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1. Voorwoord 

Voor u ligt de meerjarenbegroting 2021-2025. Bij de uitwerking van deze meerjarenbegroting 

sluiten we als bestuur aan op de uitgangspunten vanuit “het nieuwe hart” (2019) en het 

bestuursplan 2020.  

 

Dit is inmiddels de derde meerjarenbegroting na de fusie en in de volgende begrotingsjaren groeien 

we samen verder door naar een nieuwe cultuur, zoals die is verwoord in ‘het nieuwe hart’.  De 

organisatie staat en zij  is in structuur goed neergezet. We verdiepen ons in de komende periode in 

ontwikkelingsgericht onderwijs en het leiderschap dat dat vraagt. In ons compacte bestuursplan 

geven we richting aan onze organisatie op basis van 6 strategische doelstellingen. Daarmee zullen 

we de kwaliteit van het onderwijs in onze Avesscholen verder verstevigen en  verdiepen. In de 

volgende hoofdstukken wordt de toelichting uitgewerkt langs de zes strategische doelen.  

 

We starten deze meerjarenbestuursbegroting in hoofdstuk 2 met onze missie en visie en met het 

organogram van Aves.  

Daarna volgt er in hoofdstuk 3 een samenvatting van de meerjarenbegroting in cijfers zoals de 

meerjarenexploitatie, de inzet van personeel en een meerjarenoverzicht van de kengetallen.  

Bij de opstelling van deze meerjarenbegroting geven we in hoofdstuk 3 ook  de relatie aan tussen de 

signaleringswaarde zoals die voor Aves geldt en de feitelijke stand van de reserves van Aves; óók in 

meerjarig perspectief.  

In hoofdstuk 4 wordt per strategisch doel uitgewerkt welke inhoudelijke keuzes met de daarbij 

behorende financiële consequenties op hoofdlijnen zijn voorzien voor de komende 4 jaar. 

In hoofdstuk 5 treft u de Risico- en continuïteitsparagraaf aan.  

We sluiten deze meerjarenbegroting 2021-2025 af met de uitwerking van de schoolformatie-

plannen in hoofdstuk 6 in de ‘Bijlage Schoolformatieplannen’.  

 

We hebben er alle vertrouwen in dat we samen met onze medewerkers, ouders en leerlingen onze 

ambities op basis van deze meerjarenbegroting met lef en passie kunnen waarmaken. Samen 

vormen we een team waarbinnen je de ruimte hebt om je plek te vinden en te vormen; jouw plek bij 

ons! 

 

college van bestuur Aves, 

Kristiaan Strijker, 

Jos Timmermans  
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2. Missie en visie 

In samenspraak met de interne stakeholders is de volgende missie opgesteld voor Aves: 

 

Aves biedt betekenisvol en toekomstgericht onderwijs en is een betrouwbare partner in de opvoeding. 

 

Aves wordt aangestuurd vanuit onze visie: 

In elk dorp en elke stad in haar werkgebied garandeert Aves de aanwezigheid van een basisschool. Haar 

scholen zijn een afspiegeling van de gemeenschap en de omgeving. Vooral als het gaat om denominaties. 

Waar mogelijk maakt de school deel uit van een integraal kindcentrum.  

Aves zet de kinderen voorop! Ze wil het basisonderwijs innoveren, ontwikkelen en behouden. Aves maakt 

werk van onderwijs en opvoeding. Kwalitatief, waarde(n)vol en grensverleggend. 
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Aves werkt vanuit het principe van de gekantelde organisatie. Hiervoor is in 2019 dit organogram 

opgesteld:   
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3. Samenvatting in cijfers 

3.1 Meerjarenexploitatie 2021-2025 

In de voorgaande jaren heeft de gefuseerde organisatie de volgende resultaten behaald. 

 

Exploitatie 2016 2017 2018 2019 

Resultaten 1.773.079 1.533.121 232.969 1.152.835 

 

Dit heeft geleid tot het op peil blijven van de reserves en een verdere vermogensopbouw van de 

stichting. 

  

3.2 Signaleringswaarde en bestedingsplan 2021 

Vanaf 2020 hanteert het ministerie van OC&W signaleringswaarden voor bovenmatig eigen 

vermogen van schoolbesturen. Voor het ministerie is een eigen vermogen boven de 

signaleringswaarde het startpunt voor een gesprek. Het kan plausibel zijn voor een schoolbestuur 

om -onderbouwd – een hoger eigen vermogen te hebben dan de signaleringswaarde aangeeft.  

Daarnaast is een schoolbestuur ook verplicht om een bestedingsplan op te stellen als zij een 

vermogen heeft boven de signaleringswaarde. Geredeneerd vanuit deze signaleringswaarde heeft 

Aves bovenmatige reserves. Het cvb onderkent dit en stuurt hier vanaf de start van de organisatie 

in 2019 al op. Het cvb heeft in deze meerjarenbegroting tevens een bestedingsplan opgenomen. 

Het bestedingsplan is te lezen in hoofdstuk 3.3.  

Door het bestedingsplan integraal op te nemen in de meerjarenbegroting is het daarmee tevens ook 

een bespreekpunt met de rvt en gmr alvorens de meerjarenbegroting vast te stellen. 

 

3.3 Bestedingsplan 2021 

In de volgende tabel met kengetallen is te zien wat voor Aves de verhouding is tussen de 

signaleringswaarde en het eigen vermogen, uitgaande van gegevens uit de jaarrekening 2019. 
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Financiële kengetallen signaleringswaarde 2019 

Solvabiliteit (excl. voorzieningen) 25% 72,99% 

Solvabiliteit 2 (incl. voorzieningen) < 30% 83,13% 

Liquiditeit: Current Ratio 1,5 % tot 2,0% 1,99% 

Liquiditeit: Cash Ratio 0,2% tot 0,5 % 1,31% 

Rentabiliteit 

 

-3,36% 

Weerstandsvermogen Ministerie 5% tot 20% 46,95% 

Weerstandsvermogen exclusief de 

Materiële Vaste Activa 

5% tot 20% 17,11% 

   

Signaleringswaarde Eigen 

Vermogen (EV) 

 

€             10.242.222 

EV -/- signaleringswaarde EV met publieke 

bestemmingsreserve 

  €                6.748.406  

 

zonder publieke 

bestemmingsreserve 

  €                5.297.903  

 

Aves heeft in de afgelopen periode met beleid gewerkt aan een stevige vermogenspositie. Dat geeft 

ook de gelegenheid om in de komende jaren extra te investeren in de kwaliteit van ons onderwijs en 

in ons personeel. Daarom wordt in de komende meerjarenbegroting ingezet op het uitwerken van 

een nieuwe gezamenlijke cultuur, op een verdere modernisering van het onderwijs, in de 

schoolgebouwen en op de inzet van ruim voldoende personeel in de scholen. Dát is tevens ons 

bestedingsplan 2021. 

 

Ondanks het feit dat Aves boven de signaleringswaarde uitkomt, kunnen we constateren dat zowel 

SCPO als Aves in de afgelopen 10 jaar geïnvesteerd hebben in het upgraden van de  

schoolgebouwen, het inrichten van een professionele ict-infrastructuur en in de investering van 

duurzame aanpassingen van schoolgebouwen waar dat verantwoord en verstandig was in verband 

met ligging en vandalisme-gevoeligheid (zonnepanelen). 

 

Een deel van het eigen vermogen wordt gevormd door de - per school geoormerkte - algemene 

reserves. Voor het cvb betekent dit dat directeuren van scholen met bovenmatige reserves ook 

wordt gevraagd om die reserves in de komende jaren gericht in te zetten door in onderwijs te 

investeren. Als richtlijn houdt het cvb aan dat er een evenwicht moet zijn in de omvang van de 

materiële vaste activa van de school en de omvang van de algemene reserve van die school. 
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Datzelfde zal het bestuur ook doen voor het eigen vermogen op stichtingsniveau, waarbij er een 

onderbouwing in de continuïteits-en risicoparagraaf wordt gegeven voor het aanhouden van een 

reserve voor risico’s.  

