niet meetelt bij de bepaling van de bovenmatige reserves. 

 

Allocatie middelen 

Zowel de personele als de materiële middelen worden aan de scholen verstrekt. De scholen dragen € 402,- per leerling 

bovenschools af.  

Hieruit worden de salariskosten, ouderschapsverlof en duurzame inzetbaarheid bekostigd en de salariskosten van de directeur-

bestuurder en de stafmedewerkers. Daarnaast worden de vervangings- en frictiekosten hieruit bekostigd.  Ook de kosten van 

inhuur van derden, Arbo kosten, materiële kosten stafbureau en de dotaties aan de personele voorzieningen vallen hieronder. 

 

Onderwijsachterstandenmiddelen  

In 2020 heeft Wijzer aan de Amstel € 217.200, - aan onderwijsachterstandsmiddelen ontvangen. Deze middelen zijn volledig aan 

de scholen toegekend waarvoor ze ook beschikt zijn. 

 

Inzet 

De inzet van deze extra middelen overlapt heel sterk met de inzet van zorgmiddelen (zie hierboven, hoofdstuk 2, Zorgmiddelen). 

Middelen zijn ingezet voor extra begeleiding op basisvakken zoals taal, woordenschat en lezen. Het Duet en De Vuurvogel 

hebben de methode LOGO 3000 en de bijbehorende training aangeschaft, om de woordenschat te verhogen. Verder zijn er 

activiteiten ondernomen en middelen ingezet in het kader van ouderbetrokkenheid, betrekken van de wijk, Vreedzame wijk, 

Vreedzame school, cultuurcoördinator en overleg met verschillende instanties w.o. de gemeente. 

Voor beide scholen heeft de scholing rondom evidence based werken tot een grote verbeterslag geleid voor de kwaliteit van het 

onderwijs, met name gezien vanuit kansengelijkheid. De scholing rondom evidence based werken wordt door Academica 

gegeven. 

 

 2.5 Risico’s en risicobeheersing 

Interne risicobeheersingssysteem  
In september 2019 zijn de belangrijkste risico’s in het kader van een onderzoek van het ministerie naar het hoge vermogen van 
Wijzer aan de Amstel in kaart gebracht. Begin 2021 is daaraan toegevoegd de administratieve organisatie en interne controle. 
Ook is als risico benoemd de verplichtingen aan personeel als na 2,5 jaar de subsidie van het Nationaal Programma Onderwijs, 
de zogenaamde NPO-middelen, stopt. 
De directeur-bestuurder zal het risicobeheer jaarlijks een plaats geven in het begrotingstraject. Op deze manier wordt bij 

iedereen die betrokken is bij het opstellen van de begroting risicoalertheid gecreëerd. Bovendien kan dan meteen bekeken 

worden of er, voor de beheersmaatregel behorend bij een vastgesteld risico, een bedrag in de begroting opgenomen dient te 

worden. 

 

Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

Als belangrijkste risico’s voor de komende jaren zijn genoemd: 

 Een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel; 

 Administratieve organisatie en interne controle; 

 Verplichtingen aan personeel als subsidie Nationaal Programma Onderwijs stopt; 

 Het binnenklimaat van de schoolgebouwen; 

 Fluctuaties van de leerlingenaantallen; 

 Instabiliteit van de bekostiging. 
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3. Verantwoording financiën 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur. Het geeft de belangrijkste financiële gegevens 

weer en is los van de jaarrekening te lezen. De eerste paragraaf gaat in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede 

paragraaf geeft een analyse van de staat van baten en lasten en de balans en in de laatste paragraaf komt de financiële positie 

van het bestuur aan bod. 

 

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 

 
Leerlingen 

 

Vorig jaar 

2019 

Verslagjaar 

2020 

2021 2022 2023 

Aantal leerlingen       2.136       2.142       2.139     2.151     2.160 

 

 

FTE 

Aantal FTE 

Vorig jaar 

2019 

Verslagjaar 

2020 

2021 2022 2023 

Bestuur/management         8,03         7,60      7,63      7,80      7,80 

Onderwijzend personeel     116,81     120,78  123,75  126,63  125,63 

Ondersteunend personeel        11,04       10,19    10,40      9,52      9,52 

Totaal    133,98    138,57  141,78  143,95  142,95 

 

De leerlingenprognoses laten een stabiel resultaat zien. De in verhouding lagere inzet van FTE’s in 2019 en 2020 is het gevolg 

van het niet kunnen vastleggen van personeel. Dit is via inhuur opgelost. 
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3.2 Staat van baten en lasten en balans 
Staat van baten en lasten (meerjaren perspectief) 

 

 

Vorig jaar 

2019 

Begroting  

verslagjaar 

2020 

Realisatie 

verslagjaar 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Begroting 

2023 

BATEN       

Rijksbijdragen   12.850.070 12.530.710 12.988.080 12.988.030 13.063.030 13.100.720 

Overige overheidsbijdragen en 
subsidies 

      84.630        69.940      66.980      69.940      69.940      69.940 

Overige baten        339.300       125.110       133.450       110.940      100.000       100.000 

TOTAAL BATEN 13.004.000 12.725.760 13.188.150 13.168.910 13.232.970 13.270.670 

LASTEN       

Personeelslasten   10.329.030 10.570.790  11.620.950 11.068.730 11.116.650 11.166.170 

Afschrijvingen        391.240       440.480       388.510      494.230      558.070      557.340 

Huisvestingslasten       917.830       861.900    1.133.220      993.040      953.030      947.720 

Overige lasten       967.490       911.570       965.670      914.330      902.020     909.240 

TOTAAL LASTEN 12.605.590 12.784.740 14.108.350 13.470.320 13.529.770 13.580.480 

SALDO       398.410       -58.980     -919.840       -301.420    -296.800     -309.810 

Saldo financiële baten en lasten          1.060            -500         -5.110           -1.000           -1.000           -1.000 

TOTAAL RESULTAAT      399.470      -59.480    -924.950       -302.420    -297.800     -310.810 

 

De in het jaarverslag opgenomen ontwikkelingen in meerjaren perspectief met betrekking tot de staat van baten en lasten en 

balans zijn conform de opgestelde en goedgekeurde begroting 2021.  

De leerlingenprognose is in de meerjarenbegroting verwerkt en zorgt voor de weergegeven te ontvangen rijksbaten. Op basis 

van de kennis van nu zijn de gemeentelijke bijdragen en overige baten gelijk gehouden. De werkelijke overige baten in 2020 zijn 

deels van incidentele aard geweest.  

De personeelslasten zijn in de begroting doorgetrokken op basis van de ingeschatte grootte van het personeelsbestand op 1 

augustus 2021. Dat de loonkosten toch oplopen in 2022 is het gevolg van de periodieke loonsverhogingen. De meerjaren 

investeringsplannen zijn opgenomen en leiden vooralsnog tot de weergegeven oplopende afschrijvingslasten. Dit vooral door de 

investeringen in het binnenklimaat en verduurzaming van de scholen. De huisvestingslasten zijn nagenoeg gelijk gehouden. Er is 

een verband tussen de daling van de overige lasten en de daling van het aantal leerlingen. Er is uitgegaan van gelijkblijvende 

rentebaten. Er is in de begroting nog geen rekening gehouden met de te betalen rente over de banksaldo’s. 
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Staat van baten en lasten 

Het werkelijke resultaat over het kalenderjaar 2020 bedraagt € 924.950 negatief, terwijl er een negatief resultaat van € 59.480 

was begroot. Een negatief verschil van € 865.470. Ten opzichte van 2019 is het verschil € 1.324.420 negatief.  

 

 

Vorig jaar 

2019 

Begroting  

verslagjaar 

2020  

Realisatie 

verslagjaar 

2020  

Verschil 

2020 t.o.v. 

begroting 

Verschil 

2020 t.o.v. 

2019 

BATEN      

Rijksbijdragen 12.580.070 12.530.710 12.988.080 457.370 408.010 

Overige overheidsbijdragen en 

subsidies 

84.630         69.940 66.980 -2.960        -17.650 

 

Overige baten      339.300 125.110       133.450       8.340      -205.850 

TOTAAL BATEN 13.004.000 12.725.760 13.188.510 462.750 184.510 

LASTEN      

Personeelslasten 
  10.329.030 10.570.790 11.620.950 1.050.160 1.291.920 

Afschrijvingen      391.240       440.480      388.510 -51.970  -2.730 

Huisvestingslasten      917.830 861.900    1.133.220 271.320 215.390 

Overige lasten 967.490 911.570       965.670      54.100    -1.820   

TOTAAL LASTEN 12.605.590 12.784.740 14.108.350 1.323.610 1.502.760 

SALDO 398.410       -58.980      -919.840 -860.860 -1.318.250 

Saldo financiële baten en lasten 1.060            -500          -5.110           -4.160 -6.170 

TOTAAL RESULTAAT     399.470      -59.480     -924.950 -865.470    -1.324.420 

 

In februari 2020 heeft de in de cao po afgesproken eenmalige uitkering van € 336.000 plaatsgevonden. De rijksvergoeding 

hiervoor is in 2019 uitbetaald en in het exploitatieresultaat van 2019 verwerkt. Het exploitatieresultaat over 2020 zou 

gecorrigeerd op bovengenoemd bedrag op € - 558.950 zijn uitgekomen. 

Verschillen ten opzichte van de begroting 2020 

BATEN 

Rijksbijdragen OC&W 
De gerealiseerde Rijksbijdragen zijn € 457.370 hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn: 
 
- personele vergoeding regulier (indexatie lumpsum), € 243.000; 
  De indexatie wordt achteraf vastgesteld op basis van de ontwikkeling van de loonkosten en werkgeverslasten in de 
  marktsector, de zgn. referentiesystematiek. 
- personeels- en arbeidsmarktbeleid (p&a), € 27.400 ten gevolge van de indexatie en de ophoging van de werkdrukmiddelen; 
- personele groei, € 19.200; 
- materiële groei, € 13.000; 
- onderwijsachterstandsmiddelen, € 47.300; 
- prestatiebox, € 13.900 ten gevolge van de indexatie; 
- overige subsidies, € 33.900 ten gevolge meer zij-instromers en lerarenbeurzen dan begroot; 
- subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma, € 40.900; 
- zorgmiddelen Samenwerkingsverband, € 17.300. 
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Overige overheidsbijdragen en subsidies 
Het negatieve verschil van € 2.960 wordt veroorzaakt doordat een investeringssubsidie eerder volledig is vrijgevallen dan 
begroot. 
 
