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Voorwoord
Voor u ligt het bestuursverslag van stichting Nuwelijn over het jaar 2020.
Het jaar 2020 is het tweede jaar van ons strategisch beleidsplan 'samen leren, samen doen'. Het voorgaande
jaar, 2019, hebben we onze organisatie stevig geanalyseerd om toekomstbestendig te kunnen reageren op
ontwikkelingen binnen en buiten de stichting. Zo zijn er onder andere plannen gemaakt voor verdere
kwaliteitsverbeteringen, gerichte activiteiten gepland voor professionalisering van de leerkrachten en met het
ontwerpen van een bovenschoolse plusklas en een klusklas. Vol enthousiasme is iedereen in 2020 weer aan de
slag gegaan met boeiende activiteiten om kinderen uit te dagen, ons aanbod te verbreden en verrijken om zo
onze doelstellingen uit ons strategisch beleidsplan te behalen. Helaas werden onze activiteiten ernstig
verstoord.
In maart 2020 werd de pandemie aangekondigd met alle maatregelen ten gevolg. Het zorgen voor een veilige
omgeving voor collega’s en kinderen en het contact houden met ouders en kinderen ten tijde van sluiting
werden prioriteit. De directies namen direct de regie en stuurden de teams en ouders gedegen aan. In korte tijd
waren er werkgroepen gevormd en kon het onderwijs digitaal gecontinueerd worden. Met vereende kracht en
de nodige veerkracht hebben we naast het streven naar continuïteit ook geprobeerd zoveel mogelijk te blijven
streven naar het bereiken van onze doelstellingen. Ondanks dat we door de vele transities - scholen dicht, half
open, geheel open en daarna weer dicht - en de druk op het personeel in verband met afwezigheid van
collega’s door Corona - ziekte, testen en/of quarantaine, heeft de organisatie getoond flexibel en
onvermoeibaar te zijn. We liggen dan wat betreft onze strategische koers wat achter, we zijn toch enorm trots
op wat we met ons allen dit jaar voor elkaar hebben gekregen: er ‘zijn’ voor de kinderen en te bieden wat ze op
dat moment nodig hebben. Daarnaast zijn er door de maatregelen ook onverwachte verworvenheden. Zo is de
samenwerking tussen collega’s onderling en ook met Muzerij nog sterker geworden, de medewerkers en
kinderen kunnen samen het onderwijs nog passender vormgeven op verschillende manieren en ouders zijn nog
meer betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen op school. Ik ben trots op Nuwelijn, de kinderen, de
medewerkers en de ouders. Een knap staaltje crisismanagement, vakmanschap, samenwerking en
communicatie.
Kortom een roerig jaar, waarin we alle zeilen hebben moeten bijzetten en er veel gevraagd is van de
medewerkers, ouders en kinderen en waar ook onverwachte mooie opbrengsten zijn behaald. Dank aan alle
betrokkenen, één plus één was dit jaar echt drie!
Grote dank aan mijn voorgangers, Niels Brans (directeur-bestuurder, 2017-2020) en Cor Diepstraten
(directeur-bestuurder a.i. en auteur van dit verslag), zij hebben gezorgd dat ik per 1 januari 2021 in een mooie
en dynamische organisatie kon starten. Tot slot wil ik onze controller Jack van Boxtel (Van Oers Onderwijs),
Tineke van Dommelen (secretaris RvT) en onze ondersteunende staf hartelijk danken voor hun voortreffelijke
bijdragen aan de totstandkoming van dit verslag.

Vragen of opmerkingen zijn welkom! U kunt hiervoor een mail sturen naar bestuur@nuwelijn.nl

Mayke van Krevel
Directeur-bestuurder
mei 2021
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Inleiding
Jaarlijks verschijnt in het voorjaar een jaarverslag van het kalenderjaar daarvoor, bestaande uit een
bestuursverslag (de tekst) en de jaarrekening (de cijfers). In dit verslag leggen we verantwoording af aan het
Ministerie van OCW, de Inspectie en aan allen die zich betrokken voelen bij ons onderwijs. Het bestuursverslag
wordt op ons intranet ter beschikking gesteld aan onze medewerkers, op hoofdlijnen besproken tijdens de
bestuurlijke visitaties op de scholen en gepubliceerd op onze website www.nuwelijn.nl.
Ons strategisch beleidsplan is vormgegeven in een tiental domeinen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

organisatie en samenwerking
onderwijs
kwaliteit
personeel
samenwerking met ouders en omgeving
positionering
privacy
gebouwen en huisvesting
financiën en beheer

Per domein wordt in dit bestuursverslag ingegaan op de opbrengsten van ons beleid in 2020. Tevens zijn de
vorderingen ten aanzien van het realiseren van de kwaliteitsindicatoren in de periode 2019-2022 aangegeven,
zodat we (laten) weten waar ‘we er al zijn’ en ‘waar we de komende tijd extra aandacht op gaan vestigen’. Dit
geven we visueel vorm in dezelfde tabellen als we gebruiken voor onze voortgangsrapportages. In ieder
hoofdstuk vindt u deze tabellen in de paragraaf ‘opbrengsten van beleid in een notendop’.
De jaarrekening bestaat onder meer uit een balans per 31 december 2020 en een staat van baten en lasten
over de periode 1 januari tot en met 31 december 2020, welke beide zijn voorzien van de nodige specificaties
en toelichtingen. Het jaarverslag en de overige gegevens completeren de jaarstukken.
Het jaarverslag 2020 is na vaststelling door de directeur-bestuurder goedgekeurd door de Raad van Toezicht in
zijn vergadering van 25 mei 2021. De goedgekeurde, door Wijs Accountants ondertekende, controleverklaring is
opgenomen bij de jaarrekening 2020. In het kader van de horizontale dialoog wordt dit bestuursverslag
besproken met de GMR. Tevens verschijnt er een factsheet op de website van de stichting en op de social
media.
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1 Stichting Nuwelijn
1.1 Missie en visie
“Stichting Nuwelijn is een onderwijsorganisatie voor primair onderwijs die het beste uit kinderen wil halen
door een gevarieerd aanbod van hoge onderwijskwaliteit in een eigentijdse omgeving. We willen er zijn voor
alle inwoners in onze regio die belang hebben bij goed onderwijs voor kinderen. We zorgen voor goede
contacten met iedereen die ons daarbij kan helpen, of het nu ouders, de gemeente, het bedrijfsleven,
peuterspeelzalen, jeugdzorg of scholen voor voortgezet onderwijs zijn.”

1.2 Besturingsfilosofie
We realiseren ons dat goed bestuur van groot belang is voor onze stichting. Goed bestuur draagt bij aan goed
onderwijs voor onze kinderen. We onderschrijven de “Code voor Goed Bestuur”. Bij de besturing van onze
organisatie gaan we uit van een aantal kernwaarden die leidend zijn voor de vaardigheden en het gedrag van
onze medewerkers:
o
o
o
o

Verbinding: zorgen voor actieve betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid.
Inspiratie: motiverend om het beste uit jezelf te halen.
Vertrouwen: een relatie en acties waar vertrouwen uit spreekt.
Ambitie: uitdaging om voortdurend te werken aan kwaliteitsverbetering.

Verder vinden we het in ons dagelijks handelen van belang dat:
o
o
o
o

Onze focus ligt op de kwaliteit van begeleiding en onderwijs m.b.t. pedagogisch en didactisch
handelen.
We vanuit gedeeld eigenaarschap verantwoordelijkheid nemen en ons verantwoorden.
We kinderen en onze medewerkers maximale ruimte geven voor ontwikkeling.
We synergie creëren door samen te werken binnen en tussen stichting Nuwelijn en stichting Muzerij.

Solidariteit is een kernwoord dat past binnen en tussen stichting Nuwelijn en stichting Muzerij, die gekenmerkt
worden door gezamenlijk gehuisveste school- en kinderopvanglocaties van verschillende omvang en
complexiteit. Gezonde bedrijfsvoering en uitgebalanceerde procescontrole horen daar onlosmakelijk bij.

1.3 Speerpunten van beleid
Het bestuur van stichting Nuwelijn heeft op 18 december 2018 een nieuw strategisch beleidsplan vastgesteld
voor de periode 2019-2022. Het is verleidelijk om alles tegelijk te willen doen, maar het is vooral de kunst ons
te richten op de meest wezenlijke taken. In al ons handelen staat de kwaliteit van onze opvang en onderwijs ten
behoeve van onze kinderen centraal. Bij alles wat we ons de komende jaren voornemen of gaan uitvoeren
vragen we ons af onder welk motto we dat doen. Dat past ook goed bij de planmatige en cyclische werkwijze
die we binnen onze stichtingen volgen. Vandaar dat we ons richten op vier speerpunten die voor ons de meetlat
zijn voor de komende jaren:
1.

ELKE DAG EEN STUKJE BETER!

We willen het beste uit onze kinderen halen. Dat geldt evenzeer voor onszelf. Onze medewerkers willen elke
dag een stukje beter worden en daarmee de kwaliteit van ons aanbod steeds verder versterken. We gaan
graag met elkaar en met bij onze stichtingen betrokken mensen in gesprek over de wijze waarop we onze
ambities realiseren en hoe we dat aan iedereen kunnen laten zien.

2.

GEVARIEERD EN HOOGWAARDIG AANBOD!
7

Bij ons valt er wat te kiezen. Iedere school en kinderopvanglocatie heeft een duidelijk eigen onderwijskundig
en pedagogisch profiel. Met ons uitstekende VVE-aanbod zijn we er voor kinderen met taalachterstanden.
Tegelijkertijd kun je bij ons terecht als je meerbegaafd bent of graag onderzoekend leert.

3.

ÉÉN EN ÉÉN IS DRIE!

Wij maken binnen onze stichtingen gebruik van de kwaliteiten van onze medewerkers. We werken samen
binnen de scholen, tussen de scholen en tussen de kinderopvang en scholen.

4.

WE NEMEN ONZE VERANTWOORDELIJKHEID!

We willen ervoor blijven gaan de kleine scholen en kinderopvanglocaties in stand te houden. Daarmee nemen
we onze verantwoordelijkheid voor blijvend onderwijs en opvang in de kleine kernen. Ook handhaven we het
‘oude’ peuterspeelzaalwerk, waarmee we oog blijven hebben voor kinderen die vaak net iets extra’s nodig
hebben. Om dit te kunnen blijven doen zoeken we de samenwerking met de gemeente en ouders.
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2 Domein organisatie en samenwerking
2.1 Organogram
Per schooljaar 2018/2019 is de nieuwe directiestructuur van kracht. Er zijn twee scholengroepen die onder
leiding staan van een directeur scholengroep. Binnen de scholen zijn Onderwijs Teams (OT’s) i.p.v.
Managementteams (MT’s). De onderwijskundige doelstellingen van de nieuwe structuur zijn beschreven in het
document Plan van aanpak OT’s. Op KBS St. Jozef, KBS de Bolster en KOC de Brakken wordt de directeur
scholengroep ondersteund door een adjunct-directeur. Het organogram van stichting Nuwelijn (en stichting
Muzerij) ziet er als volgt uit:

2.2 Horizontale en verticale verantwoording
Stichting Nuwelijn legt horizontaal en verticaal verantwoording af over het gevoerde beleid aan haar
stakeholders. Wij kennen de volgende interne belanghebbenden:
o leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s);
o medewerkers;
o (G)MR;
o bestuur;
9

o

Raad van Toezicht.

Wij kennen de volgende externe stakeholders:
o ouders van leerlingen;
o gemeente;
o samenwerkingspartners;
o ministerie OCW;
o DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs);
o onderwijsinspectie;
o vakbonden.