  

Gezien de verhouding van de signaleringswaarde en het eigen vermogen zijn we in de gelegenheid 

om daarom in de komende jaren met een negatief exploitatieresultaat te werken.  

 

 

  

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Rijksbijdragen  32.504.585  34.141.553 33.623.119 33.506.262 33.478.786 33.300.282 

Ov. overh.bijdr.  113.819  105.838 93.338 83.338 73.338 43.338 

Overige baten  355.697  363.833 326.375 303.914 304.125 304.125 

Subtotaal baten 32.974.102  34.611.224 34.042.831 33.893.541 33.856.249 33.647.745 

Personeelslasten 27.228.044  29.506.963 28.105.550 27.987.046 27.897.683 27.677.833 

Afschrijvingen  1.347.031  1.557.806 1.602.190 1.543.047 1.496.643 1.517.484 

Huisv.lasten  2.211.629  2.148.439 2.127.738 2.116.124 2.116.073 2.112.963 

Overige lasten  2.949.841  2.857.533 2.851.910 2.829.249 2.821.774 2.812.905 

Subtotaal lasten 33.736.545  36.070.741 34.687.388 34.475.466 34.332.173 34.121.186 

Financiële baten 100.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 

Resultaat  -662.443  -1.404.517 -589.556 -526.925 -420.924 -418.440 
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3.4 Meerjarenbalans 

In de onderstaande tabel is de meerjarenbalans weergegeven. Deze is gebaseerd op periode 9 van 

2020. 

 

Balansprognose 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Activa       

materiële vaste activa 8.879.682 10.245.661 9.835.518 8.882.687 8.578.357 8.118.419 

financiële vaste 

activa 4.481.560 4.481.560 4.481.560 4.481.560 4.481.560 4.481.560 

Totaal vaste activa 13.361.242 14.727.221 14.317.078 13.364.247 13.059.917 12.599.979 

vorderingen 2.432.346 2.567.689 2.523.890 2.509.235 2.501.981 2.485.279 

liquide middelen 6.425.000 4.468.706 4.054.108 4.468.583 4.727.855 4.312.840 

Totaal vlottende 

middelen 8.857.346 7.036.395 6.577.998 6.977.818 7.229.836 6.798.119 

Totaal activa 22.218.588 21.763.616 20.895.076 20.342.065 20.289.753 19.398.098 

 

Passiva       

algemene reserve 14.499.110 13.124.845 12.566.749 12.070.896 11.681.038 11.293.944 

bestemmingsreserve 

publiek 1.450.500 1.450.500 1.450.500 1.450.500 1.450.500 1.450.500 

bestemmingsreserve 

privaat 1.183.196 1.152.944 1.121.484 1.090.412 1.059.346 1.028.000 

Totaal eigen 

vermogen 17.132.806 15.728.289 15.138.733 14.611.808 14.190.884 13.772.444 

voorzieningen 2.138.280 2.239.448 2.078.563 2.078.758 2.465.479 2.011.163 

langlopende 

schulden 13.599 13.599 13.599 13.599 13.599 13.599 

kortlopende 

schulden 2.933.903 3.782.280 3.664.182 3.637.901 3.619.792 3.600.894 

Totaal overige 

passiva 5.085.782 6.036.327 5.756.344 5.730.258 6.098.870 5.625.656 

Totaal passiva 22.218.588 21.763.616 20.895.076 20.342.065 20.289.753 19.398.098 

 

De materiële vaste activa zal stijgen in 2021 als gevolg van de geplande investeringen. 
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De daling van de liquide middelen in 2021 is tevens een gevolg van de geplande investeringen. 

De mutaties op de algemene reserve en op de bestemmingsreserve privaat zijn het gevolg van de 

verwachte resultaten over de komende boekjaren. 

 

In onderstaande tabel is de begrote omvang van de exploitatieresultaten te zien en de verhouding 

daarvan tussen de scholen en bovenschools (Aves Algemeen).   

 

Resultaten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Scholen  286.811  -513.528 -308.528 9.859 108.292 -1.151 

Aves Algemeen -949.254 -890.989 -281.028 -536.784 -529.216 -417.289 

Totaal resultaat -662.443 -1.404.517 -589.556 -526.925 -420.924 -418.440 

 

3.5 Kengetallen 

Deze meerjarenbegroting en meerjarenbalans leidt tot de volgende kengetallen. 

 

 grens 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Liquiditeit (VA/KS) 1,5% - 2,0% 3,02 1,86 1,80 1,92 2,00 1,89 

Solvabiliteit 

(EV+VZ/TV) 

< 30% 86,73% 82,56% 82,40% 82,05% 82,09% 81,37% 

Rentabiliteit (RES/TB) 3- jarig < 0% 

2-jarig < -

0,05% 

1-jarig < -

0.10% 

-3,01% -4,06% -1,73% -1,55% -1,24% -1,24% 

Weerstandsvermogen         

(EV-MVA/TB) 

5% -20% 23,88% 15,84% 15,58% 16,90% 16,58% 16,80% 

 

Alle kengetallen blijven langjarig binnen de huidige signaleringsgrenzen van het ministerie. Hoewel 

er in 2021 en 2022 een daling zichtbaar is van de kengetallen, laten de jaren erna een stabilisering 

zien ondanks een negatief begroot resultaat. 

Aves zal ook ná 2021 laten zien hoe toegewerkt zal worden naar een “nieuw normaal” oftewel 

gestuurd gewerkt kan worden naar kengetallen die dichterbij de signaleringsgrenzen liggen. Er is 

zicht op de te beïnvloeden onderdelen van de kengetallen én de onderlinge verhouding van deze 

onderdelen. Daarbij is Aves “in-control”, waardoor aan de voorwaarden wordt voldaan om dit 

gecontroleerd te laten plaatsvinden.  
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4. Strategisch doel 1 

Kinderen in de scholen worden samen met de ouders zoveel mogelijk 

ondersteund bij de (denominatieve) identiteitsontwikkeling.  

De drie identiteitsbegeleiders ondersteunen de schoolteams op een aantal momenten per jaar. De 

adviseur identiteit voor het college van bestuur stemt af met het college van bestuur en faciliteert 

de identiteitscommissie; met hen bespreekt zij actuele ontwikkelingen en bijbehorende adviezen 

voor het cvb. De identiteitsadviseurs stemmen ook gezamenlijk hun aanpak binnen de scholen af en 

zij zoeken verbinding op gezamenlijke thema’s zodat er een heldere lijn wordt gevolgd en herkend 

binnen de stichting. In 2020 hebben de identiteitsbegeleiders mede de discussie rondom het 

transformeren van Zwarte Piet op alle Avesscholen ondersteund. Het cvb werkt hierbij samen op 

met de drie gemeenten waarin onze scholen liggen. Aves pakt op die manier ook haar 

maatschappelijke opdracht vanuit identiteit heel breed op. Racisme, kansenongelijkheid en 

uitsluiting zijn voor ons serieuze onderwerpen om aan te snijden; óók in de samenleving, direct om 

onze scholen heen. In de volgende tabel is te zien hoeveel we jaarlijks binnen onze begroting 

besteden aan identiteitsbegeleiding:    

 

 2021    2022 2023 2024 2025 

Identiteitsbegeleiding 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 
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5. Strategisch doel 2 

Ontwikkelbehoeften van de kinderen zijn richtinggevend voor de organisatie 

van het onderwijs.  

