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Voorwoord
Het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag is altijd een bijzonder 
moment. We blikken terug op een kalenderjaar. Het bepaalt ons bij de 
betrekkelijkheid van de tijd. 

Ook in 2021 wisselden lief en leed elkaar af. Het voert te ver om alles te 
benoemen, maar in het bijzonder willen we het overlijden vermelden van David 
Graveland, leerling van groep 7a van De Wegwijzer te Kesteren. David overleed 
op 28 februari 2021. Dat was buitengewoon ingrijpend voor het gezin, de 
medeleerlingen en het team. Het verdriet is groot. Tegelijk was en is er ook de 
hoop en zekerheid dat David voor eeuwig mag verblijven in Jezus’ armen.

Op 1 juni 2021 mochten we stilstaan bij het 12½-jarig bestaan van SSBB. 

Begin en eind 2021 waren de scholen enkele weken gesloten vanwege de 
coronapandemie. 

Ondanks alles zijn we dankbaar dat het onderwijs grotendeels door kon gaan, 
hoewel dat een deel van het jaar onder bijzondere omstandigheden was. Ook in 
2021 ging iedere dag het Woord van God open en mochten we de kinderen het 
evangelie vertellen. 

In dit jaarverslag leggen we aan de hand van de vier onderwerpen Bestuur, 
Bijbel, Beleid en Begroting verantwoording af over het beleid dat we gevoerd 
hebben in 2021. We verantwoorden ons in de eerste plaats richting de overheid, 
als goed gebruik en ook als verplichting om inzicht te geven in de besteding 
van de publieke middelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar ook andere 
stakeholders en belangstellenden kunnen via dit document op de hoogte 
worden gebracht van de activiteiten van onze stichting. Voelt u zich vrij om 
te reageren op dit jaarverslag of om met ons de dialoog aan te gaan over de 
inhoud. Op de site van SSBB vindt u een publieksvriendelijke versie. 

Medewerkers en vrijwilligers uit de verschillende interne geledingen en externe 
organisaties vertellen u in het jaarverslag iets over de doelen die we hebben 

bereikt op SSBB-niveau, de samenwerking of hun ervaring met SSBB. Voor de 
gedetailleerde jaarverslagen en de ontwikkelingen per school verwijzen we u 
graag naar de schoolgidsen en websites van de betreffende scholen.

Het thema van het jaarverslag en ons strategisch beleidsplan is ‘samen bouwen’. 
Samen bouwen we aan Bijbelgetrouw en goed onderwijs in de Betuwe. Dat 
doen we in afhankelijkheid van de Heere. We denken hierbij aan Psalm 127: 
“Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden 
daaraan”.

Na de Heere danken we alle medewerkers en vrijwilligers voor hun inzet. 
De jaarrekening vindt u in een apart document.
Voor alle toekomstige data en voornemens in dit document geldt: Deo volente. 

M.J. van der Mark, 
algemeen directeur van Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe
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1. Bestuur



1.2 Algemene gegevens 
 
Onze visie en missie
De visie van SSBB luidt: De leerkracht is de spil van Bijbelgetrouw en goed 
onderwijs. We leggen de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie 
en zetten iedere medewerker in zijn/haar kracht. De missie van SSBB is: SSBB 
geeft Bijbelgetrouw en goed onderwijs in de Betuwe.

Strategisch beleid
In deze video hoort u wat de speerpunten uit ons strategisch beleidsplan zijn.  

Contactpersoon en gegevens van de stichting
Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe wordt primair vertegenwoordigd 
door de algemeen directeur. De contactgegevens zijn:

M.J. van der Mark
directie@ssbb.nl
06 27527261

Postadres:

Rembrandt van Rijstraat 33
4033 GG Lienden

Bestuursnummer: 41827
Nummer Kamer van Koophandel: 30249028
www.ssbb.nl 

De gegevens van de scholen binnen SSBB vindt u hier.

1. Bestuur
1.1 Samenvatting van het jaarverslag

 De crisis rondom COVID-19 heeft weliswaar een grote impact gehad, maar 
de negatieve onderwijskundige en financiële gevolgen zijn voor 2021 beperkt 
gebleven.  

 In het kader van de leervertragingen en het Nationaal Programma Onderwijs 
(NPO) hebben de scholen een scan en een plan gemaakt. Op basis daarvan 
hebben de scholen interventies gepleegd. Er zijn onder andere meer 
medewerkers benoemd.   

 In 2021 is SSBB licht gegroeid: van 1066 leerlingen in 2020 naar 1078 in 2021. 
 Ondanks de beperkingen vanwege de coronacrisis, zijn de doelen uit het 

strategisch beleidsplan behaald. 
 In 2021 was het financieel resultaat fors hoger dan begroot. 
 Het afgelopen jaar waren er geen bijzondere ontwikkelingen met betrekking 

tot onze gebouwen. 
 Ondanks het landelijk tekort aan leerkrachten en directeuren, zijn binnen 

SSBB alle vacatures vervuld. Het ziekteverzuim bleef onder het landelijk 
gemiddelde. 

2020 2021

WTF 68,6 73,7

Aantal medewerkers 116 134

Ziekteverzuim 4,4% 5,7%
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Leerlingenaantallen op 1 oktober 2020:

 De Schakel te Meteren: 114
  De Eben Haëzerschool te Lienden: 268
  De Wegwijzer te Kesteren: 357
  De Hervormde School te Opheusden: 235
  De School met de Bijbel te Randwijk: 104
  Totaal SSBB: 1077

1.3 Organisatie

1.3.1 Organogram
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1.3.2 Toezichthoudend bestuur
Binnen SSBB is er een scheiding tussen bestuur en toezicht. Het 
stichtingsbestuur fungeert als een toezichthoudend bestuur en bestaat 
uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Het toezichthoudend bestuur is 
eindverantwoordelijk en staat als zodanig ingeschreven in de Kamer van 
Koophandel (het zgn. one-tier-model).

De algemeen directeur is door het bestuur gevolmachtigd en heeft van het 
bestuur de bevoegdheid gekregen om beslissingen te nemen zoals verwoord in 
het managementstatuut. 

De leden van het toezichthoudend bestuur maken geen aanspraak op een 
vergoeding. Het toezichthoudend bestuur van SSBB houdt zich aan de code 
Goed Bestuur (versie 2020) en is daarvan in 2021 niet afgeweken. 
Te denken valt dan onder andere aan: 

 Minimaal één toezichthoudend bestuurder heeft geen kinderen op een van 
de scholen. 

 Het toezichthoudend bestuur evalueert zichzelf jaarlijks en doet dat 
minimaal eens per drie jaar onder leiding van een externe. In 2021 heeft er 
onder leiding van een deskundige van de Vereniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs (VGS) een evaluatie plaatsgevonden. 

 Bestuurlijke visitatie vindt eens in de vier jaar plaats. Deze visitatie zal in 2022 
of 2023 plaatsvinden.

 De zittingstermijnen zijn conform de code Goed Bestuur. 
 Er zijn een klokkenluidersregeling en een integriteitscode. De integriteitscode 

wordt in 2022 voorgelegd aan het bestuur en de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR).

 Het bestuursreglement, de statuten (op de site van SSBB) en het rooster van 
aftreden (in dit jaarverslag) worden gepubliceerd. 

Alle relevante documenten zijn te vinden op de site van SSBB. 

De algemeen directeur heeft van het toezichthoudend bestuur de bevoegdheid 
gekregen om het beleid uit te voeren binnen de gestelde kaders. In de TVB-
matrix (Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden) is de verdeling van de 
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taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd.

Iedere plaatselijke bestuurscommissie benoemt een lid van het toezichthoudend 
bestuur. De twee externe leden worden door het toezichthoudend bestuur 
zelf benoemd. De leden van het toezichthoudend bestuur zijn ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel en dus eindverantwoordelijk. Daarnaast is het 
toezichthoudend bestuur de directe leidinggevende van de algemeen directeur. 

Activiteiten van het toezichthoudend bestuur in 2021

Het toezichthoudend bestuur heeft het afgelopen jaar tweemaal formeel 
overleg gehad met de GMR. 

In 2021 accordeerde het toezichthoudend bestuur o.a. de volgende stukken:
 De begroting van 2021.
  De jaarrekening en het jaarverslag van 2020.
  Het bestuurlijk reglement.
  Het voorstel tot de overstap naar schatkistbankieren. 
  Het onderbrengen van het eigenrisicodragerschap bij Robidus voor wat 

betreft de Ziektewet en de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk 
Arbeidsgeschikten).

  Het strategisch personeelsbeleidsplan.
  Het herziene identiteitsprofiel.
  Een voorstel om de overmatige reserve beleidsrijk te besteden. 

Het toezichthoudend bestuur heeft vastgesteld dat de financiële middelen rechtmatig 
zijn verworven en doelmatig zijn besteed. Van Ree Accountants heeft van het 
toezichthoudend bestuur opdracht gekregen om de jaarrekening te controleren. 

Verder heeft het toezichthoudend bestuur:
   verschillende gesprekken, waaronder een functioneringsgesprek, gevoerd 

met de algemeen directeur;
   zich bezonnen op de hoogte van het weerstandsvermogen;
   kennisgenomen van de (financiële) rapportages, het inspectierapport, 

de BKC-rapporten (bovenschoolse kwaliteitszorgcommissie) en het 
kengetallendocument;

 kennisgenomen van de vorderingen van het strategisch beleidsplan;
 diverse avonden georganiseerd met de verschillende geledingen;
 kennisgenomen van het lief en leed binnen SSBB;
 proactief contact gehad met de GMR. 

Als schoolbestuur stellen we onszelf graag de vraag hoe we ervoor staan als 
toezichthoudend bestuur en hoe we het nog beter kunnen doen. Deze vragen 
stonden en staan dan ook centraal bij het begeleidingstraject waar het bestuur 
in 2021 mee gestart is met behulp van de VGS. Dit traject is erop gericht om het 
bestuurlijk handelen te professionaliseren. Vragen die centraal staan:

 Wat betekent de herziene code Goed Bestuur voor ons? 
 Wat is de gewenste rolverdeling en hoe verhoudt die zich tot de praktijk? 
 Hoe kan het toezichthoudend bestuur het beste toezicht houden? 
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Samenstelling van het toezichthoudend bestuur 
en (neven)functies van de leden

Leden bestuur  
(onbezoldigd): (neven)functie:

Voorzitter
Dhr. A. Aarnoudse (Bram)
Namens de School met de 
Bijbel te Randwijk

2024 einde tweede termijn
Aandachtsgebieden: 
Alle (algemeen)
Contacten GMR

Betaald: 
-  Manager zorg ‘s Heeren Loo

Onbetaald:
-  Geen nevenfuncties

Secretaris (vanaf 1 augustus 
2021) 
Dhr. Dhr. R. Robaard (Remy)
Namens CBS De Schakel te 
Meteren

2024 einde tweede termijn
Aandachtsgebieden:
Personeelsbeleid
Contacten GMR
Persoonlijke gesprekken met 
de algemeen directeur

Betaald: 
-  Teamleider Trigion beveiliging

Onbetaald:
-  Bestuurscommissielid De Schakel te 

Meteren

Secretaris (tot 1 augustus 
2021) 
Dhr. W.A. de Jong (Wim)
Namens De Hervormde School 
te Opheusden

Betaald: 
- Algemeen directeur Burgland Bouw B.V.

Onbetaald:
-  Bestuurscommissielid De Hervormde 

School te Opheusden

Vergader- en overlegmomenten van het  
toezichthoudend bestuur in 2021

Datum Soort vergadering/bijeenkomst Doel

13-01-2021 Thema-avond met bestuurders Bestuurlijke professio-
nalisering

27-01-2021 Thema-avond met GMR, directies 
en bestuurders

Bezinning op toe-
komstgericht onderwijs

03-03-2021 Reguliere vergadering met be-
stuurders

Toezicht houden op de 
stichting

21-04-2021 Reguliere vergadering met be-
stuurders

Toezicht houden op de 
stichting

23-06-2021
Afscheid van twee bestuurders 
en informeel samenzijn met be-
stuurders

Etentje, binding en 
afscheid

30-06-2021 Reguliere vergadering met be-
stuurders

Toezicht houden op de 
stichting

29-09-2021 Reguliere vergadering met be-
stuurders

Toezicht houden op de 
stichting

06-10-2021
Thema-avond met de bestuurs-
commissies, directies en bestuur-
ders

Bezinning op burger-
schap

24-11-2021 Reguliere vergadering met be-
stuurders

Toezicht houden op de 
stichting
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Algemeen adjunct (vanaf 1 
augustus 2021)
T.G. Heemskerk (Anton)
Namens De Hervormde School 
te Opheusden

2025 einde eerste termijn
2029 einde tweede termijn
Aandachtsgebieden: 
Onderwijs
Persoonlijke gesprekken met 
de algemeen directeur

Betaald: 
- Teamleider Van Lodensteincollege
- Fractievolger SGP Staten Gelderland

Onbetaald:
-  Bestuurscommissielid De Hervormde 

School te Opheusden 
-  Voorzitter van de thuisfrontcommissie 

‘Vrede van onderop’

Bestuurslid (tot 1 augustus 
2021)
Dhr. G.J. Zeissink (Gerjan)
Namens de Eben Haëzerschool 
te Lienden

Betaald: 
-   Global internal communications 

manager bij Royal HaskoningDHV

Onbetaald:
-  Lid werkveldadviesraad communicatie 

bij Christelijke Hogeschool Ede 
-  Vertrouwenspersoon Hervormde 

Gemeente Lienden

Bestuurslid
Dhr. M.J. Graveland (Reinder)
Namens De Wegwijzer te 
Kesteren

2023 einde eerste termijn
2028 einde tweede termijn
Aandachtsgebieden: 
Financiën en huisvesting

Betaald: 
-  Zelfstandig organisatieadviseur 

productie en logistiek als specialisatie.
-  Eigenaar vakantiepark de Drômegaard

Onbetaald:
-  Geen nevenfuncties 
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Werkzaamheden van het toezichthoudend bestuur

“Het jaar 2021 was voor velen een bewogen jaar. Door de coronapandemie zijn 
we bepaald bij de beperkte menselijke invloed op ons leven en bij het feit dat 
dat God regeert over alles. Vanwege het overlijden van onze innig geliefde 
zoon David was 2021 voor ons persoonlijk een jaar vol van verdriet. Dwars 
door het verdriet weten we ook dat David veilig is in Jezus armen. Gelukkig 
mocht David in het onderwijs elke dag de boodschap van genade in Jezus 
Christus horen en daarvan ook getuigen. Uiteindelijk mag dat de kern van 
het onderwijs zijn: kinderen wijzen naar Hem, onze enige Middelaar, en de 
kinderen vormen als beelddragers van Christus. 

Van de bestuurscommissies mochten we vernemen dat elke dag het Bijbels 
onderwijs centraal staat op de scholen van SSBB. Het toezichthoudend 
bestuur is daar dankbaar voor en bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage. 
Tevens wensen we allen Gods onmisbare zegen toe in deze verantwoordelijke 
taak. 

2021 was ook een jaar waarin we afscheid namen van Wim de Jong en Gerjan 
Zeissink als bestuurders. We bedanken Wim en Gerjan voor hun inzet. 

Het toezichthoudend bestuur mocht online en soms fysiek bij elkaar komen 
om toezicht te houden op de algemeen directeur en onze scholen. Het 
toezichthoudend bestuur vindt het belangrijk dat we antwoord krijgen op de 
volgende vragen:
1. Staat de algemeen directeur aan het roer als het gaat om het primaire 
proces en alles wat daarbij hoort? Denk aan de identiteit, de financiën, het 
personeelsbeleid, de onderwijskwaliteit en de kwaliteitszorg.  
2. Is de algemeen directeur in control als het gaat om het behalen van de 
doelen uit het strategisch beleidsplan?
We zijn blij en dankbaar dat deze vragen bevestigend zijn beantwoord. De 
rapporten van de inspectie, de bovenschoolse kwaliteitszorgcommissie (BKC) 
en de accountant hebben dit nog eens benadrukt.

Afgelopen jaar mochten we ook inhoudelijk stilstaan bij goed bestuur 

(governance). Wat houdt dit in en wat zijn de rollen en verantwoordlijkheden 
van de algemeen directeur en de toezichthoudende bestuursleden? 
Inhoudelijk aangescherpt gaf dit handvatten om deze mooie en dankbare taak 
uit te mogen voeren.

We bedanken al onze medewerkers hartelijk voor hun inzet en 
complimenteren hen met wat ze hebben bereikt in 2021. De omstandigheden 
waaronder zij in 2021 moesten werken, waren door de maatregelen vanwege 
COVID-19 deels uniek en extra ingewikkeld. Er werd veel van onze mensen, de 
ouders en de leerlingen gevraagd.

We zijn ook werkgever van de algemeen directeur. In 2021 hebben we 
veel tijd geïnvesteerd in de persoonlijke gesprekken met hem. Naast het 
functioneringsgesprek hebben we gesprekken gevoerd over zijn welbevinden 
en de contacten met het toezichthoudend bestuur.

Het toezichthoudend bestuur heeft het afgelopen jaar opnieuw genoten van 
de contacten met de geledingen. In de jaarplanning staan thema-avonden 
gepland met de directies, de GMR en de bestuurscommissies. Dat zijn mooie 
en waardevolle momenten waarop we – met of zonder externe deskundige 
– samen nadenken over het beleid, de identiteit en de ontwikkelingen uit het 
strategisch beleidsplan. Deze avonden zorgen in het bijzonder voor verbinding. 
We hopen en bidden dat dit in 2022 weer op een fysieke manier mag 
plaatsvinden.

Samen bouwen we aan Bijbelgetrouw en goed onderwijs in de Betuwe!

In Christus verbonden.”  

Reinder Graveland,

Toezichthoudend bestuurder van SSBB

namens de Wegwijzer te Kesteren
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1.3.3 Directie
Iedere school heeft een eigen locatiedirecteur, het ‘gezicht’ van de school. Hij of 
zij geeft leiding aan de teams. De algemeen directeur heeft de dagelijkse leiding 
over de stichting en de locatiedirecteuren.

1.3.4 Bestuurscommissies
De bestuurscommissies zijn primair verantwoordelijk voor de identiteit van de 
plaatselijke school. Jaarlijks leggen de bestuurscommissies verantwoording af 
over de wijze waarop ze de identiteit van de scholen hebben bewaakt. Het toe-
zichthoudend bestuur toetst marginaal of de bestuurscommissies zich voldoen-
de kwijten van hun taak. 

In 2021 hebben de bestuurscommissies, samen met het bestuur en de directies, 
nagedacht over burgerschap: wat heeft onze populatie nodig en wat betekent 
dat dan voor ons onderwijs? 

Zie hoofdstuk 2 voor een uitgebreide beschrijving van de verantwoordelijkheden 
en taken van de bestuurscommissie. 

1.3.5 MR en GMR
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die, conform de wet- en 
regelgeving, de directie adviseert en op een aantal punten instemmingsrecht 
heeft. Een aantal onderwerpen wordt bovenschools door de gemeenschappe-
lijke medezeggenschapsraad (GMR) behartigd. Dit is in de reglementen, in het 
medezeggenschapsstatuut en in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) 
geregeld. Iedere school of MR vaardigt vanuit de ouder- en personeelsgeleding 
een lid af naar de GMR. Hier vindt u het jaarverslag van de GMR. 

We zijn de GMR- en de MR-leden erkentelijk voor hun bijdrage aan ons onder-
wijs. 

1.4 Interne verantwoording en dialoog

1.4.1 Verbinding
Binnen de stichting is er altijd onderlinge dialoog en leggen we verantwoording 
aan elkaar af. De interne verantwoording en dialoog zijn als volgt vormgegeven:
1. Bijeenkomsten en overleg met de GMR: De algemeen directeur woont het 
eerste deel van iedere GMR-vergadering bij om verantwoording af te leggen 
over het beleid, vragen te beantwoorden of om ontwikkelingen met de GMR af 
te stemmen of toe te lichten. De voorzitter van de GMR en de algemeen direc-
teur stemmen de agenda van de GMR-vergaderingen met elkaar af. Leden van 
de GMR hebben vaak zitting in een werkgroep die beleid ontwikkelt. Denk aan 
het strategisch beleidsplan, het strategisch personeelsbeleidsplan en de pro-
jectgroep Toekomstgericht Onderwijs. Jaarlijks is er een overleg met directies, 
bestuur en GMR. Leden van het toezichthoudend bestuur hebben minimaal 
tweemaal per jaar overleg met de GMR.
2. Bijeenkomsten en overleg met de plaatselijke bestuurscommissies: Iedere 
toezichthouder heeft ongeveer vijf keer per jaar contact met een bestuurscom-
missie. Daar wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de 
dialoog wordt opgezocht. De locatiedirecteuren wonen de bestuurscommis-
sievergaderingen bij. Jaarlijks is er een overleg met directies, toezichthoudend 
bestuur en bestuurscommissies.
4. De notulen: De notulen van de bestuursvergaderingen worden gedeeld met 
de geledingen en toegelicht als daar vraag naar is.
5. Verbinding: Alle geledingen komen in verschillende samenstellingen meer-
dere malen per jaar bij elkaar. Denk aan de directies, administraties, IB’ers, 
ICT’ers en hoogbegaafdheidscoördinatoren. Op deze bijeenkomsten wordt be-
leid bedacht, verantwoord en waar wenselijk toegelicht. Verschillende geledin-
gen hebben zitting in de werkgroepen waar beleid wordt ontwikkeld.
6. Jaarverslag: In het jaarverslag leggen we verantwoording af over het beleid. 
Het jaarverslag wordt uiteraard intern gedeeld en als het nodig of wenselijk is, 
lichten we het verslag mondeling toe. 
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Tijdens deze interne contacten zoeken we de dialoog en leggen we 
op transparante wijze verantwoording af over ons beleid en onze 
keuzes. Maar beleid maken begint met draagvlak. We betrekken de 
geledingen daarom vooraf al bij het maken van beleid en strategische 
keuzes. Dan is verantwoording afleggen geen verrassing voor de 
geledingen, maar een logisch gevolg van de keuzes die we samen 
hebben gemaakt. 