Overige baten 
Aan overige baten is € 8.340 meer ontvangen dan begroot. Dit verschil wordt volledig veroorzaakt door een bijdrage van de 
Stichting Leefomgeving Schiphol voor de inrichting van een speelplein. 
 
 
LASTEN 
 
Personele lasten 
De totale personele lasten zijn € 1.050.160 hoger uitgevallen dan begroot. Dit resultaat is onder te verdelen in de volgende 
componenten: 
 
- eenmalige uitkering volgens de cao in februari, € 336.000 nadelig 
- reguliere personeelslasten (formatie) inclusief inhuur personeel en vervanging, € 578.000 nadelig. Naast € 344.000 meer 
  inhuur is deze overschrijding het gevolg van de loonsverhoging, waarvan de hoogte op het moment van begroten niet bekend 
  was. Er heeft meer inhuur van personeel plaatsgevonden omdat het niet lukte mensen in dienst te nemen en er is in het kader 
  van kwaliteitsverbetering extra personeel buiten de formatie om ingehuurd. 
- ouderschapsverlof en duurzame inzetbaarheid (bapo), € 17.600; 
- dotaties personele voorzieningen, € 34.400 nadelig; 
- scholing, € 93.400 nadelig in het kader van kwaliteitsverbetering; 
- arbo-dienstverlening, € 24.800 nadelig ten gevolge van corona-testen. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen zijn € 51.970 lager uitgevallen. Er is door de scholen minder en later geïnvesteerd in ICT, meubilair en 
onderwijsmethoden dan begroot. De investeringen in duurzaamheid en ventilatie zijn later uitgevoerd dan waar in de begroting 
rekening mee is gehouden. Hierdoor vallen de afschrijvingskosten installaties € 37.800 lager uit. 
 
Huisvestingslasten 
De rubriek huisvestingslasten bestaat uit huurkosten, onderhoud, schoonmaakkosten, diverse publiekrechtelijke heffingen, 
dotatie aan de onderhoudsvoorziening en overige huisvestingslasten. De scholen hebben niet altijd volledig invloed op de 
hoogte van in het bijzonder de energielasten (door verschil in bouwkundige staat van gebouwen en door leegstand) en de 
kosten voor groot onderhoud. 
 
Aan huisvestingslasten is in 2020 € 271.320 meer uitgegeven dan begroot. De belangrijkste posten die de begroting 
overschrijden zijn: 
 
- dagelijks onderhoud en tuinonderhoud, - € 6.100 nadelig; 
- energielasten, - € 19.700 nadelig; 
- schoonmaakkosten, - € 100.400 nadelig, waarvan ca. € 40.000 extra schoonmaak i.v.m. corona; 
- diverse publiekrechtelijke heffingen en afval, - € 8.300 nadelig; 
- begeleiding bouwprojecten, opstellen MJOP’s, begeleiding van uitvoering groot onderhoud, - € 136.800 nadelig. 
 
Overige lasten 
De totale overige lasten zijn € 54.100 hoger uitgekomen dan begroot. Dit tekort wordt volledig veroorzaakt door de 
verbruikskosten ICT en licenties. 
 
Financiële baten en lasten 
Vanwege de lage rentestand en de te betalen rente op de banksaldo’s is het saldo financiële baten en lasten € 4.610 lager 
uitgevallen dan begroot. 
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Balans in meerjarig perspectief 

 

Realisatie 

vorig jaar 

2019 

Realisatie 

verslagjaar 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Begroting 

2023 

ACTIVA      

VASTE ACITVA      

Materiële vaste activa  2.070.410  2.566.750 3.909.210 3.662.090 3.403.120 

Financiële vaste activa     -                 -                 -                 -                 - 

Totaal vaste activa 2.070.410 2.566.750 3.909.210 3.662.090 3.403.120 

VLOTTENDE ACTIVA      

Vorderingen 809.810     678.370 680.370     683.820    685.560 

Liquide middelen 5.951.390 5.025.220 3.421.180 3.510.260 3.629.590 

Totaal vlottende activa 6.761.200 5.703.590 4.101.550 4.194.080 4.315.150 

TOTAAL ACTIVA 8.831.610 8.270.340 8.010.760 7.856.170 7.718.270 

PASSIVA      

EIGEN VERMOGEN      

Algemene reserve  6.263.720 5.338.760 5.036.340 4.738.540 4.427.730 

Bestemmingsreserves     126.640    126.640    126.640    126.640    126.640 

Totaal eigen vermogen 6.390.360 5.465.400 5.162.980 4.865.180 4.554.370 

VOORZIENINGEN 1.096.330    928.110    967.500 1.107.820 1.122.020 

KORTLOPENDE SCHULDEN 1.344.920 1.876.830 1.880.280 1.883.170 1.885.170 

TOTAAL PASSIVA 8.831.610 8.270.340 8.010.760 7.856.170 7.718.270 

 

De ontwikkeling van de materiële vaste activa is gebaseerd op de voorgenomen investeringen alsmede de daaruit 

voortvloeiende afschrijvingslasten zoals opgenomen in de goedgekeurde meerjarenbegroting 2021-2024. De vorderingen zullen 

naar verwachting de komende jaren licht stijgen. Dit ten gevolge van het feit dat de vordering op het ministerie OCW 

gerelateerd is aan het betaalritme dat niet evenredig met het baten- en lastenstelsel loopt. Gezien het aantal leerlingen, dat 

bepalend is voor de hoogte van de rijksvergoeding licht stijgt, zal deze vordering ook licht stijgen. Als de vereenvoudiging van de 

bekostiging per 1 januari 2023 ingaat vervalt de vordering op het ministerie en heeft dat een lagere vermogenspositie tot 

gevolg. Hier is nog geen rekening mee gehouden in bovenstaand overzicht. 

De ontwikkeling van het eigen vermogen is het gevolg van de exploitatieresultaten van de komende jaren. De voorziening groot 

onderhoud muteert als gevolg van de dotaties alsmede de te verwachten uitgaven gebaseerd op de onderhoudsplannen 

(MJOP’s). De voorziening jubilea zal gezien de ontwikkeling van het personeelsbestand licht stijgen. Samen laten de 

voorzieningen het weergegeven beeld zien van een stijgende lijn. De hoogte van de stijging wordt met name veroorzaakt 

doordat de onttrekkingen de komende jaren lager zijn dan de dotatie aan de onderhoudsvoorziening. 

De belastingen en de schulden ter zake pensioenen onder de kortlopende schulden zullen licht stijgen als gevolg van de 

ontwikkeling van het personeelsbestand. 

Bovenstaande zal vervolgens leiden tot het verloop van de post liquide middelen, die als sluitpost fungeert.  
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3.3 Financiële positie 
 

Kengetallen  

Kengetal Realisatie 

Vorig jaar 

2019 

Realisatie 

Verslagjaar 

2020 

Signalering 

Solvabiliteit: (eigen vermogen + voorzieningen)/totale passiva 0,85 0,77 Ondergrens: <0,30 

Liquiditeit: vlottende activa/kort vreemd vermogen 5,03 3,04 Ondergrens: <0,75 

Rentabiliteit: resultaat/totale baten 3% -7% 3-jarig < 0% 

Huisvestingsratio: (huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen 

en terreinen)/totale lasten 

7% 8% >10% 

Financiële buffer 37% 27% >5% 

 

Kengetal Realisatie 

Vorig jaar 

2019 

Realisatie 

Verslagjaar 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Begroting 

2023 

Signalering 

Weerstandsvermogen    34%      22%     14%     14%     14%     <10% 

 

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het eigen vermogen minus de materiële vaste activa uit te drukken in een 

percentage van de rijksbijdragen. Het geeft een indicatie van de financiële veerkracht en continuïteit na een calamiteit. 

 

Reservepositie 

Voor 2019 is bij de rechtsvoorgangers van Wijzer aan de Amstel een reservepositie ontstaan die ruim boven het gewenste 

niveau ligt. In het financieel beleid is ruimte om binnen de kaders van de strategische koers negatieve exploitatieresultaten te 

behalen. Hiermee kan de financiële positie tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht worden. 

 

Om een indicatie te hebben over hoeveel eigen vermogen een onderwijsinstelling redelijkerwijs nodig heeft voor een gezonde 

bedrijfsvoering hanteert de Inspectie van Onderwijs vanaf 2020 een signaleringswaarde. Het publiek eigen vermogen komt 

boven de signaleringswaarde uit als het werkelijk eigen vermogen hoger is dan het normatief eigen vermogen. 

Volgens de nieuwe signaleringswaarde van de Onderwijsinspectie ziet het verloop van de bovenmatige reserves er op basis van 

de begroting 2021-2024 als volgt uit: 

 

De investeringen in duurzaamheid en ventilatie in 2020 en 2021 hebben tot gevolg dat de bovenmatige reserves naar 

verwachting in 2025 zijn afgebouwd. De overgangsperiode van het terugbrengen van verplichtingen aan werknemers, die in het 

kader van het Nationaal Programma Onderwijs ontstaan, zal ook een teruggang in de reserves veroorzaken.   

Signaleringswaarde reserves realisatie realisatie prognose prognose prognose prognose

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Berekening

0,5 aanschafwaarde gebouwen keer 1,27 62.850       362.460      1.084.000   1.084.000   1.084.000   1.084.000   

Boekwaarde overige mva 2.039.800   2.070.590   2.190.000   2.107.000   2.010.000   1.835.000   

Rekenfactor keer totaal baten 650.360      659.430      649.000      653.000      655.000      662.000      

Normatief eigen vermogen 2.753.010   3.092.480   3.923.000   3.844.000   3.749.000   3.581.000   

Werkelijk publiek eigen vermogen 6.263.710   5.338.760   5.036.340   4.738.540   4.427.730   4.135.200   

Bovenmatige reserves 3.510.700   2.246.280   1.113.340   894.540      678.730      554.200      
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4 Toezichthoudend deel Bestuur (ThB)  
In de voorgaande hoofdstukken is uitgebreide informatie te vinden over de organisatie, missie en visie, en resultaten van de 
stichting als geheel. In dit hoofdstuk doet het toezichthoudende deel van het bestuur (ThB) verslag.  
 