2.3 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van stichting Nuwelijn bestond in 2020 uit de volgende personen met daarnaast de
genoemde nevenfuncties per persoon:
Naam
Functie en commissies RvT
Zittingstermijn
Datum van benoeming
Functie
Nevenfuncties
Naam
Functie en commissies RvT
Zittingstermijn
Datum van benoeming
Functie
Nevenfuncties
Naam
Functie en commissies RvT
Zittingstermijn
Datum van benoeming
Functie
Nevenfuncties
Naam
Functie en commissies RvT
Zittingstermijn
Datum van benoeming
Functie
Nevenfuncties
Naam
Functie en commissies RvT
Zittingstermijn
Datum van benoeming
Functie
Nevenfuncties
Naam
Functie en commissies RvT
Zittingstermijn
Datum van benoeming
Functie
Nevenfuncties

Dhr. C. Govers
Voorzitter; remuneratiecommissie
1e termijn
18-2-2020
Lid College van Bestuur- Onderwijsgroep Tilburg
Geen
Mevr. M. Beck-Soeliman
Lid; remuneratiecommissie
1e termijn
1-1-2020
Jurist; docent recht Hogeschool Inholland; auteur Noordhoff en Boom
Geen
Dhr. E. Houthooft
Vice-voorzitter; auditcommissie
2e termijn
1-4-2012
Directeur Accounting & Reporting EMEA bij Nike
Geen
Dhr. J. de Jong
Lid; auditcommissie
1e termijn
1-1-2018
Directeur DGA Reymerink BV
Geen
Dhr. L. van Loon
Lid; remuneratiecommissie
1e termijn
14-4-2020
Bestuurssecretaris/ beleidsmedewerker personeel stichting Lowys Porquin
Geen
Mevr. T. van Dommelen
Lid; kwaliteitscommissie en remuneratiecommissie
2e termijn
1-1-2015 , afgetreden op 14-4-2020
Hoofd P&O Codarts Rotterdam
Geen

De voorzitter van de Raad van Toezicht is in november 2019 om persoonlijke redenen gestopt. In november en
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december 2019 is de werving gestart voor een nieuwe voorzitter en voor een lid met expertisegebied HRM
i.v.m. het verlopen van de 2e termijn van mevr. T. van Dommelen.
De leden van de Raad van Toezicht zijn tevens lid van de Raad van Toezicht van stichting Muzerij.
De Raad van Toezicht stichting Nuwelijn - Muzerij heeft de volgende kerntaken:
● de Raad van Toezicht ziet toe op naleving van wettelijke verplichtingen van het bestuur en de
‘Governance Code Kinderopvang’ en mogelijke afwijkingen daarop;
● de Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur;
● de Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van
bevoegdheden door het College van Bestuur en geeft adviezen over aangelegenheden die voor het te
voeren bestuur van belang zijn. De Raad van Toezicht fungeert bovendien als klankbord voor het
College van Bestuur;
● de Raad van Toezicht beoordeelt de besluiten van het College van Bestuur met name op strategisch
niveau en ten aanzien van de bedrijfsvoering;
● het goedkeuren van de strategische koers in het licht van de maatschappelijke doelstelling van de
stichting;
● het toezicht op de financiën van de stichtingen en het toezien op rechtmatige verwerving en
doelmatige en rechtmatige bestemming van de middelen;
● het aanwijzen van een accountant.
De Raad van Toezicht kent een drietal commissies:
● Remuneratiecommissie
● Auditcommissie financiën
● Commissie kwaliteitstoezicht (in 2020 niet meer bij elkaar geweest)
De Raad van Toezicht kende in 2020 de volgende reguliere vergaderingen:
● 18 februari 2020
● 14 april 2020
● 26 mei 2020
● 23 juni 2020
● 15 september 2020
● 3 november 2020 (toekomst Nuwelijn)
● 15 december 2020
De remuneratiecommissie had kennismakingsgesprekken met de nieuwe directeur-bestuurder op:
● 3 en 27 september 2020
In 2020 waren de belangrijkste thema’s die in de Raad van Toezicht besproken zijn:
● meerjarenformatieplan
● financiële kwartaalrapportages
● analyse t.b.v. toekomstscenario’s Nuwelijn en Muzerij
● bestuursrapportage onderwijskwaliteit
● bestuursverslag en jaarrekening 2019
● begroting 2021
● meerjarenbegroting 2021-2025
● controle accountant
● AVG en privacybeleid
● Oudercommissie
● Werving directeur bestuurder
● Passend onderwijs
● Inspectiebezoek
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2.4 College van Bestuur (directeur-bestuurder)
Het College van Bestuur van stichting Nuwelijn wordt gevormd door een directeur-bestuurder met de volgende
nevenfuncties:
Naam
Functie
Zittingstermijn
Datum van benoeming
Datum einde benoeming
Nevenfuncties

Dhr. Drs. C.A.W. Brans MEM
Voorzitter College van Bestuur (directeur-bestuurder)
1e termijn
1-9-2017
1-9-2020
Voorzitter College van Bestuur stichting Muzerij (directeur-bestuurder)
Lid dagelijks bestuur RSV Breda PO, 3003 OOK (onbezoldigd)
Lid werkveldadviesraad (WAR) Pabo Avans Breda (onbezoldigd)
Lid klankbordgroep Vensters voor verantwoording PO-raad (onbezoldigd)

De directeur-bestuurder is in 2020 voor 0,2000 FTE door stichting Nuwelijn gedetacheerd aan stichting Muzerij,
zijnde tevens directeur-bestuurder van deze organisatie. De beloning van de directeur-bestuurder is
opgenomen in de jaarrekening.
De directeur-bestuurder heeft de volgende kerntaken:
o geeft leiding aan de organisatie;
o maakt strategisch (meerjaren-)beleid;
o is werkgever en draagt zorg voor de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers;
o vertegenwoordigt de organisatie in lokale, regionale of landelijke verbanden;
o geeft vorm aan gezonde bedrijfsvoering en onderwijskwaliteit;
o legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Naam
Functie
Zittingstermijn
Datum van benoeming
Datum einde benoeming
Nevenfuncties

Dhr. C.W.M. Diepstraten
interim voorzitter College van Bestuur (directeur-bestuurder)
nvt
1-8-2020
31-12-2021
Voorzitter College van Bestuur stichting Muzerij (directeur-bestuurder)
Lid commissie registratie bij schoolleidersregister Utrecht (onbezoldigd)
Lid werkveldadviesraad (WAR) Pabo Avans Breda (onbezoldigd)

De directeur-bestuurder a.i. is in 2020 voor 0,2000 FTE door stichting Nuwelijn gedetacheerd aan stichting
Muzerij, zijnde tevens directeur-bestuurder a.i. van deze organisatie. De beloning van de directeur-bestuurder
a.i. is opgenomen in de jaarrekening.
De directeur-bestuurder a.i. heeft de volgende kerntaken:
2
geeft leiding aan de organisatie;
3
maakt strategisch (meerjaren-)beleid;
4
is werkgever en draagt zorg voor de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers;
5
vertegenwoordigt de organisatie in lokale, regionale of landelijke verbanden;
6
geeft vorm aan gezonde bedrijfsvoering en onderwijskwaliteit;
7
legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

2.5 De scholen
De volgende scholen behoren tot de stichting:
School
KOC de Brakken
19MG

Directeur
Dhr. C. Diepstraten

Adres
Burgemeester Sweensplein 7,
5121EM Rijen
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KBS St. Jozef
19LE

Dhr. C. Diepstraten

Tuinstraat 15,
5121EG Rijen

KBS Burgemeester van Mierlo
19LV

Dhr. C. Diepstraten

Catsstraat 2,
5121HT Rijen

KOC de Drie Musketiers
14ZO

Dhr. J. Sterk

Gerardus Majellastraat 17,
5125NL Hulten

KBS St. Anna
06XP

Dhr. J. Sterk

Schoolstraat 5,
5124RM Molenschot

KBS de Bolster
09VI

Dhr. J. Sterk

Kerkstraat 112,
5126GD Gilze

2.6 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad – jaarverslag 2020
De GMR vertegenwoordigt het personeel en de ouders in kwesties op bovenschools niveau binnen stichting
Nuwelijn op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Op schoolniveau functioneert een MR.
Van alle scholen binnen de stichting Nuwelijn hebben -volgens het reglement- één ouder en één personeelslid
zitting in de GMR.
School

Naam

Rol

KBS St. Jozef

Mevr. J. Schoenmakers

leerkracht

Dhr. J. Voermans

ouder, Voorzitter

Dhr. A. Oprins

leerkracht

Mevr. M.Bakx

ouder

Mevr. W. Hesemans

leerkracht

Aftredend 31-07-2020

Mevr. S. van Gils

leerkracht

Toetredend 01-08--2020

Mevr. I v.d. Broek

ouder

Mevr. D van de Bogart

locatieleider/IB-er

Toetredend 01-08-2020

Mevr, J van de Groes

leerkracht

Aftredend 31-07-2020

Mevr. L Somers

ouder

Aftredend 31-07-2020

ouder

Vacature 01-08-2020

KOC de Brakken

KBS Burg. van Mierlo

KOC de Drie
Musketiers

KBS St. Anna

KBS de Bolster

Stichting Nuwelijn

Dhr. K. van Hamont

leerkracht

Mevr. K. Wauben

ouder

Mevr. M. Trip

leerkracht

Mevr. S. van Hoek

ouder

Mevr. A. Mulder

notulant, penningmeester, secretaris

Datum van aftreden/
toetreden

Toetredend per
01-08-2019

De GMR kende in 2020 de volgende reguliere vergaderingen in aanwezigheid van de directeur-bestuurder:
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o
o
o
o
o
o

11 februari 2020
7 april 2020
2 juni 2020
8 september 2020
27 oktober 2020
8 december 2020

De GMR heeft in 2020 instemming verleend op:
o Bestuursformatieplan
o Eigenrisicodragerschap Vervangingsfonds ERD VF
o Tijdelijk toelage beleid OA
o Beleid inschaling kort tijdelijke medewerkers
o
De GMR heeft in 2020 positief advies uitgebracht over:
o Voordracht nieuwe leden RvT Louis van Loon en Carl Govers
o Vakantieplanning 2020-2021
o Functieomschrijving directeuren
o Functieomschrijving en beloning adjunct-directeuren
o Fuwa OOP
Het postadres van de GMR is:
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot

2.7 Opbrengsten van beleid organisatie en samenwerking – in een notendop

Aandachtspunt SPB jaarplan 2020

Niet gestart

Oriëntatiefas
e

Werkfase

ad Or 3 Het bestuur houdt een
tevredenheidsmeting onder ouders en
medewerkers t.a.v. het realiseren van de
uitgangspunten van directiestructuur en
OT.

2020

2021

2021

Kwaliteitsindicator SPB 2019-2022

Niet gestart

Oriëntatiefas
e

Werkfase

2020

2021

Or 1 80% van de ouders en medewerkers
ervaren directieleden en
locatieverantwoordelijken/IB'ers als
zichtbaar en benaderbaar
Or 2 stichting Muzerij heeft een
businessplan schaalvergroting

2020

Or 3 zowel op stichtingsniveau als op
locatieniveau is er een gezamenlijke
projectgroep 'van peuter naar kleuter'

Afrondende
fase

Gereed

Afrondende
fase

Gereed

2021

2021

2021

2019

2020

2.7.1 Interne organisatie – directiestructuur
In 2018 is de directiestructuur van stichting Nuwelijn herzien. Daarmee vormde 2020 het tweede volledige
kalenderjaar, waarin de directeuren - vanuit de herziene besturingsfilosofie - leiding gaven aan respectievelijk
scholengroep Rijen en scholengroep Gilze, Hulten, Molenschot. De directeuren worden op de grote scholen
ondersteund door een adjunct-directeur; op de kleine scholen door een locatieleider met IB-taken. In
aansluiting op de besturingsfilosofie zijn de MT’s vervangen door OT’s met als doel onderwijskundig leiderschap
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op de scholen centraal te stellen. Door twee directeuren te benoemen die ieder verantwoordelijk zijn voor drie
scholen is de samenwerking tussen de scholen bevorderd en zijn er meer middelen vrijgekomen voor het
primaire proces.

2.7.2 Interne organisatie – staf
In 2018 is de bezetting van het bestuurskantoor door het bestuur herzien. De ondersteuning van het bestuur en
de scholen op de terreinen financiën en control en personele zaken worden, op basis van outscourcing,
verzorgd door een controller en personeelsmedewerker van Van Oers Accountancy en Advies. Op het
bestuurskantoor werken verder een beleidsmedewerker contracten en facilitair beheer, twee administratieve
medewerkers en een medewerker ICT. Ten aanzien van AVG en privacy wordt gebruik gemaakt van een externe
deskundige Functionaris Gegevensbescherming.

2.7.3 Samenwerking met stichting Muzerij - voor- en vroegschool Stichting Nuwelijn is nauw verbonden aan stichting Muzerij, een organisatie voor kinderopvang en
buitenschoolse opvang. In 2019 hebben zij, in het strategisch beleidsplan ‘samen leren, samen doen’, de
volgende gezamenlijke ambitie geformuleerd.
“Stichting Nuwelijn en stichting Muzerij streven binnen hun locaties naar een doorgaande leerlijn voor
kinderen van nul tot dertien jaar. We willen graag leren van elkaars ervaringen en die van vergelijkbare
organisaties in Nederland.”
Om deze samenwerking te ‘richten’ is in 2019 door het bestuur een gezamenlijke werkgroep van peuter naar
kleuter ingericht. Deze werkgroep zal in 2020 en 2021 een beleids- en activiteitenplan opstellen om in 2020
nader te bepalen zichtbare opbrengsten t.a.v. optimale doorstroom te realiseren. Voor stichting Muzerij is in
2019 onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het aanbod binnen de scholen uit te breiden. Dit heeft
geresulteerd in de opstart van een door stichting Muzerij verzorgde buitenschoolse opvang (BSO) binnen KBS
St. Jozef. In 2020 is tevens een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een kinderdagverblijf binnen KBS St.
Jozef. In 2021 volgt, naar alle waarschijnlijkheid, een besluit.
De samenwerking tussen Nuwelijn en Muzerij is door het organiseren van de noodopvang in een versneld
tempo versterkt.
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3

Domein onderwijs

3.1

Algemeen

De essentie van het werk van stichting Nuwelijn is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs aan kinderen
van vier tot twaalf jaar. Hoe we dat realiseren en waar de prioriteiten van stichting Nuwelijn liggen, ligt vast in
het strategisch beleidsplan en is vertaald naar schoolplannen per individuele school. Stichting Nuwelijn heeft in
december 2018 het strategisch beleidsplan 2019-2022 ‘Samen leren, samen doen’ vastgesteld. Hierin komen
ambities en beloften aan leerlingen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners c.q. stakeholders terug.
De scholen bieden elke dag betekenisvol onderwijs, waarin de jaarplannen als afgeleide van de schoolplannen
de rode draad vormen. In dit deel van het bestuursverslag noemen we ontwikkelingen die een meerschools
karakter hebben en/of op stichtingsniveau van toepassing zijn.