1.4.2 Ouders
SSBB vindt een proactieve, heldere en transparante communicatie 
met ouders erg belangrijk. Deze verantwoordelijkheid ligt voorname-
lijk bij de locatiedirecteur.
We geven op drie manieren vorm aan deze communicatie:
1. Informeel en persoonlijk: De school neemt informeel en proactief 
contact op met de ouders/verzorgers. Dit doen we bijvoorbeeld na 
een incident of als er op individueel niveau zorgen zijn over het wel-
bevinden of de cognitieve ontwikkeling van hun kind.
2. Formeel en persoonlijk: Door middel van ouder- of contactavon-
den, informatiebijeenkomsten, inloopochtenden of oudergesprekken.
3. Formeel en algemeen: Via de nieuwsbrief of schoolkrant, de 
schoolgids, het ouderportaal van ParnasSys, Parro en de website.

Naast het delen van praktische en organisatorische zaken, leggen we 
ook verantwoording af over de kwaliteit van het onderwijs, het ge-
voerde beleid, de resultaten, de ingezette onderwijsontwikkelingen, 
en acties op het gebied van kwaliteitsverbetering. 
Bij beleidswijzigingen die in het bijzonder de ouders aangaan zoeken 
we de dialoog. Denk aan het wijzigen van de schooltijden, het aan-
passen van de tussenschoolse opvang of het uitvoeren van onder-
wijskundige experimenten.  

Communicatie met ouders

“Wij ervaren altijd een fijn contact met onze school. Aan het begin van ieder schooljaar 
worden we in de klas van onze kinderen uitgenodigd en krijgen we duidelijke 
informatie over hoe het schooljaar eruit zal zien. Fijn om de juf of meester van je kind 
dan al te ontmoeten! Tijdens de 10-minutengesprekken krijgen we de gelegenheid 
om even met de leerkracht te spreken. Hierin wordt kort gesproken over de rapporten 
en is er ruim voldoende aandacht voor het welzijn van onze kinderen. Heel fijn om 
dan te merken dat je kind echt gezien wordt en er niet alleen naar prestaties gekeken 
wordt.

Via de Parro-app krijgen we zo af en toe foto’s van activiteiten uit de klas toegestuurd. 
Leuk om te zien waar je kind zoal mee bezig is geweest. In deze app is er sinds kort 
ook de mogelijkheid om je in te schrijven voor een tijdstip voor het 10-minutengesprek. 
Erg handig dat je dit nu kunt plannen op een tijdstip waarop dit goed uitkomt.

Tijdens de lockdownperiodes waarin we thuisonderwijs moesten geven, was er altijd 
nauw contact met de leerkrachten. Even snel via de chatfunctie van Snappet of via 
de mail, en zo af en toe een telefoontje als er wat dingen nader besproken moesten 
worden. Op deze manier hebben wij altijd het gevoel dat we laagdrempelig contact op 
kunnen en mogen nemen met de school als dat nodig is en dat is een prettig idee!
 
Op de website van de school kunnen we de agenda’s van de klassen bekijken en 
zien we welk huiswerk de kinderen per week moeten maken. Hier is onder andere de 
jaarkalender te vinden, waar alle geplande activiteiten, vrije dagen en vakanties op 
vermeld zijn. Als ouders is dit handig om te weten en via de website is deze informatie 
makkelijk toegankelijk.
 
Maandelijks worden we via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van het wel en 
wee rondom de school, de medewerkers, de leerlingen en de activiteiten. Op die 
manier weten we wat er speelt en kunnen we ook meeleven met eenieder die dat 
nodig heeft!”

Henny Kerkstra,

ouder van de Eben Haëzerschool te Lienden
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1.5 Externe verantwoording en dialoog 

1.5.1 Inspectie 
Begin 2020 heeft de inspectie SSBB voor het laatst bezocht in verband met een 
groot kwaliteitsonderzoek. Klik hier voor het rapport. Op donderdag 17 juni 2021 
heeft de inspectie onze school in Meteren bevraagd naar aanleiding van het the-
ma ‘Gevolgen van de coronacrisis in het basisonderwijs’. Op donderdag 2 decem-
ber 2021 heeft de algemeen directeur gesproken met de inspectie over de over-
matige reserve van SSBB. We hebben toen ook kennisgemaakt met de nieuwe 
inspecteur, mevrouw E. Brockman. 

In 2021 hebben we afscheid genomen van onze oude inspecteur, mevrouw Wol-
leswinkel. We bedanken haar voor de fijne en constructieve wijze waarop ze onze 
inspecteur was. 

1.5.2 Onderwijsorganisaties en kinderdagopvang
Iedere school onderhoudt goede contacten met de peuterspeelzalen, de bui-
tenschoolse opvang en het voortgezet onderwijs. Er is sprake van een warme en 
zorgvuldige overdracht van leerlingen en waar mogelijk en nodig stemmen we de 
doorgaande lijnen met elkaar af. 

Deze organisaties treffen we ook vaak bij gemeentelijke bijeenkomsten. Samen 
zoeken we het goede voor onze kinderen. 

1.5.3 Samenwerking met de gemeenten
De scholen van de SSBB staan in vier gemeenten: 
Randwijk: Overbetuwe
Opheusden en Kesteren: Neder-Betuwe
Lienden: Buren
Meteren: West Betuwe
We werken nauw samen met de gemeenten en hebben meerdere malen per 
jaar contact. Vaste overlegmomenten zijn: 
- LEA (Lokale Educatieve Agenda)
- OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg)

We onderhouden goede contacten met de gemeenten. Die contacten zijn vanaf 
2020 geïntensiveerd vanwege de volgende redenen: 
1.  De coronacrisis. De gemeenten coördineerden de opvang van leerlingen en 

het overleg tussen de besturen binnen de gemeente.   
2.  De Integrale Huisvestingsplannen (IHP). Alle gemeenten hebben in 2020 of 

in 2021 een IHP vastgesteld. Voor de uitvoering is veelvuldig overleg en af-
stemming nodig. 

3.  Verduurzaming en ventilatie. De gemeenten en de besturen hebben een 
gezamenlijke opdracht om hun gebouwen te verduurzamen en gezond te 
maken. Ook dat vereist de nodige coördinatie.

4.  Jeugdzorg. De gemeenten hebben de budgetten voor de jeugdzorg fors 
overschreden. Besturen en gemeenten zoeken naar mogelijkheden om de 
uitgaven te verminderen zonder kwaliteitsverlies. 

5.  Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). In 2020 en 2021 hebben de ge-
meenten over dit onderwerp opnieuw resultaatafspraken gemaakt met de 
peuterspeelzalen en de basisscholen. 
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“De gemeente voert structureel overleg met de schoolbesturen, 
waaronder SSBB. Als algemeen directeur vertegenwoordigt Riny van 
der Mark SSBB in de bestuurlijke overleggen en in diverse werkgroepen. 
In het bestuurlijk overleg LEA (Lokale Educatieve Agenda) is het 
onderwijsachterstandenbeleid een vast agendapunt en in dat kader 
zijn resultaatafspraken gemaakt over voor- en vroegschoolse educatie. 
Ook de samenwerking tussen de scholen en de gemeente rondom 
jeugdhulp kwam aan de orde. 
In het voorjaar van 2020 kregen we te maken met het coronavirus 
en was er afstemming met de basisscholen over de noodopvang en 
online lesgeven. Het was goed om te vernemen dat dit bij SSBB naar 
tevredenheid verliep.
Veel aandacht ging uit naar het Integraal Huisvestingsplan (IHP), 
waarvoor haalbaarheidsonderzoeken opgestart zijn. Zowel De 
Hervormde School in Opheusden als De Wegwijzer in Kesteren maakten 
daar deel van uit. De constructieve bijdrage vanuit SSBB heeft er mede 
toe geleid dat er een breedgedragen uitvoeringsplan IHP aan de 
gemeenteraad voorgelegd kon worden. Er is ook nog een start gemaakt 
met verduurzamingsplannen voor schoolgebouwen en een verkenning 
naar integrale kindcentra. Samenvattend kijken we terug op een 
positieve samenwerking met SSBB waarbij mooie stappen gezet zijn.”

G.W. (Gerda) Wernsen, 

Beleidsmedewerker Sociale Pijler Gemeente Neder-Betuwe

1.5.4 Samenwerkingsverbanden
De scholen binnen onze stichting zijn aangesloten bij verschillende 
samenwerkingsverbanden. De school in Meteren is aangesloten bij BePO 
(Betuws Primair Passend Onderwijs). De andere scholen zijn aangesloten bij 
Berséba, een landelijk reformatorisch samenwerkingsverband. Kijk voor meer 
informatie over de samenwerkingsverbanden op
www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl. 

Binnen de samenwerkingsverbanden wordt voortdurend nagedacht over 
hoe we ieder kind een passende plaats in het onderwijs kunnen bieden. We 
evalueren de effecten van de interventies en de middelen die we hebben 
ingezet. De samenwerkingsverbanden en de scholen hebben ook overleg met 
de gemeenten als het gaat om de jeugdzorg.

Ieder samenwerkingsverband heeft een beleidsplan en de scholen hebben een 
schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. In het SOP staan de basiskwaliteit 
en de extra zorginzet van de scholen beschreven. De scholen hebben in het 
SOP hun grenzen aangegeven als het gaat om leerlingen met bijzondere 
onderwijsbehoeften.

De contacten met de samenwerkingsverbanden zijn goed en constructief. In 
beide verbanden zijn afspraken gemaakt over verwijzing, arrangementen en 
hoogbegaafdheid. Binnen BePO zijn regelingen getroffen omtrent nieuwkomers. 
Binnen Berséba speelt dit vraagstuk niet of nauwelijks.
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“Graag voldoe ik aan het verzoek om namens het samenwerkingsverband 
(SWV) een bijdrage te leveren aan het jaarverslag van SSBB. Elke school valt 
onder een SWV voor passend onderwijs en vier van de vijf scholen van SSBB 
vallen onder SWV Berséba, regio Midden. Met de overige 38 reformatorische 
scholen in regio Midden zijn we er samen verantwoordelijk voor om te 
zorgen voor de meest passende en thuisnabije plek voor elke leerling. Dat 
vraagt om het ontwikkelen van gezamenlijk beleid aan de beleidstafel en om 
samenwerking op de werkvloer. Het is nodig om het organiseren van extra 
ondersteuning of begeleiding goed met elkaar en met externe organisaties als 
gemeenten uit te voeren. De IB’ers van de SSBB-scholen werken daarin heel 
goed samen met Het Loket. 

De scholen van Berséba willen met en van elkaar leren en elkaar zoveel 
mogelijk versterken. De collega’s van SSBB leveren al vele jaren een 
belangrijke bijdrage aan dit proces. Veel leerkrachten bezoeken trouw onze 
lezingen en conferenties, en de directies met hun interne begeleider(s) zijn 
als tandems van de scholen heel betrokken bij de leerteams in onze regio. 
Binnen deze leerteams komen kleine groepjes directeuren en IB’ers samen 
om de dialoog aan te gaan over bijvoorbeeld toekomstgericht onderwijs, 
het versterken van het basisklimaat in de school of het omgaan met een 
grote diversiteit aan ondersteuningsbehoeften van kinderen. Als het gaat 
om toekomstgericht onderwijs wordt er ook gekeken naar passende 
schoolconcepten. Ook SSBB ziet de noodzaak in van een beweging naar een 
passender schoolconcept omdat het huidige leerstofjaarklassensysteem in 
veel gevallen over de houdbaarheidsdatum lijkt te zijn. Berséba wil graag 
samen optrekken met SSBB en de overige scholen in onze regio om te 
zoeken naar een concept dat voor elk kind meer past dan knelt. In die zin kan 
SSBB gezien worden als kartrekker in onze regio en daar zijn we de bestuurder 
en tandems van de scholen van SSBB dankbaar voor!”

Gert van Roekel,

Regiomanager Berséba Regio Midden

1.5.5 De Vereniging voor Gereformeerd  
Schoolonderwijs (VGS)
We hebben veelvuldig contact met onze besturenorganisatie, de Vereniging 
voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) te Ridderkerk. De VGS adviseert 
en informeert de directie over financiën (begroting en jaarrekening), allerlei 
juridische vraagstukken, wet- en regelgeving, subsidiemogelijkheden, 
personeelsbeleid, identiteit, en maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Zij 
beheert ook de personeelsadministratie en de financiën voor onze stichting. 

1.5.6 Samenwerking met overige organisaties
Verder hebben wij goede contacten met: 

   Bibliotheek Rivierenland
   GGD (schoolarts, coronadeskundigen, consultatiebureau)
   Jeugdzorg (gemeenten)
   Externe deskundigen (adviseurs, ambulant begeleiders)
   Schooladviesdiensten (zoals CED, KOC en DE)
   Pabo’s (Christelijke Hogeschool Ede  en Driestar educatief)
   MBO (Hoornbeeckcollege)
   De onderwijsinspectie

1.5.7 Informatie delen
We delen relevante informatie met alle stakeholders via deze kanalen: 

   Websites
   Jaarverslag
   Interne en externe nieuwsbrieven
   Scholen op de kaart
   Inspectierapporten
   Schoolgidsen

We zoeken de dialoog met al deze instanties én met de interne geledingen en 
we leggen aan hen verantwoording af. Dat doen we het liefst door persoonlijk 
contact zodat we onze beleidskeuzes mondeling toe kunnen lichten. We wonen 
zoveel mogelijk de reguliere bijeenkomsten en vergaderingen bij. 
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1.6 Overige zaken

1.6.1 Klachten en vertrouwenspersoon
Op onze website vindt u een beschrijving van onze klachtenregeling. In 2021 zijn 
er geen klachten binnengekomen. Onze vertrouwenspersoon is Harry Bolks van 
Perspectief. E-mail: harrybolks@perspectief.eu 
Tel. +31 (0)6 398 80 723 of 0341 438 700.  

1.6.2 Privacywetgeving
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
van kracht. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van SSBB is Marion van 
der Horst van de CED-Groep. 
Contactgegevens: Dwerggras 30, 3068 PC  Rotterdam. Tel. 010 40 71 761. 
m.vanderhorst@cedgroep.nl.

Op de website van SSBB staan alle relevante documenten die betrekking 
hebben op ons privacybeleid.
De FG stelt jaarlijks een rapportage op van haar bevindingen. Dat gebeurt naar 
aanleiding van: 
- een schoolbezoek;
- documentenanalyse;
- meldingen van eventuele datalekken en incidenten. 

1.6.3 Wet- en regelgeving
In het onderwijs hebben we uiteraard te maken met wet- en regelgeving, zoals:

   De Wet op het primair onderwijs (Wpo)
   De Wet op de beroepen in het onderwijs (Bio)
   De Wet medezeggenschap op scholen (Wms)
   De Wet op het onderwijstoezicht (Wot)
   De Leerplichtwet
   De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
   Arbo en veiligheid

Om te zorgen dat SSBB aan de wet- en regelgeving blijft voldoen, maakt de 
directie gebruik van de risicoscan van Cupella.
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2. Bijbel
2.1 De grondslag van SSBB
SSBB belijdt en aanvaardt de Heilige Schrift, het onfeilbaar woord van God, als 
enige grondslag voor al haar werk. Zij onderschrijft daarbij de Drie Formulieren 
van Enigheid (artikel 2 van de statuten). Vanuit deze grondslag heeft de stichting 
als doel (artikel 3 van de statuten):

    Het stichten en in stand houden van scholen voor primair onderwijs die her-
kenbaar zijn als hervormde en protestants-christelijke scholen op gerefor-
meerde grondslag.

    De aan haar zorg toevertrouwde kinderen bekend te maken met de Bijbelse 
boodschap als de bepalende richtinggevende factor in hun leven.

   In de zorg voor de kinderen rekening te houden met verschillen en daarmee 
recht te doen aan een verscheidenheid die God in de schepping heeft ge-
legd.

   Binnen de aan de kinderen geschonken mogelijkheden, onderwijs van een 
goede kwaliteit te geven en normen en waarden over te dragen in een har-
monieuze omgeving.

2.2 Bestuurscommissies
Iedere school heeft een uniek karakter dat bepaald wordt door de historie en 
de plaatselijke context. Om hieraan recht te doen, heeft iedere locatie een be-
stuurscommissie die voornamelijk of helemaal bestaat uit ouders van de betref-
fende school. Deze commissie bewaakt de identiteit van de school, zoals die is 
vastgelegd in de schoolgids en de identiteitsdocumenten.

De bestuurscommissie is vooral verantwoordelijk voor (de uitvoering van) het 
identiteitsbeleid. Daarin onderscheiden we de volgende drie hoofdtaken: 

    De lokale identiteit: de tijds- en cultuurgebonden gedragsregels opstellen 
en bewaken waardoor onder andere invulling wordt gegeven aan de lokale 
identiteit.

    Het toelatingsbeleid: regels opstellen en bewaken over de voorwaarden 
waaronder kinderen worden toegelaten op de school.

    De personeelsbenoemingen: binnen de gestelde kaders een bindende 
voordracht doen aan het toezichthoudend bestuur over de identiteit van een 
nieuw te benoemen personeelslid.

Naast de verantwoordelijkheid voor het behoud van de identiteit, heeft de be-
stuurscommissie nog de volgende neventaken:

   Personele contacten: betrokkenheid bij lief en leed en bijzondere gelegen-
heden gedurende het schooljaar met betrekking tot het personeel.

    Contacten met ouders: de ouders betrekken bij het schoolbeleid en de 
schakel zijn tussen de school en de ouders om de (plaatselijke) identiteit van 
de school vorm te geven.

   Klankbord voor de locatiedirecteur.
    Adviseur van het toezichthoudend bestuur: het bestuur gevraagd en onge-

vraagd adviseren over de zaken die op lokaal niveau spelen.

Jaarlijks legt iedere bestuurscommissie verantwoording af aan het toezichthou-
dend bestuur over hoe ze invulling heeft gegeven aan haar taak. 
De bestuurscommissies vergaderen ongeveer vijf keer per jaar. In de meeste 
gevallen is de locatiedirecteur daarbij aanwezig. 
We bedanken de bestuurscommissieleden voor het werk dat ze in 2021 hebben 
verzet.
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“De bestuurscommissie van De Wegwijzer in Kesteren bestaat uit vijf ouders. We 
komen vijf keer per jaar bij elkaar in de personeelskamer van de hoofdlocatie. We 
vergaderen altijd met onze locatiedirecteur. 

Na een kop koffie, verzorgt een van de leden de opening van de avond. We lezen 
een Schriftgedeelte en luisteren naar een korte meditatie over dit gedeelte. In het 
gebed is plaats voor voorbede voor de school.
De belangrijkste taak van de bestuurscommissie is het bewaken van de identiteit 
van onze school. Wat gebeurt er op school, welke beslissingen worden er 
genomen, en hoe verhoudt zich dat tot de identiteit zoals die beschreven is in de 
schoolgids?

Een vast onderdeel van de avond is het verslag van het schoolbezoek. 
Voorafgaand aan de vergadering is een van de bestuursleden een ochtend op de 
school aanwezig en woont lessen bij in twee verschillende groepen. Bij de eerste 
les luisteren we dan mee met de dagopening. Ook proberen we personeelsleden 
te spreken.

Iedere vergadering wordt er ook verslag uitgebracht vanuit het toezichthoudend 
bestuur. Zo blijven we op hoofdlijnen betrokken bij de andere locaties en 
bijvoorbeeld bij de financiën. De vergadering sluiten we af met een gebed.

Jaarlijks is er een bijeenkomst met de directies, het bestuur en de 
bestuurscommissies van de andere scholen. Dan denken we na over een 
onderwerp dat betrekking heeft op de identiteit. Deze bijeenkomsten ervaren wij 
als verrijkend en verbindend. 

Ieder jaar legt de bestuurscommissie verantwoording af aan het toezichthoudend 
bestuur over hoe ze de identiteit van de school heeft bewaakt. Het 
toezichthoudend bestuur toetst marginaal of de bestuurscommissie dit voldoende 
heeft gedaan. 

Ik ben dankbaar voor de fijne samenwerking binnen de bestuurscommissie. Samen 
proberen we een steentje bij te dragen aan onze mooie school in Kesteren.”

Jacco van den Akker, 

Bestuurscommissielid van De Wegwijzer te Kesteren
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2.3  Toelatingsbeleid 
Alle ouders die de grondslag respecteren zijn van harte welkom. Ouders die zich 
aanmelden voor De Wegwijzer te Kesteren dienen de grondslag te onderschrijven. 

2.4  Tijd- en cultuurgebonden regels
De grondslag van de vijf scholen is gelijk, maar de invulling van de tijd- en cul-
tuurgebonden gedragsregels sluit aan bij de identiteitsbehoefte van de vijf scho-
len. Dat doen we in verbondenheid met de lokale kerken, vooral de hervormde 
gemeenten (PKN/Gereformeerde Bond en Hersteld Hervormd).

2.5  Benoemingsbeleid en het identiteits-
profiel

We willen scholen zijn die aantrekkingskracht hebben vanwege Bijbelgetrouw 
en goed onderwijs, met aandacht voor Bijbelse normen en waarden en een 
kwalitatief goed onderwijsaanbod. We zien het als onze taak en roeping om 
onze kinderen vanuit een duidelijke grondslag christelijk te vormen. Het was een 
vreugde en voorrecht dat we dit ook in het afgelopen jaar mochten doen.