Verslag Toezichthoudend deel bestuur 2020 Wijzer aan de Amstel  
De Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Uithoorn (ICBO), de Stichting Katholiek Onderwijs De Kwakel (SKOK) en de 
Stichting Jenaplan Onderwijs Uithoorn (SJU) zijn vanaf 1 januari 2019 gefuseerd en gaan samen verder onder de naam Stichting 
Wijzer aan de Amstel, een stichting voor interconfessioneel en katholiek basisonderwijs in Uithoorn en De Kwakel. Door deze 
fusie is er een gezonde en krachtige onderwijsorganisatie ontstaan, die zich tot doel heeft gesteld, naast het in stand houden 
van diversiteit, het beste onderwijs te blijven verzorgen binnen Uithoorn, waaronder De Kwakel en omstreken.  

  
Een stichting voor interconfessioneel en katholiek basisonderwijs in Uithoorn en De Kwakel  

  
De naam Wijzer aan de Amstel en logo verwijzen naar het onderwijs (wijzer), de geografische ligging en wat ons bindt (de 
Amstel) en de vooruitgang (het water).  
Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Wijzer aan de Amstel vallen zes scholen, te weten:  

Het Duet  
De Kwikstaart  
De Springschans  
't Startnest (Jenaplanschool)  
De Vuurvogel  
De Zon  

In totaal verzorgt de stichting voor 2142 leerlingen het onderwijs in Uithoorn e.o. en er werken 202 medewerkers bij de 
stichting. De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen identiteit, profiel, logo en onderwijsconcept.   
Het toezichthoudend deel van het bestuur heeft twee keer per jaar een overleg met de GMR.   
 

Deskundigheid  
Het ThB opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. De Governance Code Primair Onderwijs vormt de leidraad voor 
bestuur, toezicht en verantwoording. Kernelementen hiervan zijn een scheiding tussen toezicht en bestuur en een systematiek 
van maatschappelijke verantwoording naar alle interne en externe belanghebbenden zoals o.a. leerlingen, medewerkers, 
toeleverend en afnemend veld, bedrijfsleven, overheid, Inspectie van het Onderwijs en Ministerie van OCW. Alles conform de 
statuten en de reglementen.  
De leden van het ThB worden geselecteerd op basis van een aantal criteria:  
 

Deskundigheid op het gebied van onderwijs en specifiek het primair onderwijs.  
Deskundigheid op het gebied van financiën, fiscaliteit, huisvesting en bedrijfsmatige processen.  

  
Daarnaast wordt ook deskundigheid gevraagd op het gebied van human resource management en arbeids(recht)vraagstukken 
en kennis van de regio waarin de stichting onderwijs verzorgt.  
Als toegevoegde waarde wordt gezien deskundigheid op het gebied van ICT, deskundigheid op het gebied van auditing en 
deskundigheid/achtergrond op het gebied van openbaar bestuur/lokale politiek.  
Het gevolg van deze selectiecriteria is dat de leden van het ThB gezamenlijk voldoende kennis en ervaring in huis hebben om de 
directeur-bestuurder van advies en ondersteuning te voorzien.  
 

Taken en communicatie  
De directeur-bestuurder en de leden van het ThB hebben in de statuten, het Bestuursreglement en het Managementstatuut, 
hun onderlinge taken en bevoegdheden vastgelegd.  
De directeur-bestuurder informeert het ThB in zijn managementrapportage over lopende zaken, toekomstige ontwikkelingen en 
(nieuw) beleid en de uitvoering daarvan.  
Binnen Wijzer aan de Amstel wordt het intern toezicht uitgevoerd door minimaal 4 en maximaal 6 toezichthoudende 
leden. Het vastgestelde Koersplan en Bestuurlijke Toetsingskader zijn hierbij leidinggevend.  
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GMR  
Er zijn in kalenderjaar 2020 2 reguliere vergaderingen gehouden met de GMR in het kader van direct overleg van het bestuur en 
GMR. Zowel GMR als het bestuur heeft hier punten ter bespreking ingebracht. Het verslag van dit overleg wordt naar bestuur en 
GMR verzonden en in de eigen reguliere vergaderingen besproken. De directeur-bestuurder heeft daarnaast in 2020 6 keer 
separaat met de GMR vergaderd. De GMR zorgt voor de verslaglegging van deze vergaderingen. De verslagen van de GMR 
worden, na vaststelling van de GMR, op de website van Wijzer aan de Amstel geplaatst.  
De eerste gemeenschappelijke vergadering in januari 2020 tussen GMR en het ThB is benut als een evaluatiemoment om terug 
te kijken hoe de organisatie functioneert na de fusie. Het ThB heeft in dit gesprek aangegeven dat zij verder wil gaan 
professionaliseren en hierover het gesprek met de GMR over het toezicht aan wil gaan. Vanuit de GMR wordt de samenwerking 
als positief ervaren. In de organisatie zijn veel zorgen over het behouden van het onderwijzend personeel. Deze zorgen zijn ook 
gedeeld met de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Uithoorn.  
In de tweede gezamenlijke vergadering in 2020 is vooral teruggekeken naar de eerste lock down en het sluiten van de scholen. 
De centrale vragen gingen over de kwaliteit van het onderwijs en de betrokkenheid van school in relatie tot de leerlingen. Ook 
zijn er zorgen geuit om een nieuwe sluiting van de scholen en wat dit gaat betekenen voor de leerlingen en de kwaliteit van het 
onderwijs.  
 

Toezicht   
Het ThB heeft een Bestuurlijke Toetsingskader opgesteld om haar toezicht verder te concretiseren. In dit toetsingskader zijn de 
richtinggevende uitspraken (RGU) vastgelegd waarin het bestuur aangeeft waar zij aan hecht. Voor elke RGU zijn één of meer 
indicatoren/normen vastgelegd. Hierin staat beschreven wanneer aan de richtinggevende uitspraak is voldaan. Aan de hand van 
de indicatoren/normen kan tussentijds en aan het einde van de planperiode geëvalueerd worden of aan de RGU’s is voldaan. De 
vraag ‘Wanneer is het nu goed?’ (een vraag waar bestuursleden en toezichthouders vaak tegenaan lopen) kan hiermee 
beantwoord worden.   
In het toetsingskader is per RGU vastgelegd hoe de informatiestroom hierover tussen de directeur- bestuurder en de interne 
toezichthouders verloopt - via managementrapportages -, zodat het bestuur toezicht kan houden op het in uitvoering genomen 
beleid. Dit toetsingskader is een belangrijk document voor de bestuursleden om te hanteren bij hun toezichthoudende taak.    
De directeur-bestuurder heeft, aan de hand van deze richtinggevende uitspraken en samenwerkend met de directeuren van de 
scholen, het Koersplan opgesteld in 2019. Dit Koersplan is leidend voor alle scholen. De voortgang van het Koersplan wordt in de 
managementrapportage van de directeur-bestuurder gemonitord. Hierdoor kan het ThB zien waar het goed gaat en waar acties 
nodig zijn.   
In het overdrachtsdocument (november 2020) van de vertrekkende directeur-bestuurder staat de volgende evaluatie van de 
voortgang van het Koersplan:   
 

Er is de afgelopen jaren veel gebeurd. Van familiair naar professioneel, een nieuw Koersplan met de focus op de 
cultuur. Van input naar outcome, op basis van eigenaarschap en collectieve scholing. Werken vanuit weten in plaats van 
denken. Professionele leergemeenschappen, werken in leerteams. Duidelijke positionering van directeuren in de 
organisatie, zij zijn integraal verantwoordelijk. Werken vanuit visie en het maken van keuzes. Geen hypes volgen. 
Vertrouwen en vakmanschap zijn de basis om tot verbetering te komen.  
Echter, er is nog wel een opgave. Het traject om de ambitie waar te maken, naar “goed”, is een belangrijke stap voor de 
organisatie. Het gaan werken met interne audits, welke moeten gaan leiden tot een verdieping van de professionele 
cultuur is zeer belangrijk. Het implementeren en borgen van ontwikkelingen die bijdragen aan de professionele 
leergemeenschap is ook nog een belangrijke opgave. Kortom, er is heel veel gebeurd en er is heel veel bereikt in de 
afgelopen jaren. De ambitie vanuit het Koersplan tot een “goed” resultaat brengen blijft de komende jaren de 
belangrijkste opgave.  
 

Door het vertrek van de directeur-bestuurder M. Domela Nieuwenhuis per 1 december 2020 heeft het ThB besloten om 
een interim-directeur-bestuurder, F. Kingma, te benoemen die kan zorgdragen voor continuïteit van de organisatie en naar 
buiten de taken oppakken die belangrijk zijn voor de stichting waaronder het huisvestingsvraagstuk van De Kwikstaart in de 
Brede School Legmeer, de toekomstige nieuwbouw van De Vuurvogel en de verduurzaming en het verbeteren van 
binnenklimaat van de scholen.   
Naast het aanstellen van een interim-directeur-bestuurder heeft het ThB bureau B&T eind september 2020 de opdracht 
gegeven om een nieuwe directeur-bestuurder te werven. Helaas heeft de zoektocht eind 2020 niet een nieuwe directeur-
bestuurder opgeleverd. De zoektocht naar een nieuwe directeur-bestuurder wordt in 2021 vervolgd. De interim-directeur-
bestuurder F. Kingma heeft aangegeven dat hij tot 1 juli 2021 aan kan blijven.    
 

Financiële toezicht   
Wijzer aan de Amstel wordt bijgestaan door administratiekantoor Onderwijsbureau Twente (ObT). De directeur-bestuurder 
overlegt regelmatig met ObT alsook de schooldirecteuren, over alle financiële en HRM-zaken en rapporteert hierover 
naar het ThB, gevraagd en ongevraagd.    
 