3.2 Onderwijsprestaties - onderzoekskader inspectie
In 2020 voldoen alle scholen van stichting Nuwelijn aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen
die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 hanteert de
inspectie hiervoor de term ‘voldoende’.
Norm = basistoezicht
Waardering inspectie

14ZO
3M

09VI
Bolster

19MG
Brakken

19LE
Jozef

06XP
Anna

In schooljaar 2020/2021 wordt het bestuur waarschijnlijk door de inspectie beoordeeld, waarbij vier vragen
centraal staan:
●
●
●
●

Is er voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en wordt er gestuurd op verbetering van de
onderwijskwaliteit?
Is er een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het bestuur transparant en integer?
Wordt er actief gecommuniceerd over de eigen prestaties en ontwikkelingen van het bestuur en die
van zijn scholen?
Voldoet het financieel beheer aan de wettelijke vereisten?

Door financiële kwartaalrapportages, onderwijskwaliteitsrapportages en zelfevaluaties heeft het bestuur binnen de planning & control en onderwijskwaliteitscyclus - zich in 2020 verantwoord aan de Raad van Toezicht
en is daarover de dialoog aangegaan met de GMR.
Hieronder zijn de eindresultaten van de leerlingen in groep acht van de afgelopen schooljaren weergegeven.
Vrijwel alle scholen van stichting Nuwelijn werken met de Cito-toets. KOC de Brakken werkt met de IEP-toets.
De scholen zijn hierin vrij. Naast de eindtoets zijn er, in het kader van het Leerlingvolgsysteem (LVS),
methode-onafhankelijke toetsen. Daarmee worden tussentijdse vorderingen en onderwijsopbrengsten op
individueel, groeps- en schoolniveau gevolgd.
De inspectie hanteert - voor de Eindtoets Basisonderwijs - het criterium dat scholen moeten voldoen aan het
landelijk gemiddelde. Hierin wordt de leerlingenpopulatie van de school meegewogen. De score geeft daarmee
een realistisch beeld van de eindresultaten van de leerlingen afgezet tegen scholen met een vergelijkbare
leerlingenpopulatie. Wanneer er minder dan tien leerlingen op een school deelnemen aan de eindtoets is de
score niet valide.
In schooljaar 2019-2020 is de Eindtoets Basisonderwijs door de Coranamaatregelen afgelast door OCW. De
leerlingen zijn op basis van het advies van de leerkracht naar passend voortgezet onderwijs gegaan. In
paragraaf 3.4 worden de uitstroomgegevens weergegeven.
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3.3 Onderwijsprestaties - vooruitblik onderzoekskader inspectie 2020-2021
Vooruitlopend op het nieuwe onderzoekskader van de inspectie dat per schooljaar 2020-2021 van kracht is,
hebben alle scholen in december 2019 hun eigen schoolstandaard vastgelegd. De inspectie gaat beoordelen
hoe de prestaties van de leerlingen zich verhouden tot de vereiste referentieniveaus. Hierin zijn drie
categorieën te onderscheiden: de signaleringswaarde, het landelijk gemiddelde en de eigen schoolstandaard
(ambitieniveau). Laatstgenoemde is geaccordeerd door het bestuur. De scholen die nog niet voldoen aan de
schoolambitie werken gericht aan verbeteringen. Hierover wordt richting het bestuur verantwoording afgelegd
in onderwijskwaliteitsrapportages. Hieronder staan de referentieniveaus van de schooljaren 2018-2019 en
2019-2020 weergegeven. De cijfers zijn gebaseerd op de gemiddelde score over drie schooljaren. De
signaleringswaarde betreft de signaleringswaarde vanuit de Inspectie.

3.4 Uitstroomgegevens
De adviezen in groep acht zagen er de afgelopen jaren als volgt uit. In het kader van de kwaliteitsbeleid wordt
op een aantal scholen de advisering ten opzichte van de plaats van de kinderen in het voortgezet onderwijs in
leerjaar drie, geanalyseerd.
Omdat er in schooljaar 2019-2020 geen Eindtoets Basisonderwijs is afgenomen en kinderen verwezen werden
op alleen het advies van de leerkracht naar het voortgezet onderwijs is in onderstaande tabel ook het jaar
2020-2021 opgenomen.
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3.5 Groepsgrootte
De gemiddelde groepsgrootte was op 1 oktober 2020, 21,3 leerlingen. Om de kleine scholen betaalbaar te
kunnen houden is het noodzakelijk daar groepen te combineren. Vanuit onderwijskundig perspectief zijn op die
scholen drie combinatiegroepen (onder-, midden- en bovenbouw) minimaal noodzakelijk. We zien op de kleine
scholen een disbalans in groepsgrootte ontstaan tussen onder- en bovenbouwgroepen. Met name op KOC de
Drie Musketiers is de bovenbouwgroep veel groter dan de onderbouwgroep door een sterke afname van de
instroom van kleuters. Voor de komende jaren blijft dit echter, zowel vanuit onderwijskundig als financieel
perspectief, aandacht vragen. Het is noodzakelijke dat kleine scholen minimaal drie groepen kunnen vormen om
de onderwijskwaliteit te kunnen blijven garanderen. In het bestuursformatieplan krijgen de kleine scholen
hiervoor extra maatwerk toegekend om minimaal te voldoen aan het criterium van drie groepen. Daarnaast
krijgen de kleine scholen extra maatwerk voor een onderwijsassistent. De ontwikkeling van de groepsgrootte
per school zag er de afgelopen jaren als volgt uit.
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3.6 Passend Onderwijs
Stichting Nuwelijn participeert in het samenwerkingsverband RSV Breda PO, regio PO 30-03. Het
samenwerkingsverband Passend Onderwijs RSV Breda PO-30-03, is een stichting opgericht door de besturen
van de scholen in Breda en omgeving. Dat zijn de scholen in de gemeente Breda, en ook die in Chaam (deel van
de gemeente Alphen-Chaam), Baarle- Nassau, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen,
Oosterhout en Zundert.
De besturen van de scholen in dit gebied hebben afgesproken samen ervoor te zorgen dat alle kinderen in de
regio de juiste onderwijskansen krijgen. Het samenwerkingsverband PO 30-03 en de daarin participerende
schoolbesturen streven naar goede onderwijskansen en doen daarbij recht aan de onderwijsbehoeften van
ieder individueel kind in de regio.
De directeur-bestuurder van stichting Nuwelijn was tot 1 september 2020 lid van het dagelijks bestuur van RSV
Breda PO en heeft vanuit die rol een actieve bijdrage geleverd aan de realisatie van het ondersteuningsplan en
de omzetting van de rechtspersoon van een stichting naar vereniging. Zowel een directeur als IB’ers van
stichting Nuwelijn vervullen voortrekkersrollen in directeuren- en IB-overleggen binnen het RSV.
In de begroting en de meerjarenbegroting van stichting Nuwelijn zijn kaders gesteld hoe verantwoording over
de structurele en niet-structurele middelen vanuit het Passend Onderwijs transparant worden verantwoord.

3.6.1 Nieuwkomers
Enkele kinderen van het AZC Prinsenbos volgen onderwijs op KBS de Bolster. Het betreft kinderen die al langer
in Nederland verblijven en de Nederlandse taal machtig zijn.

3.6.2 Lokale Educatieve Agenda (LEA) en taalproject
In 2020 is er geen LEA opgesteld.. Tussen september en december 2020 heeft de interim bestuurder een
tweetal gesprekken met de gemeente gevoerd om vorm te geven aan de toekomstige LEA. Dit proces zal in
2021 verder vorm krijgen. In gezamenlijkheid met de gemeente, Tangent, PCPO, Muzerij en Humankind heeft
stichting Nuwelijn in 2019 deelgenomen aan het Taalproject. Dit project beoogt de taligheid van kinderen in
deze gemeente te vergroten. Op KBS St. Jozef is een ouderkamer ingericht. KBS St. Anna heeft samen met
peuterspeelgroep Pinkeltje (Muzerij) deelgenomen aan het projectonderdeel ‘taal digitaal’. KBS de Bolster en
peuterspeelgroep Pinokkio (Muzerij) hebben zich gericht op het project ‘naar de bieb’. In het voorjaar van 2020
zijn deze projecten geëvalueerd.

3.7 Opbrengsten van beleid onderwijs 2020 – in een notendop
Monitor 2020
Aandachtspunten
Aandachtspunt

Voortgang

Alle scholen voldoen minimaal aan basiskwaliteit van
de inspectie.

niet gestart

oriëntatiefase

werkfase

afrondende gereed
fase

Or2: Het bestuur onderzoekt mogelijkheden tot
schaalvergroting Stichting Muzerij

niet gestart

oriëntatiefase

werkfase

afrondende gereed
fase

Ow3: Het bestuur beoordeelt het pedagogisch
kwaliteitsplan van Stichting Muzerij, stelt deze vast en

niet gestart

oriëntatiefase

werkfase

afrondende gereed
fase
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monitort de voortgang
Kw1: Het bestuur neemt deel aan een interbestuurlijke niet gestart
visitatie

oriëntatiefase

werkfase

afrondende gereed
fase

Pb 7 Het bestuur brengt een keer per twee jaar de
niet gestart
kwaliteit en ambities van alle individuele medewerkers
in kaart

oriëntatiefase

werkfase

afrondende gereed
fase

Aandachtspunt SPB jaarplan 2020

Niet gestart

Oriëntatiefas
e

Werkfase

Afrondende
fase

2020

Ow1 Het bestuur bespreekt volgens de
PDCA-cyclus de opbrengsten van de scholen en
rapporteert hierover aan de Raad van Toezicht
Ow2 Het bestuur beoordeelt de didactische
plannen van de scholen, stelt deze vast en
monitort de voortgang ervan.

2020

2021

Ow3 Het bestuur beoordeelt het pedagogische
kwaliteitsplan van stichting Muzerij, stelt deze
vast en monitort de voortgang

2020

2021

Ow5 Het bestuur meet vierjaarlijks de
tevredenheid van kinderen en ouders over de
school/kinderopvang

2020

2021

Kwaliteitsindicator SPB 2019-2022

Niet gestart

Oriëntatiefas
e

Ow 1. Alle scholen voldoen aan de
prestatie-indicatoren uit het onderwijskundig
kwaliteitsbeleid
Ow 2. Alle scholen hebben een door het bestuur
geaccordeerd eigen profiel en didactisch plan,
waarin wordt beschreven hoe de schoolambitie
wordt gerealiseerd

Gereed

2020

Werkfase

Afrondend
e fase

Gereed

2020-2022

2020-2022

2020-2021

2020-2021

2021

Ow 4. Stichting Nuwelijn heeft een voorziening
voor meerbegaafde kinderen op KBS St. Jozef
Ow 5. Kinderen en ouders geven de school/
kinderopvang een rapportcijfer dat hoger ligt
dan het landelijk gemiddelde

2020

2021

Ow 6. Stichting Nuwelijn beschikt over een plan
'eigentijds onderwijs en eigentijdse
leermiddelen'

2020

2021

ICT-ontwikkelingen
In 2020 heeft de bovenschoolse ict coordinator een meerjarenplanning gemaakt voor aanschaf en vervanging
van de hardware binnen de stichting. Dit heeft tevens geresulteerd in een meerjaren-investeringsplan. In 2021
zal er voor € 130.000,= geïnvesteerd worden in chromebooks, touchscreen borden, computers en wifi-netwerke
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Project meerbegaafdheid

Stichting Nuwelijn wil voor de kinderen die
meer- of hoogbegaafd zijn een
voorziening creëren in de gemeente Gilze en Rijen. Momenteel zijn deze kinderen aangewezen op scholen
buiten de gemeente. Op KBS St. Jozef bestaat al een plusklas voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben.
OOk KBS De Bolster heeft een verrijkingsklas. In 2019 heeft de werkgroep meerbegaafdheid onder begeleiding
van Novilo een beleidsplan opgesteld. Door Corona heeft de ontwikkeling vertraging opgeleverd. In december
2020 zijn twee leerkrachten benoemd voor de bovenschoolse plusklas. DE planning is nu dat de twee
plusklassen medio 2021 fysiek van start gaan. De lokalen zijn ingericht met nieuw meubilair en is de werving
van leerlingen van start gegaan. Tevens is er een promotiefolder ontworpen en beschikt de plusklas over een
eigen website: www.016plusklas.nl

Project eigentijds onderwijs
Stichting Nuwelijn wil kinderen eigentijds onderwijs bieden. Eigentijds onderwijs is echter een breed begrip.
Eind 2019 is er een projectgroep ingericht bestaande uit een directeur en leerkrachten die als opdracht hebben
de visie van onze stichting t.a.v. dit onderwerp vorm te geven. Daarbij zoekt de groep balans tussen de
eigenheid van de scholen (gevarieerd aanbod) en onze algehele visie op wat eigentijds onderwijs voor alle
kinderen zou moeten zijn binnen stichting Nuwelijn. Door personele wisselingen binnen de werkgroep en
Corona heeft de projectgroep stilgelegen. In 2021 zal het project weer opgepakt worden.
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4 Domein kwaliteit
4.1 Algemeen
Conform de uitgangspunten van ons onderwijskwaliteitsplan wordt er middels een kwaliteitsagenda
systematisch (PDCA) aan de kwaliteitscultuur en kwaliteitszorg gewerkt. Sinds de instelling van een
onderwijskwaliteitscommissie binnen de Raad van Toezicht is het onderwerp onderwijskwaliteit in 2020 een
prominent onderwerp van gesprek gebleven tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder.