“De leerkracht is niet alleen de spil van goed onderwijs, hij/zij is ook de spil als 
het gaat om Bijbelgetrouw onderwijs.” Daarom dienen medewerkers in leer en 
leven de identiteit van de school uit te dragen. Ze zijn voor leerlingen een iden-
tificatiefiguur. We vragen onze medewerkers daarom om ons identiteitsprofiel te 
onderschrijven. Het identiteitsprofiel van SSBB vindt u hier. 

Solliciteren bij een school binnen SSBB; achter de coulissen...

“Veel mensen vinden solliciteren een spannende bezigheid. Ze steken veel tijd 
in het schrijven van een brief en de voorbereiding van een gesprek. Dat is voor 
een sollicitatiecommissie niet anders. Bij dezen een kijkje achter de schermen.

Als we het proces chronologisch bekijken, ziet het er als volgt uit: als er 
behoefte ontstaat aan een nieuwe leerkracht, stelt de locatiedirecteur een 
vacature op en verspreidt die onder andere via de website en krant. De 
bestuurscommissie (BC) stelt een afvaardiging voor de sollicitatiecommissie 
samen van twee personen. De BC-leden die zitting nemen in de 
sollicitatiecommissie, nemen de ontvangen brieven door om van hieruit vragen 
te kunnen stellen aan de kandidaten. Dan wordt de datum van de gesprekken 
vastgesteld. De commissie die bij de gesprekken aanwezig is, bestaat uit de 
locatiedirecteur, de algemeen directeur, twee BC-leden en twee MR-leden. 

Na afloop van de gesprekken krijgt iedereen van de locatiedirecteur de 
mogelijkheid zijn of haar mening te geven en toe te lichten, en wordt er een 
besluit genomen over het wel of niet aanstellen van een docent.

Maar van géén leerkracht naar een nieuwe leerkracht is op onze school niet 
enkel een zaak van tijd of van het bespreken van onderwijsvaardigheden. 
Binnen onze stichting, en dus ook als BC, vinden we het erg belangrijk dat de 
identiteit van de school gewaarborgd blijft. Dit blijkt uit wat we doen.

Tijdens een sollicitatieronde heeft de locatiedirecteur de leiding. Waar nodig 
wordt hij aangevuld door de algemeen directeur, de BC of de MR. Als BC zijn 
we aanwezig voor het onderzoeken van de identiteit. We kunnen vragen stellen 
of bijvoorbeeld een casus voorleggen. Het identiteitsprofiel is daarbij een 
belangrijke leidraad. Samen met de algemeen directeur en de locatiedirecteur 
toetst de BC op identiteit. Daarbij wordt het gestimuleerd om vragen te stellen 
in een breder perspectief, dus niet alleen vanuit de eigen rol. 
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2.6 De huisstijl van SSBB
De kleuren in het logo van SSBB symboliseren het volgende:

   Rood staat voor het bloed van de Heere Jezus. Bijbelgetrouw onderwijs is 
het fundament van SSBB. We wijzen de leerlingen op de vergeving door het 
offer van Christus.

   Groen is de kleur van groeien. De scholen staan in de vruchtbare Betuwe. 
Daarnaast willen we hiermee ook benadrukken dat we samen groeien en 
leren.

   Blauw is de kleur van het water. Ingeklemd tussen twee rivieren (de Waal en 
de Rijn) zijn we altijd in beweging, voortdurend bezig met de verbetering van 
ons onderwijs.

   Oranje is in ons land bij uitstek de kleur van verbondenheid. De eigenheid 
van de scholen vinden we heel belangrijk, maar we voelen ons ook nauw 
verbonden aan onze gezamenlijke opdracht om Bijbelgetrouw en goed on-
derwijs in de Betuwe te verzorgen. Daar waar mogelijk versterken we elkaar 
vanuit die verbondenheid. 

2.7 Het vuur brandende houden
We zien het als een grote verantwoordelijkheid om het vuur van onze identiteit 
brandende te houden. Samen met de bestuurscommissies hebben de teams 
zich ook in 2021 bezonnen op onze identiteit. Dit gebeurde onder andere door:

   Bezinningsavonden rondom een thema met toezichthoudend bestuur, di-
recties, bestuurscommissies, GMR, ouders en/of teams.

   Klassenbezoeken.
   Zitting in de sollicitatiecommissies.
   Overleg met kerkenraden en predikanten.
   De vieringen van de heilsfeiten.
   Gesprekken tussen personeel, directies en bestuurscommissieleden.
   Bezinning op de tijd- en cultuurgebonden regels.

2.8 Identiteitsprofiel
In 2021 heeft het bestuur ingestemd met het nieuwe identiteitsprofiel. Het pro-
fiel ligt bij de bestuurscommissies ter goedkeuring. In ons identiteitsprofiel staat 
onze grondslag verwoord. 

Zowel de locatiedirecteur als de algemeen directeur hebben beiden goed 
oog voor de veiligheid van de sollicitant, maar tegelijk weten ze ook op een 
zorgvuldige manier de vragen zo te stellen dat die de kern van de identiteit 
raken. De kandidaten worden op hun gemak gesteld en vooraf wordt vaak 
vermeld dat ze het mogen aangeven als vragen te persoonlijk zijn.

Het belangrijkste punt voor ons als BC is om te proeven wie de Heere Jezus is 
voor de sollicitant. Het is daarbij belangrijk om aan te voelen of die vraag direct 
of meer ingekleed gesteld moet worden. 

De algemeen directeur heeft altijd oog voor de belangen van onze plaatselijke 
school en spreekt hier ook over met de locatiedirecteur. Zo blijft de eigenheid 
van onze school binnen de stichting gewaarborgd. De samenwerking met de 
algemeen directeur, de locatiedirecteur en de MR wordt door de BC als erg 
prettig ervaren.

Hoewel de scholen binnen de stichting van kleur verschillen, zitten de 
locatiedirecteur, de algemeen directeur, de BC en de MR toch op één lijn, óf 
kunnen we op één lijn komen in de gesprekken na de sollicitatierondes. We 
maken gezamenlijk een afweging of de sollicitant wel of niet op zijn/haar plek 
is op de school qua identiteit, teamverband en de behoefte die in de vacature is 
verwoord.

Meestal volgt er een benoeming, iets om God dankbaar voor te zijn. Samen 
bouwen we verder aan Gods koninkrijk en mogen we zaaien in mensenharten.”

Elseline de Jong,

Bestuurscommissielid van De School met de Bijbel te Randwijk
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3 Beleid
3.1 Onderwijs

3.1.1. Definitie onderwijskwaliteit
Onze definitie van onderwijskwaliteit is: 
Het maximaal tot ontwikkeling brengen van de leerling passend bij zijn of haar 
mogelijkheden. 
De toezichthouders worden door de rapportages op de hoogte gebracht van 
de onderwijskwaliteit en hoe deze zich verhoudt tot onze eigen ambities, het 
toezichtkader van de inspectie, het landelijk gemiddelde en de streefdoelen van 
de overheid. 

3.1.2 De doelen van SSBB
We hebben vier hoofddoelen: 

   Het welbevinden, de betrokkenheid en de veiligheid moeten op orde zijn. 
Welbevinden, betrokkenheid en veiligheid zijn voorwaarden om goed te 
kunnen leren. Deze worden jaarlijks gemeten onder de leerlingen. 

   De leerrendementen zijn geoptimaliseerd. 
De leerrendementen worden gemeten door methodegebonden en landelijk 
genormeerde toetsen. 

   Goed burgerschap.

  Burgerschap is veelal verweven in onze lessen en methodes, maar wordt 
ook overgedragen door de leraar als identiteitsdrager en identificatiefiguur. 
Dat doen we op een manier die past bij de populatie. 

   (Bijbelse) vorming en opvoeding. 
  Ook Bijbelse vorming en opvoeding zijn verweven in onze lessen en worden 

overgedragen door de leraar.

Onderwijskwaliteit is dus meer dan opbrengsten in cijfers en ook niet altijd 
objectief meetbaar. We streven er wel naar om burgerschap en identiteit 
merkbaar en zichtbaar te maken. 

3.1.3 Middelen
Belangrijke middelen om onze doelen te realiseren zijn voor SSBB: 

   Differentiatie.
   Competenties optimaliseren en medewerkers professionaliseren.
   Goed werkgeverschap.
   (Financiële) focus op het primaire proces.
   Een professionele teamcultuur.
   Frisse, functionele en eigentijdse gebouwen.
   Moderne leermiddelen en ICT.
   Een toekomstbestendig onderwijsconcept.
   Kwaliteitszorg.
   Passend onderwijs.

De leukste school van de Neder-Betuwe

“Ik ben Stan, 11 jaar, en ik zit in groep 8 van de Wegwijzer. Ik ben 
begonnen in het hoofdgebouw van de Wegwijzer, maar nu zit ik in het 
oude gebouw van het Pantarijn. Het hoofdgebouw was vol, maar dat 
vind ik niet erg. Er zitten best veel voordelen aan: het is hier gezelliger en 
veel rustiger. Op het plein is er ook genoeg te doen, zoals voetballen en 
pingpongen. Als het regent mogen we soms binnen tafelvoetballen of 
voetballen in de gymzaal. 

Maar nu even mijn hoogtepunten van mijn tijd hier op school. De 
werkweek vond ik erg leuk, dus die haalt zeker de eerste plek. 
Het leukste daaraan vond ik onderzoek doen in de natuur, en de 
nachtwandelingen. We maakten ook een kampvuur, waarboven we 
broodjes bakten, en we kregen er een kom soep bij die we zelf gemaakt 
hadden. Ook de schoolreisjes, gym, buitenspelen en de gezelligheid in 
de klas vind ik leuk. 

We hebben gekeken bij de middelbare scholen. We zijn met de 
klas bij het Ichthus College en bij het Van Lodenstein College wezen 
kijken, zodat we kunnen kiezen naar welke school we gaan. Op deze 
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3.1.4 Groepsgrootte
In oktober 2021 lag de gemiddelde groepsgrootte van SSBB op 21,8 leerlingen. 
In 2021 werd bekend dat we significant meer middelen zouden ontvangen in 
het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Met deze middelen 
hebben de teams onder andere meer groepen geformeerd. Dat heeft geleid tot 
een lager groepsgemiddelde. 

We investeren zoveel mogelijk in de professionals voor de groep en in de 
leerlingen in de groep. Maar we staan regelmatig voor een dilemma: er stromen 
niet altijd precies 25 leerlingen in. Soms zijn het er ook bijvoorbeeld 38; te veel 
voor één groep, te weinig voor twee. Financieel staan we dan voor een uitdaging. 
Groepen met meer dan 34 leerlingen splitsen we sowieso. Bij grote groepen of 
groepen met een hoge zorgzwaarte nemen 
we maatregelen om de kwaliteit van het 
onderwijs te waarborgen. Dat doen we zoveel 
mogelijk door:

   Ondersteuning door een 
onderwijsassistent.

   Ondersteuning door stagiaires.
   De groep een aantal dagdelen per week 

splitsen.

3.1.5 Het Nationaal Programma Onderwijs
Alle scholen hebben in samenwerking met de teams en de MR een schoolscan 
gemaakt. De interventies die zijn gekozen naar aanleiding van de gemaakte 
schoolscans, zijn grofweg in vier categorieën te verdelen: 
1.  Klassenverkleining als er voldoende leerkrachten voorhanden zijn en er 

genoeg ruimte is. 
2.  Ondersteuning in of buiten de groep door bijvoorbeeld een 

onderwijsassistent. 
3.  Schuiven in het rooster, zodat er meer tijd is voor dat wat het meeste nodig 

is. 
4.  Aanschaf van extra leer- en spelmaterialen, en soft- en hardware.

We hebben vanuit de NPO-gelden geen extern personeel ingehuurd om de 
leervertragingen weg te werken. 

Van de subsidie ‘inhaal- en ondersteuningsprogramma’s’ hebben we wel externen 
ingehuurd om met name buiten de schooltijden de meest kwetsbare leerlingen 
een boost te geven op de hoofdvakken als taal, lezen en rekenen, maar ook op 
het gebied van welbevinden en sociale veiligheid. We hebben aan ongeveer 10% 
van de leerlingen extra onderwijstijd gegeven met behulp van de subsidie ‘inhaal- 
en ondersteuningsprogramma’s’.  

De schoolscans zijn net voor de zomervakantie 2021 gereedgekomen. De scholen 
zijn er direct voortvarend mee aan de slag gegaan, maar het is nu nog te vroeg 
om vergaande conclusies te verbinden aan de resultaten. De eerste toetsen na de 
scan zijn afgenomen in januari 2022. Juist in een periode waarin de omikronvariant 
de kop opstak en veel groepen in quarantaine moesten. 

Medio 2022 hopen we meer te kunnen zeggen over de effecten van de 
interventies. 
Er zijn geen NPO-middelen bovenschools ingezet. Alle middelen zijn op 
schoolniveau besteed en administratief verwerkt.
Het is ons niet gelukt om alle NPO-middelen die we in 2021 hebben ontvangen, 
ook in 2021 te besteden. Een groot deel wordt als een bestemmingsreserve per 
school geboekt en de komende jaren beleidsrijk uitgegeven aan het wegwerken 
aan de leervertragingen.  

scholen hebben we van alles gedaan, zoals minilessen volgen, proefjes 
en quizzen. En om te kijken naar welke school we kunnen, doen we 
citotoetsen. We oefenen daarvoor regelmatig met rekenen, spelling en 
begrijpend lezen. 

Pas moesten we weer in quarantaine, omdat veel kinderen corona 
hadden. We moesten thuis werken, maar dat is heel erg saai. Thuis zit je 
op de computer te werken en zie je geen klasgenoten. Gelukkig zijn we 
nu weer allemaal op school. Want dan kan de juf weer alles uitleggen. In 
de klas is het gezellig en dat is fijn.”

Gemiddelde 
groepsgrootte

2018 23,1

2019 24,2

2020 23,8

2021 21,8
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3.1.6 Meer- en hoogbegaafdheidszorg
Op iedere school is een meer- en hoogbegaafdheidscoördinator aangesteld. 
De belangrijkste taak is om leerkrachten te coachen als het gaat om leerlingen 
die meer- of hoogbegaafd zijn en om het aanbod voor deze groep leerlingen 
te coördineren. De coördinatoren wisselen meerdere keren per jaar kennis en 
ervaringen met elkaar uit op SSBB-niveau.  

3.1.7 Opbrengsten
Voor actuele informatie over de opbrengsten verwijzen we u naar 
scholenopdekaart.nl. Alle scholen binnen SSBB scoren volgens verwachting, 
vaak boven de streefwaarden en regelmatig ook boven het landelijk 
gemiddelde. 

We willen als stichting waken voor een te grote focus op leerresultaten en de 
hoofdvakken. Individuele leerrendementen zijn voor ons belangrijker dan het 
groeps- of schoolgemiddelde. We streven naar opbrengsten die we op basis 
van onze populatie mogen verwachten. De scores worden gemiddeld over 
drie schooljaren. Vanwege de coronacrisis zijn er in 2020 geen eindtoetsen 
afgenomen. De onderwijsresultaten van 2021 worden door de inspectie niet 
gebruikt bij het vormen van een oordeel over scholen.  

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 beoordeelt de inspectie de 
leerresultaten aan het einde van de basisschool aan de hand van een nieuw 
onderwijsresultatenmodel. Dit doet zij door te kijken welke referentieniveaus 
de leerlingen op basis van de populatie moeten beheersen voor lezen, 
taalverzorging en rekenen.

Een belangrijke wijziging betreft de manier waarop de inspectie rekening houdt 
met de leerlingenpopulatie (de schoolweging). Het CBS heeft op basis van 
een aantal specifieke factoren de schoolweging per school vastgesteld. De 
schoolweging is een getal tussen de 20 en de 40. Hoe hoger de schoolweging, 
hoe complexer de schoolpopulatie. De scholen van SSBB schommelen alle 
vijf rond het landelijk gemiddelde van 30. Naast de schoolweging geeft het 
CBS ook een spreidingsgetal. Het spreidingsgetal geeft aan of een school 
meer homogeen of meer heterogeen is samengesteld. Het is een getal tussen 
de 3 en de 9, waarbij 3 staat voor een overwegend homogene en 9 voor een 
overwegend heterogene samenstelling. Ook hierin wijken we nauwelijks af van 
het landelijk gemiddelde. De vijf scholen hebben namelijk een spreidingsgetal 
van rond de 6.

Op basis van de schoolweging heeft de inspectie signaleringswaarden 
en hebben wijzelf streefdoelen vastgesteld. Als we verwachten dat we de 

“Nadat ik een jaar als RT’er en Plusklas-
leerkracht had gewerkt, besloot ik om de 
Master Educational Needs (EN) te gaan volgen 
bij Fontys. Ik wilde graag het onderwijs op een 
onderbouwde manier kunnen aanbieden. 
Naast opdrachten gericht op mijn eigen 
werkplek, moest ik ook de samenwerking 
op school-overstijgend niveau aantonen. 
Hiervoor heb ik de samenwerking 
gezocht met de algemeen directeur en 
de hoogbegaafdheidscoördinatoren van 
SSBB. Alle hoogbegaafdheidscoördinatoren 
hadden de behoefte om de aspecten rondom 
hoogbegaafdheid bekender te maken binnen 
het team. We kwamen tot drie kernpunten: 
kennis, signalering en tegemoetkomen aan 
onderwijsbehoeften. 
Nadat we theorie en ervaringen hadden 
uitgewisseld, hebben we een helder overzicht 
van de hoogbegaafdheidskenmerken 
opgesteld. Ik heb het als heel waardevol ervaren 
om op deze manier met en van elkaar te leren.”

Gerlise van Reenen, 

Leerkracht De Wegwijzer
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signaleringswaarden niet kunnen behalen, maken we een eigen analyse en 
communiceren deze proactief met de inspectie. 

De schoolweging en het spreidingsgetal zijn ook van belang voor de manier 
waarop we het onderwijs aanbieden. Een sterk homogene groep rechtvaardigt 
overwegend klassikaal onderwijs. Een overwegend heterogene groep vraagt om 
meer onderscheid en maatwerk. 
Gezien het spreidingsgetal van de scholen binnen SSBB is het te verklaren dat 
we ons gaan bezinnen op ons onderwijs dat nu met name klassikaal gericht is.  

3.1.8 Internationalisering
De kinderen van nu groeien op in een wereld die niet stopt bij de landsgrens. 
Onder andere door digitalisering is de wereld een dorp geworden. Het 
onderwijs heeft de belangrijke taak om leerlingen kennis te laten maken met 
een internationale en interculturele samenleving. De leerlingen van nu worden 
wereldburgers. De scholen in het primair onderwijs spelen hier al steeds meer 
op in.
Deze groeiende aandacht voor internationalisering leidt bijvoorbeeld tot vragen 
als ‘Wat willen wij onze leerlingen meegeven?’, ‘Wat is daarbij de kerntaak 
van mijn school?’ en ‘Waar vind ik informatie over internationalisering in het 
basisonderwijs?’. Voor deze vragen bestaan niet altijd pasklare antwoorden; er 
bestaat geen receptenboek. Maar we staan ook niet met lege handen: 
1.  De wereldtaal Engels geven we al vanaf groep 1. 
2.  De eerste school binnen SSBB is gestart met de internationale methode 

International Primary Curriculum (IPC), en andere scholen denken hierover 
na. 

3.  De komende jaren gaan we ons bezinnen op ons onderwijsconcept. In die 
bezinning krijgt internationalisering zeker een plaats.

4. Internet en ICT bieden veel mogelijkheden. 

3.1.9  Toekomstgericht onderwijs en ons 
onderwijsconcept

Binnen SSBB bezinnen we ons op ons onderwijsconcept. Dat doen we op basis 
van drie centrale vragen: 
1.  Hoe kunnen we (nog) beter tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften 

van de (individuele) leerlingen?
2.  Hoe kunnen we de leerkracht (nog) meer ontlasten en de werkdruk/stress 

verminderen?
3.  Wat is de ideale en toekomstbestendige verhouding tussen het aanleren 

van kennis en het aanleren van vaardigheden? 

We werken op alle scholen met het leerstofjaarklassensysteem. Dit systeem 
is overzichtelijk, eenvoudig te organiseren en biedt structuur. Tegelijkertijd zijn 
we op zoek naar verfijning en willen we (nog) meer tegemoetkomen aan de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dat doen we o.a. door te werken met 
ICT-middelen en programma’s als Snappet, maar ook door te differentiëren 

Groep 8

“Ik ben Jolijne en ik ben 11 jaar. Ik zit op de Wegwijzer in Kesteren. Het is 
een leuke school, omdat de leraren aardig zijn. Het was fijn dat er tijdens 
corona een continurooster kwam. Daardoor kunnen we na het eten 
langer op het plein spelen en zijn we eerder uit. Op het plein zijn drie 
tafeltennistafels en een groot voetbalveld, wat heel leuk is.

Het hoogtepunt van dit jaar was de werkweek naar het Woldhuis in 
Apeldoorn. Dat was een onvergetelijke week voor mij. De sfeer was 
gezellig. We hebben veel geleerd: vuur maken, samenwerken en muizen 
vangen. Kortom, we weten nu veel meer over de natuur.

Vanaf groep 6 konden we lange tijd niet naar school, want we gingen in 
lockdown. Die periode was saai, want je zag je klasgenoten niet. Maar 
aan de andere kant was het ook wel leuk, want je was eerder klaar 
met je schoolwerk. Af en toe hadden we les via Zoom. De lesstof was 
door het thuiswerken moeilijker te begrijpen. Hopelijk is corona snel de 
wereld uit en kunnen we die laatste maanden gewoon naar school.
We hebben al kennisgemaakt met het voortgezet onderwijs, doordat we 
op het VLC en het Ichthus hebben gekeken. Het lijkt me wel leuk op het 
vo, maar ook wel jammer dat we afscheid gaan nemen. Ik ga mijn ouwe 
klas van de basisschool wel missen”
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in instructie en verwerking. De huidige methodes bieden hier handvatten 
voor. Ook blijven we nadenken over en werken aan de optimalisatie van de 
leerkrachtvaardigheden. Ondanks deze interventies ervaren we regelmatig de 
spanning die we in de drie bovenstaande vragen hebben verwoord. 