 



32 

 

Accountant  
Op 12 december 2020 kondigt Mazars Accountants aan dat zij geen onderwijsbestuen meer gaat bedienen. Op advies van 
administratiekantoor ObT wordt Eshuis Registeraccountants aangetrokken als nieuwe accountant, ook omdat Eshuis aangeeft 
het team van Mazars, dat tot en met boekjaar 2019 de controle voor de stichting heeft verzorgd onder leiding van dhr. 
Oude Voshaar (RA), heeft besloten zich aan te sluiten bij Eshuis. Het ThB heeft het besluit d.d. 11 januari 2021 genomen om 
Eshuis Registeraccountants in te huren voor de controle op de cijfers. In 2021 zal het ThB zich verder beraden of Eshuis daarna 
blijft als accountant. Hierdoor is er een helder inzicht in de doelmatige en rechtmatige besteding van de rijksmiddelen in 2020.  
  
Vergadering  
Het Bestuur vergadert met een vaste agenda volgens een cyclus.  De cyclus wordt mede bepaald door wettelijke regels, maar 
ook door het Bestuurlijke Toetsingskader. Onderdeel van de agenda is de rapportage van de directeur-bestuurder. Deze 
rapportage wordt ter vergadering besproken en toegelicht, men bevraagt elkaar en de directeur-bestuurder om zo tot een 
duidelijk beeld te komen over hetgeen is gerapporteerd. De schriftelijke rapportage is ruim voor de vergadering - digitaal - 
beschikbaar zodat de leden zich kunnen inlezen en voorbereiden.  
Er wordt minimaal 6 keer per jaar vergaderd met de directeur bestuurder en minimaal 2 keer per jaar met de GMR.   
 
Het eerste deel van de managementrapportage bevat een aantal vaste onderdelen die stoelen op de 5 pijlers van het Koersplan 
en het geeft (achtergrond) informatie over de ontwikkelingen en stand van zaken ten aanzien van deze punten. Het tweede deel 
informeert over lopende zaken, ontwikkelingen in het onderwijs en informeert het ThB, gevraagd en ongevraagd, ook over die 
punten waar het ThB volgens wetgeving minimaal toezicht op houdt.  Zodoende heeft het ThB niet alleen een goed beeld over 
de doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de rijksmiddelen maar ook over welke ontwikkelingen er zijn en 
welke, in alle redelijkheid, nu en voor de toekomst te verwachten zijn.  
Uitgelicht: Coronapandemie  
Het jaar 2020 stond in het teken van de corona pandemie. Het onderwijs heeft veel te verduren gekregen door alle maatregelen 
die genomen zijn om deze pandemie te beheersen. De sluiting van de basisscholen heeft er o.a. toe geleid dat er opvang 
georganiseerd moest worden voor kinderen van ouders in vitale beroepen alsook opvang voor de meest kwetsbare kinderen. 
Door een goede samenwerking van de scholen binnen de stichting is dit op een goede en effectieve manier opgelost. De opvang 
werd geregeld met inzet van de eigen leerkrachten en ondersteuning van medewerkers van de kinderopvang en er werd 
thuisonderwijs via digitale kanalen opgezet. Daarnaast is ervoor gezorgd dat alle kinderen in beeld bleven bij de scholen en 
leerkrachten.  
Na de eerste lock down en de heropening van de basisscholen bleven de coronamaatregelen het organiseren van het onderwijs 
beïnvloeden. Het navolgen van de RIVM-maatregelen en het eigen testbeleid, hebben ertoe geleid dat het aantal besmettingen 
binnen de stichting, en de gevolgen ervan, laag is geweest. Medio december zijn de basisscholen weer dicht gegaan wegens de 
landelijke stijging van het aantal besmettingen en de aanwezigheid van een zeer besmettelijke mutatie van het virus in 
Nederland. De stichting is weer overgegaan naar thuisonderwijs en heeft extra maatregelen genomen om te zorgen dat ook 
kwetsbare leerlingen het onderwijs kregen dat zij nodig hebben.   
Vanuit het ThB is veel lof voor de inzet van het personeel van de stichting gedurende deze lastige tijd. Het personeel heeft 
daarom eind 2020 een toelage gekregen voor hun inzet gedurende deze lastige periode. Begin 2021 zijn de basisscholen weer 
opengegaan. Met alle kinderen op school kan er nu onderzocht gaan worden wat de effecten zijn van de corona pandemie op de 
leerresultaten. Ook in 2021 beheerst de corona pandemie een groot deel van het leven.   
 

Besluitenlijst Bestuur Wijzer aan de Amstel  
Van de vergaderingen van het bestuur wordt een verslag opgemaakt. Dat verslag bevat ook een besluitenlijst waarin de 
resultaten van het overleg tussen directeur-bestuurder en het ThB zichtbaar zijn. De lijst laat zien welke (beleids)stukken er zijn 
vastgesteld, welke acties er zijn uitgezet en welke punten van het toezicht zijn afgerond in een bepaald vergaderjaar.  
  

Nr  Besluit  Datum  

17  ThB keurt het meerjarenbegroting en begroting 2021 goed  16 november 2020  

16  ThB is onder voorwaarden akkoord met schatkistbankieren  28 september 2020  

15  ThB is akkoord met het naar voren halen van investeringen in het dak van ‘t 
Startnest  

28 september 2020  

14  Het ThB aanvaardt het risico dat een accountant een aantekening kan plaatsen 
naast de investering in ventilatie   

28 september 2020  

13  ThB gaat akkoord met het verzoek negatief te begroten op materieel voor 
Vuurvogel, Startnest en Zon  

28 september 2020  

12  Het ThB stemt in met het uitkeren van een eenmalige ‘corona’ bonus aan het 
personeel  

28 september 2020  

11  Het ThB stemt in met het plaatsen van noodlokalen bij De Kwikstaart  28 september 2020  
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10  ThB besluit een interim-directeur-bestuurder aan te stellen voor een periode van 
minstens 4 maanden  

22 september 2020  

9  ThB RvT besluit dat de BAC wordt samengesteld zoals voorgesteld  22 september 2020  

8  ThB stelt de vergaderplanning 2020-2021 vast  8 juni 2020  

7  ThB stemt in met Bestuursjaarverslag en Jaarrekening  20 april 2020  

6  ThB stemt in met het Bestuursformatieplan 2020-2021  20 april 2020  

5  ThB gaat akkoord met het addendum op het Koersplan 2018-2022  20 april 2020  

4  ThB geeft de directeur bestuurder ruimte en mandaat de heropening van de 
scholen te organiseren alsook de ruimte af te wijken  

20 april 2020  

3  Het ThB bezoekt de ‘opvang’ scholen. De voorzitter stelt een planning op.  30 maart 2020  

2  Het onderwerp portefeuilleverdeling wordt geagendeerd na het volgen van 
scholing  

27 januari 2020  

1  De rapportage van de directeur bestuurder bevat HRM- kengetallen en 
toelichting  

27 januari 2020  

  
Governance code 5  

De voorgangers van Wijzer aan de Amstel waren georganiseerd volgends de richtlijnen van de Governance code “Goed Bestuur” 
van de PO-Raad. Deze organisatievorm is door de nieuwe stichting overgenomen waardoor ook het bevoegd gezag van de 
nieuwe stichting de functiescheiding intern toezicht en directeur-bestuurder kent. Het ThB en de directeur-bestuurder vormen 
samen het bestuur (bevoegd gezag). De directeur-bestuurder is in vaste dienst van de stichting. De toezichthoudende leden 
vervullen de toezichthoudende taak op vrijwillige basis en ontvangen daarvoor de vrijwilligers vergoeding. Het bestuur is in 2020 
niet afgeweken van hetgeen is gesteld in code “Goed Bestuur”.   
  
 Bestuur   
Ultimo 31 december 2020 bestond het bestuur uit de volgende personen.  

Bestuurslid  Functie   In functie sinds 
(KvK)  

Rooster  
van aftreden  

Nevenfuncties  

De heer B. van Eekhout  Toezichthouder  07-10-2019  01-01-2024  Bestuurslid Slowfood Groenehart  
De heer P. Hazewindus  Voorzitter  24-12-2018  01-01-2021  -  
Mevrouw S. Hermans  Toezichthouder  24-12-2018  01-01-2023  -  
Mevrouw J. Kooiman  Toezichthouder  07-10-2019  01-01-2024  Lid van OC BAA (Brandweer Amsterdam 

Amstelland)  
Mevrouw K. Kuipers  Vicevoorzitter  24-12-2018  01-01-2023  -  
De heer J. Ouderling  Toezichthouder  24-12-2018  01-01-2022  -  
M. Domela Nieuwenhuis  Directeur-bestuurder  01-02-2017  1-12-2020  Bestuurslid Schoolleidersregister po  

Bestuurslid Brede School Legmeer  
F. Kingma  Directeur-Bestuurder a.i.  15-11-2020      

  
In november 2020 is een wervings- en selectietraject opgestart om een nieuw lid voor het ThB te zoeken in samenwerking met 
bureau B&T. Medio december heeft de benoemingsadviescommissie een voordracht gedaan om mevrouw M. van der Meer te 
benoemen als nieuw lid. Mevrouw M. van der Meer zal dan de heer P. Hazewindus in 2021 gaan opvolgen in het kader van het 
rooster van aftreden.   
 
Bestuurlijke organisaties   
Het bestuur is aangesloten bij de PO-Raad en Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Beide instanties 
informeren en adviseren hun leden regelmatig over onderwijsontwikkelingen in hun (digitale) nieuwsbrieven en separaat via e-
mailings over specifieke zaken w.o. de inzet in de scholen onder de corona pandemie. Het advies van deze organisaties wordt, 
waar relevant, in de reguliere bestuursvergaderingen besproken.    
 

Inspectie   
De Inspectie van het onderwijs heeft in september 2019 Stichting Wijzer aan de Amstel bezocht voor het 4-jaarlijkse onderzoek. 
Daarbij heeft zij gekeken of de sturing op kwaliteit op orde is en of er sprake is van deugdelijk financieel beheer. Beide vragen 
heeft de Inspectie met ‘ja’ beantwoord.   
  