4.2 Code Goed Bestuur in het primair onderwijs
De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder conformeren zich aan de Code Goed Bestuur van de PO-raad.
De leden van de PO-raad hebben op 21 januari 2010 de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs
vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Er is gekozen voor een code waarin vooral
uitgangspunten voor goed bestuur centraal staan. De code roept op tot werken op basis van principes voor
goed bestuur en vermijdt zoveel als mogelijk nieuwe plan- en regellast. Daarmee is er ruimte voor de
onderwijsorganisaties voor een eigen wijze van invulling van die principes. De Algemene Ledenvergadering van
de PO-Raad heeft in juni 2017 ingestemd met enkele aanscherpingen van de Code Goed Bestuur. Dit heeft
geleid tot deze aangepaste versie van de code, die per 1 augustus 2017 in werking is getreden.

4.3 Inspectie
Alle scholen van stichting Nuwelijn vielen in 2020 onder het basisarrangement van de inspectie. In het
verslagjaar 2020 heeft de directeur-bestuurder, in juli, een informeel gesprek gevoerd met de inspectie over de
uitvoering van de kwaliteitscyclus, de opbrengsten van de CED-trajecten op KOC de Brakken en KBS
Burgemeester van Mierlo en het in 2020 vernieuwde onderzoekskader.
De inspectie heeft in 2020 geen scholen bezocht.

4.4 Klachten en klachtenregeling
Alle scholen van stichting Nuwelijn zijn aangesloten bij de stichting KOMM (Onafhankelijke Klachtencommissie
Machtsmisbruik in het Onderwijs). De scholen die onder ons bestuur vallen, kennen een klachtenregeling: een
regeling voor de behandeling van alle klachten waarmee de school te maken kan krijgen. In 2020 zijn er geen
officiële klachten geweest.

4.5 Opbrengsten van beleid kwaliteit 2020 – in een notendop
Aandachtspunt SPB jaarplan 2019

Niet gestart

Oriëntatiefa
se

Kw 1 Het bestuur stelt tweemaal per jaar
een kwaliteitsrapportage op
Kw 1 Het bestuur heeft tweemaal per jaar
een bestuurlijke visitatie bij de scholen/
kinderopvang
Kw 1 Het bestuur verantwoordt de
opbrengsten van beleid in het jaarverslag

Werkfase

Afrondende
fase

Gereed

2020
(eenmaal)
2020

2021

2020
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Kwaliteitsindicator SPB 2019-2022

Niet gestart

Oriëntatiefas
e

Werkfase

Afrondend
e fase

Gereed

Kw 1 Bestuur, scholen en kinderopvang
hanteert - conform kwaliteitsagenda systematisch kwaliteitszorg

2020

Kw 2 Scholen en kinderopvang werken
vanuit een (school)beleidsplan met een
jaarplan

2020

Kw 3 Scholen en kinderopvang werken
opbrengstgericht

2020

4.5.1 Strategisch Beleid
In 2018 heeft de directeur-bestuurder een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld. Bij dit proces zijn vele in- en
externe stakeholders, zoals de RvT, GMR, directies, leerkrachten, ouders, het voortgezet onderwijs en experts
t.a.v. hrm en onderwijskwaliteit, betrokken. Dit heeft geresulteerd in een beleidsplan, waarmee de stichting de
komende jaren de focus legt op het dagelijks verbeteren van de onderwijskwaliteit en het daarvoor benodigde
pedagogisch en didactisch handelen van leerkrachten. Belangrijke onderdelen van het strategisch beleidsplan
zijn derhalve de onderwijskwaliteitszorg en het strategisch HRM-beleid. In 2019 is het personeelsbeleid herzien
en afgestemd op de doelstellingen van het in 2018 vastgestelde onderwijskwaliteitsbeleid. Door het vertrek van
de directeur-bestuurder in combinatie met Corona heeft de uitwerking van het beleid op een lager pitje gestaan
dan voorheen te voorzien was. In 2020 zal eea voortvarend opgepakt worden.

4.5.2 Onderwijskwaliteitsbeleid
In September 2018 heeft stichting Nuwelijn in samenwerking met Edux het onderwijskwaliteitsplan vastgesteld.
In dit document wordt beschreven op welke wijze het bestuur en de scholen systematisch (PDCA) werken aan
onderwijskwaliteit. Het plan volgt het in 2017 vernieuwde onderzoekskader van de Inspectie en beschrijft de
wijze waarop het bestuur en de scholen invulling geven aan de eigen ambities. In 2020 hebben het bestuur en
en de scholen systematisch aan verbetering van de onderwijskwaliteit gewerkt (PDCA) aan de hand van een
kwaliteitsagenda. Het bestuur heeft in 2020 eenmaal een onderwijskwaliteitsverslag opgesteld en dit
besproken met de Raad van Toezicht, GMR, directeuren. De bestuurlijke visitaties zijn door Corona en het
vertrek van de directeur bestuurder vervallen. Bij het opstellen van deze rapportages is gebruik gemaakt van de
feedback van de CED-groep en Edux.

4.5.3 Kwaliteitssystemen
In het hierboven beschreven onderwijskwaliteitsplan van stichting Nuwelijn is vastgelegd dat het bestuur en de
scholen voor alle kwaliteitsmetingen gebruikmaken van het instrument Werken met Kwaliteit (WMK) PO. Zowel
het bestuur als de scholen hebben samen met Cees Bos (WMK) een aantal dagdelen een training gehad t.a.v.
het effectief inzetten van dit instrument.

4.5.4 Bestuurlijke visitaties
Om zicht te houden op de onderwijskwaliteit heeft het bestuur in het voorjaar en najaar van 2020 – conform
kwaliteitsagenda – een bestuurlijke visitatie gepland bij alle scholen. Door het vertrek van de
directeur-bestuurder, Corona en de komst van een interim directeur-bestuurder zijn de visitaties verschoven
naar 2021. Wel heeft de interim directeur-bestuurder gesprekken gevoerd met de directies van de school (incl.
de nieuwe adjunct directeur van De Bolster en de nieuwe locatieleider van de Drie Musketiers).

4.5.5 Externe audits scholen
In ons onderwijskwaliteitsbeleid staat beschreven dat alle scholen eenmaal per drie jaar een externe audit
ondergaan. In 2019 is deze audit door Edux uitgevoerd ten aanzien van de onderwerpen ‘didactisch handelen’,
‘zicht op ontwikkeling’ en ‘resultaten’. De resultaten en daaruit voortvloeiende verbeterpunten zijn door Edux
besproken met de directies en OT’s en vervolgens met de teams. De opbrengsten vormden onderdeel van de
onderwijskwaliteitsrapportage van het bestuur. De geplande bestuurlijke visitatie (audit) door de PO-raad is niet
doorgegaan en wordt verschoven naar 2021.
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4.5.6 Zelfevaluaties
In het verslagjaar 2020 zijn er geen zelfevaluaties ingevuld t.a.v. de basiskwaliteit.

4.5.7 Tevredenheidsmetingen
November 2018 hebben de scholen – conform onderwijskwaliteitsplan – tevredenheidsmetingen afgenomen bij
de leerlingen, ouders en medewerkers. Zij geven hun school de volgende rapportcijfers.
14ZO

09VI

19MG

19LE

06XP *

19LV

Tevredenheid
leerlingen

8,7

8,5

8,3

8,2

9.1

8,3

Tevredenheid
ouders

7,7

7,7

7,7

7,8

7.8

7,5

Tevredenheid
medewerkers

7,9

7,6

8,0

7,9

9.3

7,0

De opbrengsten zijn in 2019 door de directeur-bestuurder besproken met de directeuren. KBS St. Anna heeft in
2019 samen met ouders en leerlingen een verbetertraject doorlopen t.a.v. het welbevinden en
veiligheidsgevoel. Dit heeft geleid tot een significante verbetering van de tevredenheid onder leerlingen (+1,6),
ouders (+0,9) en medewerkers (+1,5).
In 2020 zijn er geen tevredenheidspeilingen uitgezet. De verwachting is om de tevredenheidspeilingen in
schooljaar 2021-2022 uit te zetten als input voor o.a. het nieuwe strategisch beleid en de jaarplannen van de
scholen.
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5 Domein personeel
5.1 Algemeen
In 2017 heeft stichting Nuwelijn een belangrijke stap gemaakt in het terugbrengen van de formatie. De
herziening van de directie en staf in 2018 en het verder terugdringen van het ziekteverzuim in 2019 hebben er
mede toe geleid dat de formatie in lijn is met de daarvoor beschikbare middelen. In een door BMC uit laten
voeren extern onderzoek wordt bevestigd dat stichting Nuwelijn stevig grip heeft op de bedrijfsvoering. Uit de
meerjarenbegroting 2019-2023 blijkt dat onze stichting de komende jaren beschikt over een ruime flexibele
schil, waarmee krimp kan worden opgevangen.

5.2 Bestuursformatieplan
Stichting Nuwelijn stelt jaarlijks een bestuursformatieplan op. Vanaf het bestuursformatieplan 2018-2019 is
rekening gehouden met een terugloop van baten. Met de allocatiesystematiek die uitgaat van T=0 i.p.v. T=-1 zijn
we erin geslaagd de formatie evenredig te laten dalen met de teruglopende leerlingenaantallen. Op basis van
vaste verdeelsleutels is de bezetting over de scholen en het bestuurskantoor in 2020 gealloceerd. Na overleg
met het directeuren is, net zoals de jaren ervoor, maatwerk toegewezen op basis van de uitdagingen waarvoor
de scholen het volgende schooljaar staan. Het bestuursformatieplan is na een beleidsrijke toelichting door de
directeur-bestuurder ter instemming en goedkeuring voorgelegd aan GMR en Raad van Toezicht. Een punt van
zorg voor de komende jaren is de toenemende noodzaak tot het inzetten van steeds meer extra maatwerk voor
de kleine scholen om minimaal drie groepen – een randvoorwaarde voor het kunnen realiseren van
onderwijskwaliteit - te kunnen blijven garanderen.

5.3 Personeelsbezetting
In de cijfers zijn alle vervangers buiten beschouwing gelaten. Bij stichting Nuwelijn werken er in 2020 in totaal
165 medewerkers / 95,1 fte. Ten gevolge van het werkdrukakkoord is vanaf 2019 is het aantal tijdelijke
contracten toegenomen. Veelal hebben teams gekozen voor de inzet van extra onderwijsassistenten om de
werkdruk van de leerkrachten te verminderen.
Personeelsoverzicht WTF excl. vervangers

01-10-2020

Onderwijzend personeel (OP)

73.6

Onderwijsondersteunend personeel (OOP) met lesgebonden taken

8,1

Onderwijsondersteunend personeel (OOP) zonder lesgebonden taken

8,1

Oproepkracht

0,9

Directie

4,4

Totaal stichting Nuwelijn

95,1

Gemiddelde leeftijd

45 jaar

Man-/vrouwverhouding totaal
In onderstaande cijfers zijn vervangers buiten beschouwing gelaten.
Man/ Vrouw verhouding

01-10-2020

Man

29

Vrouw

136

%
17,58
82,42
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Totaal stichting Nuwelijn

139

100%

Man-vrouwverhouding directie (inclusief bestuur)
In 2017 werden bestuurs- en directiefuncties alleen ingevuld door mannen. Met de komst van de nieuwe
directiestructuur is hier meer balans in gekomen. De functie van adjunct directeur wordt ingevuld door drie
vrouwen.