Door de gemeenschappelijke uitspraken over het toewerken naar gepersonaliseerd leren binnen 

Avesscholen is het aansluiten bij de ontwikkelbehoeften van kinderen een steeds terugkerend 

thema. Ook binnen deze meerjarenbegroting is te zien dat er in de komende periode nog fors wordt 

geïnvesteerd in materialen, methodes en ict-leermiddelen die bijdragen aan het tegemoet komen 

van leerbehoeften bij kinderen. Er wordt in steeds meer scholen gewerkt met kindportfolio’s in 

plaats van met rapporten, en we zien de ouder-kindgesprekken ingevoerd worden in plaats van de 

voormalige rapportgesprekken. In de volgende tabel is te zien hoeveel er binnen de scholen en de 

stichting wordt geïnvesteerd in ict, inventaris, onderwijsmethoden (OLP), het technisch onderhoud 

en verbouwingen. 

In hoog tempo verschuiven de kosten van investering- en afschrijving voor papieren methodes naar 

licentiekosten voor ict-applicaties die jaarlijks per leerling betaald moeten worden. Ook hier geldt 

weer dat digitalisering van het werk niet ‘één op één’ leidt tot kostenbesparing. Methodenmakers 

hanteren enkel een ander verdienmodel. 

De investeringen in ict zijn in de afgelopen jaren snel opgelopen. In deze meerjarenbegroting valt bij 

ict de jaren 2022 en  2024 op waarin de tablets van de medewerkers in delen vervangen zullen 

worden. 

De investering in inventaris laat in 2020 een forse inzet zien en in de jaren daarna lijkt er minder op 

dit gebied geïnvesteerd te worden in de scholen.  

Onder de noemer ‘Verbouwing’ staan hier de kosten opgenomen voor de uitbreiding van het 

kantoor aan de Jasmijnstraat in 2021. We verwachten dat de verbouwing rond de herfstvakantie 

van 2021 gereed zal zijn. De opgenomen € 70.000,- in 2022 betreft de verbouwkosten voor een 

extra lokaal en pleinuitbreiding voor de Dr. Schaepmanschool.  

Bij inventaris betreft dit o.a. vervanging van meubilair en inrichting van scholen. Voor 2021 staat 

hier bijvoorbeeld € 300.000,- bij de Albert Schweitzerschool gepland voor investeringen na 

afronding van de verbouwing van die school. Het betreft hier investeringen die doorgeschoven zijn 

van 2020 naar 2021. 

De onttrekkingen uit de voorziening onderhoud zijn gerelateerd aan de afspraken in de drie 

gemeenten t.a.v. het geplande buitenonderhoud van de scholen. 
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Investeringen 2021 2022 2023 2024 2025 

Ict 442.175 694.401 408.929 964.276 447.500 

Inventaris 776.923 63.350 34.000 20.250 33.835 

OLP 367.155 122.056 97.900 144.000 141.874 

Binnen onderhoud 451.532 242.241 49.386 63.787 434.338 

Verbouwing 886.000 70.000    

Totaal 2.923.785 1.192.048 590.215 1.192.313 1.057.547 

 

In de voorziening onderhoud, hieronder, valt het jaar 2025 op, waarin investeringen in 

verbouwingen aan meerdere scholen tegelijkertijd staan gepland in afstemming met de gemeenten.  

 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Voorziening onderhoud 554.330 816.383 655.302 268.778 1.109.816 

 

5.1 Onderwijs 

Voor de komende periode zijn er enkele grotere trajecten gepland rondom onderwijs, 

personeelsbeleid en innovatie waarvoor externe expertise wordt ingehuurd. Het gaat hierbij om 

een ontwikkeling rondom het onderwerp onderwijs en innovatie, begeleid door een extern 

adviesbureau. Met behulp van een voortrekkersgroep van leraren, directeuren en adviseurs wordt 

een olievlekwerking beoogd die de onderzoekende houding en het ondernemerschap verder 

vergroot.  Deze beweging heeft de naam “de zwerm” meegekregen. 

 

5.2 Kwaliteitsbeleid 

De werkgroep kwaliteitsbeleid begeleidt de directeuren bij de verdere concretisering van 

kwaliteitsbeleid en kwaliteitsdenken binnen de stichting. In 2021 wordt er toegewerkt naar het 

formuleren van schooleigen doelen die nog beter zullen aansluiten bij het gedachtegoed uit het 

nieuwe hart. Op basis van de analyse van de onderwijsresultaten in 2020 zijn de directeuren en hun 

teams al aan de slag met verbetertrajecten, soms groot, soms klein. 

Het cvb en de directeuren hebben afgestemd om in 2021 ook helder te krijgen op welk moment de 

juiste interventies kunnen worden ingezet als de onderwijsresultaten aanleiding geven om teams 

vanuit het college van bestuur tussentijds extra te laten ondersteunen. Het bestuur wil hiermee 

pro-actief en adequaat sturen zodat teams op specifieke onderdelen weer snel “de weg naar boven” 

op kunnen pakken, als dit nodig is.      
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5.3 ict 

Binnen het werkgebied ict is er veel gerealiseerd in de afgelopen jaren. Bij de jaarwisseling 2021 

zullen alle scholen “in de cloud” werken waarbij de oude servers uit de school zijn verdwenen. Dat 

betekent dat alle leraren vanaf dat moment op alle plaatsen waar internet beschikbaar is, bij hun 

werkdocumenten kunnen komen. In het afgelopen jaar hebben we tijdens het thuiswerken aan den 

lijve ondervonden hoe belangrijk dat is. We prijzen ons gelukkig dat we binnen Aves de ict-structuur 

professioneel heel behoorlijk hadden klaarstaan toen we geconfronteerd werden met de lock-down 

in maart 2020. Met het afscheid nemen van de schoolservers, wisselen we per 1 januari 2021 van 

ict-beheerder. De nieuwe contractafspraken en de aard van de dienstverlening sluit goed aan bij het 

gedachtegoed van Aves op het gebied van eigenaarschap en ict-vaardigheden van de medewerkers. 

In het kader van cybersecurity is met Microsoft een verwerkersovereenkomst afgesloten voor 

veilig beheer en ‘AVG-proof’ opslag van de documenten van medewerkers en leerlingen.  

In 2021 zal voor alle medewerkers twee factor authenticatie op hun account worden ingevoerd 

zoals dat in het IBP (Informatie-beveiliging en privacy)- beleid van Aves is beschreven. 

 

5.4 Techniek Onderwijs  

Aves participeert in het regionale project Sterk Techniek Onderwijs, waarin het primair onderwijs, 

VMBO-scholen en het bedrijfsleven in de Noordoostpolder en op Urk deelnemers zijn. Het project 

wordt tot 2023 gesubsidieerd door de landelijke overheid. Doelen van Aves binnen het project zijn 

het voorbereiden en enthousiasmeren van potentiële vmbo-leerlingen voor techniekonderwijs in 

het voortgezet onderwijs en om mee te werken aan een doorlopende leerlijn ‘Techniek van 

basisonderwijs tot en met het MBO’. 

Aves neemt met drie medewerkers deel aan een werkgroep hiervoor. De werkgroep richt zich op 

een goede afstemming tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in de regio op het 

gebied van techniekonderwijs. Zij ontwikkelt activiteiten voor een doorgaande leerlijn tussen PO 

en VO en zij richt zich op het organiseren van activiteiten die kinderen en hun ouders enthousiast 

maken voor een technisch beroep. Het gaat o.a. over de onderdelen maritieme-, agro- en smart-

techniek. In deze begroting zijn hier nog geen extra middelen voor noodzakelijk; anders dan tijd van 

de genoemde medewerkers. 
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6. Strategisch doel 3 

We zijn verantwoordelijk voor onderwijs en medeverantwoordelijk voor de 

opvoeding aan kinderen van 0-14 jaar.  

6.1 0-14 jaar 

In 2020 hebben we met ondersteuning van een extern adviesbureau beleid gemaakt voor de 

(door)ontwikkeling van kindcentra.  Hiermee is een basis gelegd van waaruit iedere school verder 

kan werken aan de doorgaande lijn in onderwijs en opvoeding van 0-14 jaar mét onze kindpartners.  