In 2021 hebben we SSBB-breed een projectgroep (Professionele 
Leergemeenschap, PLG) opgestart die zich bezighoudt met bezinning en 
onderzoek naar toekomstgericht onderwijs. 

De projectgroep bestaat uit medewerkers met verschillende functies en uit 
verschillende disciplines. Ook zijn alle scholen vertegenwoordigd. Vanuit 
Driestar Educatief denkt een onderwijskundige mee. Het is de bedoeling dat 
de projectgroep drie jaar de tijd neemt om het onderwijs in het algemeen, en 
het onderwijsconcept van de SSBB-scholen in het bijzonder, onder de loep te 
nemen. Er zullen verschillende pilots worden uitgezet. 

Medio 2024 dient er een rapport te liggen met onze bevindingen. Er zijn 
verschillende onderwerpen waar we iets van gaan vinden. Denk onder andere 
aan: 

    Visie op leren. 
   Verhouding kennis/vaardigheden. 
   Passend onderwijs.
   Pedagogisch klimaat.
   Overgang van groep twee naar drie. 
   Lesaanbod vanaf groep zes. 
   Doubleren.
   Visie op kleuteronderwijs. 
   Toetsen. 
   Straffen en belonen.
   Leerstofjaarklassensysteem. 

3.1.10 ICT
In 2020 hebben we ons nieuwe ICT-beleidsplan vastgesteld. De kosten van 
ICT blijven toenemen, terwijl een kosten-batenanalyse lastig te maken is. Veel 
papieren methodes en verwerkingsboekjes worden vervangen door software. 
Het digitale schoolbord is ook niet meer weg te denken. 
De laatste twee jaar is alle hardware vervangen en er is veel geïnvesteerd in een 
stabiele wifi- en internetverbinding. De kinderen werken op tablets (Snappet) 
en met Chromebooks. Alle data staan in de cloud en er wordt alleen nog maar 
gewerkt met beveiligde webbased programma’s. 
ICT is voor SSBB een middel en geen doel op zich en niet alle medewerkers 
vinden het eenvoudig om de ontwikkelingen op ICT-gebied bij te benen. We 
blijven tijd en middelen investeren in het opleiden van deze collega’s. 

Snappet

We werken al jaren met Snappet. Het systeem biedt niet alleen ongekende 
differentiatiemogelijkheden, het zorgt ook voor een lagere werkdruk 
omdat nakijken makkelijker en efficiënter is door de snelle en eenvoudige 
foutenanalyses.

3.1.11 Prestatiebox
De overheid heeft extra middelen beschikbaar gesteld om bij te dragen aan het 
verbeteren van de resultaten van rekenen en taal: de prestatieboxmiddelen.
We hebben deze middelen ingezet om opbrengstgericht werken te realiseren 
en hier geschikte methodes en/of software voor in te zetten. We hebben 
deze middelen onder andere aan Snappet besteed. Iedere school heeft op 
basis van de referentieniveaus meetbare doelstellingen geformuleerd voor de 
hoofdvakken en zet in op leerlingen die meer aankunnen dan de reguliere stof.
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3.2 Ontwikkeling

3.2.1 Strategische doelen 
De visie van SSBB is: De leerkracht is de spil van Bijbelgetrouw en goed onderwijs. 
We leggen de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie en zetten 
iedere medewerker in zijn/haar kracht. De hoofddoelen uit het strategisch 
beleidsplan raken dan ook direct of indirect het personeelsbeleid:

   SSBB houdt het vuur van de identiteit brandende.
   SSBB is een aantrekkelijke werkgever.
   SSBB heeft duurzame en frisse gebouwen waar onze medewerkers in 

werken.
   SSBB is een lerende organisatie.
   SSBB besteedt de financiële middelen voornamelijk aan het primaire proces.
   SSBB heeft een onderwijsconcept waarbij we optimaal tegemoetkomen aan 

de individuele onderwijsbehoeften van het kind.
   SSBB vormt leerkrachten en leerlingen om goede burgers te zijn.
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Doel Planning en toelichting Kleurcode

SSBB heeft een duidelijke visie over de toekomst van 
de schoolgebouwen en heeft waar mogelijk, wenselijk 
en nodig de visie gestalte gegeven.

2019-2021
SSBB heeft een eigen visiedocument over de gebouwen. Deze visie is in de diverse Integrale 
Huisvestingsplannen verwerkt. Waar nodig hebben we in de begroting rekening gehouden met extra 
uitgaven. We hebben een deel van de reserve nodig om onze doelen te bereiken.

SSBB heeft ge(her)registreerde schoolleiders wiens 
competenties geoptimaliseerd zijn, die blijven werken 
aan ontwikkeling, en voldoen aan de wettelijke kaders.

2019-2023
Jaarlijks volgen de directies een opleiding voor hun (her)registratie. 
Deze kosten zijn in de begroting verwerkt. Het gaat om € 5.000 per jaar. 

SSBB heeft een geactualiseerd en breedgedragen 
ICT-beleidsplan en heeft een op de ontwikkelingen 
afgestemde ICT-omgeving ten dienste van het primaire 
proces.

2019-2020
Het ICT-beleidsplan is gereed. Kosten die voortvloeien uit het ICT-beleidsplan zijn in de begroting 
verwerkt: € 15.000

SSBB heeft op iedere school een werkverdelingsplan. 2019-2020
De werkverdelingsplannen worden jaarlijks door de teams vastgesteld. We werken er steeds meer 
naartoe dat de teams – naast de formatie en de verdeling van taken en de werkdrukmiddelen 
– ook zelf over de verdeling van de middelen besluiten. Op deze manier leggen we de 
verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie. 
Kosten: geen.

SSBB heeft op iedere school een professioneel statuut. 2019-2020
Dit professioneel statuut is in de diverse werkverdelingsplannen verwerkt. Die gaan uit van de 
volgende principes:
1. We leggen de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie.
2. De leidinggevenden hanteren gedeeld leiderschap. 
3. Beleid wordt bepaald op basis van breed draagvlak. 
Kosten: geen. 

SSBB is een lerende organisatie waarin de verbinding 
centraal staat en medewerkers en vrijwilligers uit alle 
geledingen voortdurend hun eigen competenties en die 
van collega’s vanuit een intrinsieke motivatie vergroten 
ten dienste van het primaire proces (Bijbelgetrouw en 
goed onderwijs). 

2019-2023
De verschillende geledingen komen planmatig bijeen. De belangrijkste doelen zijn: 
- verbinding
- ervaringen delen
- leren van elkaar 
- doelen bespreken uit het strategisch beleidsplan
Kosten: € 2.000 per jaar. 

het doel is behaald het proces loopt nog of loopt jaarlijks door
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Doel Planning en toelichting Kleurcode

SSBB legt proactief verbinding met de omgeving ten 
gunste van het primaire proces.

2019-2023
We hebben en houden proactief en goed contact met onze stakeholders en andere 
belanghebbenden. Denk aan samenwerkingsverbanden, jeugdzorg, GGD, gemeenten, andere 
besturen, overige onderwijsinstellingen, etc.
Kosten: geen 

SSBB houdt het vuur van de identiteit brandende en 
borgt de verbinding met de (kern)achterban en de 
kerken in de verschillende kernen.

2019-2023
De plaatselijke scholen onderhouden warme contacten met de kerken. Jaarlijks hebben het 
toezichthoudend bestuur, de directies en de bestuurscommissies contact over de identiteit. Er 
worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd over de identiteit. De Bijbelvertellingen en de 
vieringen van de heilsfeiten zijn van cruciaal belang. De identiteit en het identiteitsprofiel komen 
planmatig aan de orde tijdens de gesprekken met de medewerkers.  
Kosten: € 2.000

SSBB bezint zich op het huidige identiteitsprofiel. 2019-2022
We hebben ons bezonnen op de nieuwste versie van het identiteitsprofiel. Eind 2021 is er een 
voorstel naar de bestuurscommissies gestuurd. 

SSBB neemt op alle scholen een risico-inventarisatie en 
-evaluatie (RI&E) af en voert de aanbevelingen uit. 

2020-2021
In 2021 heeft Arboneel de rapporten van de afzonderlijke scholen en het eindrapport 
gepresenteerd. De aanbevelingen uit de rapportages zijn uitgevoerd of worden in het komende jaar 
opgepakt. 

SSBB bezint zich op de financiën en besteedt de 
financiële middelen op zo’n manier dat het primaire 
proces (Bijbelgetrouw en goed onderwijs) het beste 
gediend wordt.

2020-2021
Er is een helder overzicht gemaakt van de overtollige reserves per school. De teams hebben de 
opdracht gekregen om een plan te maken en het geld beleidsrijk in te zetten.

SSBB voldoet aan de AVG. 2019-2023
De FG (Functionaris Gegevensbescherming) doet ieder jaar een steekproef op de scholen en heeft 
een evaluatiegesprek met de algemeen directeur en de PO (Privacy Officer).
Kosten: € 5.000 per jaar. 

SSBB heeft een geactualiseerd integraal 
personeelsbeleid (IPB).

2020-2021
Dit plan is medio 2021 afgerond en door zowel bestuur als GMR vastgesteld.  

het doel is behaald het proces loopt nog of loopt jaarlijks door

30

Samen bouwen Jaarverslag 2021



Doel Planning en toelichting Kleurcode

SSBB ziet het als haar missie en plicht om leerlingen te 
onderwijzen hoe ze dienen te leven als Bijbelgetrouwe 
en goede burgers binnen een pluriforme samenleving, 
en anticipeert op mogelijke risico’s van alle politieke 
en maatschappelijke ontwikkelingen en maakt 
weloverwogen keuzes over onderwijshypes.

2021-2023
In 2021 hebben we samen met de bestuurscommissies nagedacht over het onderwerp 
burgerschap. De teams gaan dit verder uitwerken. Ons doel is om uiterlijk medio 2023 een goed 
doordacht plan per school te implementeren. 

SSBB evalueert het huidige onderwijssysteem en 
ontwikkelt een duidelijke visie op een onderwijsconcept 
waarbij leerlingen, medewerkers en vrijwilligers vanuit 
alle geledingen zich veilig voelen en zich optimaal 
ontwikkelen en ontplooien. 

2021-2024
In 2021 zijn we gestart met een projectgroep Toekomstgericht Onderwijs. Deze projectgroep wordt 
begeleid door een onderwijskundige. Het is ons streven om medio 2024 een rapport te presenteren 
aan de teams, het bestuur en de GMR. 

SSBB heeft geactualiseerde bestuursdocumenten, 
evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en brengt de 
actiepunten uit de evaluatie in de praktijk. 

In 2021 heeft het toezichthoudend bestuur het reglement vastgesteld. 
Het bestuur is in 2021 een traject gestart met behulp van een deskundige van de VGS. Dat traject 
heeft een tweeledig doel: 
1. Evaluatie van het eigen functioneren.
2. Professionalisering.
Daarnaast worden waar nodig de documenten geoptimaliseerd. 

het doel is behaald het proces loopt nog of loopt jaarlijks door
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3.2.3 Doelen uit de schoolplannen
De scholen ontwikkelden zich ook in 2021 bijna geheel volgens de school- en 
jaarplannen. Uiteraard is er een koppeling tussen de strategische doelen op 
SSBB-niveau en de doelen uit de schoolplannen. Iedere school verantwoordt de 
vorderingen van de schoolplannen in de schoolgids.

3.2.4 Continurooster
Alle scholen zijn vanwege corona versneld overgestapt op het continurooster. 
Uit de eerste evaluaties blijkt dat dit over het algemeen tot tevredenheid 
functioneert. Een deel van het team heeft wel moeite met de kortere 
middagpauze. 

3.3 Kwaliteitszorg

3.3.1 Cyclisch werken
Kwaliteitszorg neemt binnen SSBB een grote plaats in. Het is een van de pijlers 
waarop de kwaliteit van ons onderwijs staat. Kwaliteitszorg staat of valt met 
cyclisch werken. Dat doen we door de PDCA-cirkel (Plan-Do-Check-Act):

   Plan: visie, missie, leiderschap en doelen.
   Do: medewerkers, processen, middelen.
   Check: monitoring, opbrengsten, peilingen.
   Act: leren, verbeteren, optimaliseren.

Plan

Samen met de geledingen hebben we een breedgedragen strategisch 
beleidsplan opgesteld. Dat geldt ook voor de schoolplannen. Daarin staan onze 
visie, missie en doelen verwoord. Het is de verantwoordelijkheid van de directies 
om de missie te bewaken, de doelen te realiseren en hierover transparant 
verantwoording af te leggen aan alle geledingen en stakeholders. Dit alles vanuit 
onze visie.

Do

Zonder onze medewerkers kunnen we onze doelen niet halen en onze missie 
niet volbrengen. De medewerkers zijn dus de belangrijkste pijlers onder onze 
missie. Daarom vinden wij het ook zo belangrijk dat onze missie en visie breed 
gedragen worden. Het strategisch personeelsbeleid ademt deze visie uit en de 

middelen die we inzetten moeten onze medewerkers maximaal ondersteunen. 
Ze denken daarom zelf ook mee over het verdelen van de financiële middelen 
en de inzet ervan. Processen moeten transparant en helder zijn. Waar nodig 
huren we externe expertise in om processen objectief en deskundig te 
begeleiden en te zorgen voor breed draagvlak.

Check

Een belangrijk moment in de cyclus is de fase ‘check and balances’. Doen we de 
goede dingen en doen we de dingen goed? Hoe staat het met de missie en de 
doelen? We hebben daarvoor een aantal instrumenten: 
1. Inspectierapport

  De inspectie heeft onze inspanningen gewaardeerd door al onze scholen 
een zogenoemd ‘basisarrangement’ te verlenen. Dit houdt in dat de 
onderwijskwaliteit voldoende tot goed is. In 2020 heeft de inspectie onze 
locaties in Meteren, Kesteren en Randwijk bezocht. Ook heeft de inspectie 
gesproken met directies, de GMR en het toezichthoudend bestuur. 

  Het volledige inspectierapport vindt u op www.ssbb.nl. Dit waren de 
bevindingen van de inspectie op SSBB-niveau: 
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2. BKC

  De bovenschoolse kwaliteitszorgcommissie (BKC) bezoekt om de twee jaar 
alle scholen. De basis van het onderzoek is het vernieuwde toezichtkader 
van de inspectie. De BKC heeft in 2021 De Schakel in Meteren en De 
Wegwijzer in Kesteren bezocht en de kwaliteit van het onderwijs als 
voldoende tot goed beoordeeld.

3. Opbrengsten

  Voor actuele informatie over de opbrengsten verwijzen we u naar 
scholenopdekaart.nl. 

4. Tevredenheidsonderzoeken

  Vierjarige tevredenheidsonderzoeken onder ouders, kinderen en personeel 
maken deel uit van de kwaliteitscyclus. Werken aan kwaliteitszorg begint 
namelijk bij de feedback van medewerkers, leerlingen en personeel.

*Score tussen de 0 en de 4. Norm: 3,0 Onze ambitie: 3,5
3,00 – 3,25 = voldoende tevreden
3,25 – 3,50 = ruim voldoende tevreden
3,50 – 3,75 = goed tevreden
3,75 – 4,00 = uitstekend tevreden

Act

De teams en de MR’en analyseren en verwerken de bevindingen uit de 
check-fase in de jaar- en schoolplannen van de scholen en in het strategisch 
beleidsplan van SSBB. Op school- en SSBB-niveau worden de doelen 
gestandaardiseerd of bijgesteld.

Leerlingen Ouders Medewerkers

Meteren 3,61* 3,43 3,44

Lienden 3,41 3,43 3,58

Kesteren 3,17 3,31 3,34

Opheusden 3,60 3,56 3,48

Randwijk 3,24 3,49 3,32
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“Binnen onze stichting is al een aantal jaren de BKC actief: de bovenschoolse 
kwaliteitszorgcommissie. Deze commissie werkt onder het toezichthoudend 
bestuur en heeft als opdracht om de kwaliteit van het onderwijs zo objectief 
mogelijk te meten. Het toezichthoudend bestuur wordt via de rapportages 
geïnformeerd over de kwaliteit van de scholen. 

De BKC is divers samengesteld uit collega’s van de verschillende scholen. 
Het mooie is dat we een werkwijze ontwikkeld hebben die 1) objectief is, 2) 
de scholen helpt de kwaliteit en verbeterpunten in kaart te brengen en 3) 
een verantwoording is richting het toezichthoudend bestuur en inspectie. De 
werkwijze van de BKC is als volgt: eens in de twee jaar legt de BKC op elk van 
de scholen een schoolbezoek af. Eens in de vier jaar wordt er breed gekeken 
naar het gehele toezichtkader van de inspectie. Alle indicatoren worden dan 
onderzocht. Twee jaar later komt de BKC terug en onderzoekt alleen de 
knelpunten van de vorige keer. De scholen mogen zelf vragen of de BKC 
indicatoren wil onderzoeken. Ingrediënten van dit bezoek zijn een documenten- 
en resultatenanalyse, en gesprekken met de directie, IB’ers, leerkrachten, 
leerlingen en ouders. Uiteraard worden er ook klassenobservaties gedaan. De 
input tijdens een bezoek wordt met elkaar vergeleken, gewogen en er wordt een 
waardering aan gekoppeld. Een bezoek wordt afgesloten met een presentatie 
van de bevindingen aan het team, waarna er een officiële verslaglegging volgt. 

Het is interessant om op te merken dat de BKC vaak dicht bij de waarneming 
van de inspectie staat. Meerdere keren heeft de inspectie ook interesse 
getoond in onze werkwijze. De teams op de scholen ervaren een BKC-bezoek 
als spannend, maar ook als heel leerzaam. Ontwikkelpunten worden eerlijk 
besproken en daar kan de school weer mee verder. 

Verder is een positief punt dat de BKC-werkwijze een handzaam instrument is, 
werkdruk bespaart, en in kaart brengt wat in kaart gebracht moet worden. Niets 
meer en niets minder. Met als doel: goed onderwijs voor onze kinderen!”

Jan Teeuw,

Voorzitter BKC en locatiedirecteur van de Eben Haëzerschool te Lienden

Evaluatie 
en analyse

SOP

Verdeling 
middelen

Beleidsplan SWV

Interventies
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3.4 Passend onderwijs

3.4.1 Schoolondersteuningsprofiel
De scholen ontvangen middelen voor passend onderwijs. Passend onderwijs 
begint bij het bieden van basisondersteuning op alle scholen. De scholen van 
het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over deze onderwijson-
dersteuning die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden. De basis-
ondersteuning en de extra ondersteuning staan beschreven in de schoolonder-
steuningsprofielen (SOP), die u kunt vinden op de websites van onze scholen. 
Onder de basisondersteuning valt onder andere:

   Begeleiding bij dyslexie of dyscalculie.
   Toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werkruimtes en hulp-

middelen voor leerlingen die dat nodig hebben.
   Programma’s en methodes op het gebied van sociale veiligheid en het voor-

komen en aanpakken van gedragsproblemen.
   Een aanbod voor meer- of hoogbegaafdheid.
   Eigen leerlijnen voor leerlingen die daar behoefte aan hebben.
   Lesgeven en verwerken op meerdere niveaus.
   Preventie met betrekking tot onderwijsachterstand en gedrag.

Alle vormen van ondersteuning die de basisondersteuning overstijgen, noemen 
we extra ondersteuning. Voor extra ondersteuning kan bij Berséba een arran-
gement worden aangevraagd. Bij BePO werken we met het schoolmodel en 
betalen we de extra ondersteuning uit de middelen die we van BePO ontvangen 
of uit de lumpsum-middelen. Dit geld besteden we altijd in goed overleg met 
de directe betrokkenen. Dat zijn ambulant begeleiders of andere externe des-
kundigen, ouders, leerlingen en leerkrachten. Het uitgangspunt is daarbij het 
ontwikkelingsperspectief (OPP). Daarin staan de extra onderwijsbehoeften van 
de leerling centraal. 

3.4.2 Besteding middelen passend onderwijs

In dit overzicht zijn de professionaliserings- en scholingskosten met betrekking 
tot passend onderwijs niet opgenomen.  

3.5 Personeel en professionalisering

3.5.1 Strategisch personeelsbeleid
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de complexiteit in het onderwijs is het 
meer dan ooit van belang om goede medewerkers aan ons te binden, compe-
tenties te ontwikkelen, te professionaliseren en bij stagiaires en aanstormend 
talent bekend te staan als goed werkgever.  Medio 2021 is het strategisch per-
soneelsbeleidsplan (SPB) vastgesteld. Twee jaar lang hebben verschillende 
werkgroepen aan dit plan gewerkt. Een HRM-deskundige van de VGS heeft ons 
hierin geadviseerd. We hebben dit plan geïntroduceerd bij de teams met een 
‘praatspel’, posters en een samenvatting in een handzaam boekje. 
Door middel van de personeelstevredenheidspeilingen, de RI&E’s en de functio-
neringsgesprekken evalueren we het strategisch personeelsbeleid.   

3.5.2 Arbo
We hebben een inspanningsplicht om te voorkomen dat werknemers werkloos 
worden of een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) 
ontvangen. Als het nodig of wenselijk is, kijken onafhankelijke, externe deskun-
digen mee met een specifieke casus. Perspectief, onze arbodienst, monitort de 

Basisonder-
steuning

Arrangementen Totaal

Inkomsten  
samenwer-
kings-
verbanden

€ 229.323 € 51.000  € 280.323

Intern  
begeleiders

Onderwijs-
ondersteu-
ning

Ambulante 
begeleiding

Advies en 
onderzoek

Totaal

Uitgaven € 285.000 € 148.000 € 29.000 € 44.000  € 506.000

Verschil € -225.677
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ziekmeldingen en die analyseren we in de jaarlijkse evaluatie. Als er sprake is 
van werkgerelateerde ziekmeldingen ondernemen we actie. 