5.4 Cao primair onderwijs 2019-2020
De cao primair onderwijs 2019-2020 is op 10 januari 2020 officieel ondertekend door de AOb, de andere
bonden en de werkgeversorganisatie PO-raad. Al het onderwijspersoneel krijgt met de komst van deze nieuwe
cao een loonsverhoging, een bonus en de functiebeschrijvingen van onderwijsondersteuners en
schooldirecteuren zijn geactualiseerd.
Hoofdpunten cao primair onderwijs 2019-2020
● Leerkrachten, onderwijsondersteuners en schoolleiders krijgen vanaf 1 januari 2020 een
loonsverhoging van 4,5%;
● In februari 2020 krijgt al het onderwijspersoneel een bonus van 875 euro bruto per FTE;
● Een eenmalige nabetaling in februari 2020 van 33% van het maandloon in januari 2020 per FTE;
● Nieuwe functiebeschrijvingen bij de meest voorkomende functies voor OOP’ers, zoals
onderwijsassistent, leraarondersteuner, logopedist en conciërge. Het zorgt ervoor dat OOP’ers
makkelijker kunnen doorstromen naar hogere salarisschalen, omdat er twee nieuwe functies met
salarisschaal 5 en 6 bijkomen. Nu zitten OOP’ers vaak vast in salarisschaal 4;
● Nieuwe functiebeschrijvingen voor directeuren en adjunct-directeuren die recht doen aan de
complexere taken;
● Een individueel scholingsbudget van 600 euro per jaar in 2020 en 2021 voor al het onderwijspersoneel;
● Bij alle schoolbesturen komt van ‘van-werk-naar-werk beleid’ om zoveel mogelijk werkgelegenheid te
behouden;
● De transitievergoeding vervalt.
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5.5 Opbrengsten van beleid personeel 2020 – in een notendop
Aandachtspunt SPB jaarplan 2019

Niet gestart

Pb 2 Het bestuur heeft vastgesteld welk
door medewerkers aangegeven
personeelsbeleid prioriteit heeft in de
komende planperiode en heeft daaruit
een planning gemaakt

2020

Oriëntatiefas
e

Werkfase

Afrondende
fase

Gereed

Pb 3 Het bestuur stelt expertise
beschikbaar t.b.v. begeleiding van teams
inzake het werkverdelingsplan

2020

Pb 4 Het bestuur monitort dat 80% van
de middelen voor nascholing ten goede
komt aan versterking van vaardigheden
van leerkrachten en pedagogisch
medewerkers

2020

Pb 6 Het bestuur voert drie keer per jaar
Sociaal Medisch Overleg met de
bedrijfsarts en directeuren

2020

Kwaliteitsindicator SPB 2019-2022

Niet gestart

Oriëntatiefas
e

Werkfase

Afrondende
fase

Gereed

Pb 1 Stichting Nuwelijn en stichting
Muzerij beschikken over een
basisdocument 'personeelsbeleid'

2019

Pb 2 Het bestuur heeft na overleg met de
GMR keuzes gemaakt t.a.v. beleidsrijk
personeelsbeleid

2020

Pb 3 Het taak- en werkverdelingsbeleid
staat op stichting-, school- en
kinderopvangniveau ten dienste van
primaire proces

2020

Pb 4 Binnen stichting Nuwelijn en
stichting Muzerij is functiedifferentiatie,
promotie en nascholing gericht op
verbetering van leerkrachtvaardigheden

2020

Pb 5 Effecten van de inzet van
werkdrukmiddelen worden door scholen
geëvalueerd

2019

Pb 6 Het ziekteverzuimpercentage is <4%
voor zowel stichting Nuwelijn als stichting
Muzerij
Pb 7 Bestuur, scholen en kinderopvang
hebben zicht op de kwaliteiten en
ambities van medewerkers

2020

3.8%

2020

Werkdrukvermindering
Stichting Nuwelijn heeft voor het kalenderjaar 2020 € 328.546 van het ministerie ontvangen ter vermindering
van de werkdruk. De teams van alle scholen hebben voor de zomervakantie een plan voor de inzet van deze
middelen opgesteld. Alle scholen hebben gekozen voor de inzet van extra onderwijsassistenten. Op enkele
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scholen is het budget ook ingezet voor een vakleerkracht muziek/crea. In 2020 is € 274.504 van de middelen
besteed (herrekend naar GPL € 306.920): . Het resterende bedrag voor 2020 (€ 21.626) is voor dit doel
toegevoegd (bestemd) aan de voor 2019 beschikbare middelen voor werkdrukvermindering.

Bedrijfsgezondheidsdienst en ziekteverzuim
Ons ziekteverzuim is structureel laag. Het verzuim in 2020 (3,8) is iets gestegen ten opzichte van 2019 ( 2,63%).
Zie grafiek. Dit ligt binnen de in 2019 bijgestelde bestuursnorm van 4% en ruim onder het landelijk gemiddelde
ziekteverzuim in het primair onderwijs (2019: 5,68%). De stijging is te wijten aan de pandemie (corona crisis)
die aanving in maart 2020 en wat een stijging in verzuim veroorzaakte. Mede daardoor is ook de
ziekmeldingsfrequentie gestegen naar 1,37. ( was in 2019: 0,65).
De gemiddelde verzuimduur loopt terug van 9,69 dagen in 2019 naar 6,0025 dagen in 2020.
Deze getallen liggen ruim onder het landelijke gemiddelde (meldingsfrequentie 2019: 0,9; gemiddelde
verzuimduur 2019: 18,7).

Vervanging in eigen beheer
Stichting Nuwelijn Heeft per 1 januari 2020 de samenwerking met Leswerk opgezegd, nadat uit een analyse
bleek dat vervangen in eigen beheer voor Nuwelijn aantrekkelijker was. Hiertoe zijn in 2019 voorbereidingen
getroffen door onder andere een eigen planner aan te stellen, een vervangingstool in te richten en door actief
in- en extern te werven voor de eigen vervangingspool. Per 1 januari 2020 heeft Nuwelijn vervangingen in eigen
beheer georganiseerd. Uit een eerste evaluatie in 2020 bleek dit, ook in Coronatijd, goed te werken.

Scholing onderwijskundig leiderschap – sturen op kwaliteit
In 2018 hebben OT-leden en directies van de scholen onder leiding van Edux een scholing gevolgd t.a.v.
‘analyseren, duiden en sturen’ op onderwijskwaliteit . In 2019 heeft de scholing t.a.v. dit onderwerp onder
leiding van de CED-groep een vervolg gekregen bij alle IB’ers van onze stichting. Tevens is er een bovenschools
begeleidingstraject voor onze onderwijsassistenten gestart t.a.v. de onderwijskundige bijdrage die zij kunnen
leveren in hun school. Deze scholingen beogen èn hebben naast het vergroten van de inhoudelijke kennis, ook
in 2020, geleid tot het meer delen van expertise over de scholen. Op deze manier wil onze stichting op alle
niveaus in de organisatie expertisedeling (één en één is drie) stimuleren en kennis t.a.v. het opbrengstgericht
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werken aan steeds betere onderwijskwaliteit (elke dag een beetje beter) vergroten.

5.6 Personeelsbeleidsplan
Per 1 augustus 2019 kent stichting Nuwelijn een nieuw personeelsbeleidsplan. De focus in dit plan ligt op het
verbeteren van de kwaliteit van de leraar. Binnen stichting Nuwelijn is het vanzelfsprekend dat mensen die in de
dagelijkse praktijk met onderwijs bezig zijn, zich lerend en onderzoekend opstellen. Om te kunnen leren, staan
de medewerkers open voor het gesprek met collega’s en de leidinggevende over het onderwijs in de school in
het algemeen en het proces in de eigen groep in het bijzonder. Om dit te realiseren, zijn voor de beleidsperiode
2019-2022 in het personeelsbeleidsplan de volgende speerpunten uitgewerkt:
● Focus op onderwijs.
● Professionele ontwikkeling en loopbaan.
● Inzetten van kwaliteiten.
● Elke dag met plezier naar je werk gaan.
Het personeelsbeleidsplan is zowel op ons intranet als de openbare website geplaatst (klik hier). We willen ons
graag verantwoorden aan de buitenwereld en zijn er trots op dat ons personeelsbeleid zich focust op de
kwaliteit van het leraarschap. In onze nieuwe gesprekscyclus leggen we de nadruk op het gesprek over de door
onze medewerkers gerealiseerde onderwijskwaliteit en hun welbevinden en ambities. We hechten meer
waarde aan tussentijds feedback- en voortgangsgesprekken en voeren enkel beoordelingsgesprekken wanneer
dit rechtspositionele gevolgen kan hebben.

Promotietraject L10 naar L11 - expertleerkrachten
Stichting Nuwelijn biedt leerkrachten die reeds vakbekwaam zijn en uitblinken in het vak van leerkracht L10 de
mogelijkheid zich, middels een kort ontwikkelprogramma, te ontwikkelen tot leerkracht L11. Dit traject wordt
afgesloten met een assessment en indien dit door de leerkracht met goed gevolg wordt afgesloten, volgt
promotie naar L11. In 2019 hebben twee leerkrachten deelgenomen aan dit traject. Zij hebben zich
gespecialiseerd tot ‘expertleerkracht spelling’ en ‘expertleerkracht coaching onderwijskwaliteit’. Eind 2019 zijn
vier posities vacant gesteld voor ‘expertleerkracht rekenen’. Stichting Nuwelijn bepaalt op basis van de
kwaliteitsanalyses op de scholen aan welke expertise behoefte is. Sinds 2020 beschikt Nuwelijn over vier expert
leerkrachten rekenen, die gepromoveerd zijn naar L11. De expert leerkrachten werken nu vooral op de eigen
scholen en worden “voorzichtig” bovenschools ingezet.

Gevoerd beleid gericht op beheersing uitgaven inzake uitkeringen na ontslag
Stichting Nuwelijn probeert onvrijwillig ontslag en daaruit eventueel voortkomende uitkeringssituaties te
voorkomen. Desalniettemin is onvrijwillig ontslag soms de enige manier om uit een impasse te komen.
Wanneer een medewerker er uiteindelijk niet in slaagt zijn negatieve beoordeling om te buigen, of structureel
aangeeft de taak niet aan te kunnen, kan in overleg worden besloten tot een ontslagprocedure. Zowel voor de
stichting als voor de werknemer is een zorgvuldig gevoerde ontslagprocedure in dat geval de enige duurzame
oplossing en in het belang van individu, team en school. Dankzij outplacement krijgt de medewerker vervolgens
de mogelijkheid om een baan en werkomgeving te zoeken die hem of haar beter past. Er zijn in 2020 geen
gedwongen ontslagen geweest.

6 Domein samenwerking met ouders en omgeving
6.1 Algemeen
Stichting Nuwelijn werkt vanuit verschillende kaders en met partners in de regio samen aan het realiseren van
haar missie.

Samenwerkingsverbanden vanuit het wettelijk kader
Onderwerp / thema

stichting
Nuwelijn

Participerende partijen

Doel
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Passend Onderwijs

stichting
Nuwelijn

Samenwerkingsverband RSV
Breda PO

Realisatie van de Wet passend onderwijs
voor het primair onderwijs in de regio
Breda en omgeving.
Namens stichting Nuwelijn participeert
de directeur-bestuurder in het dagelijks
bestuur van dit bestuurlijk overleg.

Samenwerkingsverbanden vanuit de maatschappelijke opdracht
Onderwerp / thema

stichting Nuwelijn

Participerende partijen

Doel

Toekomstig
leraarschap

stichting
Nuwelijn

Werkveldadviesraad (WAR)
PABO Avans

Delen van kennis en inzichten tussen het
werkveld en PABO Avans Breda ter
versterking van de onderlinge
samenwerking op het gebied van
(toekomstig) leerkrachtschap. Namens
stichting Nuwelijn participeert de
directeur-bestuurder in dit overleg.

Lokale Educatieve
Agenda Gilze en Rijen

stichting
Nuwelijn

Gemeente Gilze en Rijen,
besturen voor primair
onderwijs en kinderopvang

Realisatie LEA Gilze en Rijen, optreden als
samenwerkingspartner voor kinderopvang,
welzijn, zorg en gemeente. Namens
stichting Nuwelijn participeert de
directeur-bestuurder dit overleg.