Het is onze ambitie om binnen het PO-VO verband stappen te zetten om samen de overgang tussen 

het basis- en voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. We willen daarmee de 

kansengelijkheid voor kinderen in onze scholen vergroten.  Een mooi voorbeeld van samenwerking 

met het Voortgezet Onderwijs is o.a. het Tienercollege, zoals in de volgende paragraaf uitgewerkt. 

 

6.2 Tienercollege 

Aves heeft samen met het Emelwerda college een interessant initiatief opgezet in het kader van het 

onderwijs aan 10-14-jarigen; het Tienercollege. In augustus 2021 start hiervoor het vierde 

schooljaar. Bij de aanvang is het traject mogelijk geworden door middel van landelijke subsidies 

onder de aanvoering van een ambitieuze projectleider uit de eigen organisatie. Inmiddels staat de 

structuur en wordt er dagelijks gewerkt en geleerd over de mogelijkheden en beperkingen van het 

Tienercollege. Het Tienercollege kent een eigen begroting en ”bedruipt zichzelf”. De “groep 7 en 

groep 8 leerlingen” van het Tienercollege staan ingeschreven op CBS de Koperwiek. Het cvb 

oriënteert zich met de stuurgroep Tienercollege voor de lange termijn op de positie van het 

Tienercollege. Leidraad daarbij is hoe het Tienercollege een brug kan slaan naar een meer soepele 

overgang van leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Het is interessant 

om in de komende jaren verder te verkennen hoe het initiatief Tienercollege van het Emelwerda 

college en Aves en X-tuur van het Zuyderzeecollege bij kunnen dragen aan een levendige 

uitwisseling van kennis en ervaring van PO- en VO-leraren.  Versterking van de samenwerking en 

inhoudelijke uitwisseling van de onderwijspartners in primair en voortgezet onderwijs in ons 

werkgebied zal voor het cvb  in de komende jaren een belangrijk onderwerp zijn. 
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Begroting Tienercollege 2021 2022 2023 2024 2025 

OCW 114.718 114.631 114.640 114.649 114.657 

Overige baten 100.000 80.000 65.000 65.000 65.000 

Totaal baten 214.718 194.631 179.640 179.649 1.657 

Salariskosten OP 182.717 161.550 161.550 161.550 161.550 

Salariskosten vervanging 718 631 640 649 657 

Afschrijvingskosten 1.100 1006 725 725 725 

Huur 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750 

Leermiddelen 2536 2.536 2.536 2.536 2.536 

Overige lasten 11.685 11.685    

Totaal lasten 215.507 191.157 179.201 179.211 179.218 

Resultaat 2.211 3.474 439 439 439 

 

 

6.3 Onderwijsexpertisecentrum 

In 2020 zijn er gesprekken opgestart voor een onderzoek naar clustering van expertise en 

gebouwen van verschillende partners die werken met kinderen met extra 

ondersteuningsbehoeften in Emmeloord. Aves ziet hier kansen voor synergie van verschillende 

kindpartners waar SBO de Klimboom onderdeel van uitmaakt. Wellicht ontstaan er kansen voor 

een Onderwijsexpertisecentrum dat centraal in Emmeloord gehuisvest kan worden. Het cvb van 

Aves zet zich graag voor dit initiatief in. 

 

Zoals  ook in het vorige hoofdstuk genoemd huurt Aves elk jaar extern advies in, veelal voor het 

ondersteunen van strategisch- en inhoudelijke onderwerpen. Voor 2021 en de komende jaren is 

daar € 150.000,- per jaar voor begroot. 

 

Een deel van deze kosten wordt ook aangewend voor het inwinnen van extern advies bij 

bouwtrajecten.    

 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Advieskosten 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 
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7. Strategisch doel 4 

Er is gemotiveerd, professioneel personeel dat gaat voor innovatie. 

7.1 Samen Opleiden & Professionaliseren 

Bij het ingaan van 2021 zijn de volgende projectgroepen actief op het vlak van personeelsbeleid:  

• Begeleiden en beoordelen nieuwe medewerkers 

• Samen Opleiden & professionaliseren 

• Gesprekkencyclus 

• Mobiliteit 

Deze projectengroepen bouwen in samenspraak met het directeurenberaad en de gmr voort op het 

gedachtegoed uit het nieuwe hart. Deze groepen hebben pilots opgezet in schooljaar 2020-2021 

voor nieuw beleid op basis van actuele inzichten over personeelsbeleid binnen het basisonderwijs.  

In 2021 zal er tevens een beknopt strategisch document met de visie op personeelsbeleid binnen 

Aves ontwikkeld worden. Dit document zal als een paraplu fungeren boven de HR-beleidsstukken 

van Aves.  

Aves zal na 11 jaar deelname aan het project Opleidingsscholen als voorzitter van het 

besturenoverleg voor het samenwerkingsverband Educatief Partnerschap Zwolle in 2021 het 

penvoerderschap overnemen van Leerplein 055. Op deze manier verdelen we als schoolbesturen 

de belasting van de werkzaamheden. De projectgroep Samen Opleiden & Professionaliseren 

(SO&P) heeft het cvb in 2020 geadviseerd om de beschikbare middelen in het kader van SO&P te 

verdelen over alle Avesscholen. Het cvb heeft dat advies overgenomen en vanaf schooljaar 2021-

2022  zullen de beschikbare middelen verdeeld worden over de 34 scholen. Hiermee heeft het 

directeurenberaad, na voorstellen van de projectgroep, ook geïnitieerd om alle scholen te laten 

doorontwikkelen tot opleidingsschool. Tot 2024 zijn er nog enigszins middelen beschikbaar, 

gekoppeld aan de (KPZ) studenten die onze scholen begeleiden. Dit zal ook resulteren in structurele 

scholing van mentoren en in het uitwerken van een cyclus voor het monitoren van de kwaliteit van 

de begeleiding. Landelijk is hier “peer review” als instrument voor bepaald door het ministerie. (Bij 

peer review laat je jezelf toetsen door vakgenoten). De opzet van deze aanpak is dat er in de 

toekomst door een goede ondersteuning en begeleiding van studenten en startende leraren 

(inductieperiode), landelijk veel minder zullen uitstromen dan voorheen het geval was (in 2017 

stroomde 8% van de startende leraren in het eerste jaar al uit, in de jaren daarvoor waren die 

getallen nog hoger). 
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7.2 Budget voor professionalisering 

Binnen Aves wordt er een ruim scholingsaanbod ingezet voor de professionalisering van de 

medewerkers. Aves kent een eigen Avesacademie waarin een gefundeerd scholingsaanbod voor 

alle medewerkers beschikbaar is. Het aanbod in de Avesacademie wordt hoog gewaardeerd. 

Daarnaast is er de mogelijkheid om teamscholing voor de schoolteams in te zetten. Door vanuit 

solidariteit de vragen en budgetten bovenschools te bundelen kan hier financieel voordeel behaald 

worden. Zo is het voor teams op kleinere scholen ook mogelijk om – anders te kostbare – trajecten 

in te kopen. De directeuren ontvangen jaarlijks binnen hun schoolexploitatie € 3.000,- voor 

professionalisering van de directie. Zij monitoren de inzet van deze middelen zelf en 

verantwoorden zich hierover aan het cvb.  

Hiernaast worden er bijeenkomsten georganiseerd die een scholingskarakter in zich hebben zoals 

de studiedag voor directeuren en IB-ers, de middagen van directieberaden en bijeenkomsten van 

IB-ers. Voor individuele scholingsvragen is er vanuit HRM in 2021 € 117.500,- beschikbaar. 