Maar ook hiervoor geldt: voorkomen is beter dan genezen. Preventief nemen we 
de volgende maatregelen: 

   Monitoring welbevinden en veiligheid door RI&E en vierjaarlijkse vragenlijs-
ten.

   Persoonlijke aandacht voor welbevinden en veiligheid van werknemers.
   Samen met de teams nadenken over het werkverdelingsplan.
   Aandacht voor het voorkomen van stress en een te hoge werkdruk door een 

goede planning en voldoende ondersteuning.
   Aandacht voor professionalisering en competenties zodat de werknemers 

zoveel mogelijk boven hun werk staan.

3.5.3 Ziekteverzuim
Het gemiddelde ziekteverzuim van de afgelopen vier jaar is 3,4% op SSBB-ni-
veau. Het ziekteverzuim lag in 2021 op 5,7%. Het landelijk gemiddelde was in 
2020 5,9%. 

“Perspectief, de arbodienst van SSBB, heeft de verzuimcijfers over 2021 
geanalyseerd in het licht van de voorgaande jaren en de branchecijfers. 
Hieruit komt naar voren dat er geen duidelijke trend waarneembaar is, 
dat het verzuim onder het sectorgemiddelde ligt en dat er momenteel 
geen noodzaak is om extra interventies te plegen om het verzuim 
meer beheersbaar te maken. Dit heeft ook te maken met het feit dat 
het werkgerelateerde verzuim niet van dien aard of hoogte is dat het 
nodig is of meerwaarde heeft om interventies te plegen om dit verzuim 
te voorkomen of beperken. Op basis van de huidige informatie is de 
conclusie dat het huidige interne (preventieve) beleid, in combinatie met 
de huidige samenwerking met de arbodienst, afdoende is. Dit geldt ook 
voor de keuze van het pakket dat SSBB bij Perspectief afneemt. Bij een 
volgende evaluatie tussen Perspectief en SSBB zullen we deze zaken 
opnieuw bespreken en afwegen.”
 
Mark van Wendel de Joode,

Accountmanager Arbodienst Perspectief

2016 2017 2018 2019 2020 2021

SSBB 1,4 4,5 3,7 1,9 4,4 5,7

Landelijk  
gemiddelde

6,2 6,0 5,9 5,8 5,9 n.n.b.
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3.5.4 Werkdrukmiddelen
Medio 2021 hebben de teams en de plaatselijke MR’en de besteding van de 
werkdrukmiddelen geëvalueerd. Het geld is als volgt besteed:

   Klassenverkleining door middel van splitsing.
   Extra handen in de groep door onderwijsassistenten.
   Extra handen buiten de groep voor de begeleiding van leerlingen met een 

specifieke onderwijsbehoefte (zoals hoog- en meerbegaafdheid, dyslexie en 
gedragsproblematiek).

Alle teams denken in het kader van het werkverdelingsplan na over de verdeling 
van alle werkzaamheden en de inzet van de werkdrukmiddelen. Het systeem 
van Cupella helpt de teams om inzicht te krijgen in het verdelen van de taken en 
uren. 
De personeelsgeledingen van de MR hebben ingestemd met de besteding van 
de werkdrukmiddelen. 

In 2021 kwam er € 274.180,00 aan werkdrukgelden binnen.
De financiële verdeling is als volgt:
Ondersteuning in of buiten de klas door onderwijsassistent en/of leerkracht 1,8 
WTF: € 96.352,00
Leerkrachten voor gehele week of enkele dagdelen klassenverkleining 2,1 WTF:
€ 177.828,00

Procesbeschrijving CBS de Schakel ten behoeve van het SSBB-jaarplan en 

de werkdrukmiddelen.

“Op CBS de Schakel te Meteren is ervoor gekozen om naast de onder- en 
bovenbouwvergaderingen jaarlijks op zes verplichte plenaire teammomenten 
met het gehele team constructief bij elkaar te komen. In de jaarkalender 
worden deze dagen opgenomen onder de noemer ‘studiedagen’. 

Op desbetreffende dagen werken we met name aan de professionalisering 
van het team, die dit jaar grotendeels in het teken staat van IPC (International 
Primary Curriculum), Kanjertraining, Betuws Begaafd, uitdagende hoeken in de 
onderbouw, en het kiezen van een nieuwe taal- en spellingmethode. Daarnaast 
worden er onderwerpen geagendeerd, zoals de formatie en de verdeling 
van de werkdrukmiddelen en de NPO-middelen, zodat alle collega’s in de 
gelegenheid gesteld worden om hun stem te laten horen en zo samen tot een 
weloverwogen beslissing komen. 

De grote lijnen van de formatie bespreken we plenair; met hoeveel groepen 
gaan we volgend schooljaar draaien? 

Op een inventarisatieformulier kunnen alle collega’s hun persoonlijke 
voorkeuren aangeven voor de groep(en), en voor professionalisering, de 
werktijdfactor en het opnemen van verlof. 

De directie voorziet de formatie van namen. Daarbij probeert zij zoveel 
mogelijk rekening te houden met de aangegeven voorkeuren op het 
inventarisatieformulier, maar ze houdt hierbij ook het schoolbelang (lees: de 
kinderen) nauwlettend in de gaten. 

De teamleden van de Schakel hebben aangegeven dat zij de meeste 
voldoening ervaren als de extra gelden bijdragen aan de directe ontwikkeling 
van de kinderen. Daarom is ervoor gekozen om vanaf het begin van het 
schooljaar 2021/2022 te starten met zes in plaats van vijf groepen. De NPO-
gelden zijn grotendeels gestoken in extra RT (Remedial Teaching), de leerlingen 
die een leervertraging hebben opgelopen in de thuiswerkperiode tijdens 
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corona, en in het overbenoemen van een leerkracht om het onderwijsproces 
zo goed mogelijk te continueren na het (geplande) pensioen van een collega. 
Zo is er op de woensdagmiddagen de mogelijkheid voor buitenschoolse RT 
gecreëerd, krijgen de leerkrachten wekelijks 45 minuten extra handen in de 
klas, en kunnen alle groepen draaien met een evenredig leerlingenaantal van 
gemiddeld 21 kinderen per klas. Deze maatregelen komen de werkdruk van 
de leerkrachten en de ontwikkeling van de leerlingen alleen maar ten goede. 
Daarnaast heeft de bibliotheek hierdoor een grote impuls gekregen en zijn er 
extra middelen ingezet voor het kunst- en cultuuraanbod binnen IPC.

De hoeveelheid taakuren wordt in Cupella berekend naar aanleiding van de 
werktijdfactor. De directie hangt in de personeelskamer een overzicht op van 
alle taken, inclusief het bijbehorende aantal uren dat de personeelsleden 
ervoor krijgen. Daarop kunnen alle personeelsleden aangeven in welke 
commissies ze willen of welke taken zij op zich willen nemen. De directie 
verwerkt het schema door dit in te voeren in het systeem. Hierbij streeft zij naar 
een zo evenredig mogelijke verdeling. Alle teamleden krijgen een mail als de 
klus geklaard is en kunnen naar aanleiding daarvan in gesprek met de directie 
(werkverdelingsplan).

Ieder schooljaar deelt de directie het jaarplan met alle betrokkenen. Hierbij 
vindt er afstemming plaats met de betrokken kartrekkers. Per item dat centraal 
staat, wordt er één A4’tje uitgetypt met het onderwerp, het doel en het middel, 
en met de halfjaarlijkse en eindevaluatie. Hierdoor zijn alle teamleden op de 
hoogte van de speerpunten. 

Als er vragen of opmerkingen zijn kunnen collega’s zowel bij elkaar als de 
directie terecht. Er heerst een gedreven, vriendelijke, veilige en open sfeer 
op de Schakel, waardoor alle teamleden op hun eigen manier en met veel 
enthousiasme positief kunnen bijdragen aan de missie die we zowel op de 
Schakel als binnen SSBB voor ogen houden: goed en Bijbelgetrouw onderwijs 
in de Betuwe.”

Sandra Verhaar, 

Leerkracht groep 8 op De Schakel te Meteren

3.5.5 Professionalisering
Binnen SSBB wordt er structureel gewerkt aan professionalisering en 
ontwikkeling van ons personeel. Dat doen we op drie manieren:

   Ontwikkeling op SSBB-niveau.
   Schoolbrede ontwikkeling.
   Persoonlijke ontwikkeling.

Ontwikkeling op SSBB-niveau

Op SSBB-niveau ontwikkelen we ons door intervisie, lezingen, congressen, 
gezamenlijke studiedagen, het delen van literatuur, en opleidingen. IB’ers, 
ICT’ers, hoogbegaafdheidscoördinatoren, MT-leden en directies trekken samen 
op waar dat mogelijk en wenselijk is.

Schoolbrede ontwikkeling

Schoolbrede ontwikkeling is onderdeel van het school- en jaarplan. Op 
schoolbreed niveau ontwikkelen we ons door studiedagen, intervisie tijdens 
teambijeenkomsten, collegiale consultatie en het delen van ervaringen (uit 
literatuur, van congressen of door casussen). We plannen jaarlijks studiedagen 
in en in veel gevallen nodigen we externe deskundigen uit om de scholen te 
helpen ontwikkelen.

De input van deze ontwikkelingen komt uit:
   Vragenlijsten onder ouders, leerlingen en medewerkers.
   Inspectiebezoeken.
   Kwaliteitszorgbezoeken van de bovenschoolse kwaliteitszorgcommissie.
   Onderwijskundige ontwikkelingen (denk aan passend onderwijs, ICT-

ontwikkelingen, nieuwe inzichten over het onderwijsconcept).
   Eigen inzichten en ambities.

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling vindt op verschillende momenten plaats:
   Naar aanleiding van een (negatieve) beoordeling.
   Wanneer een medewerker zich verder wil professionaliseren, 

verdiepen of verbreden (denk hierbij bijvoorbeeld aan een IB-opleiding, 
managementontwikkeling, ICT, specialisaties, e.d.).

   Als het gaat om verplichte registratie, zoals de schoolleidersregistratie.
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Verschillende leerkrachten volgden een masteropleiding. Hiervoor ontvingen we 
subsidie.

In 2021 hebben we 1,0 % van het totale budget besteed aan professionalisering. 
Vanwege COVID-19 is dit ongeveer 0,4% lager dan andere jaren, want niet alle 
bijeenkomsten met externe deskundigen konden doorgaan. Ook was het niet 
altijd toegestaan om studiedagen in de school te organiseren. We hebben de 
meeste bijeenkomsten digitaal georganiseerd.  

3.5.6 Eigenrisicodragerschap
In 2021 heeft de GMR ingestemd met de overstap van het UWV naar Robidus 
voor het eigenrisicodragerschap van zowel de ziektewet als de WGA 
(Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). 

Tevens hebben we een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 
afgesloten bij Loyalis. 

3.6 Huisvesting en facilitaire zaken

3.6.1 Algemeen
De kwaliteit van de huisvesting van de scholen is niet overal gelijk. In Meteren 
en Kesteren zijn de scholen gehuisvest in een modern en eigentijds gebouw. De 
schoolgebouwen in Randwijk en Opheusden zijn weliswaar gedateerd, maar zijn 
goed onderhouden, beeldbepalend en naast de kerk gelegen. Het gebouw in 
Opheusden is in 2018 en 2019 grotendeels gerenoveerd. Het is de bedoeling dat 
de derde en laatste fase van de renovatie medio 2022 wordt afgerond.
Het gebouw in Lienden is gedateerd en niet beeldbepalend. Daar bezinnen we 
ons met de gemeente en de overige besturen op nieuwbouw, misschien in de 
vorm van een Integraal Kindcentrum (IKC). 

In 2021 zijn in alle ruimtes CO2-meters geplaatst van het merk AirTeq. De 
meters zijn aangesloten op internet en meten de ppm (parts per million), de 
temperatuur en de luchtvochtigheid. De gegevens zijn te monitoren via een app. 

Voor alle schoolgebouwen geldt dat er meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) 

zijn opgesteld. Op basis daarvan zijn de dotaties voor de voorziening bepaald. 
Jaarlijks wordt iedere school geschouwd en wordt onderhoud volgens planning 
uitgevoerd.

In alle gemeenten is een Integraal Huisvestingsplan (IHP) geschreven. We 
hebben nagedacht over de toekomst van de onderwijshuisvesting. We hebben 
ambities geformuleerd en afspraken gemaakt op de volgende onderdelen: 

   Frisse scholen, klasse B (binnenklimaat, ventilatie, temperatuur).
   Verduurzaming, BENG of ENG (gebruik van materialen, energieverbruik, 

isolatie).
   Integrale Kindcentra (van 2 tot 12/16 jaar onder één dak).
   Leegstand of ruimtegebrek (inwoning of uitbreiding).
   Nieuwbouw of renovatie.
   Thuis- en nabij onderwijs (terugdringen van het aantal verkeersbewegingen, 

de school zoveel mogelijk bij het kind brengen). 

In de meeste Integrale Huisvestingsplannen wordt gesproken over Integrale 
Kindcentra. Als dat voor onze scholen de praktijk wordt, moeten we nadenken 
op welke manier we blijven staan voor onze identiteit. Hoe gaan we om met de 
organisaties die heel dichtbij komen en een andere identiteit uitdragen? Ook 
moeten we dan goede afspraken maken over het beheer. 
We komen op de scholen (met uitzondering van Randwijk en Meteren) 
regelmatig ruimte tekort als het gaat om passend onderwijs. In de loop der 
jaren vragen steeds meer disciplines om ruimte. Denk aan: de logopediste, 
RT (Remedial Teaching), de schoolarts, de schoolmaatschappelijk werker, de 
ambulant begeleider, de SOVA-trainer (sociale vaardigheid), de ergotherapeut, 
de dyslexiebegeleiding en de begeleiders van de plus- en klusgroepen.

Bij renovatie, ventilatie en duurzaamheid kan er sprake zijn van cofinanciering 
door gemeenten en schoolbesturen. Onder de volgende voorwaarden betaalt 
SSBB mee:
1.  Er is aangetoond dat de maatregelen leiden tot lagere energielasten.
2.  Er is aangetoond dat de maatregelen leiden tot lagere onderhoudslasten.
3.  Er is aangetoond dat de kwaliteit van het gebouw verbetert door de 

maatregelen.
4.  Het mag niet in strijd zijn met de wet- en regelgeving.
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5.  Het vermogen van SSBB mag niet onder de signaleringswaarde komen.  

3.6.2 Functionaliteit
Met het huidige onderwijsconcept kunnen we prima uit de voeten met de 
huidige gebouwen. In een enkel gebouw zouden we wat meer nevenruimtes 
wensen. We gaan wel nadenken over ons onderwijsconcept, maar het is nog te 
vroeg om conclusies te verbinden aan onze visie op het onderwijsconcept in 
verhouding tot de functionaliteit van de gebouwen. 

3.6.3 De schoolgebouwen
De Schakel te Meteren: 

Er zijn mechanische ventilatie en airco’s aanwezig in de school. Over het 
algemeen is de luchtkwaliteit in het gebouw voldoende. Begin 2022 investeert 
de gemeente om het gebouw te verduurzamen en het binnenklimaat nog 
verder te verbeteren. Het bureau Energie Samen Rivierenland heeft hiervoor 
een rapport opgesteld en aanbevelingen gedaan. De gemeente vraagt om een 
bijdrage van 10% van de totale kosten. Cofinanciering behoort wat ons betreft tot 
de mogelijkheden mits deze voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden. 
Het is onze ambitie om in de school samen te werken met een peuterspeelzaal, 
maar gezien de groei van de school is het de vraag of daar op termijn nog ruimte 
voor is. 
Verder is er energiezuinige verlichting aangebracht en formeel hebben we op dit 
moment nog een beperkte leegstand. 

De Eben Haëzerschool te Lienden:

Er is geen mechanische ventilatie in het gebouw aanwezig. Wel zijn er 
voldoende mogelijkheden om te ventileren en in bijna alle ruimtes zijn airco’s 
geplaatst. Op een enkele ruimte na is de luchtkwaliteit over het algemeen 
voldoende. Waar nodig nemen we hiervoor extra maatregelen. Daarnaast is er 
energiezuinige verlichting aangebracht. 
Het IHP is door de gemeenteraad in 2021 vastgesteld. In het IHP is opgenomen 
dat er in 2027 in Lienden een Integraal Kindcentrum wordt gebouwd. We hebben 
daar wel de volgende voorwaarden aan verbonden:

   Een eigen plein.
   Een eigen ingang.
   Invloed op de indeling van het gebouw; we hechten aan ruime lokalen.

   Goede afspraken over het beheer en de gezamenlijke ruimtes.
   De plaats van de school moet per fiets of lopend te bereiken zijn voor de 

kinderen. 

We hebben formeel ruimte te kort in Lienden, maar op dit moment lukt het ons 
nog om alle groepen te huisvesten.

De Wegwijzer te Kesteren: 

De luchtkwaliteit in het hoofdgebouw is voldoende tot goed. Er zijn mechanische 
ventilatie en airco’s aanwezig, maar de WTW-installatie gebruikt zoveel energie 
dat we melding hebben moeten doen bij Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO). Het energieverbruik is namelijk ongeveer 58.000 kWh per 
jaar en er is een meldingsplicht bij een verbruik boven de 50.000 kWh. We 
zijn hierdoor ook verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen met 
een terugverdientijd van minder dan vijf jaar, maar die zijn er niet. In 2021 zijn 
er 106 zonnepanelen geplaatst. We onderzoeken wat we nog meer kunnen 
doen om het hoge energieverbruik fors terug te brengen. Een van de opties is 
om de motoren van de WTW-installatie te vervangen. Die zijn nu voorzien van 
wisselstroommotoren. Deze zijn minder zuinig dan gelijkstroommotoren. 
In 2020 is de oude ICT-ruimte omgebouwd en zijn er enkele nevenruimtes 
gerealiseerd. De Wegwijzer heeft op dit moment een dislocatie waarin vier 
groepen zijn gehuisvest. De luchtkwaliteit op deze dislocatie is slecht tot zeer 
slecht. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk en bezint zich op maatregelen. 
Over een paar jaar worden er opnieuw prognoses opgesteld. Uit die prognoses 
zal blijken wat de ruimtebehoefte is van De Wegwijzer. In Kesteren is per 1 
augustus 2021 een tweede reformatorische school gestart. Dat heeft op termijn 
mogelijk ook gevolgen voor het leerlingenaantal van De Wegwijzer. Als er 
alsnog uitbreiding nodig is, zal worden onderzocht hoe en waar we dat het beste 
kunnen realiseren.

De Hervormde School te Opheusden:

In 2018 en 2019 is deze school deels gerenoveerd. Dit was hard nodig, want de 
veiligheid was in het geding. Veel ruimtes waren namelijk dusdanig aan renovatie 
toe dat uitstellen niet langer verantwoord was. 
De luchtkwaliteit is niet in alle ruimtes op orde. Het is de bedoeling dat we in 
2022 de renovatie voltooien. In de laatste fase wordt het gebouw voorzien van 
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een mechanische ventilatie. Ook worden er energiebesparende maatregelen 
genomen. Te denken valt onder andere aan dak-, wand- en vloerisolatie. 
In bijna alle ruimtes zijn airco’s geplaatst en er is energiezuinige verlichting 
aangebracht. 
Formeel hebben we ruimte te kort. In 2022 wordt er ook een beperkte uitbreiding 
gerealiseerd. 

“Het IHP van de gemeente Neder-Betuwe voorziet in renovatie van het 
bestaande schoolgebouw van de Hervormde school te Opheusden. 
In overleg met de gemeente is rijkssubsidie (SUVIS) aangevraagd en 
verkregen voor goede ventilatievoorzieningen en verduurzaming van het 
gebouw.

Quadraat Projectmanagement heeft een bestek geschreven 
voor een volledige renovatie van het schoolgebouw. Het gebouw 
kan na de renovatie 25 jaar vooruit en wordt daarnaast een bijna 
energieneutraal gebouw (BENG). Met het oog daarop zijn alle nodige 
onderhoudswerkzaamheden opgepakt en het gebouw is ook grondig 
verduurzaamd. De vloeren, gevels en daken worden nageïsoleerd, 
en alle verlichting in het schoolgebouw wordt vervangen door 
ledverlichting.

Op het schuine dak zijn 150 zonnepanelen gemonteerd. Daarnaast is de 
school voorzien van een ventilatiesysteem met warmteterugwinning. 

Als meest geschikte aanbieder voor alle werkzaamheden kwam Van 
Dillen Bouw BV uit Culemborg uit de bus. Vervolgens hebben de 
adviseurs van ICS een financieringsovereenkomst opgesteld tussen de 
gemeente Neder-Betuwe en SSBB. 

Tevens wordt in het voorjaar van 2022 nog een IB-ruimte van circa 50 m2 
bijgebouwd.

Om overlast zoveel mogelijk te beperken, vinden de werkzaamheden 
grotendeels tijdens de schoolvakanties plaats. De samenwerking 
tussen het bestuur, de aannemer, het team en de projectleider verloopt 
constructief en fijn. 

In de loop van 2022 wacht de kinderen en het personeel een frisse 
school die er weer jaren tegenaan kan.”