                                                           
5 Code Goed Bestuur 

https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/publicaties/goed-bestuur/code-goed-bestuur-per-1/1/21
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“Het bestuur heeft de kwaliteit van het onderwijs op zijn scholen in beeld en stuurt waar nodig op verbetering. We zien op 
de korte of middellange termijn geen risico’s voor de financiële continuïteit van Stichting Wijzer aan de Amstel. Ook de 
financiële rechtmatigheid is in orde. Het bestuur voldoet aan de eisen van het kwaliteitsgebied Financieel beheer”.2  
 
 

Visitatie  
De voorzitter en de vicevoorzitter van het bestuur van Stichting Wijzer aan de Amstel hebben in 2019 de scholen bezocht om 
met directies en teams kennis te maken. Binnen het ThB is de opdracht aan een van de leden gegeven om een nieuwe visitatie 
op te zetten. Door de corona pandemie zijn de visitaties uitgesteld in 2020. De planning is om in 2021 hieraan een nieuwe 
inhoudelijke invulling te geven.   
 

Profilering van de Stichting   
Wijzer aan de Amstel heeft op verschillende niveaus haar wortels in de maatschappij en is op diverse niveaus vertegenwoordigd. 
Zij is een serieuze partij in onderhandeling met de gemeente en binnen andere samenwerkingsverbanden. Het bestuur staat 
borg voor kwalitatief goed onderwijs en de organisatie staat goed aangeschreven. De website, de huisstijl en het Jaarverslag 
worden als plezierig en helder ervaren. Op deze wijze profileert de stichting zich als een sterk merk in de regio.   
 

Ontwikkelingen  
Verduurzaming  
De grootste ontwikkeling voor de stichting voor de komende tijd vloeit voort uit het Meerjarenonderhoudsplan en behelst het 
verduurzamen van 5 van de 6 schoolgebouwen – basisschool De Kwikstaart is, met een aantal scholen van andere stichtingen 
gehuisvest in MFA De Brede School Legmeer dat door de gemeente Uithoorn wordt beheerd.   
Dit verduurzamingsproces zal in 2021 verder worden uitgevoerd.   
Huisvesting  
Met de gemeente Uithoorn lopen verschillende trajecten als onderdeel van het gemeentelijke 
Integraal OnderwijshuisvestingsPlan (IHP) om te komen tot verbetering van o.a. de huisvesting van de scholen Wijzer aan de 
Amstel. In de laatste vergadering van de gemeenteraad in december 2020 is geen besluit genomen over IHP. De afstemming met 
de verschillende schoolbesturen is onvoldoende geweest zodat er geen besluit kon worden genomen. Het IHP is belangrijk voor 
onze stichting omdat er huisvestingsvraagstukken liggen voor een aantal scholen. Bij het Duet wordt een nieuwe gymzaal 
gebouwd en voor De Vuurvogel is een aanvraag gedaan voor nieuwbouw. Door de uitbreiding van de wijk Legmeer heeft 
basisschool De Kwikstaart een tekort aan lokalen. Begin 2021 is door onze stichting een aanvraag gedaan voor extra lokalen in 
de Brede School Legmeer.   
Professionalisering Raad van Toezicht  
In 2020 stond de verdere professionalisering van het ThB op de agenda. Er is onderzoek gedaan welke opleidingen er bij de wens 
tot professionalisering zou kunnen passen. Door de corona pandemie heeft dit traject vertraging opgelopen. De 
verdere professionalisering van het ThB wordt in 2021 opgepakt in het onderzoek naar het gewenste bestuursmodel. De 
stichting functioneert nu volgens het one-tier model, maar de wens is, om volgens Good Governance, te gaan naar een two-tier-
model om hiermee een betere scheiding tussen uitvoering en toezicht te bewerkstelligen in de stichting en zo ervoor te zorgen 
dat de Stichting met een Raad van Toezicht, haar taak en functie op een adequate manier kan invullen.   
Onderwijs van 0 tot 12  
In 2020 is er een eerste verkennend gesprek geweest tussen de RvT van Solidoe (Kinderopvang) en het ThB van Wijzer aan de 
Amstel over een mogelijke samenwerking. Het concept, onderwijs aan de doelgroep 0-12, krijgt steeds meer aandacht, ook 
van de gemeente Uithoorn. In verschillende gebouwen in de gemeente wordt al intensief samengewerkt door onderwijs en 
opvang. In 2021 zullen de gesprekken over samenwerking verder worden vorm gegeven.   
Internationale Taalklas  
De Internationale Taalklas (ITK), door Wijzer aan de Amstel opgezet en gefaciliteerd voor de gehele gemeente, heeft te kampen 
met teruglopende leerlingaantallen. In 2021 wordt onderzocht in welke vorm de ITK kan worden behouden voor Uithoorn om 
deze doelgroep te kunnen bedienen. Samenwerking met andere organisaties in de regio is een mogelijkheid om de ITK een 
toekomstperspectief te geven.  

 



Algemene gegevens

Bestuursnummer : 40581
Naam instelling : Stichting Wijzer aan de Amstel

Adres : Eendracht 8
Postadres : Postbus 84
Postcode : 1240 AB
Plaats : Uithoorn
Telefoon : 0297-562713
E-mailadres : info@wijzeraandeamstel.nl

Contactpersoon : de heer F. Kingma
Telefoon : 0297-562713

BRIN-nummer
00DD : 't Startnest
05JO : De Zon
10HX : De Vuurvogel
12KU : De Kwikstaart
12TF : Het Duet
21OT : De Springschans

5  Instellingsgegevens
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Stichting Wijzer aan de Amstel

Jaarrekening 2020



B  Jaarrekening 2020

B1 Grondslagen 
 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming 
met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 
BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen 
voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door 
de Raad voor de Jaarverslaggeving waaronder 
Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. Deze 
bepalingen zijn van toepassing op grond van de 
Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. 
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen  
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien 
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar  
waarop deze betrekking hebben. Winsten worden  
slechts opgenomen voor zover deze op 
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor 
het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien deze voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Continuïteit 
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde  
grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
zijn gebaseerd op de veronderstelling van 
continuïteit van de stichting. 
 
Activiteiten 
Stichting Wijzer aan de Amstel voert het gezag 
over 6 scholen voor primair onderwijs.  
 
Verbonden partijen 
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen  
aangemerkt waarover overheersende 
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed 
van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook 
rechtspersonen die overwegende zeggenschap 
kunnen uitoefenen, worden aangemerkt als 
verbonden partij. Ook de statutaire bestuursleden, 
andere sleutelfunctionarissen in het management 
van Wijzer aan de Amstel en nauwe verwanten zijn 
verbonden partijen. 
Transacties van betekenis met verbonden partijen  
worden toegelicht voor zover deze niet onder  
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. 
Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang  
 
 
 
 

 
 
van de transactie en andere informatie die nodig is 
voor het verschaffen van het inzicht. 
 
Vergelijkende cijfers 
De cijfers van 2019 zijn waar nodig, 
geherrubriceerd teneinde vergelijking met de 
cijfers van 2020 mogelijk te maken. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en 
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van het voorgaande jaar. 
 
Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen 
van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 
nodig dat de leiding van de instelling zich over  
verschillende zaken een oordeel vormt en dat de  
leiding schattingen maakt die essentieel kunnen 
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de 
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de  
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij 
de toelichting op de betreffende 
jaarrekeningposten. 
 
 
 

Grondslagen voor de waardering van activa 
en passiva 
 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van 
toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de 
verwachte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een 
eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven 
vanaf het moment van ingebruikname van het 
materieel vast actief. Over terreinen en grond 
wordt niet afgeschreven.  
 
 
 

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: 
 

Categorie Termijn 

Gebouwdelen/verbouwingen 10 en 15 jaar 

(School)meubilair 15 en 20 jaar 

ICT 4, 7 en 10 jaar 

Leer- en hulpmiddelen 8 jaar 

Inventaris en apparatuur 10 jaar 

 
Investeringssubsidies 
Subsidies op investeringen vallen geleidelijk vrij in 
de exploitatie. De grootte van de vrijval is gelijk 
aan de afschrijvingslasten in dat jaar van de 
betreffende investering. 
 
Financiële vaste activa 
De leningen en vorderingen worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, 
onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen. 
 
Bijzondere waardevermindering van vaste activa 
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of 
er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan 
zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, 
wordt de realiseerbare waarde van het actief 
vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 
realiseerbare waarde voor het individuele actief te 
bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald 
van de kasstroom genererende eenheid waartoe 
het actief behoort. Van een bijzondere 
waardevermindering is sprake als de boekwaarde 
van een actief hoger is dan de realiseerbare 
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van 
de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.  
 
Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt 
direct als een last verwerkt in het 
exploitatieoverzicht. Indien wordt vastgesteld dat 
een bijzondere waardevermindering die in het 
verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is 
afgenomen, dan wordt de toegenomen 
boekwaarde van de desbetreffende activa niet 
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou 
zijn indien geen bijzondere waardevermindering 
voor het actief zou zijn verantwoord. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking  
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens  
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn  
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk  

geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als  
gevolg van oninbaarheid worden in mindering  
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op  
basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de 
waardering rekening gehouden. Eventuele 
rekening-courantschulden bij banken zijn 
opgenomen onder de schulden aan 
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. 
 
Algemene Reserve 
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die 
voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 
gefinancierde activiteiten. 
 
De algemene reserve vormt een buffer ter 
waarborging van de continuïteit van de stichting. 
Deze wordt opgebouwd uit de 
resultaatbestemming van overschotten welke 
ontstaan uit het verschil tussen de gerealiseerde 
baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval 
van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de 
algemene reserve gebracht.  
 
Bestemmingsreserves 
Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld 
zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de 
huidige beschikbare middelen gedekt moeten 
worden, waarbij om die reden door het bestuur 
een beperktere bestedingsmogelijkheid is 
aangebracht. De gehanteerde 
bestemmingsreserves zijn achtereenvolgens:  
                                                                                    

- De private reserve ter dekking van 
eventuele lasten, die niet uit de publieke 
middelen bekostigd mogen worden. Deze 
reserve bedraagt op balansdatum  
€ 126.640.                                             

 
Het bestuur van de instelling heeft deze beperking 
aangebracht. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is 
dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te 
schatten. 
 