Al met al is er binnen Aves per medewerker nagenoeg het dubbele bedrag beschikbaar voor 

scholing in 2021 dan de € 500,- per medewerker die in de cao is opgenomen: 

 

Scholingskosten 2021 2022 2023 2024 2025 

Teams en Avesacademie 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 

Professionalisering directeuren 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 

Bijeenkomsten  54.400 54.400 54.400 54.400      54.400 

Individuele scholing 117.500 117.500 117.500 117.500 117.500 

Totaal  603.900 603.900 603.900 603.900 603.900 

 

7.3 Leeftijdsontwikkeling personeel 

Bij het opmaken van deze meerjarenbegroting heeft Aves 396 fte aan medewerkers in dienst.  

In de tabel hierna is te zien hoeveel fte aan medewerkers er in de leeftijdsgroepen vallen van 55 jaar 

en ouder op 1 augustus 2021. Deze tabel geeft stuurinformatie voor het college van bestuur als het 

gaat om werving van personeel. 
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Leeftijd per 1-8-2021 Aantal fte % van het aantal 

medewerkers 

55 4,0 1,0% 

56 5,4 1,4% 

57 11,9 3,0% 

58 5,7 1,4% 

59 4,5 1,1% 

60 3,7 0,9% 

61 11,2 2,8% 

62 9,2 2,3% 

63 7,1 1,8% 

64 5,2 1,3% 

65 5,1 1,3% 

66 4,2 1,1% 

67 0,0 0,0%  

 

Op basis van de ervaringsgegevens wordt er jaarlijks een budget van € 30.000,- opgenomen voor 

werving & selectie. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Werving & selectie 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

 

Om het natuurlijk verloop en het actuele lerarentekort het hoofd te bieden heeft het college van 

bestuur ook in 2020 nieuw beschikbare medewerkers een aanstelling aangeboden in de vorm van 

een flexcontract van meestal 0,6 fte. Deze groep medewerkers komt in de praktijk vrij vlot geheel of 

gedeeltelijk in reguliere formatie op scholen terecht. In de bovenstaande tabel is te zien hoeveel 

uitstroom in fte er in de komende jaren zal zijn in verband met pensionering. 
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De reguliere uitstroom in verband met pensionering maakt onderdeel uit van het natuurlijk verloop 

dat in alle lagen van de organisatie jaarlijks aan de orde is. Door vertrek naar elders, het aanvaarden 

van een andere betrekking of door deeltijdontslag door persoonlijke omstandigheden zoals 

bijvoorbeeld zwangerschap heeft onze organisatie jaarlijks te maken met meer dan 2,5% natuurlijk 

verloop. Voor Aves betekent dit dat we jaarlijks gemiddeld minimaal 9,8 fte aan vacatures moeten 

invullen. Binnen deze meerjarenbegroting zetten de scholen in totaal in schooljaar 2020-2021 en 

2021-2022 meer formatie in dan dat zij aan budget binnenkrijgen. Dit gebeurt ook omdat de 

scholen gezamenlijk ruime reserves hebben door gevoerd schoolbeleid in de afgelopen jaren. 

Aansluitend bij de roep om geen onnodig grote reserves aan te houden worden scholen waarbij dat 

aan de orde is, gestimuleerd om te sturen op lagere algemene reserves. 

In de grafiek is te zien dat er nogal pieken en dalen in de leeftijden van ons personeelsbestand 

zitten.  De lineaire trendlijn (blauwe lijn) geeft een iets grotere groep jongere medewerkers aan dan 

oudere medewerkers.  De bovenstaande grafiek geeft deze gunstige opbouw van het 

personeelsbestand aan.  

 

Aves heeft inmiddels een stevige positie op de arbeidsmarkt in de regio gerealiseerd die geen 

extreme werving noodzakelijk maakt. Ook de drang om voor eigen rekening opnieuw trainees op de 

deeltijdopleiding te faciliteren neemt hiermee af. In de komende 4 jaar kost dit traject Aves 

opgeteld nog zeker 1 miljoen euro. In schooljaar 2020-2021 zijn er 21 trainees aan de slag voor een 

gezamenlijke wtf van 9,8 fte; dit is gelijk aan de omvang van het natuurlijk verloop van 2,5 %.   

In deze meerjarenbegroting gaan we ervan uit dat we geen nieuwe trajecten opstarten. We volgen 
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de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de financiële positie van Aves om in de toekomst mogelijk 

andere keuzes te maken. Voor deze meerjarenbegroting zijn de volgende kosten voor trainees 

begroot: 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Trainees 485.537 351.123 153.174 39.373 0 

  

De trainees in deeltijdopleiding nemen instructiegroepen of anderszins onderwijstaken op zich; zij 

zijn “extra handen in de school”. Dat zorgt voor werkdrukverlaging in de scholen. In de resultaten 

van het medewerkerstevredenheids-onderzoek in 2019 kwam dat ook naar voren: medewerkers 

van Aves ervoeren, tegen de landelijke trend in, meer ondersteuning dan in 2017. 

Daarnaast vangen deze leraarondersteuners ook groepen leerlingen op als er een leraar ziek of 

afwezig is. Hierdoor heeft Aves ook minder vervangingsaanvragen vanuit de scholen. Omdat deze 

collega’s structureel aangesteld zijn en er vervangingsvragen ad-hoc worden opgelost door hen, is 

er geen volledig zicht op de besparing die dit op stichtingsniveau heeft opgeleverd in de afgelopen 

periode. In verband met het voorkomen van onnodige bureaucratie is ervoor gekozen om deze 

administratie niet te voeren.  

  

Om leraren op leeftijd de kans te bieden om iets minder te werken biedt Aves hen de mogelijkheid 

aan om gebruik te maken van een 62+ regeling, het generatiepact. In een aantal gevallen biedt dat 

juist de verlichting die ervoor zorgt dat deze medewerkers toch - al werkend - hun pensioendatum 

bereiken. De medewerker behoudt 50% van het salaris over extra verlofuren na het inleveren van 

uren, maar blijft pensioen opbouwen op basis van zijn oorspronkelijke inkomen.  

 

7.4 Begrote formatie en loonkosten 

In het overzicht hieronder is te zien welke kosten er gemaakt zullen worden, verdeeld over de 

verschillende functiecategorieën in de komende jaren. 

De terugloop in aantallen is te verklaren door het dalende leerlingenaantal en de planning van de 

directeuren, ten aanzien van de omvang van de formatie in de scholen in de komende jaren. 

De “loonkosten onderwijsondersteunend personeel” lopen fors terug omdat hier de loonkosten op 

begroot worden van het project trainees, zij verschuiven in de komende jaren van de categorie 

onderwijsondersteunend personeel naar de categorie onderwijzend personeel.  
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Formatie  2021 2022 2023 2024 2025 

Directie Gem. WTF 32,18 32,08 31,96 31,96 31,96 

 Loonkosten  3.356.915 3.361.292 3.376.427 3.392.424 3.403.098 

OOP Gem. WTF 48,98 39,09 24,85 32,66 31,95 

 Loonkosten 2.287.324 2.076.646 1.878.419 1.774.889 1.743.696 

OP Gem. WTF 312,14 291,83 289,58 286,87 281,74 

 Loonkosten 22.733.159 21.501.256 21.569.538 21.583.706 21.399.175 

Totaal WTF  393,30 363,00 356,39 351,50 345,65 

Totaal 

loonkosten 

 

28.377.399 26.939.194 26.824.384 26.751.019 26.545.969 

 

OOP = onderwijsondersteunend personeel 

OP = onderwijsgevend personeel 

 

7.5 Bestuursformatieplan en (p)gmr 

Binnen de CAO PO en WMS (wet medezeggenschap scholen) is het verplicht gesteld om de (p)gmr 

vóór 1 mei instemming te vragen op het bestuursformatieplan. Daarom wordt aan de (p)gmr, ook dit 

jaar, bij het indienen van deze begroting tegelijkertijd instemming gevraagd op het 

bestuursformatieplan 2021-2022. 