Afstemming PO-VO

stichting
Nuwelijn

PO en VO regio Breda en regio
Tilburg

Afstemmen overgang van primair
onderwijs naar het voortgezet onderwijs.
Diverse leerkrachten uit groep 8 van onze
scholen participeren in dit overleg.
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6.2 Opbrengsten beleid samenwerking ouders en omgeving 2020 – in een notendop
Kwaliteitsindicator SPB 2019-2022

Niet gestart

Oriëntatiefas
e

Sw 1 Het bestuur heeft de visie op
samenwerking met ouders en de
omgeving beschreven

2020

2021

Sw 2 Scholen en kinderopvang scoren
minimaal het cijfer acht op samenwerking
met ouders

Werkfase

Afrondende
fase

2018: 7,6

2021

Gereed

Tevredenheidsmetingen ouders en leerlingen
In 2018 zijn deze – binnen de kwaliteitscyclus - uitgezet. Conform de uitgangspunten van
onderwijskwaliteitsplan wordt de tevredenheid in 2020 opnieuw gemeten. Door Corona en de wijzigingen in
het bestuur heeft de meting niet plaatsgevonden en wordt doorgeschoven naar schooljaar 2021-2022.

Lokaal sportakkoord
Stichting Nuwelijn en stichting Muzerij hebben zich in 2019 verbonden aan het lokaal sportakkoord van de
gemeente Gilze en Rijen. De inzet van buurtsportcoaches binnen de gymlessen is in 2020 gecontinueerd. De
sportcoaches gebruiken het leerlingvolgsysteem MQ-scan om de ontwikkeling van de kinderen te volgen en
rapporteren aan de school, de voortgang wordt beschreven in het schoolrapport van het kind.

7 Domein positionering
7.1 Algemeen
In 2019 hebben het bestuur en de scholen een start gemaakt met het meer en beter zichzelf ‘op de kaart
zetten’ binnen de gemeente Gilze en Rijen. Dit heeft geresulteerd in wervingsactiviteiten en interne dialogen
over de profielen van scholen.

7.2 Leerlingprognoses
Bepalend voor de reikwijdte van de financiële mogelijkheden om de doelen en ambities te realiseren, zijn de
leerlingenaantallen. Leerlingen zijn de grondslag voor de inkomsten t.a.v. structurele (OCW) inkomsten en niet
structurele (overige) inkomsten. Daling van het totaal aantal leerlingen binnen de stichting heeft grote invloed
op de inkomstenstromen. Omgaan met dit gegeven blijft een bepalende factor voor de manier waarop wordt
gepland en begroot om doelen te realiseren.
Het bestuur acht het noodzakelijk het voorzichtigheidsprincipe te hanteren bij de ontwikkeling van de
leerlingenaantallen. De modellen van het arbeidsmarktplatform (AMP) en DUO voorspelden dat we op
01-10-2020 +/- 1.370 leerlingen zouden hebben. Op peildatum 01-10-2020 waren er echter 1.354. Gezien het
grote verschil tussen het daadwerkelijk aantal leerlingen op 01-10-2020 en de voorspelling van AMP en DUO
heeft het bestuur een realistische inschatting gemaakt van de daling voor de komende jaren. Dit geeft in de
ogen van het bestuur op basis van het huidige vertrekpunt een meer realistisch beeld van de ontwikkeling van
de leerlingenaantallen.
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De prognose per school ziet er als volgt uit:

De forse terugloop van leerlingen vanaf 2018 leidt in de periode 2021-2024 tot een terugloop van de
Rijksbijdragen OCW van € 8.429.k (2021) naar € 7.738k (2025). Gezien beperkte sturingsmogelijkheden op de
materiële exploitatie was het van belang om al in 2018 in de personele exploitatie te anticiperen op
teruglopende baten. Naast het in lijn houden van de formatie met de bekostiging, moet de aantrekkingskracht
van de scholen worden versterkt. Voor zowel leerlingen als personeel. Volgens de prognose van DUO/CBS zal
het aantal potentiële leerlingen in de gemeente Gilze en Rijen afnemen van 2.195 in 2020 naar 1.993 in 2024.
Dat is een daling van 9,2%.

In bovenstaande tabel zijn de leerlingaantallen vanaf 2021 geprognosticeerd (bron: DUO)
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7.3 Opbrengsten beleid positionering 2020 – in een notendop
Aandachtspunt SPB jaarplan 2020

Niet gestart

Oriëntatiefas
e

Werkfase

Afrondende
fase

Po 3 Het bestuur rapporteert in het
jaarverslag over het marktaandeel van
stichting Nuwelijn

Gereed

2020
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Niet gestart

Oriëntatiefas
e

Po 1 Stichting Nuwelijn en stichting
Muzerij hebben zicht op het imago van de
scholen en kinderopvang

2020

2021

Werkfase

Afrondende
fase

Gereed

Po 2 Stichting Nuwelijn en stichting
Muzerij beschikken over een pr- en
marketingplan op stichtings en schoolkinderopvangniveau

2019

Po 3 In 2022 is het marktaandeel van
stichting Nuwelijn minimaal
gestabiliseerd t.o.v. 1-10-2018 (61,9%)

2019:
62,03%

Po 4 Iedere locatie (school en
kinderopvang) beschikt over een
gezamenlijke eigentijdse website

2020

Po 5 Elke school heeft het
onderwijskundig profiel met instemming
van de PMR en het bestuur vastgelegd in
de schoolgids

2019

Ontwikkeling marktaandeel
Het marktaandeel is van 62,03% in 2019 naar 61,70% in 2020
gegaan. Daarmee slagen we er niet helemaal in ons marktaandeel
minimaal te stabiliseren. Een aandachtspunt is dat de spreiding
van de leerlingen over onze scholen een onevenredige
ontwikkeling laat zien. In 2020 zal, door DUO onderzoek,
onderzocht worden welke maatregelen nodig zijn om hierin meer
balans te krijgen.

PR en wervingsactiviteiten
Om stichting Nuwelijn, de scholen en de samenwerking met
stichting Muzerij goed onder de aandacht te brengen, is er in 2019 van alle locaties door een marketingbureau
een promotiefilmpje gemaakt. Tevens is er een filmpje gemaakt, waarin stichting Nuwelijn zich samen met
stichting Muzerij presenteert. De scholen binnen de scholengroep Rijen hebben zich tijdens de Rijense markt
aan het publiek gepresenteerd. Om de aantrekkingskracht van KOC de Drie Musketiers te vergroten in de
Reeshof is daar in 2019 een PR-campagne gestart, die gecontinueerd wordt in 2020.

PR- & marketingplan
Om meer richting te geven aan PR- en marketingactiviteiten hebben stichting Nuwelijn en stichting Muzerij in
2019 een PR- en marketingplan geschreven. In dit document zijn kaders gesteld waarbinnen de individuele
scholen en locaties enerzijds en de stichtingen anderzijds de PR vormgeven. Per kwartaal worden voortaan alle
activiteiten met elkaar afgestemd in het gezamenlijke directeurenberaad.
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8 Domein privacy
8.1 Algemeen
Stichting Nuwelijn geeft planmatig en aantoonbaar invulling aan de eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming aan de hand van het “privacy framework” dat bestaat uit 5 elementen:
1.
2.
3.
4.
5.

Privacyrechten (borgen van de privacyrechten van leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers e.a.)
Gegevensbescherming (veilige ICT-omgeving)
Organisatie (beleid, procedures, monitoring)
Administratie (verwerkingenregister, verwerkersovereenkomsten, incidentregistratie, risicoanalyse)
Medewerkers (kennis, bewustzijn en handelen)

In 2020 zijn ten aanzien van dit “privacy framework” 5 speerpunten benoemd die zijn uitgewerkt in het Privacy
Jaarplan 2020. Deze speerpunten zijn hieronder overgenomen in de kwaliteitsindicatoren.

8.2 Opbrengsten beleid privacy 2020 – in een notendop
Kwaliteitsindicator SPB 2019-2022

Niet gestart

Oriëntatiefas
e

Werkfase

Afrondende
fase

Gereed

Pr 1 Privacyrechten
Interne procedures en formulieren ter
borging van het recht op inzage, correctie en
verwijderen/wissen van leerling- en
medewerkerdossiers

2020

Pr 2 Gegevensbescherming
Inzicht krijgen in het veiligheidsniveau van
de ICT-omgeving door het (laten) uitvoeren
van een ICT-kwetsbaarhedenscan.

2020

Pr 3 Organisatie
Opstellen van Bewaarbeleid, en Richtlijn
voor toegangsrechten tot het
leerlingvolgsysteem.

2020

Pr 4 Administratie
Verwerkingenregisters actualiseren, Model
incidentenregister vaststellen, administratie
van verwerkersovereenkomsten completeren
en actueel houden.
Pr 5 Medewerkers
Kennis en bewustzijn met betrekking tot
privacy verhogen door middel van
themabijeenkomsten, introductie van
gedragscode en implementeren van Privacy
Portaal (kennisbank).

2020

2020

2021

2021

Toelichting Pr 4 Administratie
Uit interne controle is gebleken dat niet de administratie van verwerkersovereenkomsten niet compleet was en
niet alle verwerkersovereenkomsten zijn afgesloten conform het afgesproken interne proces (inhoudelijke
beoordeling door functionaris gegevensbescherming, ondertekening door bestuurder). Dit wordt meegenomen
in het Privacy Jaarplan 2021.
Toelichting Pr 5 Medewerkers
De (interim) bestuurder heeft besloten de acties te herplannen naar 2021. De reden daarvoor is de
verminderde beschikbare tijd en capaciteit omdat deze werd ingezet voor het managen van de Coronacrisis.
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9 Domein gebouwen en huisvesting
9.1 Algemeen
In 2020 is samen met onze huisvesting partner Laride uitvoering gegeven aan het onderhoudsplan en het
meerjarenonderhoudsplan verder geactualiseerd.

9.2 Opbrengsten beleid gebouwen en huisvesting 2020 – in een notendop
Aandachtspunt SPB jaarplan 2020

Niet gestart

Oriëntatiefas
e

Werkfase

Afrondende
fase

2020

Hv 2 Bestuur en directie van de scholen
en kinderopvang bespreken jaarlijks het
meerjarenonderhoudsplan

Kwaliteitsindicator SPB 2019-2022

Gereed

Niet gestart

Oriëntatiefas
e

Werkfase

Afrondend
e fase

Gereed

Hv 1 Stichting Nuwelijn en stichting
Muzerij beschikken over een
onderzoeksrapport over de
toekomstbestendigheid van de scholen en
kinderopvang

2019:
rapport BMC

Hv 2 De scholen en kinderopvang zijn
gehuisvest in goed onderhouden
gebouwen

2020: MJOP
wordt
gevolgd

Hv 3 Onze gebouwen worden door de
omgeving als voldoende wervend en
duurzaam beoordeeld

2020

2021

Planmatig onderhoudsbeheer
Stichting Nuwelijn heeft een samenwerking met Laride. Laride ondersteunt de stichting bij het opstellen van het
MJOP, het jaarplan en de onderhoudscontracten. Op basis van het MJOP stuurt stichting Nuwelijn op een
voorziening van €400k met een jaarlijkse dotatie van €217K. Met deze voorziening handelt stichting Nuwelijn
binnen de landelijke benchmark voor vergelijkbare stichtingen. Stichting Nuwelijn hanteert de tijdelijke regeling
ten aanzien van de voorziening onderhoud (egalisatiemethode).
In november van ieder jaar wordt voor iedere locatie in kaart gebracht wat de onderhoudskosten zijn vanuit het
MJOP. Daarnaast wordt per locatie bekeken wat er voor het daaropvolgende jaar aan extra onderhoud moet
worden opgenomen. Dit alles resulteert in een jaarplan. Gedurende het kalenderjaar worden de
werkzaamheden uit het plan uitgevoerd.

Ventilatie schoolgebouwen
In 2020 zijn op alle locaties de ventilatiesystemen gecontroleerd. Uitkomst van deze controle is dat, met
uitzondering van KBS De Brakken, alle locaties voldoen aan de gestelde normen. Op KBS De Brakken ontbreekt
een ventilatiesysteem bij de kleutergroepen. Vanuit het Ministerie van Onderwijs is een subsidie beschikbaar
gesteld voor verbetering van de ventilatiesystemen op scholen. Stichting Nuwelijn heeft in kaart gebracht wat
de verwachte kosten zijn voor het installeren van een ventilatiesysteem bij de genoemde kleutergroepen en zijn
in gesprek met de gemeente over de verdeling van de verwachte kosten.
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Opheffingsnorm en de kleine kernen
De twee kleine kernen van de gemeente, Molenschot en Hulten, hebben elk een eigen basisschool, die de spil
vormt in de leefbaarheid van deze gemeenschappen. Beide scholen werken samen met peuterspeelzalen,
kinderopvang en buitenschoolse opvang. Hoewel beide scholen onder de opheffingsnorm vallen, heeft stichting
Nuwelijn op basis van het advies ‘instandhouding kleine scholen’ dat door Verus is geschreven, in 2017 besloten
de instandhouding van beide scholen voorlopig te continueren. Op basis van het gemiddelde aantal leerlingen
van alle scholen van de stichting is dit besluit bevestigd door het Ministerie van OCW. Gesprekken tussen de
directeur-bestuurder en de wethouder onderwijs over de gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur en
gemeente voor de toekomst zijn in een positieve sfeer weer opgepakt.