Wim de Jong, 

Projectmanager Quadraat
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De School met de Bijbel te Randwijk:

De luchtkwaliteit in het gebouw is voldoende. Er zijn mechanische ventilatie en 
airco’s aanwezig. 
In het IHP is opgenomen dat de school in 2030 in aanmerking komt voor 
nieuwbouw of renovatie. We hebben nagedacht over een peuterspeelzaal in de 
school, maar tot op heden is het om uiteenlopende redenen niet gelukt om dit 
te realiseren. 
We zijn ook juridisch eigenaar van de aangrenzende gymzaal. Dat betekent 
dat we verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. We ontvangen daarvoor een 
vergoeding van de gemeente. De kerkelijke gemeente is eigenaar van de grond, 
de burgerlijke gemeente is economisch eigenaar van het schoolgebouw en de 
gymzaal.  
Formeel hebben we een beperkte leegstand. 

3.7 Arbo en veiligheid

3.7.1 Arbo- en veiligheidszaken
Op het gebied van veiligheid hebben we periodiek de volgende acties 
ondernomen: 

   De speeltoestellen en de speellokalen zijn gekeurd en in orde bevonden of 
in orde gebracht.

   De BHV-plannen en de ontruimingsplannen zijn waar nodig geactualiseerd.
   Op iedere school is tweemaal per jaar een ontruimingsoefening gehouden.
   Om de vier jaar wordt er op iedere school een RI&E (Risico Inventarisatie en 

Evaluatie) afgenomen. De RI&E’s zijn afgerond en in 2021 heeft Arboneel de 
rapporten gepresenteerd.

   De BHV’ers worden jaarlijks geschoold.

3.7.2 Bedrijfsongevallen
Er wordt een logboek bijgehouden met ongevallen van personeelsleden. In 2021 
zijn er geen bedrijfsongevallen met personeelsleden geweest.

3.7.3 Partners van SSBB
We werken als het om veiligheid en arbodiensten gaat, prettig samen met de 
volgende partners:

   Perspectief: arboarts, consultant, advies, preventie, coach- en 
begeleidingstrajecten, vertrouwenspersoon, mediation, outplacement.

   Arboneel: RI&E, keuren schoolpleinen en speellokalen, opstellen 
veiligheidsplan en arboplan, advies, preventie, BHV-opleidingen en 
-herhalingen.

   Verder zijn er diverse contracten met bedrijven die de (brandmeld)
installaties, de lift, alarminstallaties, e.d. jaarlijks keuren en een logboek 
bijhouden.

   GS-vitaal: de stichtingen BWGS en VFGS bundelen de krachten onder de 
naam van GS-vitaal. Zij helpen scholen hun kostbare medewerkers inzetbaar 
te houden.

Vanzelfsprekend worden de arboplannen, de veiligheidsplannen en de 
uitkomsten van de RI&E’s voorgelegd aan en besproken met de MR’en en de 
GMR.

Verduur-
zaming en 
ventilatie

Renovatie of 
nieuwbouw

Leegstand of 
ruimtebehoefte

Gerealiseerd 
uiterlijk 2022

Meteren 2022 2036 Leegstand Zonnepanelen, 
led, CO2-me-
ters

Lienden 2027 2027 Ruimtebehoefte 
tot 2027

Led, CO2-me-
ters

Kesteren 2010 2050 Ruimtebehoefte 
tot 2025

Zonnepanelen, 
led, CO2-me-
ters

Opheusden 2022 2047 N.v.t. Zonnepanelen, 
led, CO2-me-
ters

Randwijk 2030 2030 Leegstand Led, CO2- me-
ters
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3.8 Risico’s en beheersing

3.8.1 Controlecyclus financiële prestaties
Om de financiële risico’s zoveel mogelijk te beperken hanteert de school een 
planning- en controlecyclus waarbij de bovenschoolse directie de ontwikkeling 
van de financiële prestaties monitort en hier ook periodiek verantwoording over 
aflegt. De basis voor deze verantwoording wordt, naast de realisatie, gevormd 
door de meerjarenbegroting die de directie voorafgaand aan elk kalenderjaar 
opstelt in samenwerking met een externe deskundige vanuit de VGS. De 
meerjarenbegroting wordt ter goedkeuring aan het toezichthoudend bestuur 
en de GMR voorgelegd. In deze begroting onderkennen we zoveel mogelijk de 
financiële risico’s en beoordelen we in hoeverre er acties nodig zijn.

Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve 
organisatie beschreven van de processen met een financieel risico. Hierin is 
de functiescheiding, overdraagbaarheid en betrouwbaarheid van informatie 
gewaarborgd. Tussen SSBB en haar administratieve dienstverlener (VGS 
Administratie) is daarnaast een Service Level Agreement (schriftelijke 
overeenkomst tussen de aanbieder en de afnemer van specifieke diensten en/
of producten) van toepassing. 

De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het 
afgelopen jaar toereikend geweest. Er zijn geen risico’s opgetreden die de 
continuïteit van de organisatie in gevaar hebben gebracht. Er is dan ook geen 
reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren. 

3.8.2  Signaleren van risico’s en het 
risicobeheersingssysteem

Het is de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur om risico’s 
te signaleren, te delen binnen de organisatie en erop te anticiperen. De 
instrumenten met betrekking tot het interne risicobeheersingssysteem van SSBB 
ziet er als volgt uit: 

Portefeuille Instrumenten Verantwoordelijke

Bestuur Bestuurlijke visitatie van het 
bestuur.
Professionalisering van het 
toezichthoudend bestuur 
door externen. 

Toezichthoudend bestuur.
Algemeen directeur.

Onderwijs Inspectierapport.
Bovenschoolse Kwaliteits-
zorgcommissie (BKC).
Kengetallen opbrengsten.
Cupella risicoscan.
Tevredenheidspeilingen.
ICT-beheerder en -adviseur. 
Klassenbezoeken.
Verantwoording passend 
onderwijs.
Deelname PO-netwerk VGS 
door de algemeen direc-
teur. 

Inspectie.
BKC.
Algemeen directeur.
ICT’ers en ICT-beheer.
Locatiedirecteuren.

Identiteit Bestuurscommissies.
Gesprekken personeel. Be-
noemingsbeleid.
Klassenbezoeken.
Identiteitsprofiel.
Deelname PO-netwerk VGS 
door de algemeen direc-
teur. 

Bestuurscommissies.
Sollicitatiecommissies. Locatie-
directeuren. Toezichthoudend 
bestuur.
Algemeen directeur.

Financiën Meerjarenbegroting.
Accountantsverslag.
Jaarverslag.
Adviseur VGS.
Vierogenprincipe.
Inkoop- en aanbestedings-
beleid.
Kengetallendocument.
Benchmarkrapport Van Ree. 

Algemeen directeur
Adviseur VGS.
Accountant.
GMR.
Toezichthoudend bestuur.

Huisvesting Integrale huisvestingsplan-
nen.
Meerjarenonderhoudsplan-
nen.
Jaarlijkse schouw.
Onderhoudscontracten.
Risico-inventarisatie en 
-evaluatie (RI&E). 

Gemeenten.
Algemeen directeur.
Adviseur.
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Personeelsbe-
leid

Kengetallendocument.
Strategisch personeelsbe-
leid.
Risico-inventarisatie en 
-evaluatie (RI&E).
Gesprekkencyclus. 

Algemeen directeur.
Locatiedirecteuren.
Arbo-adviseur.
Toezichthoudend bestuur. 

Een risicobeheersingssysteem is meer dan alleen losse instrumenten. Het ‘in 
control’ zijn, is een manier van werken en denken die zich binnen SSBB kenmerkt 
op de volgende manier: 
1. Heldere doelen, die alle betrokkenen als waardevol ervaren, in belangrijke 

beleidsstukken zoals het strategisch beleidsplan en het strategisch 
personeelsbeleidsplan. 

2. Het breed gedragen besef dat risico’s de verwezenlijking van die doelen 
kunnen belemmeren en de wens om die risico’s te identificeren. Risico’s 
brengen we in kaart, we bespreken deze met de geledingen en anticiperen 
erop.  

3. De beschikbaarheid van instrumenten en werkvormen om die risico’s te 
kunnen rangschikken op basis van hun impact en waarschijnlijkheid. 

4. Deze risico’s beheersen door ze te vermijden, accepteren, beperken of over te 
dragen.  

5. Het succes van die beheersingsmaatregelen regelmatig evalueren en waar 
nodig die maatregelen aanpassen. Evaluatie en bespreking vinden plaats met 
de diverse geledingen.  

6. De aanwezigheid van een klimaat, een cultuur waarin fouten niet bij voorbaat 
taboe zijn en medewerkers tekortkomingen durven en willen melden, zodat 
nieuwe risico’s tijdig worden ontdekt of oude risico’s beter kunnen worden 
aangepakt. We verwachten van alle geledingen dat ze risico’s proactief 
bespreekbaar maken. 

Organisaties zoals de VGS, de PO-Raad, de samenwerkingsverbanden, de 
inspectie, en de gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden, leveren 
input over de risico’s op macroniveau. 

De algemeen directeur woont de MT-vergaderingen op schoolniveau bij en 
heeft ongeveer acht keer per jaar directieoverleg met de locatiedirecteur. Zo kan 
er snel worden geanticipeerd op risico’s op microniveau. 

Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten 
gebruikt de school in haar financieel beleid onder andere het kengetal 
weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende eigen vermogen 
beschikbaar is als risicobuffer. Om de hoogte van deze buffer vast te stellen is 
gebruikgemaakt van het standaard risicoprofiel van 15%. In 2021 hebben we dit 
nader onderzocht. We zijn tot de conclusie gekomen dat de signaleringswaarde 
(6,1%/€ 1.591.000) voldoende is om de voornoemde risico’s op te vangen, met 
uitzondering van twee spaardoelen voor de scholen in Kesteren en Lienden, en 
een eenmalige dotatie voorziening groot onderhoud. 
De scholen gaan de overmatige reserve de komende jaren beleidsrijk inzetten. 
Dat betekent dat de meerjarenbegroting een negatief resultaat laat zien. 

Om de risicobuffer niet onnodig aan te spreken, proberen we in elk geval om 
risico’s tijdig te onderkennen, om indien nodig acties te ondernemen en om 
de impact van het risico te verkleinen. De meerjarenbegroting is hiervoor een 
belangrijke tool. Het effect van een dalend leerlingaantal of een uit de pas 
lopend kostenpatroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting 
aanpassingen doorgerekend worden. 

Dit risicobeheersingssysteem heeft ook in 2021 prima gefunctioneerd. Waar 
nodig zijn interventies gepleegd met betrekking tot de gesignaleerde risico’s. 
Vooralsnog zien we geen redenen om dit systeem aan te passen. 
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3.8.3  Reserve
We zijn ons ervan bewust dat onze reserve de signaleringswaarde van 
de overheid overstijgt. Uit de risicofactoren blijkt dat een redelijk en billijk 
weerstandsvermogen lastig te bepalen is. Een ander dilemma betreft de 
duurzaamheid van de uitgaven. De reserve kun je maar een keer uitgeven. 
Met die uitgaven kunnen gemakkelijk verwachtingen worden geschapen bij 
stakeholders en medewerkers die we na enige tijd niet meer kunnen waarmaken 
omdat de ‘overtollige’ reserve is uitgegeven en er niet structureel meer geld kan 
worden besteed. 
De meest voor de hand liggende besteding van de overtollige reserve is 
klassenverkleining. Daar is ook het meeste draagvlak voor onder ouders, 
medewerkers en leerlingen. Om twee redenen is dat lastig te realiseren: we 
hebben een tekort aan lokalen en/of een tekort aan leerkrachten. 

We zoeken altijd naar creatieve oplossingen om die twee belemmeringen te 
elimineren. De gemeente kan tijdelijk extra lokalen plaatsen en wij kunnen 
leerkrachten overbenoemen leerkrachten.

De teams hebben de opdracht gekregen om een plan op te stellen en dit geld 
de komende jaren beleidsrijk te besteden. Wat het voor teams ingewikkeld 
maakt, is dat er te veel geld is en de mogelijkheden beperkt zijn. In korte tijd 
kwam er veel geld bij waar een keuze werd gevraagd van de teams. Onder 
andere door: 
1. De werkdrukmiddelen.
2. De NPO-middelen.
3. De overmatige reserve.
4. Subsidie ‘Meer handen voor de klas’. 
5. Subsidie ‘Inhaal- en ondersteuningsprogramma’. 

3.8.4 (Niet-)financiële risico’s
We delen de risico’s in in drie niveaus: 
1. Laag risico (gevolgen hebben weinig impact of de kans dat het zich voordoet 
is relatief laag)
2. Middelmatig risico
3. Hoog risico (gevolgen hebben veel impact of de kans dat het zich voordoet is 
relatief hoog) 

COVID-19 (hoog risico)

Uiteraard heeft de coronacrisis grote impact gehad op onze scholen. We 
spreken onze grote dank en waardering uit naar onze collega’s, de leerlingen en 
de ouders. Met veel gedrevenheid hebben ze samen de schouders gezet onder 
deze bijzondere opgave. Daardoor kon het onderwijs toch grotendeels door 
blijven gaan. 
Mede vanwege de digitale mogelijkheden, zoals het werken met Snappet, 
verliep het thuiswerken over het algemeen goed. De leerkrachten boden de 
instructies digitaal aan en ook vragen hebben ze digitaal beantwoord. Waar 
nodig hebben we hardware aan ouders uitgeleend. 

De leerkrachten hebben zo goed mogelijk contact gehouden met de leerlingen 
en de ouders. 
Waar nodig bieden we, met of zonder subsidie, maatwerk om het 
leerrendement op het gewenste niveau te krijgen. Maar bovenal hebben we oog 
voor het welbevinden en de veiligheid van de kinderen.   

Om uiteenlopende redenen was het thuiswerken niet voor alle gezinnen 

Reserve

€ 3.377.782 Reserve

€ 1.591.000 Signaleringwaarde

€ 1.786.782 Overtollige reserve

€ -540.000 Ingeschatte correctie voorziening groot onderhoud 2022

€ -250.000 Spaardoel 1: 
Nieuwbouw Lienden

€ -250.000 Spaardoel 2:
Opvang mogelijke krimp Kesteren en uitbreiding

€ -300.000 Opvang negatieve begroting tot 2027 door beleidsrijk beste-
den van de overmatige reserve

€ 100.223 Bestemmingsreserve private middelen

€ 346.559 Minimale vrije bestedingsruimte
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en kinderen fijn. Daarom hebben we proactief kinderen op school 
opgevangen. De gemeentes hadden een coördinerende rol in de opvang. 
De samenwerkingsverbanden dachten waar nodig en wenselijk mee met 
zorgleerlingen die door de omstandigheden dreigden vast te lopen. 

We hebben de activiteiten die betrekking hebben op de uitvoering van het 
strategisch beleidsplan en op de schoolplannen, zoveel mogelijk door laten 
gaan. We hebben helaas wel studiedagen moeten annuleren en ontwikkelingen 
voor ons uit moeten schuiven.  

We hebben ook geleerd van de coronacrisis. Digitaal vergaderen is in sommige 
gevallen eenvoudig en zeer effectief. We maken nog steeds gebruik van 
thuisonderwijs bij calamiteiten. Denk aan leerlingen die thuiszitten maar wel 
thuisonderwijs kunnen volgen, of aan groepen waarvoor we beslist geen 
vervanger kunnen vinden.

Als nut en noodzaak worden ingezien, kan er in korte tijd veel geregeld worden. 
Het onderwijs heeft de naam dat veranderingen langzaam gaan, maar het kan 
dus wel snel. Mede door de coronacrisis zijn de scholen in 2020 al versneld 
overgestapt op het continurooster. Veruit de meeste ouders hebben ook hun 
voorkeur hiervoor uitgesproken.  
Al langere tijd denken de scholen na over een andere manier van 
tussenschoolse opvang. De scholen worstelden met twee problemen: 
1. De veiligheid van kinderen en vrijwilligers tijdens het overblijven met 
vrijwilligers. 
2. Een tekort aan (bekwame) vrijwilligers. 

COVID-19 heeft de noodzaak van goede ventilatie nog eens benadrukt. 
Het proces om te komen tot frisse scholen klasse B is hierdoor in een 
stroomversnelling gekomen. 
Scholen en medewerkers zijn doordrongen van een goede ventilatie. 

In de besluitvorming hebben we op alle scholen veel steun ervaren van de 
MR’en. Het overleg was altijd constructief en de MR’en reageerden snel. 

Maatregelen:
De teams hebben in samenspraak met de MR schoolscans gemaakt en interventies 
gepleegd. 
Met behulp van de NPO-middelen en de subsidie ‘Inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s’ hebben we extra medewerkers kunnen benoemen 
om de leervertragingen zoveel mogelijk weg te werken. 
Alle ruimtes waarin wordt gewerkt en/of les wordt gegeven, zijn voorzien van een 
CO2-meter. Nut en noodzaak van een goed ventilatiesysteem staan voor zowel 
overheid, gemeenten als besturen hoog op de agenda.
We vergaderen indien mogelijk en wenselijk digitaal over ‘zakelijke’ onderwerpen. 
Dat levert tijdwinst op. Ook schakelen we over op thuisonderwijs als een leerling niet 
naar school kan, maar wel in staat is om onderwijs te volgen. Denk aan thuiszitters 
wegens een psychische of lichamelijke aandoening. 

Vrijheid van onderwijs (middelmatig risico)

Eén van de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke instabiliteit op 
verschillende fronten. We ervaren politieke en maatschappelijke druk over 
de vrijheid van onderwijs. Het is de vraag of we op termijn nog een vrije keus 
hebben als het gaat om: 

   Het toelatingsbeleid van leerlingen.
   Het benoemingsbeleid van medewerkers.
   Het toelaten van stagiaires die passen bij onze identiteit.
   Burgerschap.
   Het curriculum.

Artikel 1 en 23 van de grondwet strijden om voorrang. Het is onduidelijk of we op 
termijn onze op de Bijbel gegronde visie, zoals verwoord in ons identiteitsprofiel, 
nog mogen uitdragen. 

Maatregelen: 
Het is goed dat we meer en meer gedwongen worden om na te denken over 
waar we voor staan en waarom. Het is niet om het even hoe we onze identiteit 
verwoorden. De aanval is in dit geval zeker niet de beste verdediging. We zoeken 
de dialoog, leggen uit, lichten toe, maar geven ook onze grenzen aan. We doen 
geen concessies aan onze identiteit. Dit beleid geeft helderheid naar binnen en naar 
buiten toe.
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Regionalisering (middelmatig risico)

De overheid stimuleert vergaande regionalisering. Wat de overheid betreft kan 
er meer worden samengewerkt in de regio op deze gebieden:

   Krimp en groei.
   Lerarentekort.
   Achterstandenbeleid.
   Aanpak nadelige gevolgen coronacrisis.
   Passend onderwijs.
   Gebouwenkwesties.
   Plaatsen studenten mbo en hbo.
   Enz. 

Wij volgen deze ontwikkeling op de voet. Op dit moment hebben we nog weinig 
ervaringen met regionalisatie. Tegelijk zien we voor de (nabije) toekomst wel een 
paar risico’s. We benoemen er drie: 

   Plaatsen van studenten. Onze studenten zijn afkomstig van overwegend 
christelijk-reformatorische scholen. Moeten wij straks ook studenten gaan 
plaatsen van scholen met een andere identiteit? 

   Krimp en groei. Samenwerking op het gebied van krimp en groei kan voor 
het kind en de onderwijskwaliteit van groot belang zijn. Zeker als je ieder 
kind graag thuis- en nabij onderwijs wilt geven. Maar worden wij straks 
gedwongen samen te werken met scholen met een andere identiteit?  

   Passend onderwijs. Ook samenwerking met betrekking tot passend 
onderwijs biedt kansen. Tegelijk wordt het lastig als we kinderen een 
passende plaats aan moeten bieden op een school met een andere 
identiteit. 

Maatregelen:
Samen met de Driestar en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) hebben we een 
landelijke regio gevormd. We mogen blijven samenwerken met de twee pabo’s 
en worden vooralsnog niet gedwongen om samen te werken met pabo’s met een 
andere identiteit. 
Waar nodig én mogelijk werken we graag samen met andere organisaties om het 
onderwijs te verbeteren, zolang het onze identiteit maar niet schaadt. 
Samenwerken op het gebied van passend onderwijs doen we graag. We kunnen 
van elkaar leren. 
Wat we ook doen, we doen het in het belang van het kind. Daarin betrekken we ook 

nadrukkelijk de identiteit. Daar ligt onze heldere grens. Die duidelijkheid stralen we 
in de verschillende overlegstructuren dan ook uit. Dat geeft voor andere partijen 
duidelijkheid en begrip.  

Personeel (middelmatig risico)

Er zijn altijd personele risico’s, denk bijvoorbeeld aan disfunctioneren of 
(langdurige) uitval wegens ziekte. Een transitievergoeding kan oplopen tot 
maximaal € 84.000 per medewerker. 
Van al onze medewerkers verlangen we dat hun competenties op orde zijn, 
op orde worden gebracht en op orde blijven. Soms zijn we genoodzaakt om 
afscheid te nemen van een medewerker vanwege de identiteit of omdat we de 
kwaliteit van ons onderwijs moeten waarborgen. We volgen hierin de kaders 
van de wet en de adviezen van de juristen arbeidsrecht. Vaak gaat aan een 
vaststellingsovereenkomst een lang traject van begeleiding vooraf. De kosten 
van zowel de begeleiding als de juridische adviezen kunnen eveneens flink 
oplopen. 
Als we ondanks alle inspanningen toch afscheid moeten nemen van een 
collega, zijn we zelfverantwoordelijk voor de kosten van de WW-uitkering. We 
zijn immers eigenrisicodrager. Om deze risico’s te beheersen zijn we aangesloten 
bij het Beheersing Wachtgeldvolume Gereformeerd Schoolonderwijs (BWGS). 
Deze stichting is ondergebracht bij GS-Vitaal. We betalen een vaste premie en 
worden op die manier niet geconfronteerd met onvoorziene hoge kosten. 
We hebben in 2021 een transitievergoeding uitgekeerd aan een collega die na 
twee jaar ziekte uit dienst ging. Deze vergoeding krijgen we terug van het UWV. 
De transitievergoeding is volgens de wet- en regelgeving tot stand gekomen. 
We houden in de begroting rekening met ziektevervanging. De eerste twee 
weken betalen we zelf. Het inhuren van tijdelijk personeel is fors duurder dan 
een vaste invaller. Ook kunnen we worden genoodzaakt om interim-personeel 
in te zetten om de voortgang van het onderwijs te waarborgen. Die uurtarieven 
zijn flink hoger dan van onze vaste werknemers. Als er sprake is van veel korte 
ziekteverloven, kunnen de kosten hiervan behoorlijk oplopen. 