In de bijlagen zijn de formatie-overzichten van de scholen opgenomen. 

 

7.6 Fusie en cultuur 

Door de corona-uitbraak in maart 2020 is er helaas geen Avesdag mogelijk geweest, zoals die was 

voorbereid. In de eerste jaren van een nieuwe organisatie is het creëren van samenkomsten juist 

van belang om samen een nieuwe cultuur te vormen met alle collega’s. Ook voor 2021 staat er 

natuurlijk weer een nieuwjaarsreceptie en een Avesdag gepland. En we zorgen sowieso voor een 

corona-proof alternatief als corona-beperkingen in die periode nog aan de orde zijn. In deze 

meerjarenbegroting wordt voor Aves Algemeen jaarlijks een budget van € 30.000,- opgenomen 

voor representatiekosten. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Personeelsdag 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 

Representatiekosten 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
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8. Strategisch doel 5 

We werken vanuit het idee van een gekantelde organisatie waarbij kinderen 

centraal staan 

In de beleidsnotitie het nieuwe hart wordt gesproken over Aves als gekantelde organisatie 

waarbinnen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk worden gelegd; de term autonomie wordt 

regelmatig gehanteerd. Voor het college van bestuur en de raad van toezicht is de gekantelde 

organisatie ook richtinggevend voor de besturingsfilosofie die er binnen Aves wordt gehanteerd.  

In het najaar van 2020 verdiepen de directeuren en het cvb zich in de doorwerking van de 

besturingsfilosofie in de afspraken die intern worden gemaakt over het verantwoorden naar elkaar 

toe. Ditzelfde geldt ook voor het instrumentarium dat de raad van toezicht en het cvb met elkaar 

zullen vaststellen. In de gekantelde organisatie worden verantwoordelijkheden laag belegd vanuit 

vertrouwen. Bij vertrouwen krijgen hoort tegelijkertijd ook verantwoording afleggen. Voor de 

ondersteuning hierbij zal zowel voor het cvb als voor het directeurenberaad extern advies worden 

ingehuurd. 

In de gekantelde organisatie zullen kinderen en ouders betrokken worden bij de totstandkoming 

van beleid. Dit zal veelal in de scholen gebeuren; kosten die hiermee gepaard gaan zijn in de 

schoolbegrotingen opgenomen. Veel budgetten worden binnen ons allocatiemodel rechtstreeks 

naar het schoolniveau doorgezet zoals de Rijksvergoeding Onderwijsachterstandenbeleid, de 

Rijksvergoeding Asielzoekers, de Middelen werkdrukverlichting en de Rijksvergoeding 

samenvoegingsfaciliteiten. 

 

Het financieel resultaat van de scholen voor wat betreft de personele bezetting wordt niet 

beïnvloed door leeftijden van personeelsleden. Binnen het begrotingsmodel van Aves wordt 

gebruik gemaakt van de zogenaamde Genormeerde Leraar Eenheid (GLE). De rijksvergoedingen 

voor de personele inzet komen centraal binnen op basis van de leerlingenaantallen. Deze budgetten 

worden vervolgens op basis van de eerder genoemde GLE’s en Gemiddelde Personeelslast (GPL) 

aan de scholen ter beschikking gesteld. 

De kosten die niet door de schooldirecteuren beïnvloed kunnen worden, worden bovenschools 

beheerd en vooraf al binnen het allocatiemodel aan de Rijksvergoeding voor de Materiële 

instandhouding onttrokken. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan de kosten van het 

administratiekantoor, de identiteitsbegeleiding, de contributies van de besturenbonden Verus en 

de AOB en de PO-raad, verzekering IPAP (financieel vangnet bij gedeeltelijke 

arbeidsongeschiktheid) en de schoolongevallenverzekering. 
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9. Strategisch doel 6 

De bedrijfsvoering faciliteert een goed, eigentijds en gevarieerd 

onderwijsaanbod. 

9.1 Prognose leerlingenaantallen  

In onderstaande grafiek is het verloop van de leerlingenaantallen te zien zoals die is opgenomen 

binnen de bestuursbegroting. De prognoses van deze leerlingenaantallen komt tot stand op 

aangeven van de directeuren in relatie tot prognosecijfers van de gemeenten. De directeuren 

kennen de omgeving van de school het beste en maken daarmee de best kloppende prognoses. Voor 

scholen in kleine kernen is dat eenvoudiger dan voor scholen in de grotere plaatsen zoals 

Vollenhove, Kampen en Emmeloord. 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

BAO 

Onderbouw 

2215 2197 2214 2216 2183 2120 2055 2021 

BAO 

Bovenbouw 

2328 2304 2354 2301 2273 2268 2271 2277 

SBAO 111 120 120 125 130 130 130 130 

totaal 4654 4621 4688 4642 4586 4518 4456 4428 
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Zoals hierboven te zien is er in onze regio ook de komende jaren nog steeds krimp van 

leerlingenaantallen aan de orde. Dit zal per school verschillend worden ervaren, maar op de langere 

termijn leidt dit tot een kleine afname van werkgelegenheid. In de begroting is deze terugloop 

meegenomen in de personeelsplanning op de scholen.  

 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Aantal leerlingen 4.642 4.586 4.518 4.456 4.428 

daling  -46 -56 -68 -62 -28 

 

Op een aantal scholen, die bovenmatige reserves kennen, is voor het komend schooljaar bewust 

meer personele inzet gepland. Daarmee werken ook de schooldirecteuren al mee aan het 

terugdringen van de reservepositie van Aves. Deze extra inzet is altijd opgenomen in een meerjarig 
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perspectief waarbij de school zelf de tijdelijke extra inzet bekostigt. De tijdelijk extra aanstelling 

van personeel is gezien het natuurlijk verloop en het ontslag op eigen verzoek in verband met het 

bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in de komende jaren geen groot risico. De omvang van 

de stichting garandeert voldoende vacatureruimte op andere scholen binnen de stichting. Uiteraard 

wordt in de situaties van gedwongen mobiliteit altijd rekening gehouden met de eerder 

ondertekende brief ten aanzien van inzet op scholen van een gewenste identiteit. 

 

9.2 Inkomsten van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 

Aves heeft te maken met drie samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs: 

• PO 2305 het samenwerkingsverband waar de beide scholen in Kampen onder vallen; 

• PO 2203 waar de St. Martinusschool in Vollenhove onder valt en  

• PO 2402 waar de scholen in de Noordoostpolder onder vallen.  

De samenwerkingsverbanden kennen een eigen begroting. Via de bestuurlijke zetel of een mandaat 

daarvan van het cvb van Aves in het toezichthoudend bestuur van het samenwerkingsverband 

besluit het cvb mee over de begrotingen van de samenwerkingsverbanden. 

De middelen voor de scholen worden rechtstreeks doorgeboekt naar de exploitatie van de 

afzonderlijke scholen.  