10 Domein financiën en beheer
10.1 Opbrengsten beleid financiën en beheer 2020 - in een notendop

Kwaliteitsindicator SPB 2019-2022

Niet gestart

Oriëntatiefase

Werkfase

Afrondende
fase

Gereed

Fi 1 Het bestuur van stichting Nuwelijn en
stichting Muzerij is transparant over
keuzes in beleidsrijke begrotingen

2020

Fi 2 Het weerstandsvermogen stichting
Nuwelijn en stichting Muzerij ligt tussen
de 10 - 13

2020:
16,4%

Fi 3 De liquiditeit van stichting Nuwelijn
en stichting Muzerij bedraagt minimaal
1,5%

2020:
3,44%

Fi 4 Bij stichting Nuwelijn vormen de
personele lasten 78-80% van de totale
baten

2020: 83%
(mede
door
eenmalige
CAO-lasten

* ad Fi 2: Het weerstandsvermogen is groter dan het kader van 10-13. Dit is het totale vermogen. Alleen de
algemene reserve in ogenschouw nemend, is het weerstandsvermogen 9,7%. Gezien de toekomstige
ontwikkelingen (afboeken vordering OCW en andere systematiek voorziening groot onderhoud) is
het de vraag of dit percentage voldoende is.

10.2 Toezichtkader Raad van Toezicht
Stichting Nuwelijn is er in 2017 al in geslaagd het weerstandsvermogen op de voor 2021 gestelde streefwaarde
van 10% te krijgen. Op verzoek van de directeur-bestuurder is het Toezichtkader van de Raad van Toezicht t.a.v.
het weerstandsvermogen bijgesteld naar een bandbreedte 10-13% voor de periode 2019-2022. In 2020 is het
weerstandsvermogen opgelopen naar 16,4%.
In het Toezichtkader van de Raad van Toezicht staat dat de personele lasten 78-80% van de totale baten mogen
zijn. In 2020 is stichting Nuwelijn hier niet binnen gebleven met 82,9%. Dit komt voornamelijk door incidentele
CAO-lasten (waarvan de baten in 2019 zijn ontvangen).

10.3 Rapportagesystematiek
In 2020 zijn de financiële kwartaalrapportages, ten aanzien van de voor het bestuur, de Raad van Toezicht en
directeuren belangrijkste kengetallen, geoptimaliseerd. De directeur-bestuurder heeft deze rapportages
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besproken met de auditcommissie van de Raad van Toezicht en vervolgens in de Raad van Toezicht.

10.4 Fiscale eenheid
Gezien de nauwe verbondenheid van stichting Nuwelijn en stichting Muzerij heeft de directeur-bestuurder in
2019 een verzoek gedaan aan de belastingdienst om beide stichtingen te beschouwen als een fiscale eenheid.
De belastingdienst heeft hiermee ingestemd. Per 1 december 2018 zijn beide stichtingen, op basis van artikel 7,
lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 168, aangemerkt als fiscale eenheid voor de btw. Hiermee zijn stichting
Nuwelijn en stichting Muzerij niet btw-plichtig naar elkaar. Het btw-identificatienummer van de fiscale eenheid
is NL825795618B01.

10.5 Treasurybeleid
De stichting hanteert het vastgestelde treasurystatuut, gedateerd 03-07-2019 .
Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen vastgelegd in de “Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni
2016, nr. WJZ/800938 (6670), houdende regels voor onderwijsinstellingen omtrent het uitzetten van gelden, het
aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële derivaten (Regeling beleggen, lenen
en derivaten OCW 2016)” en de “Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5
december 2018, nr. FEZ/1402273”. Hierin is onder meer bepaald dat een onderwijsinstelling een sterk
risicomijdend profiel heeft. Dit impliceert dat de waarde van belegde en/of beleende middelen volledig moet
worden gewaarborgd.
Bij het aantrekken respectievelijk uitzetten van alle benodigde respectievelijk overtollige middelen wordt
gehandeld overeenkomstig de in deze regeling gestelde normen. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders
het College van Bestuur mag opereren. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen
overeenkomstig hun bestemming worden besteed. De stichting heeft in het afgelopen jaar een zeer
terughoudend financieel beleid gevoerd. Er is slechts gebruik gemaakt van spaar- en rekening-courant
rekeningen. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar. Er zijn verder geen beleggingen aangegaan.

10.6 Werkdrukakkoord
De schoolteams hebben een plan gemaakt voor de besteding van de werkdrukmiddelen. De P-MR heeft
hiervoor akkoord gegeven. De extra middelen zijn als volgt ingezet:
Bestedingscategorie

Besteed bedrag 2020

Toelichting

Personeel

€ 273.851

Materieel

€ 653

De werkdrukmiddelen zijn ingezet ten
behoeve van extra OOP en incidenteel een
uitbreiding van een OP
Windows devices gebruiksklaar opleveren

Professionalisering

-

-

Overig

-

-

De totale bate in 2020 was € 328.546. Het niet bestede deel (54k) is op basis van een herrekende GPL
toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

10.7 Prestatiebox
De speerpunten uit het bestuursakkoord hebben betrekking op de kerntaken van het onderwijs. Stichting
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Nuwelijn heeft dan ook vanuit de lumpsum geïnvesteerd in de realisatie hiervan. De middelen uit de
prestatiebox hebben het mogelijk gemaakt om de realisatie van onze ambities te versterken, verdiepen en
versnellen.
Hierna wordt kort aangegeven aan welke ambities stichting Nuwelijn heeft gewerkt.
De vijf aandachtsgebieden binnen de prestatiebox zijn:
1. Opbrengstgericht werken
Hiervoor waren de volgende doelstellingen opgenomen:
● Iedere school behaalt tenminste voldoende eind- en tussenopbrengsten (voldoet aan de relatieve
norm). Wanneer een school (nog) niet voldoet aan de norm wordt jaarlijkse groei gerealiseerd;
● Stichting Nuwelijn ontwikkelt voor haar medewerkers een professionaliseringsaanbod, gericht op het
didactisch handelen, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van het talent en expertise
binnen de organisatie. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de in de organisatie aanwezige kennis
en expertise te onderhouden en borgen.
2. Taal en rekenen
Op meerdere scholen is geïnvesteerd in de aanschaf van nieuwe leermethoden.
3. Professionalisering
Op alle scholen wordt door de directie in overleg met het personeel afspraken gemaakt over het
borgen en uitbreiden van de professionaliteit van de leerkrachten. De expertise van de interne
begeleiders ten aanzien van passend onderwijs sluit aan bij de meest recente ontwikkelingen.
4. Excellentie
Er wordt gezocht naar mogelijkheden om binnen de bestaande structuren meer maatwerk te bieden
aan excellente leerlingen.
5. Techniek
Op enkele scholen is techniekonderwijs geïntegreerd in het reguliere lespakket en wordt dit verzorgd
door de eigen leerkracht.

10.8 Risico-inventarisatie
Op basis van het daarvoor door de PO-raad ter beschikking gestelde model heeft de directeur-bestuurder een
risico-inventarisatie gedaan t.a.v. de vijf domeinen van een onderwijsinstelling. De grootste risico’s liggen op de
korte en middellange termijn op de volgende gebieden:
Domein model
PO-raad

Risico

Personeel

Lerarentekort
Vertrek kwalitatief goede leerkrachten

Onderwijs en identiteit

Onvoldoende kennis en kunde bij personeel t.a.v. eigentijds onderwijs
Onvoldoende kennis en kunde bij personeel t.a.v. passend onderwijs voor
veranderende leerlingenpopulatie

Facilitair en huisvesting

Onvoldoende expertise en middelen t.a.v. ICT-beleid en effectieve inzet van ICT
in de klas
Leegstand door verdere krimp (zie ook par. 10.16)

Financiën

Dalende inkomsten ten gevolge van krimp (zie ook par. 10.16)

Bestuur en organisatie

Onvoldoende middelen voor ondersteuning van het bestuur en de scholen

In juli 2019 is aan BMC is gevraagd een onderzoek te doen naar een aantal toekomstscenario’s voor stichtingen
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Nuwelijn en Muzerij waaruit bestuurder en Raad van Toezicht onderbouwd een keuze kunnen maken.
Hierin is de volgende SWOT-analyse opgenomen:
Sterktes
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Zwaktes
duidelijke directiestructuur met draagvlak;
duidelijke visie op kwaliteitszorg op onderwijs
gerichte organisatiestructuur;
gezonde bedrijfsvoering;
financieel robuust;
geobjectiveerd strategisch beleidsplan;
toekomstbestendig;
gezamenlijke huisvesting onderwijs en
kinderopvang;
proactieve opstelling jegens samenwerken, zowel
met partners binnen als buiten de eigen organisatie;
passie en bevlogenheid medewerkers;
hoog ambitieniveau;
werken aan doelstellingen a.d.h.v. duidelijke normen
uit het WMK;
betrokkenheid ouders.

Kansen
●
●
●
●
●
●

●
●

●

●

kleine scholen;
kwetsbaarheid op
onderwijskwaliteit met
onvoldoende pedagogische en
didactische kwaliteit;
omvang totale organisatie in relatie
tot kwantitatieve invulling
backoffice (denk aan HRM, ICT,
Huisvesting);
kwetsbaarheid operationele
aansturing Muzerij.

Bedreigingen
regelmatig gesprek over doelstellingen in strategisch
beleidsplan vergroot kansen om doelen te bereiken;
marktaandeel bestendigen door onderscheidend te
zijn;
landelijke aandacht voor kleine scholen en
onderwijsachterstanden;
aandacht voor digitalisering, meerbegaafdheid,
internationalisering en excellentie;
harmonisatie kinderopvang; betrokkenheid ouders;
stichting is in staat om vanuit een sterke eigen
positie op zoek te gaan naar
samenwerkingspartners.

●
●
●
●
●

krimp;
scheefgroei leerlingenstromen;
toenemende concurrentie;
personeelstekort;
leegstand gebouwen.

10.9 Allocatie van middelen naar schoolniveau
De allocatie van middelen binnen stichting Nuwelijn gebeurt op basis van solidariteit. De bovenschoolse kosten,
zijnde het bestuurskantoor en ‘gezamenlijke’ worden gealloceerd op basis van leerlingaantallen.
De besluitvorming van deze allocatie gebeurt in het gezamenlijke directeurenberaad en tijdens het
begrotingsproces. In de periodieke cijfers worden deze doorbelastingen conform begroting verwerkt. Er vindt
geen correctie (achteraf) plaats indien bovenschoolse kosten hoger/lager zijn dan begroot.
De lasten van het ‘bestuurskantoor’ zijn 10% van de totale lasten. 7,24% hiervan betreft de loonkosten van de
bestuurder, bovenschools directeuren en stafmedewerkers. Het overige deel bestaat uit de dotatie voorziening
onderhoud en huisvestingslasten.
De lasten van ‘gezamenlijk’ zijn 9,04% van de totale lasten. Hierin zitten lasten t.a.v. het administratiekantoor,
accountant, Raad van Toezicht, dotatie voorziening jubilea en onderhoud, bedrijfsgezondheidsdienst, personele
verzekering WIA-WGA, licentie personele en financiële administratie, beleidsprogramma’s.
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Momenteel is er nog geen benchmark t.o.v. andere besturen waaraan deze percentages gemeten kunnen
worden. Wel zijn de PO-Raad en VO-Raad bezig met het ontwikkelen van een dergelijk portaal en de definitie
van de grondslagen die bij deze ratio’s horen.

10.10 Onderwijsachterstanden (OAB)
Vanaf 2019-2020 hoeven scholen niet langer het opleidingsniveau van de ouders van hun leerlingen bij te
houden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende dat er vijf belangrijke kenmerken zijn die
bepalen of een kind een onderwijsachterstand kan oplopen. Dat zijn:
● het opleidingsniveau van beide ouders;
● het herkomstland van de moeder;
● de verblijfsduur van de moeder in Nederland;
● het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op de school;
● of de ouders in de schuldsanering zitten.
In de nieuwe regeling bepalen deze kenmerken hoe de overheid het beschikbare geld voor gemeenten en
scholen verdeelt. Het CBS doet hiervoor de berekening. In de jaarrekening 2020 staan de volgende baten:
School

Baten 2020 OAB

06XP - KBS St. Anna

- € 2.713

19LE - KBS St. Jozef

€ 35.128
€ 1.568

19LV - KBS Burgemeester van Mierlo

De toegekende baten vanuit DUO komen ten gunste van de betreffende school. Er is geen allocatie van die
middelen naar andere scholen. Ook bij het opstellen van het bestuursformatieplan is rekening gehouden met
deze middelen. De gelden Onderwijsachterstandenbeleid worden als percentage van de personele lumpsum
genomen en het leerlingaantal per 01-10 van T=0 wordt met dat percentage opgehoogd. Hiermee krijgen die
scholen de beschikking over extra formatie, wat juist uit die specifieke middelen kan worden bekostigd.