37



De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: 
 

Categorie Termijn 

Gebouwdelen/verbouwingen 10 en 15 jaar 

(School)meubilair 15 en 20 jaar 

ICT 4, 7 en 10 jaar 

Leer- en hulpmiddelen 8 jaar 

Inventaris en apparatuur 10 jaar 

 
Investeringssubsidies 
Subsidies op investeringen vallen geleidelijk vrij in 
de exploitatie. De grootte van de vrijval is gelijk 
aan de afschrijvingslasten in dat jaar van de 
betreffende investering. 
 
Financiële vaste activa 
De leningen en vorderingen worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, 
onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen. 
 
Bijzondere waardevermindering van vaste activa 
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of 
er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan 
zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, 
wordt de realiseerbare waarde van het actief 
vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 
realiseerbare waarde voor het individuele actief te 
bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald 
van de kasstroom genererende eenheid waartoe 
het actief behoort. Van een bijzondere 
waardevermindering is sprake als de boekwaarde 
van een actief hoger is dan de realiseerbare 
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van 
de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.  
 
Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt 
direct als een last verwerkt in het 
exploitatieoverzicht. Indien wordt vastgesteld dat 
een bijzondere waardevermindering die in het 
verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is 
afgenomen, dan wordt de toegenomen 
boekwaarde van de desbetreffende activa niet 
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou 
zijn indien geen bijzondere waardevermindering 
voor het actief zou zijn verantwoord. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking  
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens  
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn  
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk  

geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als  
gevolg van oninbaarheid worden in mindering  
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op  
basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de 
waardering rekening gehouden. Eventuele 
rekening-courantschulden bij banken zijn 
opgenomen onder de schulden aan 
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. 
 
Algemene Reserve 
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die 
voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 
gefinancierde activiteiten. 
 
De algemene reserve vormt een buffer ter 
waarborging van de continuïteit van de stichting. 
Deze wordt opgebouwd uit de 
resultaatbestemming van overschotten welke 
ontstaan uit het verschil tussen de gerealiseerde 
baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval 
van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de 
algemene reserve gebracht.  
 
Bestemmingsreserves 
Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld 
zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de 
huidige beschikbare middelen gedekt moeten 
worden, waarbij om die reden door het bestuur 
een beperktere bestedingsmogelijkheid is 
aangebracht. De gehanteerde 
bestemmingsreserves zijn achtereenvolgens:  
                                                                                    

- De private reserve ter dekking van 
eventuele lasten, die niet uit de publieke 
middelen bekostigd mogen worden. Deze 
reserve bedraagt op balansdatum  
€ 126.640.                                             

 
Het bestuur van de instelling heeft deze beperking 
aangebracht. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is 
dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te 
schatten. 
 

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde van de uitgaven die 
naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders 
vermeld. 
 
In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste 
activa, paragraaf 4, alinea 451, van de richtlijnen 
voor de jaarverslaglegging is het voor 
onderwijsinstellingen voor de boekjaren 2019 en 
2020 toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de 
voorziening groot onderhoud te bepalen op basis 
van het voorgenomen groot onderhoud gedurende 
de gehele planperiode van het groot onderhoud op 
het niveau van het onderwijspand gedeeld door 
het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat, 
voor zover deze methode reeds in 2017 werd 
toegepast en indien is gewaarborgd dat de 
voorziening groot onderhoud gedurende de 
planperiode niet op enig moment negatief wordt. 
Stichting Wijzer aan de Amstel maakt van deze 
overgangsregeling gebruik. 
 
Voorziening ambtsjubileum 
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de 
Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen 
voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige 
uitkeringen bij ambtsjubilea voor personeelsleden. 
 
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit 

hoofde van ambtsjubilea is een voorziening 
gevormd. De voorziening is opgenomen tegen de 
contante waarde van de verwachte uitkeringen 
gedurende het dienstverband en is afhankelijk van 
de ingeschatte blijfkans en gemiddelde 
salarisstijging. Betaalde bedragen inzake jubileum 
worden ten laste van deze voorziening gebracht. 
Bij het contant maken is een rente van 1% als 
disconteringsvoet gehanteerd. 
 
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit 
hoofde van ambtsjubilea is een voorziening 
gevormd. De voorziening is bepaald op basis van  
€ 735 per FTE per jaareinde. Betaalde bedragen 
inzake jubileum worden ten laste van deze 
voorziening gebracht. 
 
Voorziening duurzame inzetbaarheid 
Deze voorziening is gevormd ter dekking van de 
door het personeel opgebouwde rechten in het 
kader van duurzame inzetbaarheid. 
 
 
 

Onderhoudsvoorziening 
Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van 
groot planmatig onderhoud. Dagelijks onderhoud 
wordt rechtstreeks ten laste van het 
exploitatieoverzicht gebracht. De 
meerjarenonderhoudsvoorziening is gevormd op 
basis van eigen dotaties en verminderd met 
uitgaven voor groot onderhoud. 
 
Schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. 
 

Grondslagen voor de bepaling van het 
exploitatieoverzicht 
 
Baten 
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege 
ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige 
OCW subsidies en overige overheidsbijdragen, 
alsmede de van derden ontvangen overige 
bijdragen. De baten worden toegerekend aan het 
boekjaar waarop deze betrekking hebben. 
 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen 
naar rato van de mate waarin de diensten zijn 
verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het 
kader van de dienstverlening gemaakte kosten in 
verhouding tot de geschatte kosten van de totaal 
te verrichten dienstverlening. 
 
Personele lasten 
Onder de personele lasten worden de lasten 
opgenomen van de personeelsleden die in dienst 
zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige 
personele lasten die betrekking hebben op onder 
andere het inhuren van extra personeel, 
scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg. 
 
Pensioenen 
De onderwijsinstelling heeft haar pensioenregeling 
ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP. 
De pensioenverplichtingen uit de regeling worden 
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 
pensioenuitvoerder benadering’. In deze 
benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te 
betalen premie als last in het exploitatieoverzicht 
verantwoord. 
 
Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te 
betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder 
en/of werknemers wordt een voorziening 
opgenomen (indien relevant). 
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Ultimo 2020 en 2019 waren er voor de stichting 
geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen 
naast de betaling van de jaarlijkse aan de 
pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo 
2019 was de beleidsdekkingsgraad van het ABP 
95,8%. De beleidsdekkingsgraad eind 2020 is 
87,6%. De overheid eist een beleidsdekkingsgraad 
van 104,2% of hoger. Hiermee voldoet de 
beleidsdekkingsgraad niet aan de minimale 
vereisten van de toezichthouder. 
 
Afschrijvingen 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment 
van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het 
actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt 
van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast. 
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele 
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen. 
 
Lasten 
De lasten worden bepaald met inachtneming van 
de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop deze betrekking hebben. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen de op de 
verslagperiode betrekking hebbende ontvangen 
en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van 
uitgegeven en ontvangen leningen en overige 
kredietfaciliteiten. 
 

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 
indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 
middelen en vlottende effecten, met uitzondering 
van deposito’s met een looptijd langer dan drie 
maanden. 
 
Ontvangen en betaalde interest en ontvangen 
dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
 
 
 
 
 
 

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde van de uitgaven die 
naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders 
vermeld. 
 
In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste 
activa, paragraaf 4, alinea 451, van de richtlijnen 
voor de jaarverslaglegging is het voor 
onderwijsinstellingen voor de boekjaren 2019 en 
2020 toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de 
voorziening groot onderhoud te bepalen op basis 
van het voorgenomen groot onderhoud gedurende 
de gehele planperiode van het groot onderhoud op 
het niveau van het onderwijspand gedeeld door 
het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat, 
voor zover deze methode reeds in 2017 werd 
toegepast en indien is gewaarborgd dat de 
voorziening groot onderhoud gedurende de 
planperiode niet op enig moment negatief wordt. 
Stichting Wijzer aan de Amstel maakt van deze 
overgangsregeling gebruik. 
 
Voorziening ambtsjubileum 
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de 
Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen 
voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige 
uitkeringen bij ambtsjubilea voor personeelsleden. 
 
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit 

hoofde van ambtsjubilea is een voorziening 
gevormd. De voorziening is opgenomen tegen de 
contante waarde van de verwachte uitkeringen 
gedurende het dienstverband en is afhankelijk van 
de ingeschatte blijfkans en gemiddelde 
salarisstijging. Betaalde bedragen inzake jubileum 
worden ten laste van deze voorziening gebracht. 
Bij het contant maken is een rente van 1% als 
disconteringsvoet gehanteerd. 
 
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit 
hoofde van ambtsjubilea is een voorziening 
gevormd. De voorziening is bepaald op basis van  
€ 735 per FTE per jaareinde. Betaalde bedragen 
inzake jubileum worden ten laste van deze 
voorziening gebracht. 
 
Voorziening duurzame inzetbaarheid 
Deze voorziening is gevormd ter dekking van de 
door het personeel opgebouwde rechten in het 
kader van duurzame inzetbaarheid. 
 
 
 

Onderhoudsvoorziening 
Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van 
groot planmatig onderhoud. Dagelijks onderhoud 
wordt rechtstreeks ten laste van het 
exploitatieoverzicht gebracht. De 
meerjarenonderhoudsvoorziening is gevormd op 
basis van eigen dotaties en verminderd met 
uitgaven voor groot onderhoud. 
 
Schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. 
 

Grondslagen voor de bepaling van het 
exploitatieoverzicht 
 
Baten 
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege 
ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige 
OCW subsidies en overige overheidsbijdragen, 
alsmede de van derden ontvangen overige 
bijdragen. De baten worden toegerekend aan het 
boekjaar waarop deze betrekking hebben. 
 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen 
naar rato van de mate waarin de diensten zijn 
verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het 
kader van de dienstverlening gemaakte kosten in 
verhouding tot de geschatte kosten van de totaal 
te verrichten dienstverlening. 
 
Personele lasten 
Onder de personele lasten worden de lasten 
opgenomen van de personeelsleden die in dienst 
zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige 
personele lasten die betrekking hebben op onder 
andere het inhuren van extra personeel, 
scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg. 
 
Pensioenen 
De onderwijsinstelling heeft haar pensioenregeling 
ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP. 
De pensioenverplichtingen uit de regeling worden 
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 
pensioenuitvoerder benadering’. In deze 
benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te 
betalen premie als last in het exploitatieoverzicht 
verantwoord. 
 
Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te 
betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder 
en/of werknemers wordt een voorziening 
opgenomen (indien relevant). 
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Ultimo 2020 en 2019 waren er voor de stichting 
geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen 
naast de betaling van de jaarlijkse aan de 
pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo 
2019 was de beleidsdekkingsgraad van het ABP 
95,8%. De beleidsdekkingsgraad eind 2020 is 
87,6%. De overheid eist een beleidsdekkingsgraad 
van 104,2% of hoger. Hiermee voldoet de 
beleidsdekkingsgraad niet aan de minimale 
vereisten van de toezichthouder. 
 
Afschrijvingen 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment 
van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het 
actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt 
van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast. 
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele 
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen. 
 
Lasten 
De lasten worden bepaald met inachtneming van 
de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop deze betrekking hebben. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen de op de 
verslagperiode betrekking hebbende ontvangen 
en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van 
uitgegeven en ontvangen leningen en overige 
kredietfaciliteiten. 
 

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 
indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 
middelen en vlottende effecten, met uitzondering 
van deposito’s met een looptijd langer dan drie 
maanden. 
 
Ontvangen en betaalde interest en ontvangen 
dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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B2 Balans per 31 december 2020
(na bestemming van het resultaat over 2020)

1 Activa 31-12-2020 31-12-2019
Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen 496.170           30.620             
1.2.2 Inventaris en apparatuur 1.781.410       1.743.460       
1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 289.170           296.330          

1.2 Materiële vaste activa 2.566.750       2.070.410       

Totaal vaste activa 2.566.750       2.070.410       

Vlottende activa

1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren 9.290               14.280             
1.5.2 Ministerie OCW 598.300           554.320          
1.5.7 Overige vorderingen 48.270             176.650          
1.5.8 Overlopende activa 22.510             64.560             

1.5 Vorderingen 678.370           809.810          

1.7 Liquide middelen
1.7.2 Banken 5.025.200       5.951.390       

1.7 Liquide middelen 5.025.200       5.951.390       

Totaal vlottende activa 5.703.570       6.761.200       

Totaal activa 8.270.320       8.831.610       

2 Passiva 31-12-2020 31-12-2019
2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene Reserve 5.338.760       6.263.710       
2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 126.640           126.640          

2.1 Eigen vermogen 5.465.400       6.390.350       

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 163.940           139.950          
2.2.3 Overige voorzieningen 764.170           956.380          

2.2 Voorzieningen 928.110           1.096.330       

2.4 Kortlopende schulden
2.4.2 Vooruitontvangen gelden -                        3.890               
2.4.3 Crediteuren 648.290           180.080          
2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 569.450           510.890          
2.4.8 Schulden terzake pensioenen 131.940           123.170          
2.4.9 Overige kortlopende schulden 30.950             87.050             
2.4.10 Overlopende passiva 496.180           439.850          

2.4 Kortlopende schulden 1.876.810       1.344.930       

Totaal passiva 8.270.320       8.831.610       
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B3 Exploitatieoverzicht 2020

3 Baten Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

3.1 Rijksbijdragen OCW 12.988.080    12.530.710    12.580.070    

3.2 Overige overheidsbijdragen en  -subsidies 66.980           69.940           84.630           
3.5 Overige baten 133.450         125.110         339.300         

Totaal baten 13.188.510   12.725.760   13.004.000   

4 Lasten Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

4.1 Personeelslasten 11.620.950    10.570.790    10.329.030    
4.2 Afschrijvingen 388.510         440.480         391.240         
4.3 Huisvestingslasten 1.133.220      861.900         917.830         
4.4 Overige lasten 965.670         911.570         967.490         

Totaal lasten 14.108.350   12.784.740   12.605.590   

Saldo baten en lasten 919.840-         58.980-           398.410         

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten -                      700                 3.160             
5.5 Financiële lasten 5.110             1.200             2.100             

Saldo financiële baten en lasten 5.110-             500-                 1.060             

Totaal resultaat 924.950-         59.480-           399.470         
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B4  Kasstroomoverzicht over 2020

Kasstroomoverzicht over 2020 Referentie 2020 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten 919.840-          398.410          

Aanpassingen voor:
    - Afschrijvingen 4.2 388.510          391.240          
    - Mutaties voorzieningen 2.2 168.220-          54.530            

Veranderingen in vlottende middelen:
    - Vorderingen (-/-) 1.5 131.440          197.750-          
    - Kortlopende schulden 2.4 531.880          125.150          

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 36.230-            771.580          

    - Ontvangen interest 5.1 -                       3.160              
    - Betaalde interest (-/-) 5.5 5.110              2.100              

5.110-              1.060              

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 41.340-            772.640          

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-) 1.2 884.850-          585.580-          
Investeringen financiële vaste activa (-/-) 1.3 -                       123.000          

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 884.850-          462.580-          

Mutatie liquide middelen 926.190-          310.060          

Beginstand liquide middelen 1.7 5.951.390       5.641.330       
Mutatie liquide middelen 1.7 926.190-          310.060          

Eindstand liquide middelen 5.025.200       5.951.390       
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B5 Toelichting op de balans per 31 december 2020

1.2 Activa 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 1.2.3 1.2.3.2 Totaal

1.2 Materiële vaste activa Gebouwen en 

terreinen

Gebouwen Gebouwdelen/v

erbouwingen

Inventaris en 

apparatuur

School-

meubilair

Inventaris en 

apparatuur

ICT Andere vaste 

bedrijfs-

middelen

Leer- en 

hulpmiddelen

Aanschafprijs 98.980             24.330            74.640               3.639.370      2.068.920       133.280          1.437.170       855.960            855.960          4.594.310       

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

68.360             12.820            55.540               1.895.910      984.490          48.240            863.180          559.630            559.630          2.523.900       

Stand per 1 januari 2020 30.620            11.510            19.100               1.743.460      1.084.430      85.040            573.990          296.330            296.330          2.070.410      

Mutaties 2020
Investeringen 479.470          -                   479.470             336.270         143.750          33.130            159.390          69.120              69.120            884.850          
Desinvesteringen 7.630-               -                   7.630-                 501.160-         37.700-            41.540-            421.920-          252.640-            252.640-          761.430-          
Afschrijvingen 13.920             2.260              11.660               298.320         96.310            11.270            190.740          76.280              76.280            388.510          
Terugboeking cumulatieve 

afschrijvingen
7.630               -                   7.630                 501.160         37.700            41.540            421.920          252.640            252.640          761.430          

Saldo 465.550          2.260-              467.810             37.950           47.440            21.860            31.350-            7.160-                7.160-              496.340          

Aanschafprijs 570.820          24.330            546.480             3.474.480      2.174.970       124.870          1.174.640       672.440            672.440          4.717.730       

Investeringssubsidies -                   -                   -                     -                  -                   -                   -                   -                    -                   -                   

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

74.650             15.080            59.570               1.693.070      1.043.100       17.970            632.000          383.270            383.270          2.150.980       

Stand per 31 december 2020 496.170          9.250              486.910             1.781.410      1.131.870      106.900          542.640          289.170            289.170          2.566.750      
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1.5 Vlottende activa 31-12-2020 31-12-2019

1.5 Vorderingen

1.5.1 9.290                14.280              

7.430                -                         
572.440            558.650           

140-                    15.930-              
18.570              11.600              

1.5.2 598.300            554.320           

1.5.7 48.270              176.650           

22.510              64.560              

1.5.8 22.510              64.560              

Totaal vorderingen 678.370            809.810           

1.7 Liquide middelen 31-12-2020 31-12-2019

1.7 Liquide middelen

1.7.2 5.025.200        5.951.390        

5.025.200        5.951.390        

2.1 Passiva

Saldo Stand per
1-1-2020 31-12-2020

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 6.263.710        924.950-            -                         5.338.760        

2.1.3 126.640           -                         -                         126.640           

6.390.350        924.950-            -                         5.465.400        

2.2 Voorzieningen

Stand per Stand per
1-1-2020 31-12-2020

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea 103.610        8.990                9.570                -                         103.030           

Voorziening duurzame 

inzetbaarheid
36.340          30.420              5.860                -                         60.910              

139.950        39.410              15.430              -                         163.940           

2.2.3 Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening 956.380        241.320           433.530            764.170           

956.380        241.320           433.530            -                         764.170           

Totaal voorzieningen 1.096.330    280.730           448.960            -                         928.110           

De vorderingen hebben per einde 2020 en 2019 een looptijd korter dan een jaar.

Bestemmingsreserve (privaat)
Totaal eigen vermogen

Algemene Reserve

Mutaties 2020

Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Banken
Totaal liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderwijsinstelling.

Mutaties 2020

Overlopende activa

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten

Ministerie van OCW

Te vorderen prestatiebox
Te vorderen onderwijsachterstandenbeleid

Debiteuren

Ministerie van OCW
Te vorderen personele bekostiging
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Stand per
31-12-2020

< 1 jaar > 1 jaar

2.2.1
9.700                93.330              103.030           

-                         60.910              60.910              

2.2.3
181.061            583.109            764.170           

Totaal 190.761            737.349            928.110           

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

2.4.2 -                         3.890                

2.4.3 648.290            180.080           
544.150            489.110           

24.460              20.650              
850                    1.130                

2.4.7 569.460            510.890           

131.940            123.170           

2.4.8 131.940            123.170           

28.020              84.850              
2.920                2.200                

2.4.9 30.940              87.050              

62.970              87.190              
334.410            307.020           

78.800              -                         
20.000              45.640              

2.4.10 496.180            439.850           

1.876.810        1.344.930        

De kortlopende schulden hebben per einde 2020 en 2019 een looptijd korter dan een jaar.