 

9.3 Inkomsten Passend Onderwijs scholen in een overzicht  

In het hiernavolgende overzicht is te zien hoeveel elke school voor kalenderjaar 2021 in zijn 

begroting ontvangt vanuit middelen die afkomstig zijn van het Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs. Het betreft een combinatie van de “middelen lichte en zware zorg”. 
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brinnr school bedrag  brinnr school bedrag 

03QP SWS De Fladderiep € 22.090,-   13KN CBS Sjaloom € 15.170,- 

03RA RKbs De Horizon € 30.872,-   13TJ CBS Op de Wieken € 38.590,-  

04ZB KBS Mariabasisschool € 27.679,-   14AD CBS De Regenboog €   7.965,-  

04ZX SWS De Kring € 34.332,-   14CA SWS De Wending € 18.896,-  

05CZ SWS Fondali € 26.348,-   14DL CBS Het Lichtschip € 27.945,-  

05HU KBS Dr. Schaepmanschool € 62.260,-   14GF CBS De Zeester € 23.154,-  

05KH KBS St. Martinusschool € 45.379,-   14HT OBS De Carrousel € 16.767,-  

06YL Oec. BS De Ark € 31.139,-   14KI OBS Roderik van Voorst € 38.324,-  

07VA KBS Mgr. Zwijsenschool € 59.539,-   14MX OBS De Keerkring € 19.694,-  

08JS KBS Albert Schweitzer € 83.568,-   14YR OBS De Zevensprong € 86.762,-  

09JQ KBS St. Josephschool € 65.726,-   15FD OBS Windkracht 10 € 30.074,-  

10OF CBS De Koperwiek € 65.737,-   15IL OBS De Regenboog €  7.965,- 

11QC CBS De Triangel € 39.921,-   15QD SWS De Floreant € 41.518,-  

11QN SWS Paulusschool € 20.493,-   15SN OBS De Driesprong € 20.493,-  

12KG CBS De Lichtboei € 79.044,-   15XA AZS De Wissel € 41.252,-  

12ST CBS 't Kompas € 60.946,-   15ZC SWS De Sprang € 28.743,-  

12ZH CBS De Schalmei € 19.428,-   16HT SBO De Klimboom € 21.000,-  

     Totaal € 1.258.813,-  

       

 

Voor Passend Onderwijs zijn daarnaast de volgende kosten opgenomen: 

 

Omschrijving bedrag 

coördinatie van het samenwerkingsverband (directeur) €   18.200,- 

studiedag voor IB-ers en directeuren €     2.200,- 

zorgmiddelen voorm. rugzakleerlingen €      2.916,- 

ambulante begeleiding  €    54.136,- 

bekostiging van het expertisenetwerk €  120.000,- 

bekostiging schoolmaatschappelijk werk risicoleerlingen €    23.105,- 

Totaal €   220.557,- 
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10. Continuïteits- en Risicoparagraaf 

Jaarlijks wordt er een geactualiseerde continuïteits- en risicoparagraaf opgenomen in de begroting, 

die correspondeert met de “bestemmingsreserve publiek” zoals die onderdeel uitmaakt van de 

balans in de jaarrekening. 

Twee keer per jaar, in de begroting en in het jaarverslag, staat het college van bestuur expliciet stil 

bij de haar dan bekende risico’s waarvan ze het belangrijk acht om die op te nemen. Het betreft dan 

o.a. tijdelijke budgetten, risicovolle inkomsten en het aangaan van overeenkomsten die niet op 

korte termijn kunnen worden beëindigd. 

 

Risico’s bedrag 

Vestiging SO Obadja op Urk  €     109.500,- 

Inzet op middelen Schakelvoorziening €       24.000,- 

Vervanging wegens ziekte i.v.m. ERD ( ½ x 9% x 396 fte) €  1.294.290,- 

Inzet leraren Asielzoekersschool De Wissel i.v.m. fluctuatie €     700.000,- 

Detacheringen €     104.187,- 

Herwaardering Materiële Vaste Activa  € 4.451.971,-  

  

Totaal € 6.683.948,- 

 

10.1 Vestiging SO Obadja op Urk 

SO Obadja is met ingang van augustus 2018 gestart met een nevenvestiging voor het aanbieden van 

speciaal onderwijs op Urk. Het college van bestuur van Aves verwacht dat er ouders zijn die in de 

komende jaren zullen kiezen voor deze nevenvestiging op Urk. Voor elk kind vanuit ons 

samenwerkingsverband dat wordt aangenomen door SO Obadja zal hiervoor een rekening worden 

gestuurd naar ons samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Gezien de ervaringen uit 2019 en 

2020 schatten we het risico nu in op 3 x € 36.500,- = € 109.500,- (een leerling een schoolloopbaan 

bekostigen naar SO Obadja wordt ingeschat op € 36.500,-). 

 

10.2 Inzet van Aves-medewerkers op middelen Schakelvoorziening 

Op dit moment wordt een IB-er ingezet op de middelen Schakelvoorziening, zoals die door de 

gemeente Noordoostpolder als subsidie worden verstrekt. Kinderen van nieuwkomers in 

Nederland kunnen vanuit deze middelen tijdelijk in een voorziening in Emmeloord versneld de 

Nederlandse taal leren. De Schakelvoorziening wordt aangestuurd door de directie van AZS de 
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Wissel in Luttelgeest. 

  

10.3 Vervanging wegens ziekte i.v.m. ERD 

Aves is eigen risicodrager voor vervangingskosten. Hiermee heeft de organisatie ook een risico op 

zich genomen dat niet is ondervangen door een andere afgesloten verzekering. Een deel van de 

vervangingsbehoefte is in de vorm van leraren in een flexibele schil om de stichting heen 

georganiseerd. De vervangingsbehoefte is op basis van landelijk bekende ervaringsgegevens 

ingeschat op de helft van de ingeschatte benodigde loonkosten voor vervanging, gerelateerd aan de 

totale omvang van het personeelsbestand (½ x 9 % x 396 fte=17,8 fte). 

 

10.4 Inzet leraren Asielzoekersschool de Wissel i.v.m. fluctuatie 

Aves heeft de asielzoekersschool in Luttelgeest in beheer. Voor wat betreft de inkomsten en 

uitgaven is dit een bijzondere school binnen Aves. Het leerlingenaantal van deze school schommelt 

binnen een schooljaar behoorlijk. Op de balans van Aves staat een bedrag van € 450.000,- ter 

afdekking van de personele risico’s door fluctuatie. Daarmee kunnen een jaar lang voor ruim 6 fte 

de salariskosten worden opgevangen. De Wissel heeft voor 2021 een geplande bezetting van 21,74 

GLE. De school zelf heeft inmiddels ook een algemene reserve van € 250.000,- opgebouwd. In totaal 

kunnen we daarmee, in combinatie met de andere reserve, voor 9,5 fte de personeelskosten voor 

één jaar opvangen. 

 

10.5 Detacheringen 

Jaarlijks worden er meerdere medewerkers gedetacheerd naar andere werkgevers in de regio. Dit 

is steeds in het belang van de organisatie en/of van de medewerker. In kalenderjaar 2021 wordt er 

voor een omvang van € 104.187,- gedetacheerd en begroot.  

Detacheringen vinden plaats met medewerkers vanuit de vaste formatie. Bij het onverwachts 

beëindigen van een detachering door ziekte langer dan 2 weken of in geval van zwaarwegende 

omstandigheden (bijv. corona)  kan dit tot hogere personeelslasten leiden dan verwacht. Dit risico is 

er in ieder geval voor de duur van de detacheringsperiode.   

 

10.6 Vervangingswaarde MVA 

Als onderdeel van de risico-analyse wordt 50% opgenomen van de vervangingswaarde MVA 

(Materiële Vaste Activa) zoals aangegeven door de Commissie Don. Voor Aves gaat dat om een 

bedrag van € 4. 451.971,-.  
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10.7 Conclusie 

Aves kent voor 2021 voor € 6.683.948,-  minus € 1.450.500,- en minus € 4.451.971,- = 

€ 781.477,- aan inkomsten waar voor de stichting op korte, danwel middellange termijn financiële 

risico’s ten behoeve van personeel aan verbonden zijn. 

€ 6.683.948,- betreft het totaalbedrag van risico’s, genoemd in de continuïteits- en risicoparagraaf. 

€ 1.450.500,- betreft de personele reserve zoals die is opgenomen op de balans per 31-12-2019. 

€ 4.451.971,- betreft 50% van de Materiële Vaste Activa per 31-12-2019. 

 

Het college van bestuur stelt jaarlijks opnieuw vast of de personele risico’s zijn afgedekt binnen de 

Algemene Reserve. Sinds het laatste jaar merken we dat het weer lukt om een flexibele schil van 

voldoende omvang te creëren om aan de reguliere vervangingsvraag van de scholen te voldoen. 