Maatregelen:
Voorkomen is beter dan genezen! We proberen te allen tijde te voorkomen 
dat mensen gedwongen uit dienst gaan. We spannen ons maximaal in om 
medewerkers binnenboord te houden. 
We grijpen op tijd in als de competenties niet op orde zijn. Dan zetten we een coach 
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of begeleider in. Daarin handelen we proactief. 
Dat geldt ook voor medewerkers die dreigen uit te vallen door verzuim dat 
werkgerelateerd is. Daar waar we invloed kunnen uitoefenen, zullen we er alles aan 
doen om uitval te voorkomen. Ook dan zullen we met of zonder inzet van externe 
deskundigen maatwerk bieden.
Perspectief monitort de verzuimcijfers van SSBB. 

Werkdruk (hoog risico)

Er is volgens ons een aantal belangrijke factoren aan te wijzen waardoor de 
werkdrukbeleving onverminderd hoog blijft: 

   De toenemende problematiek met betrekking tot zorgleerlingen, vooral op 
het gebied van gedrag.

   Het tekort aan middelen om de gebouwen goed te onderhouden. Dit gaat 
ten koste van het primaire proces.

   Het tekort aan middelen om passend onderwijs goed vorm te kunnen 
geven. Dit gaat ten koste van het primaire proces.

   Ongelukkige instroomaantallen waardoor we af en toe grote groepen of 
combinatiegroepen moeten vormen.

   Druk vanwege het overblijfsysteem. Een deel van de collega’s ervaart de 
kortere middagpauze van het continurooster als belastend. 

   Het onderwijs wil een belangrijke bijdrage leveren aan opvoeding en 
vorming. Tegelijk zien we een risico op overvraging van het onderwijs, als er 
wordt verwacht dat het onderwijs maatschappelijke problemen oplost. 

Over de werkdruk blijven we ons dus zorgen maken. Tegelijk zoeken we nog 
steeds naar een goede definitie van de veelgebruikte term ‘werkdruk’. Gaat het 
om te veel werk in te weinig tijd? Of gaat het om het gevoel dat je overvraagd 
wordt? Wij denken vooral aan het laatste. Het onderwijs is dynamisch en er 
komt (mede) door passend onderwijs veel op de teams af. We maken ons 
vooral zorgen over de grote groepen of combinatiegroepen door ongelukkige 
instroomaantallen en leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften. Dit zorgt er 
soms voor dat collega’s op hun tenen lopen. Ook hier bezinnen we ons op en we 
zijn blij dat de overheid extra middelen heeft toegezegd om dit tij te keren. Maar 
we vrezen wel dat de middelen niet toereikend zijn om de werkdruk structureel 
te verlagen naar een aanvaardbaar niveau.

Maatregelen:
   Minimaliseren van het aantal vergaderingen, studiedagen en administratieve 

handelingen.
   Klassenverkleining. 
   Extra handen in de groep.
   Extra handen buiten de groep voor de begeleiding van leerlingen met een 

specifieke onderwijsbehoefte (zoals hoog- en meerbegaafdheid, dyslexie en 
gedragsproblematiek). 

   Efficiënter en effectiever vergaderen.
   Vermindering aantal taken en activiteiten.
   Technologie en Snappet (automatisch nakijken en foutenanalyse).
   Bewust omgaan met hypes die voorbijkomen. 
   Grenzen stellen aan eisen van ouders en andere stakeholders. 
   Grenzen stellen aan passend onderwijs. 

Lerarentekort (hoog risico)

Kunnen we voldoende competente (inval)leerkrachten benoemen? De vraag 
was ook in 2021 groter dan het aanbod. We hebben te maken met krapte op de 
arbeidsmarkt. De afgelopen jaren hebben we om die reden ook overbenoemd. 
We zijn van mening dat overbenoemingen er mede voor zorgen dat de kwaliteit 
en continuïteit van het onderwijs grotendeels worden gewaarborgd. De 
financiële situatie laat overbenoemingen echter niet altijd toe. Dat kost € 50.000 
tot € 60.000 per jaar per fulltime overbenoeming.
Het werven en selecteren van bekwaam personeel wordt een steeds grotere 
uitdaging. Er zijn ook significant meer kosten aan verbonden dan eerder. Het 
komt regelmatig voor dat we een sollicitatieprocedure meerdere malen moeten 
herhalen. 

Maatregelen:
We leiden, in samenwerking met de pabo’s, zelf leraren op middels de duale 
opleiding. Er zijn twee verkorte routes: 
1. Iemand die al een hbo-opleiding heeft afgerond, maar graag in het onderwijs wil 
werken. 
2. Iemand die een mbo-opleiding OA (onderwijsassistent) heeft afgerond en graag 
de pabo wil volgen. 
Ook overbenoemen we extra leerkrachten door de overmatige reserve in te zetten. 
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Talenten en stagiaires proberen we zoveel mogelijk aan ons te binden. Door bewust 
oog te hebben voor ontwikkeling en welbevinden, proberen we een goed werkgever 
te zijn voor onze medewerkers. 
We participeren in de stichting ‘Meer personeel in het onderwijs’. Deze stichting 
maakt mensen warm voor het mooie vak van leraar in het christelijk-reformatorisch 
onderwijs.
We houden in de begroting rekening met extra kosten voor werving en selectie. In 
2021 en 2022 betalen we deze extra kosten vanuit de regiosubsidie ‘Extra hulp voor 
de klas’. Omdat we lid zijn van de werkgroep ‘Endanbenjeleraar’ kunnen we gratis 
adverteren op de website. 
We werven proactief onder de (LIO-)stagiaires.

Vervanging (hoog risico)

Er is niet altijd voldoende (bekwaam) personeel voorhanden. Dat geldt voor 
zowel korte als langdurige vervanging. Jaarlijks hebben we een aantal verloven 
in te vullen en daarnaast hebben we te kampen met enkele collega’s die 
langdurig ziek zijn. De afgelopen twee jaar was het ziekteverzuim voor eigen 
rekening hoger vanwege de quarantaineregel. 
Een aantal groepen heeft een te hoge zorgzwaarte. Kwalitatief goede vervanging 
zoeken voor deze groepen is niet altijd eenvoudig. 

Als we voor vervanging gebruik moeten maken van een interim-directeur of een 
uitzendbureau, zijn daar significant hogere kosten aan verbonden. 

In 2021 zijn we regelmatig overgeschakeld op thuisonderwijs omdat er geen 
vervanging voorhanden was. Ook moesten we een enkele keer een groep naar 
huis sturen zonder thuisonderwijs. Dat betreuren we ten zeerste. We doen ons 
uiterste best om dit te voorkomen, maar we kunnen geen ijzer met handen 
breken.

Maatregelen:
Vervanging wordt door de scholen op de volgende manier ingevuld: 

   Iedere school heeft een eigen kring van invallers.
   We zijn aangesloten bij de invalpool JufMeester.
   Duo-collega’s of parttimers vallen in.
   Medewerkers die ambulant zijn (directies, IB’ers, RT’s) gaan voor de groep.

Door overbenoemingen kunnen we onverwachte uitval opvangen.
We proberen te voorkomen dat er onbevoegden voor de groep staan. Om te 
voorkomen dat we een groep naar huis moeten sturen, gebeurt het weleens dat we 
een onbevoegde onder supervisie van een bevoegde voor een groep zetten.  

Passend onderwijs (hoog risico)

Het aantal leerlingen met een fors gedragsprobleem neemt toe. We moeten 
met enige regelmaat alle zeilen bijzetten om de situatie voor iedereen werkbaar 
en veilig te houden. Soms moeten we onverwachts extra mensen inzetten en 
het komt steeds vaker voor dat een groot deel van alle tijd en energie uitgaat 
naar een klein deel van de leerlingen. 
In steeds meer gevallen zien we een verwijzing naar het Speciaal Basisonderwijs 
S(B)O als de enige optie. Dit kan grote impact hebben op de groep en op de 
teams. Daartegenover staat onze ambitie om zoveel als mogelijk inclusief 
onderwijs te verzorgen. 
We willen graag zoveel mogelijk leerlingen in huis houden, maar de 
middelen vanuit passend onderwijs zijn niet altijd toereikend. Het inzetten van 
onderwijsassistenten, het splitsen van groepen, externe ondersteuning, scholing, 
etc. kost veel geld. Extra leerkrachten of onderwijsassistenten inzetten kan € 
30.000 per school kosten.

Maatregelen:
We zoeken altijd in overleg met ouders, het kind zelf en externe deskundigen naar 
passende ondersteuning voor ieder kind. Het moet voor iedereen veilig zijn én alle 
kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen. Waar nodig zetten we ondersteuning in 
de klas in om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Als alle 
partijen van mening zijn dat verwijzen het beste is voor iedereen, gaan we daartoe 
over. 

Balanspost 2023 (laag risico) 

Tekst uit de nieuwsbrief van 18 februari 2021 inspectie van het onderwijs: 
“De wet vereenvoudiging bekostiging po betekent dat de bekostiging vanaf 2023 
per kalenderjaar zal plaatsvinden. Dit betekent ook het einde van de overlopende 
balanspost ‘vordering op OCW’. Dit heeft geen effect op de bekostiging van 
schoolbesturen, want ook in 2023 wordt gewoon 100% van de bekostiging 
uitbetaald. Echter, het boekhoudkundig eigen vermogen van schoolbesturen zal 
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door het verdwijnen van genoemde balanspost wel dalen. Dit is van invloed op 
verschillende signaleringswaarden (gerelateerd aan vermogen en liquiditeit) die 
door OCW worden gebruikt bij de beoordeling van de financiën van schoolbesturen. 
In het wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer heeft minister Slob toegezegd 
dat er in dit kader coulant mee zal worden omgegaan als schoolbesturen 
onder de signaleringswaarden komen. Momenteel wordt er nog gewerkt aan de 
communicatie richting verschillende stakeholders, met als doel om de implicaties 
van deze overgang te verduidelijken.”
Met de invoering van de lumpsum heeft de overheid de vergoeding een maand 
vooruitbetaald. Die vooruitbetaling komt met de nieuwe bekostiging te vervallen. 
De scholen zullen dat vanuit de reserve moeten ‘voorschieten’. Voor SSBB 
betekent dit ongeveer 7% van de loonkosten. In 2022 zou het dan om € 293.217 
gaan. Daartegenover staat dat SSBB bij de nieuwe bekostiging meer middelen 
ontvangt vanwege een lagere GGL (Gemiddelde Gewogen Leeftijd) van de 
medewerkers dan het landelijk gemiddelde. Uitgaande van de GGL en de 
teldatum in 2021, gaat het om ongeveer € 154.000 op SSBB-niveau.  

Maatregelen:
We hebben dit bedrag in de begroting van 2022 verwerkt.

Huisvesting en onderhoud (middelmatig risico) 

Sectorbreed is sprake van een tekort op de materiële bekostiging. Dit gaat ten 
koste van personele inzet. 
Met betrekking tot huisvesting zijn we in grote mate afhankelijk van de 
gemeenten. We ervaren dat sommige gemeenten kampen met een tekort 
aan financiële middelen. Niet alle ambities zijn financieel gedekt. Een aantal 
gemeenten vraagt om cofinanciering. De onderhandelingen daarover lopen niet 
altijd even makkelijk. 
Drie van de vijf gebouwen zijn ouder dan 40 jaar. Het onderhoud is een 
verantwoordelijkheid van de scholen zelf. Opheusden wordt gerenoveerd en 
Randwijk en Lienden staan op de nominatie om gerenoveerd te worden of om 
nieuwbouw te plegen. 
Soms hebben we zelf ook extra wensen. Denk aan de inrichting van het plein, 
het verbeteren van het gebouw of de onderwijskundige optimalisatie van het 
gebouw. 
Voor de nieuwbouw of renovatie voor onze school in Lienden reserveren we € 
250.000. Onder voorwaarden betalen we mee (zie hoofdstuk 3.6).

In 2030 moeten alle gebouwen energiezuinig zijn en het is niet altijd duidelijk 
wie dat gaat betalen. De markt is overspannen en de prijzen rijzen de pan uit. 
De norm dekt niet altijd de werkelijke kosten. Niet iedere gemeente gaat hier 
op dezelfde manier mee om. De wetgeving geeft aan dat de besturen en de 
gemeenten daar samen uit moeten komen. Risico: van € 10.000 tot enkele 
tonnen per school afhankelijk van de maatregelen die nodig zijn. 
Tot op heden hebben we de voorzieningen groot onderhoud genivelleerd. 
We hebben het totaalbedrag uitgesmeerd over de gehele looptijd én over 
de vijf scholen. Het onderhoud per leerling is dus op iedere school gelijk. Het 
kind kan er tenslotte niets aan doen dat het op een school zit waar significant 
meer geld voor onderhoud nodig is. De overheid verplicht ons per 2023 te 
werken met de zogenaamde componentenmethode. Dat betekent dat we per 
onderhoudscomponent voldoende geld in de voorziening moeten hebben. 
Uitsmeren en middelen is dan niet meer aan de orde. De consequentie is 
dat er significant meer middelen vanuit de reserve naar de voorziening groot 
onderhoud moeten. Een voorzichtige inschatting is dat het om ongeveer € 
540.000 gaat.

Maatregelen:
In de integrale huisvestingsplannen van de besturen en de gemeenten zijn goede 
afspraken gemaakt over verduurzaming, renovatie, nieuwbouw en mogelijke 
cofinanciering. Dat geeft duidelijkheid voor alle partijen op korte en lange termijn. 
Waar mogelijk verduurzamen we de scholen met behulp van subsidies. Dat geldt 
ook voor het aanbrengen van mechanische ventilatie. 
In 2022 worden de nieuwe MJOP-en opgesteld. Dan is het onderhoud voor de 
lange termijn volgens de componentenmethode gedekt. We zullen in 2022 vanuit 
de overmatige reserve eenmalig een extra dotatie moeten doen ten gunste van de 
voorziening groot onderhoud. We hebben dit bedrag geschat op € 540.000. 
Indien wenselijk en nodig sparen we voor uitgaven die voor rekening van het bestuur 
komen. 
Alle ruimtes waarin wordt gewerkt en/of lesgegeven, zijn voorzien van een CO2-
meter. De planning is dat al onze gebouwen in 2030 verduurzaamd zijn en voldoen 
aan de geldende normen voor verduurzaming en frisse scholen. De benodigde 
middelen worden betaald vanuit de voorziening groot onderhoud en/of de 
overmatige reserve. 
De planning is als volgt: 
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Verduurzaming, 
uitbreiding, 
renovatie of 
nieuwbouw

Eigen bijdrage Opmerking

Meteren 2022 € 30.000 10% van het totaal

Lienden 2027 € 250.000 Verbetering gebouw en 
onderwijskundige wensen

Kesteren 2025 € 30.000 Verbetering gebouw en 
onderwijskundige wensen

Opheusden 2022 € 373.000 Exploitatievoordeel onder-
houd en energie

Randwijk 2030 € 30.000 Verbetering gebouw en 
onderwijskundige wensen

Krimp en de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen (laag risico) 

Concurrentie gaat ook het onderwijs niet voorbij en wordt zelfs vanuit de 
overheid gestimuleerd. Denk bijvoorbeeld aan het predicaat ‘excellente 
school’ en de vergelijkingssite ‘Scholen op de Kaart’. We zijn van mening dat 
een gezonde concurrentie kwaliteit kan opleveren. We merken steeds vaker 
dat ouders – nu meer dan jaren geleden – ‘shoppen’ met hun kinderen. Er zijn 
allerlei redenen waarom ouders wisselen van school: een onderwijsconcept, 
identiteit, het schoolgebouw, specialisatie van een school (bijvoorbeeld sterk in 
Engels of hoogbegaafdheid), PR, goede naam, schoolgrootte, combiklassen, 
etc. Een vervelend incident op een school kan onverwachts leerlingen kosten of 
opleveren. Iedere leerling die vertrekt staat gelijk aan een inkomstenderving van 
ongeveer € 6.000. We hebben op dit gebied niet altijd alle factoren zelf in de 
hand, denk aan huisvesting of incidenten. 
Deze nieuwe wet biedt vanaf 1 juni 2021 meer ruimte voor het stichten van 
nieuwe scholen. De wet kan voor De Wegwijzer in Kesteren gevolgen hebben. 
Per 1 augustus 2021 is er een tweede reformatorische school (dependance van 
de Sébaschool in Ochten) gestart in Kesteren met dezelfde denominatie als 
die van De Wegwijzer. We kunnen nu nog niet overzien wat de gevolgen voor 
de school in Kesteren op lange termijn precies zijn. We schatten op termijn 
een leerlingendaling in, maar om hoeveel leerlingen het gaat, is erg onzeker. 
Daartegenover staat dat de prognoses uitgaan van groei omdat er in de kern 
Kesteren nog flink nieuwbouw wordt gepleegd.

Een mogelijke krimp in Kesteren vanwege een tweede reformatorische school 
kan ons evengoed de komende jaren flink geld kosten. We hebben voor deze 
ontwikkeling € 250.000 gereserveerd om mogelijke krimp geleidelijk op te 
vangen.

Maatregelen:
De prognoses laten zien dat we op bestuursniveau minimaal gelijk blijven of zelfs 
licht groeien. Op schoolniveau zijn er echter wel scholen die krimpen. Die krimp 
kunnen we in de meerjarenbegroting opvangen door de overmatige reserve in te 
zetten of door natuurlijk verloop van personeel. 
Met behulp van een externe deskundige is er een risicoscan gemaakt. Daaruit blijkt 
dat het risico dat het aantal leerlingen op De Wegwijzer significant zal gaan dalen, 
laag is. In 2025 weten we meer en kunnen we gericht gaan uitbreiden.   

Private middelen (laag risico) 

Een significant deel van de geconsolideerde reserve bestaat uit private 
middelen. Denk aan ouderbijdragen, collectegelden, giften, opbrengsten van 
markten, zending, e.d. Deze middelen zijn bestemd voor uitgaven die we niet 
via de lumpsum vergoed krijgen. Het gaat om € 100.223,00 op 31-12-2021. 
Overigens worden de private middelen niet meegenomen in het berekenen van 
het weerstandsvermogen.

Maatregelen:
In de jaarrekening worden de private middelen per school en per post geboekt. De 
bedragen worden als een bestemmingsreserve opgenomen in de balans.

Instroomgroep, extra groep en groeitelling (middelmatig risico) 

De begroting wordt in november opgesteld, terwijl de meeste leerlingen in 
februari worden aangemeld. De formatie wordt ongeveer in april vastgesteld. 
Dat kan dus betekenen dat we een instroomgroep of een extra groep moeten 
vormen waar we bij het opstellen van de begroting geen rekening mee hebben 
gehouden. 
De groeitelling wordt op stichtingsniveau berekend. Als de groei op 
stichtingsniveau niet hoger is dan een bepaald percentage, kan dat forse 
gevolgen hebben voor de inkomsten. 
We gaan hier pragmatisch mee om. Als blijkt dat een instroomgroep nodig en 
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wenselijk is, gaan we dit gewoon doen. 

Maatregelen:
Door de overmatige reserve in te zetten kunnen we een extra kleutergroep formeren. 
Door overbenoemingen kunnen we lopende het schooljaar een extra groep vormen 
of uitval opvangen als dat nodig is. 
Niet zelden kunnen we de instroomgroep bemensen door een (betaalde) LIO-
stagiaire. 

ICT en cybercriminaliteit (laag risico)

Zoals eerder in dit verslag al benoemd werd, kunnen ICT- en cybercriminaliteit 
behoorlijke onverwachte kosten met zich meebrengen. Het risico hiervan 
is lastig in te schatten, maar claims en boetes die inmiddels zijn opgelegd, 
varieerden van enkele tienduizenden euro’s tot tonnen. 
Deze ontwikkelingen en risico’s gaan onze expertise vaak te boven. 
Er wordt veel thuisgewerkt op verschillende devices en het aantal webbased 
programma’s neemt toe. Denk aan de email en ParnasSys. Dat brengt ook de 
nodige risico’s met zich mee. We maken dus veel werk van bewustwording 
onder ons personeel en proberen de risico’s zoveel mogelijk te beperken. De 
systeembeheerder en de FG (Functionaris Gegevensbescherming) denken 
mee over de beveiliging van de systemen en het voorkomen van datalekken. 
Afhankelijk van de oorzaak en aansprakelijkheid worden deze kosten gedekt 
door de verzekering. 
De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in ICT. Denk aan de cloud, 
Snappet, touchscreens en het werken met Chromebooks. Die kostbare 
ontwikkelingen gaan vaak sneller dan de vergoedingen die er vanuit de overheid 
tegenover staan. Ook moeten we hardware soms sneller afschrijven omdat de 
afschrijvingstermijnen te lang blijken te zijn of de ontwikkelingen ons inhalen. 
Met enige regelmaat gaat hardware ook binnen de afschrijvingstermijn stuk. 
De afgelopen 20 jaar heeft het onderwijs op ICT-gebied achter de feiten 
aan gelopen, maar we zijn nu bezig met een flinke inhaalslag. De ICT-kosten 
liepen daardoor de afgelopen jaren behoorlijk op. Maar bijna iedereen is ervan 
overtuigd dat de nieuwe technologie kansen biedt én dat we op die manier de 
nieuwe generatie voorbereiden op een meer en meer digitale toekomst. Maar 
de vraag is wel hoe we dat precies vorm gaan geven en wat dit gaat kosten. 
Krijgt iedere leerling straks een device in plaats van een boek en schrift? 