Overige kortlopende schulden

Totaal kortlopende schulden

Overlopende passiva

Overlopende passiva
Te betalen vakantie-uitkering
Overige subsidies OCW/geoormerkt
Overige subsidies OCW/niet geoormerkt

Schulden terzake pensioenen

Overige kortlopende schulden
Netto salarissen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Afdr. / inh. ABP

Afdr. / inh. Participatiefonds
Afdr. / inh. Vervangingsfonds

Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen 

OHW

Crediteuren
Afdr. / inh. loonheffing

Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening

Voorziening duurzame inzetbaarheid

Onderverdeling saldo per
31-12-2020

Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea
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Model G

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving toewijzing Bedrag Ontvangen
Kenmerk Datum toewijzing t/m 2020

€ €

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2018-

2019

PO/ZO-

2007/12884 1-7-2018
52.090      52.090       X  

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2019-

2020

PO/ZO-

2007/12884 1-7-2019
20.000      20.000       X  

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2019-

2020

PO/ZO-

2007/12884 1-7-2019
49.670      49.670       X

Subsidie zij-instroom 2020/2/1457497 20-3-2020 20.000      20.000       X

Subsidieregeling inhaal- en 

ondersteuningsprogramma's onderwijs
IOP2-40581-PO 16-10-2020 119.700    119.700     X

261.460    261.460     

Toewijzing De prestatie ultimo 2020 conform subsidiebeschikking
Geheel afgerond Niet geheel afgerond
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Duurzame inzetbaarheid

B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de balans blijkende 

rechten (actief)

In de CAO PO 2014-2015 zijn afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A) en is de BAPO-regeling 

vervallen. De CAO-regelingen betreffende de duurzame inzetbaarheid, geven medewerkers recht op een basisbudget van 

40 uur. Daarnaast is vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk en is er sprake van een overgangsregeling BAPO 

voor medewerkers vanaf 56 jaar. Uit inventarisatie blijkt dat niet alle medewerkers gebruik gaan maken van sparen met 

betrekking tot duurzame inzetbaarheid.
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B7

3 Baten Realisatie 

2020

Begroting 

2020

Realisatie 

2019

3.1 Rijksbijdragen OCW

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 12.199.780     11.736.080     11.824.330     
3.1.2 Overige subsidies OCW 145.430           169.100           156.490           
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 642.870           625.530           599.250           

Totaal 12.988.080     12.530.710     12.580.070     

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 66.980             69.940             84.630             
Totaal 66.980             69.940             84.630             

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 37.930             35.520             43.470             
3.5.4 Sponsoring -                        -                        12.250             
3.5.5 Ouderbijdragen 22.170             45.000             52.470             
3.5.6 Overige 73.350             44.590             231.110           

Totaal 133.450           125.110           339.300           

4 Lasten Realisatie 

2020

Begroting 

2020

Realisatie 

2019

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen 10.321.510     9.887.930       9.256.500       
4.1.2 Overige personele lasten 1.390.200       682.860           1.157.080       
4.1.3 Af: uitkeringen 90.760-             -                        84.550-             

Totaal 11.620.950     10.570.790     10.329.030     

Uitsplitsing -                        -                        -                        

4.1.1 Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen 7.686.580       7.352.930       6.803.070       
Sociale lasten 1.488.250       1.417.070       1.363.200       
Pensioenpremies 1.146.680       1.117.930       1.090.230       
Totaal 10.321.510     9.887.930       9.256.500       

4.1.2 Overige personele lasten
Reiskosten (woon- werkverkeer) 22.060             23.150             21.020             
Dienstreizen 1.770               1.740               6.400               
Gratificaties 194.040           -                        184.630           
Personeel niet in loondienst 682.390           338.490           403.170           
Vrijwilligersvergoeding 1.700               11.700             5.900               
Onderzoeken/begeleidingsdienst 45.300             37.260             62.050             
Dotatie personele voorzieningen 39.410             5.000               19.170             
Scholing 260.020           166.660           293.550           
Personeels- en arbeidsmarktbeleid 8.200               -                        9.300               
Arbo-dienstverlening 44.840             20.000             20.390             
Overige 90.470             78.860             131.500           
Totaal 1.390.200       682.860           1.157.080       

Toelichting op de exploitatierekening over 2020

49



Gemiddeld aantal FTE's 2020 2019 2018
- Directie 7,60 8,03
- Onderwijzend Personeel 120,78 116,12
- Onderwijs Ondersteunend Personeel 10,19 9,83

138,57             133,98             

Realisatie 

2020

Begroting 

2020

Realisatie 

2019
4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Gebouwen 13.920             51.690             7.870               
4.2.3 Inventaris en apparatuur 298.310           306.280           292.920           
4.2.5 Leermiddelen 76.280             82.510             90.450             

Totaal 388.510           440.480           391.240           

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 137.280           137.280           135.060           
4.3.3 Onderhoud 92.120             86.000             102.250           
4.3.4 Energie en water 141.650           122.000           131.330           
4.3.5 Schoonmaakkosten 358.930           258.500           285.170           
4.3.6 Heffingen 25.130             16.800             22.700             
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorzieningen 241.320           241.320           241.320           
4.3.8 Overige huisvestingslasten 136.790           -                        -                        

Totaal 1.133.220       861.900           917.830           

-                        -                        -                        

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie en beheerslasten 220.800           216.080           220.920           
4.4.2 Inventaris en apparatuur 326.550           227.480           188.450           
4.4.4 Overige 418.320           468.010           558.120           

Totaal 965.670           911.570           967.490           

Uitsplitsing

4.4.1 Administratie en beheerslasten
Administratie- en advieskosten 126.910           127.210           121.600           
Accountantskosten * 10.210             10.890             14.970             
Kantoorbenodigdheden 620                   1.500               870                   
Telefoonkosten 10.500             7.550               8.270               
Overige beheerslasten 72.560             68.930             75.210             
Totaal 220.800           216.080           220.920           

* Specificatie honorarium accountant
- onderzoek jaarrekening 10.210             10.890             14.970             
  Accountantskosten 10.210             10.890             14.970             

4.4.2 Inventaris en apparatuur
Inventaris en apparatuur 14.970             6.310               11.750             
ICT-verbruikskosten 144.780           101.170           71.080             
ICT-licenties 166.800           120.000           105.620           
Totaal 326.550           227.480           188.450           

4.4.4 Overige
Schoolse activiteiten 8.000               -                        -                        
Buitenschoolse activiteiten 21.510             24.000             40.320             
Abonnementen 31.290             22.900             28.550             
Medezeggenschapsraad 100                   -                        2.810               
Verbruiksmateriaal onderwijs 312.720           375.610           391.690           
Kopieerkosten 44.700             45.500             94.750             
Totaal 418.320           468.010           558.120           
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Realisatie 

2020

Begroting 

2020

Realisatie 

2019
5.1 Financiële baten

Rentebaten -                        700                   3.160               
Totaal -                        700                   3.160               

5.5 Financiële lasten

Rente- en bankkosten 5.110               1.200               2.100               
Totaal 5.110               1.200               2.100               

De rentebaten zijn de renten van de spaarrekening en rekeningcourant.
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B8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo

Het exploitatieresultaat over het jaar 2020 bedraagt € 924.950 negatief.
Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken 
aan de volgende reserves:

Stand Bestemming Overige Stand
1-1-2020 resultaat mutaties 31-12-2020

Algemene Reserve 6.263.710      924.950-          -                       5.338.760      
Bestemmingsreserve (privaat) 126.640          -                       -                       126.640          

6.390.350      924.950-          -                       5.465.400      
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Er is géén sprake van verbonden partijen.

B9 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanleiding geven hier te worden vermeld.

B10 Overzicht verbonden partijen
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B11 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Het voor Stichting Wijzer aan de Amstel toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 143.000 

(bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse C).

Met een totaal aan complexiteitspunten van 7, nader gespecificeerde als volgt:
- Baten 4
- Leerlingen 2
- Onderwijssoorten 1

Totaal 7

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige 

functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2020

bedragen x € 1

M. Domela             

Nieuwenhuis         

Nijegaard

Functiegegevens Directeur-bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01-01 30-11

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,000                     

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 97.428€                

Beloningen betaalbaar op termijn 17.136€                

Subtotaal 114.564€               

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 130.855€               

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag -€                      

Totale bezoldiging 114.564€               

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

Gegevens 2019

bedragen x € 1

M. Domela                    

Nieuwenhuis                 

Nijegaard

Functiegegevens Directeur-bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 92.866€                 

Beloningen betaalbaar op termijn 14.351€                 

Subtotaal 107.218€               

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 138.000€               

Totale bezoldiging 107.218€               

1. Bezoldiging topfunctionarissen

WNT-verantwoording 2020

De WNT is van toepassing op Stichting Wijzer aan de Amstel
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.

bedragen x € 1 F. Kingma

Functiegegevens interim bestuurder

Kalenderjaar 2020

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) 16-11 31-12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 1,5

Omvang dienstverband in uren per kalenderjaar 131

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar 193€                      

Individueel toepasselijke maximum gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12
25.283€                 

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? Ja, € 123,75

Bezoldiging in de betreffende periode 16.211€                 

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 16.211€                 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.

Bezoldiging 16.211€                 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

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

worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder  

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

De heer P. Hazewindus Voorzitter

Mevrouw K. Kuipers Lid

Mevrouw S. Hermans Lid

De heer B. van Eekhout Lid

Mevrouw J. Kooiman Lid

De heer J. Ouderling Lid

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking

die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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C   Overige gegevens

C1 Controleverklaring
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: de Commissie van Toezicht van Wijzer aan de Amstel  

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Wijzer aan de Amstel te Uithoorn 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 Wijzer aan de Amstel op 31 december 2020 en van het 

resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de 

bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (hierna WNT);  

• 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 

begroting in met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals openomen in 

paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.  

 

 De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2020; 

2. het exploitatieoverzicht 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, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en het Controleprotocol Wet normering 

topinkomens (WNT) 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 Wijzer aan de Amstel 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 dienstbetrekking als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

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

uit:  

• 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 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.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en 

de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- 

en regelgeving.  

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het toezichthoudend orgaan voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de bepalingen van en krachtens de wet 

WNT. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in 

de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk 

voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 

en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 

belang als gevolg van fouten en fraude.  

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur 

de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft 

om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 

alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

 

De Commissie van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de organisatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 fraude of fouten 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 de accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 

Onderwijsaccountantsprotocol 2020, het Controleprotocol WNT 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 

organisatie; 

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

financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 

de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.  

• Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie 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 

organisatie 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 Commissie 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. 

 

Almelo, 16 juni 2021 

 

Eshuis Registeraccountants B.V.     

     

 

WAS GETEKEND 

 

 

drs. J.W.F. Löwik RA 
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