 

10.8 Treasury 

Het college van bestuur spreidt de liquide middelen van de stichting over 

bankrekeningen bij meerdere banken. Op die manier wordt gebruikt gemaakt van 

de afspraken die gelden vanuit het depositogarantiestelsel. 

Nadat in 2019 een bedrag van € 4.000.000.- langjarig ondergebracht is in obligaties binnen het ASR 

OnderwijsFonds (voorheen Onderwijsbureau Liquiditeitenfonds) is er op dit moment geen reden 

om hiervan obligaties te verkopen. 

In het najaar 2020 is Aves geconfronteerd met banken die boeterente in rekening gaan brengen 

boven een bepaalde omvang van bedragen op spaarrekeningen. Dat zorgt ervoor dat een deel van 

het rendement van het liquiditeitenfonds teniet gedaan wordt door de boeterente bij andere 

banken. 

In de komende jaren zal de liquiditeit van de stichting gevoeglijk gaan dalen.  

Per jaar zal door het cvb beoordeeld worden of de verhouding obligaties en geld op 

spaarrekeningen nog in de juiste verhouding is, danwel gecorrigeerd dient te worden. Op dit 

moment is dat nog niet aan de orde.  
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Bijlage Schoolformatieplannen  

 2021  2022 2023 2024 2025 

School gem. wtf loonkosten gem. wtf loonkosten gem. wtf loonkosten gem. wtf loonkosten gem. wtf loonkosten 

03QP DS De Fladderiep 7,6319 €         595.266 6,5684  €            519.815  6,5684  €      521.960  6,5684  €      524.275  6,5684  €      526.326  

03RA RK Basisschool De Horizon 6,9808 €         508.863 6,9808  €            511.158  6,9808  €      516.402  6,9808  €      521.237  6,9808  €      524.819  

04ZB KBS Mariabasisschool 6,7556 €         486.637 6,1421  €            461.510  5,9628  €      459.669  5,9628  €      464.747  5,9628  €      469.123  

04ZX SWS De Kring 11,9642 €         858.464 10,3587  €            736.918  9,6413  €      690.727  9,6413  €      699.624  9,6413  €      705.957  

05CZ SWS Fondali 7,4227 €         500.087 6,7611  €            458.821  6,3341  €      435.830  5,7363  €      399.810  5,7363  €      410.763  

05HU KBS Dr. Schaepmanschool 13,4009 €         994.742 13,9832  €        1.039.402  13,9507  €   1.048.974  13,9507  €   1.058.845  13,9507  €   1.066.842  

05KH KBS St. Martinusschool 9,2754 €         665.506 9,0994  €            668.869  9,2275  €      689.337  9,1079  €      694.922  9,1079  €      701.628  

06YL Oec. BS De Ark 8,8780 €         658.920 8,8780  €            666.827  8,8780  €      677.615  8,7926  €      680.291  8,6730  €      677.190  

07VA KBS Mgr. Zwijsenschool 11,5212 €         779.213 10,8053  €            743.634  10,3868  €      724.271  10,1733  €      720.237  9,8744  €      708.086  

08JS KBS Albert Schweitzerschool 18,1584 €      1.333.562 17,3165  €        1.303.083  16,7187  €   1.286.816  16,7187  €   1.300.670  16,7187  €   1.310.668  

09JQ KBS St Josephschool 14,7307 €      1.091.084 13,3993  €            997.836  12,9211  €      968.407  12,9211  €      976.132  12,9211  €      983.440  

10OF CBS de Koperwiek 14,3879 €      1.013.873 13,4064  €        1.006.407  13,4662  €   1.017.250  13,0477  €      990.532  13,0477  €      996.625  

11QC CBS De Triangel 8,3425 €         640.708 7,6849  €            599.389  7,6849  €      603.255  7,5995  €      601.329  7,4799  €      596.833  

11QN SWS Paulusschool 6,3292 €         489.749 5,9193  €            459.573  5,6802  €      445.522  5,6802  €      449.623  5,6802  €      452.520  

12KG CBS De Lichtboei 18,1193 €      1.333.010 17,6401  €        1.306.473  17,2216  €   1.284.614  17,0508  €   1.281.399  16,8117  €   1.271.274  

12ST CBS 't Kompas 13,5742 €         993.089 12,9163  €            939.410  11,8915  €      868.326  11,2937  €      829.959  11,2937  €      837.846  

12ZH CBS De Schalmei 5,5731 €         412.027 4,9411  €            367.097  4,6422  €      347.933  4,6422  €      352.105  4,6422  €      356.186  

13KN CBS Sjaloom 4,7616 €         353.982 4,5908  €            341.267  4,3517  €      325.888  4,3517  €      329.174  4,3517  €      332.534  

13TJ CBS Op de Wieken 10,2569 €         766.378 9,7912  €            741.892  9,6716  €      734.781  9,6716  €      740.086  9,6716  €      744.712  

14AD CBS De Regenboog 4,9794 €         353.636 4,8627  €            356.283  4,8627  €      361.363  4,8627  €      366.507  4,8627  €      370.745  

14CA SWS De Wending 6,5587 €         463.829 5,8926  €            416.675  5,7133  €      413.302  5,7133  €      422.471  5,7133  €      429.222  

14DL CBS Het Lichtschip 7,8074 €         568.163 7,6878  €            564.042  7,1498  €      533.060  7,1498  €      536.374  7,1498  €      539.798  

14GF CBS De Zeester 6,6668 €         488.494 6,0569  €            455.406  6,0568  €      457.951  6,0568  €      462.695  6,0568  €      467.524  
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14HT OBS De Carrousel 7,7185 €         537.648 7,3427  €            526.310  6,8986  €      512.818  6,7790  €      508.149  6,7790  €      510.669  

14KI OBS Roderik van Voorst 10,1792 €         762.520 9,8059  €            748.219  8,9593  €      714.832  8,9593  €      721.346  8,9593  €      723.107  

14MX OBS De Keerkring 9,1623 €         690.256 8,6978  €            652.869  7,9719  €      599.837  7,7926  €      589.499  7,7926  €      592.824  

14YR OJS De Zevensprong 19,7160 €      1.417.144 19,5367  €        1.414.928  19,3232  €   1.415.117  19,0243  €   1.407.892  19,0243  €   1.423.440  

15FD ODS Windkracht 10 7,4049 €         530.747 6,8071  €            500.258  6,6363  €      496.005  6,3972  €      485.596  6,3972  €      490.863  

15IL OBS De Regenboog 4,6776 €         328.690 4,4504  €            325.270  4,2711  €      317.805  4,2711  €      322.885  4,2711  €      326.194  

15QD SWS De Floreant 10,4339 €         739.840 10,0259  €            713.778  9,7697  €      705.795  9,1548  €      669.271  8,7961  €      652.714  

15SN OBS De Driesprong 5,9951 €         410.277 5,4229  €            375.733  5,1240  €      363.533  5,1240  €      373.653  5,1240  €      385.057  

15XA AZS De Wissel 21,4742 €      1.483.316 21,3376  €        1.477.968  21,1241  €   1.479.375  20,6117  €   1.455.717  20,3128  €   1.445.282  

15ZC SWS De Sprang 7,9934 €         600.760 7,8226  €            590.753  7,1565  €      546.992  6,3879  €      494.623  6,1488  €      482.566  

16TH SBO De Klimboom 18,2102 €      1.453.667 18,3471  €        1.495.486  18,3471  €   1.507.120  18,4752  €   1.528.191  18,6545  €   1.553.511  

Eindtotaal 347,0422 €    25.304.145 331,2796  €      24.483.356  321,5445  € 24.072.482  316,6510  € 23.959.865  315,1564  € 24.066.890 

 

5ult.jswart
Concept