Maatregelen:
We maken onze werknemers bewust van de gevaren. Alle werknemers moeten 
werken met een tweede autorisatie. Onze ICT-beheerder zorgt voor een goede 
beveiliging. 
Mocht er ondanks alle maatregelen toch iets gebeuren, dan zijn we goed verzekerd 
tegen de materiële en immateriële schade. 
Het breed gedragen ICT-beleidsplan geeft richting aan ons beleid. Kennisnet, APS 
IT-diensten en onze systeembeheerder denken mee en houden ons op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen. 

Subsidiebeleid (laag risico)

Als laatste willen we het wisselende en soms onvoorspelbare subsidiebeleid 
van de overheid noemen als lastige factor. Niet zelden worden er lopende 
het boekjaar flinke bedragen bijgeschreven. Denk bijvoorbeeld aan het 
herfstakkoord, het naar voren halen van de werkdrukgelden, de indexatie van 
de lonen en het NPO (Nationaal Programma Onderwijs). Deze bedragen zijn 
niet altijd en ook niet helemaal in hetzelfde boekjaar te besteden én ze zijn 
niet structureel. Als ze ook nog eens aan het einde van een boekjaar worden 
bijgeschreven, valt het niet mee om ze beleidsrijk te besteden in het volgende 
boekjaar. Op die manier kan de reserve onvoorzien oplopen zonder dat we 
er een structurele en beleidsrijke besteding voor hebben. We zijn blij met 
de extra middelen, maar tegelijk zien we uit naar een stabielere en heldere 
inkomensstroom die duidelijkheid geeft voor de korte én lange termijn.

Maatregelen:
Omdat we rust en stabiliteit willen in onze scholen, begroten we negatief als dat 
nodig en wenselijk is om dit doel te behalen. Zolang er sprake is van overmatige 
reserve is dit mogelijk. 
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4. Begroting



4. Begroting
4.1 Staat van baten en lasten en balans

4.1.1 Staat van baten en lasten SSBB

Realisatie 2020
x € 1.000

Realisatie 2021
x € 1.000

Begroting 2021
x € 1.000 Verschil

Baten

Rijksbijdragen 6.261 7.099 6.221 878

Overige overheidsbijdragen 17 19 10 9

Overige baten 74 79 71 8

Totaal baten 6.353 7.196 6.301 895

Lasten

Personele lasten 4.866 5.181 5.052 129

Afschrijvingen 208 239 206 32

Huisvestingslasten 312 325 331 -6

Leermiddelen 330 432 373 60

Overige instellingslasten 226 287 295 -8

Totaal lasten 5.942 6.464 6.257 208

Saldo baten en lasten 410 732 44 688

Saldo fin. baten en lasten 1 -3 - -3

Nettoresultaat 411 729 44 684
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4.1.2 Resultaat per locatie

Realisatie 
2020

Realisatie 
2021

Begroting 
2021 Verschil

Kesteren 83.131 258.914 65.541 193.373

Lienden 89.888 218.694 1.224 217.470

Meteren 46.954 80.062 12.046 68.016

Opheusden 154.723 94.563 -30.467 125.030

Randwijk 32.314 76.561 -3.984 80.545

Bovenschools 3.970 -0 - -0

Totaal 410.979 728.794 44.360 684.434

4.1.4  Samenvatting afwijkingen staat van baten 
en lasten

Verschil 
inkomsten

Verschil 
uitgaven Saldo

Indexatie personele bekostiging 141.000

Groeibekostiging 69.000

Nationaal Programma Onderwijs 313.000

Extra hulp voor de klas 150.000

Inhaal- en 
ondersteuningsprogramma corona 131.000

Passend Onderwijs 58.000

Subsidies studieverlof/
onderwijsachterstanden/ 
onderwijsassistenten

34.000

Personeel (o.a. cao-afspraken en 
extra inzet) 172.000

Premierestitutie GS-vitaal -104.000

Werving en bedrijfsgezondheidszorg 61.000

Desinvesteringen 33.000

Leermiddelen 60.000

Overige instellingslasten -10.000

Saldo 896.000 212.000 684.000
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4.2 Balans 2019-2021

ACTIVA Ultimo 2021
x € 1.000

Ultimo 2020
x € 1.000

Ultimo 2019
x € 1.000

Materiële vaste activa 920 937 1.085

Totaal vaste activa 920 937 1.085

Vorderingen 511 544 513

Liquide middelen 3.154 1.911 1.268

Totaal vlottende activa 3.665 2.455 1.781

Totaal activa 4.585 3.392 2.866

PASSIVA Ultimo 2021
x € 1.000

Ultimo 2020
x € 1.000

Ultimo 2019
x € 1.000

Algemene reserve 3.280 2.541 1.942

Bestemmingsreserves publiek - - 196

Bestemmingsreserves privaat 100 111 102

Eigen vermogen 3.381 2.652 2.241

Voorzieningen 279 127 87

Kortlopende schulden 925 613 538

Totaal passiva 4.585 3.392 2.866
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In 2021 is er voor € 249.500 geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is 
een bedrag van € 370.000. Er is in 2021 een bedrag van € 189.000 afgeschreven 
en € 78.000 gedesinvesteerd waardoor de boekwaarde van de activa is ge-
daald. Hiervan is € 33.000 ten laste gebracht van de exploitatie en € 44.000 ten 
laste van de voorzieningen. 
De desinvesteringen hebben te maken met:

   Nog niet afgeschreven meubilair dat om verschillende redenen niet meer 
gebruikt wordt.

   ICT-hardware (met name digitale borden en de wifi) die defect is gegaan 
voordat die is afgeschreven. 

   Kopieermachines die nog niet zijn afgeschreven, maar wel zijn vervangen 
vanwege te hoge reparatiekosten. 

   Activa die in de activalijst stonden, maar ook in de MJOP-en.

De voorzieningen zijn met € 152.000 gestegen. Aan de voorziening groot 
onderhoud is € 118.500 gedoteerd, € 133.500 ontvangen vanuit de gemeente 
Opheusden voor de eerder uitgevoerde renovatie en is ruim € 160.500 
onttrokken. 
Niet-geplande uitgaven:

   Zonnepalen Kesteren vanwege melding bij RVO (Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland) hoog energieverbruik (meer dan 50.000 kWh per 
jaar). 

   Vervroegd vervangen dak in Meteren vanwege het plaatsen van 
zonnepanelen. 

We volgen het meerjarenonderhoudsplan (MJOP), maar blijven wel kritisch 
kijken of het onderhoud wel nodig is of juist naar voren moet worden gehaald. 
Jaarlijks wordt de school geschouwd. Dan wordt bepaald welk onderhoud wordt 
uitgevoerd. 
Er is € 8.000 gedoteerd aan de voorziening jubileumuitkering (op basis van het 
personeelsbestand) en € 5.000 aan de voorziening duurzame inzetbaarheid. Activa Begroot Besteed Toelichting

Leermiddelen 105.000 29.500 Digitale methoden aangeschaft 
op basis van licenties i.p.v. 
papieren methoden, uitstel van 
aanschaf om diverse redenen.

Inventaris en 
apparatuur

175.000 130.000 Aanbesteding meubilair 
Meteren is gunstig uitgevallen 
en de begrote stelpost is niet 
aangesproken.

ICT 15.000 49.000 Eerdere vervanging van de wifi 
dan gepland, enkele digitale 
borden gingen stuk, aanschaf 
printers. 

Gebouwen en 
terreinen

75.000 41.000 Veel pleinonderhoud door 
achterban en vrijwilligers, 
uitstel vervanging omdat 
vervanging nog niet nodig is. 
Wel is 40.000 euro besteed aan 
zonnepanelen. 

Totaal 370.000 201.500

4.3 Ontwikkeling in meerjarig perspectief

4.3.1 Verloop leerlingaantallen
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2026 is rekening gehouden 
met de volgende verwachte leerlingaantallen in de komende jaren. 

Teldatum per 
 1 oktober 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Onderbouw totaal 541 548 568 559 566 564

Bovenbouw totaal 524 530 527 563 556 551

Totaal 1065 1078 1095 1122 1122 1115
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Het leerlingaantal is de afgelopen jaren op vrijwel iedere school gestegen. Ook 
op de langere termijn is dit de verwachte trend, met een stabilisatie rond 2023. 
Bovenstaande aantallen zijn gebaseerd op de prognoses van de gemeente en 
de gemiddelde instroom van de laatste vier jaren.  

De inzet is in 2021 gestegen ten opzichte van vorig jaar. Als gevolg van de extra 
beschikbaar gekomen subsidies is de formatie op alle scholen uitgebreid. Hier-
bij worden de scholen beperkt door het lerarentekort en/of door ruimtetekort. 
Daarom is de toename van de fte (fulltime-equivalent) met name veroorzaakt 
door het aannemen van extra ondersteunend personeel en personeel in oplei-
ding. 

Vanwege het leraren- en ruimtetekort is het voor ons niet mogelijk om binnen 
twee jaar de extra subsidies ook beleidsrijk te besteden aan het doel waar ze 
voor bestemd zijn. We smeren het dus uit over meerdere jaren. Dit heeft tot ge-
volg dat er na de periode van het Nationaal Programma Onderwijs (vanaf augus-
tus 2023) negatieve resultaten worden begroot.

4.3.2 Inzet FTE

Functiecategorie 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Directie 5,21 5,78 5,80 5,80 5,80 5,80

Leerkracht 53,61 54,00 58,69 59,01 59,87 59,87

Onderwijsondersteunend 
personeel 4,90 8,69 10,75 8,05 6,02 5,74

Schoonmaak 3,06 2,96 2,96 2,76 2,76 2,76

Vervanging eigen 
rekening 0,97 2,21 2,00 2,00 2,00 2,00

Totaal 67,76 73,65 80,20 77,61 76,44 76,16
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Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de 
komende 3 jaar. Er is de komende jaren geen sprake van 
aanzienlijke investeringen (investeringen die een aanzienlijke 
invloed hebben op de bedrijfsvoering of de vermogenspo-
sitie).
Onze doelstelling voor de komende jaren is een stabiele 
financiële situatie waarbij de extra beschikbaar gekomen 
middelen over de komende jaren wordt besteed. De reserve 
is momenteel nog ruim. Zoals omschreven in hoofdstuk drie 
verwachten we de komende jaren diverse uitgaven en wordt 
er gewerkt aan een bestedingsplan.
De begroting gaat in 2022 uit van een positief resultaat. Met 
name de middelen vanuit het Nationaal Programma Onder-
wijs zijn hier de aanleiding van. In de begroting is al rekening 
gehouden met de inhouding van de vordering OCW. 
Op langere termijn dalen de verwachte resultaten. De mid-
delen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs lopen af, 
maar de besteding wordt over een langere periode ver-
spreid. 

4.3.3 Begroting 2022-2024

Realisatie
2021 x € 1.000

Begroting
2022 x € 1.000

Begroting
2023 x € 1.000

Begroting
2024 x € 1.000

Baten

Rijksbijdragen 7.099 6.913 6.887 6.700

Overige overheidsbijdragen 19 8 8 8

Overige baten 79 101 64 52

Totaal baten 7.196 7.022 6.958 6.759

Lasten

Personele lasten 5.181 5.685 5.656 5.725

Afschrijvingen 239 216 219 209

Huisvestingslasten 325 355 365 365

Leermiddelen 432 371 371 371

Overige instellingslasten 287 282 294 282

Totaal lasten 6.464 6.908 6.904 6.951

Saldo baten en lasten 732 115 54 -192

Saldo fin. baten en lasten -3 - - -

Nettoresultaat 729 115 54 -192

59

Samen bouwen Jaarverslag 2021



De waarden vanaf 2022 zijn berekend op basis van een 
voorlopige inschatting ten tijde van de begroting in het 
najaar van 2021. Uiteraard kan de realiteit anders zijn. 

Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste 
activa de komende jaren redelijk stabiel blijven. Er is dan ook 
rekening gehouden met een vervanging van activa zodra 
deze afgeschreven zijn. De grootste investeringen in 2022 
hebben betrekking op nieuw meubilair in Opheusden. 

Door de huidige begrote resultaten zal het eigen vermogen 
zich overeenkomstig ontwikkelen. De voorziening groot 
onderhoud laat een wisselend verloop zien door de 
geplande onttrekkingen de komende jaren. In 2022 wordt 
een nieuw onderhoudsplan opgesteld waarbij rekening 
gehouden wordt met de nieuwe componentenmethode die 
vereist is.

4.3.4 Balans 2021-2024

ACTIVA Ultimo 2021
x € 1.000

Ultimo 2022
x € 1.000

Ultimo 2023
x € 1.000

Ultimo 2024
x € 1.000

Materiële vaste activa                 920             1.152             1.078             1.076 

Totaal vaste activa                920            1.152            1.078            1.076 

Vorderingen                 511                 259                 259                 259 

Liquide middelen             3.154             2.976             3.135             2.967 

Totaal vlottende activa            3.665            3.235            3.394            3.226 

Totaal activa             4.585             4.387             4.472             4.302 

PASSIVA Ultimo 2021
x € 1.000

Ultimo 2022
x € 1.000

Ultimo 2023
x € 1.000

Ultimo 2024
x € 1.000

Algemene reserve             3.280             3.492             3.547             3.355 

Best. reserve privaat                 100                 111                 111                 111 

Eigen vermogen            3.381            3.603            3.657            3.466 

Voorzieningen                 279                 190                 221                 242 

Kortlopende schulden                 925                 594                 594                 594 

Totaal passiva             4.585             4.387             4.472             4.302 
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Kengetal Norm 2020 2021 2022 2023 2024

Liquiditeit 2,00 4,00 3,96 5,45 5,71 5,43

Solvabiliteit 0,50 0,78 0,74 0,82 0,82 0,81

Rentabiliteit n.v.t. 6,47% 10,13% 1,63% 0,78% -2,83%

Huisvestingsratio <10% 5,27% 5,03% 4,77% 5,30% 5,27%

Weerstandsvermogen inspectie 5,00% 41,75% 46,98% 51,31% 52,56% 51,27%

Weerstandsvermogen 
(bestuursniveau) 6% 27,38% 34,66% 27,65% 29,61% 27,61%

Weerstandsvermogen 
(schoolniveau) 6% 27,05% 33,25% 26,05% 28,00% 25,96%

Publiek vermogen t.o.v. 
signaleringswaarde <1 1,91 2,29 2,05 2,17 2,07

De liquiditeit en de solvabiliteit voldoen ruim aan de gestelde adviesnormen. De 
school kan dus zowel op de korte als de lange termijn aan de verplichtingen 
voldoen.

De rentabiliteit kende de afgelopen twee jaar een positief verloop. Ook de 
komende twee jaar verwachten we een positief resultaat. Dit komt met name door 
de beschikbaar gekomen subsidies. De rentabiliteit is in een ideale situatie nul. Op 
langere termijn worden ter compensatie dan ook negatieve resultaten verwacht. 

De huisvestingsratio laat zien hoeveel publiek geld er ‘weglekt’ naar huisvesting. De 

maximale norm van 10% wordt niet overschreden. Onderdeel van deze ratio is ook 
de dotatie aan het groot onderhoud. 

Het minimale weerstandsvermogen wordt gebruikt om vermogen beschikbaar 
te houden voor het opvangen van financiële calamiteiten. De inspectie gebruikt 
een minimale norm van 5% om zwakke scholen in beeld te krijgen. Deze norm 
wordt berekend door het eigen vermogen te delen door de totale baten. Voor 
onze organisatie wordt een andere berekening van het weerstandsvermogen 
gehanteerd om de gewenste vermogenspositie te kunnen bepalen. Hierbij wordt 
het eigen vermogen verminderd met de aanwezige vaste activa en gedeeld 

4.4 Financiële positie

Kengetallen
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door de rijksbijdragen. Zoals in hoofdstuk 3 benoemd, is onze norm bepaald op 
6,1%. Zowel inclusief als exclusief private middelen is het weerstandsvermogen 
ruim voldoende. De scholen gaan een plan opstellen op welke wijze ze de 
bovenmatige reserves gaan besteden.

De signaleringswaarde is geïntroduceerd om mogelijk bovenmatig vermogen aan 
te tonen. Indien de waarde boven de 1 ligt kan dit duiden op het aanhouden van 
te veel vermogen. Er zijn echter diverse redenen waarom de SSBB hogere reserve 
aanhoudt. Zie hoofdstuk drie.  

4.5 Treasury 

In 2021 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in 
risicodragend kapitaal. Er zijn geen wijzigingen opgetreden ten opzichte 
van het voorgaande jaar. Zowel de publieke als de private middelen zijn niet 
ondergebracht in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden 
overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen 
liquiditeitsproblemen voorgedaan.

Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden 
letten wij op de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling 
beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’. Zo willen we een goed beheer van deze 
tegoeden zoveel mogelijk waarborgen. Hiervoor hebben wij een treasurystatuut 
opgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd over hoe we omgaan met deze 
regeling. Daarnaast is in dit statuut opgenomen wie welke verantwoordelijkheden 
op dit terrein heeft. Op hoofdlijnen staat in het treasurystatuut beschreven dat het 
beleid ten aanzien van beleggingen, leningen en derivaten met betrekking tot de 
publieke middelen zeer behoudend is. 
In 2021 is SSBB overgestapt op ‘Schatkistbankieren’. Zie voor meer informatie 
Schatkistbankieren.  

4.6 Allocatie middelen 

Het verdelen van de middelen onder de ressorterende scholen gaat als volgt: 
voor iedere zelfstandige BRIN (Basisregistratie Instellingen) wordt de verdeling 

aangehouden conform de beschikkingen van DUO. Als er bekostiging op 
bestuursniveau wordt ontvangen, dan wordt bekeken door welke entiteit dit 
recht is ontstaan. Als dit niet vast te stellen is, vindt verdeling plaats naar rato van 
de leerlingaantallen. Hierover heeft geen afzonderlijk besluit plaatsgevonden.

De bovenschoolse kostenplaats wordt financieel gevoed vanuit de scholen. De 
scholen dragen bij naar rato van de leerlingaantallen. Dat wil dus zeggen dat een 
grotere school nominaal meer bijdraagt, maar dat de relatieve lasten even zwaar 
zijn. Doordat de afdrachten van de scholen gelijk zijn aan de bovenschoolse 
lasten, is het resultaat van de bovenschoolse kostenplaats vrijwel nihil. De 
lasten die bovenschools worden verantwoord, bestaan uit personeelslasten 
(directie en ondersteuning) en overige instellingslasten. Laatstgenoemde heeft 
betrekking op managementondersteuning (financieel en juridisch), advies, 
personeelsbijeenkomsten en PR-uitgaven. Bovenschoolse kosten in 2021: € 152 
per leerling. 
Verder worden de onderhoudskosten genivelleerd. De onderhoudskosten zijn 
per leerling voor alle scholen hetzelfde: € 110 per leerling.

4.7 Onderwijsachterstandsmiddelen

vergroten. Een belangrijk onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid 
was de zogeheten ‘gewichtenregeling’. In deze regeling wordt op basis van het 
opleidingsniveau van de ouders het aantal gewichtenleerlingen op basisscholen 
vastgesteld. Het aantal gewichtenleerlingen wordt vervolgens gebruikt om de 
onderwijsachterstandsmiddelen over basisscholen en gemeenten te verdelen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft 
besloten om het beleid te herzien en gebruik te maken van een 
onderwijsachterstandenindicator die het heeft laten ontwikkelen door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met de indicator berekent het CBS 
het risico op een onderwijsachterstand per kind op basis van meerdere 
omgevingskenmerken die vanuit bestaande registraties beschikbaar 
zijn. De risico’s worden vervolgens per school en gemeente opgeteld tot 
achterstandsscores aan de hand van formules die door OCW zijn opgesteld. Op 
basis van deze berekening heeft SSBB voor onze locatie in Lienden € 4.177,00 
ontvangen. 
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4.8 Verantwoording subsidies

Subsidiebedrag Bestemd voor 
locatie Verantwoording

€ 15.000,00
Kesteren, 
Opheusden en 
Randwijk

Onderwijsassistenten worden opgeleid tot leerkracht. 

€ 18.555,00 Opheusden en 
Kesteren Studieverlof leerkrachten die een master- of hbo-opleiding volgen.

€ 12.092,80 Kesteren Besteed aan de vergoeding van de masteropleiding en de vervanging van de leerkrachten die een Master hebben gevolgd.

€ 313.000 SSBB NPO. Deels besteed aan extra ondersteuning en het onderwijsleerpakket n.a.v. de schoolscans, deels toegevoegd aan de 
algemene reserves. 

€ 150.000  SSBB
Regiosubsidie ‘Extra hulp voor de klas’. Besteed aan extra handen in de klas d.m.v. sociale vaardigheidstrainingen, 
opleiding leerkrachten en onderwijsassistenten, deelname aan project ‘Endanbenjeleraar’, werving en selectie, en docent 
bewegingsonderwijs. 

€ 123.000 SSBB
Inhaal- en ondersteuningsprogramma. Besteed aan extra ondersteuning voor de 10% van alle leerlingen die aantoonbaar 
achterstand hebben opgelopen vanwege de lockdowns. De middelen zijn ingezet voor onderwijs buiten het reguliere 
onderwijsprogramma om. Dit hebben we met zowel interne als externe onderwijsdeskundigen gedaan. 
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