10.11 Kengetallen
Signa-leri

GEM
Kengetal / jaar

2020

BO4

2019

2018

2017

2016

2019

ngs-waar
de
Inspectie

Liquiditeit (current ratio)

3,44

2,93

3,66

3,07

2,73

2,36

< 0,75

Solvabiliteit I

0,55

0,60

0,59

0,57

0,49

0,49

Geen

Solvabiliteit II

0,77

0,77

0,79

0,76

0,73

0,72

< 0,30

Rentabiliteit (%)

-1,3

1,50

4,4

2,2

1,5

-0,3

< -0,10

25,9

28,2

27,1

23,8

22,5

21,6

<5

Weerstandsvermogen (in
mva)
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Weerstandsvermogen (ex
mva)

16,4

15,0

17,8

12,6

10,8

7,6

Geen

Weerstandsvermogen
(obv algemene reserve)

9,7

21,6

13,0

10,5

10,8

7,6

Geen

Huisvestingsratio

8,4

7,4

8,3

8,9

8,1

6,7

> 10

82,9

80,3

75,0

76,9

78,9

82,0

Geen

Mogelijk bovenmatig
vermogen

803k

Onbek

936k

499k

376k

132k

>0

Mogelijk bovenmatig
vermogen2

329k

Onbek

610k

389k

376k

132k

>0

Personeelslast / Totaal baten
(incl financiële baten

Kengetal

Formule

Liquiditeit (current ratio)

vlottende activa / kortlopende schulden

Solvabiliteit I

eigen vermogen / totaal passiva

Solvabiliteit II

(eigen vermogen + voorzieningen) / totaal passiva

Rentabiliteit

resultaat / (totale baten + rentebaten)

Weerstandsvermogen

Eigen vermogen / totale baten (inclusief financiële baten)

Weerstandsvermogen

(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / rijksbijdrage

Weerstandsvermogen

Algemene reserve / totale baten (inclusief financiële baten)

Huisvestingsratio

(huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen) / totale
lasten

MBV

(0,5 * aanschafwaarde gebouwen * 1,27) + (boekwaarde resterende
materiële vaste activa) + (omvangafhankelijke rekenfactor * totale
baten)

Liquiditeit
Het liquiditeitskengetal maakt duidelijk of stichting Nuwelijn aan al haar op korte termijn opeisbare schulden
kan voldoen. De liquiditeit van stichting Nuwelijn is ruim voldoende en is hoger dan de signaleringswaarde van
de Inspectie (0,75).
Solvabiliteit II
De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen vermogen (reserves, inclusief voorzieningen) en vreemd
vermogen (schulden) en verschaft zo inzicht in de financieringsopbouw.
De signaleringsgrens van de Inspectie is < 0,30. Bij stichting Nuwelijn is de solvabiliteit 0,77 en is hiermee ruim
voldoende om op de korte en lange termijn aan (betalings)verplichtingen te voldoen.
Rentabiliteit
42

De rentabiliteit geeft aan hoe groot het behaalde exploitatieresultaat is, uitgedrukt in procenten van de totale
baten (exclusief financiële baten). Het jaar is afgesloten met een negatief resultaat. De rentabiliteit over het jaar
2020 is hiermee logischerwijs ook negatief.
Weerstandsvermogen
Solvabiliteitsberekeningen maken duidelijk hoe groot het eigen vermogen is in verhouding tot het balanstotaal.
Balanstotalen weerspiegelen echter nauwelijks de werkelijke omvang van een organisatie en de daarmee
samenhangende omvang van de lasten. Verder worden balanstotalen soms sterk beïnvloed door incidentele
omstandigheden.
Het kengetal weerstandsvermogen is in dat opzicht een goede aanvulling en maakt duidelijk hoe groot het eigen
vermogen is in verhouding tot de totale omvang van de jaarbaten. Een dergelijke berekening laat in feite zien in
hoeverre het eigen vermogen als buffer kan fungeren voor mogelijke tegenvallende exploitatielasten.
Bij stichting Nuwelijn is het weerstandsvermogen 16,4. Dit is groter dan het door de Raad van Toezicht gestelde
kader van 10-13. Indien er géén rekening wordt gehouden met de bestemmingsreserves, zou het
weerstandsvermogen 9,7 zijn.
Huisvestingsratio
De Inspectie hanteert een signaleringswaarde van > 10,0. Binnen stichting Nuwelijn is de huisvestingsratio 8,4
en zit hiermee onder de signaleringswaarde.
Naar de toekomst toe verdient deze ratio echter wel de aandacht. Door dalende leerlingaantallen zullen de
huisvestingslasten per leerling stijgen en hierdoor deze ratio meer naar boven gaan.
Mogelijk bovenmatig vermogen
De Inspectie van het Onderwijs heeft nieuwe signaleringswaarden ontwikkeld voor bovenmatige reserves bij
onderwijsinstellingen. Minister Slob heeft de Kamer hierover geïnformeerd. Aanleiding is dat de inspectie in
2018 in De Financiële Staat van het Onderwijs 2017 concludeerde dat de reserves van onderwijsinstellingen
geleidelijk toenemen. Er blijft structureel geld over aan het einde van het jaar, in nagenoeg alle
onderwijssectoren. Daarom werd toen toegezegd een signaleringswaarde voor reserves te ontwikkelen. Als de
reserve van een onderwijsbestuur boven de signaleringswaarde uitkomt, is de reserve mogelijk te hoog.
Daarom wordt gesproken over een signaleringswaarde. Het is geen norm. De formule voor schoolbesturen kent
een organisatie-afhankelijke variabele.
Mogelijk bovenmatig vermogen 2
Hierbij worden de rekenregels gehanteerd zoals de Inspectie dat heeft bepaald. Echter, wordt hier alleen
gerekend met de algemene reserve. Temeer omdat de bestemmingsreserves zijn bedoeld om risico’s te
ondervangen. In de jaarrekening 2020 is 392k toegevoegd aan een bestemmingsreserve Vordering OCW. Deze
toevoeging wordt gedaan, daar de vordering op OCW komt te vervallen bij de nieuwe bekostigingssystematiek
in 2023. Hiermee kan de stichting zichtbaar voorsorteren, zeker met het oog mogelijk bovenmatig vermogen,
op een toekomstige harde daling van het vermogen.
Ook zal in 2023 de systematiek t.a.v. de voorziening onderhoud veranderen. Waar deze nu wordt opgebouwd
volgens de egalisatiemethode, zal het in 2023 moeten worden verwerkt als investering of als
componentenmethode. De gevolgen hiervan zijn naar verwachting minstens 2,1 miljoen Euro ten laste van het
eigen vermogen en ten gunste van de voorziening groot onderhoud.
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10.12 Vergelijking met balansposten vorig jaar
Materiële vaste activa
Er heeft voor 200k aan investeringen plaatsgevonden. Doordat de afschrijvingen 200k bedraagt, blijft de
materiële vaste activa vrijwel gelijk aan vorig jaar.
Vorderingen
De vorderingen zijn toegenomen met 70k tot 606k. Grootste posten zijn:
● Ministerie OCW: 392k (betaalritme lumpsum personeel regulier, prestatiebox,
onderwijsachterstandenbeleid)
● Debiteuren: 56k, waarvan 29k stichting Muzerij (o.a. detachering bestuurder)
● Vordering Gemeente: 44k (bijdrage conciërges)
● Overige vorderingen: 25k (waarvan 17k nog te verwachten WIA uitkering en VF uitkering)
● Vooruitbetaalde bedragen: 89k, met name de personele WGA-verzekering van 52k.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn toegenomen met 19k, ondanks het negatieve resultaat. Dit komt voornamelijk door de
toename van de schulden (subsidie Inhaalprogramma’s). Zie voor een verdere toelichting het in de jaarrekening
opgenomen kasstroomoverzicht.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is afgenomen met het gerealiseerde nettoresultaat.
● De bestemmingsreserves t.b.v. de eenmalige uitkering van het Ministerie van OCW vanuit het
"Convenant extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend
onderwijs 2020-2021" is aangewend voor de eenmalige uitkering van € 875 per fte in februari 2020 is
benut;
● De bestemmingsreserve t.b.v. (eenmalige) CAO-effecten van 2020, zoals de eenmalige uitkering van
33% van het maandloon van januari 2020 is eveneens volledig aangewend.
● Er is 392k toegevoegd aan een bestemmingsreserve Vordering OCW. Deze toevoeging wordt gedaan,
daar de vordering op OCW komt te vervallen bij de nieuwe bekostigingssystematiek in 2023. Hiermee
kan de stichting zichtbaar voorsorteren op een toekomstige daling van het vermogen.
Voorzieningen
De voorzieningen zijn toegenomen met 119k. Deze toename komt door
● Hogere dotatie aan de voorziening jubilea (8,5k).
● Een lagere onttrekking dan dotatie (110,5k) aan de voorziening onderhoud. Dit is conform het begin
2020 opgestelde en vastgestelde MJOP.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn toegenomen met 18k tot een bedrag van 959k. Grootste posten zijn crediteuren
(148k), belastingen en pensioenen (344k), vakantiegeld (220k), vooruitontvangen bedragen (123k). In de
vooruitontvangen bedragen zit een bedrag t.b.v. Inhaalprogramma’s (75k). Deze subsidie wordt in 2021 ingezet
om achterstanden vanwege Covid-19 in te halen.
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10.13 Analyse financieel resultaat
Er zijn meer Rijksbijdragen dan begroot (+310k). Dit bedrag is inclusief het samenwerkingsverband.
Rijksbijdrage (+252k)
Subsidie

+/-

Bedrag

Incidenteel
Structureel

Verrekening uitkeringen

-

10k

Incidenteel

Prijsbijstelling 19/20 (deel 2020)
Prijsbijstelling 19/20 (deel 2020) begroot

+
-

93k
44k

Structureel
Structureel

Prijsbijstelling 19-20 (deel 2019)

+

66k

Incidenteel

Prijsbijstelling 20-21 (aug-sept)
Prijsbijstelling 20-21 (aug-sept) begroot

+
-

138k
31k

Structureel
Structureel

Andere bekostigingsgrondslag (GGL)

+

14k

Structureel

Werkdrukgelden 20/21 (aug-dec)

+

21k

Structureel

Correctie bijzondere bekostiging 2019

+

8k

Incidenteel

252

In de begroting is rekening gehouden met een prijsbijstelling (75k op jaarbasis), om enerzijds zo de personele
bezetting het gehele jaar te maximeren en daardoor anderzijds een hoog resultaat te voorkomen.
De daadwerkelijke (structurele) prijsbijstelling is 148k geweest.
Samenwerkingsverband (+ 58k)
Van het samenwerkingsverband zijn de volgende middelen ontvangen:
Middel

ACT 2020

BUD 2020

ACT 2019

Lichte ondersteuning

210k

210k

217k

Zware ondersteuning

34k

34k

36k

Arrangementen zware ondersteuning

97k

40k

87k

-

-

11k

341k

284k

351k

Additioneel

De inkomsten vanuit het SWV voor arrangementen zijn veilig begroot i.v.m. hun niet-structurele aard en
kind-afhankelijkheid. In 2021 komen de middelen zware zorg te vervallen.
Overige overheidsbijdragen
De negatieve afwijking van 3,5k komt doordat de bonus van het Vervangingsfonds iets hoger uit is gevallen dan
begroot (4,5k) en de vergoeding conciërges lager is uitgevallen dan begroot (8k).
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Overige baten
Op de overige baten zijn 146k hoger dan begroot. Dit komt grotendeels door:
Oorzaak

+/-

Bedrag

Toelichting

Detachering personeel

+

79k

Dit komt door een risico-opslag bij de
gedetacheerde
mensen
aan
het
Samenwerkingsverband (46k),
Additioneel ter dekking loonkosten (33k)

Sponsoring

+

1,5k

Sponsoring t.b.v. De Bolster

Ouderbijdrage

-

12,5k

Overige

+

78k

+

143k

Mede door de tijdelijke sluitingen i.v.m.
Covid-19 zijn er minder TSO baten dan
verwacht.
Doorbelasting van kosten t.a.v. medegebruik
(Stichting Muzerij en Molenwiek) (61k)
Stichting Nuffic t.b.v. Engels (3k)
Subsidie Gezonde School (8,5k)
Bijdragen 100 jarig bestaan Jozef (1,5k)
Stichting cultuurplaats (1,3k)

Lonen en salarissen
De lonen en salarissen minus de uitkeringen zijn 466k (7%) hoger dan begroot.
ACT 2020
Lonen en salaris

BUD 2020

Verschil

7.001k

6.412k

+589k

Uitkering UWV

-75k

-

-75k

Uitkering VF

-48k

-

-48k

6.878k

6.412k

+466k

NB. In bovenstaand overzicht is géén rekening gehouden met uitkeringen van verzekeringen. Die dekken lasten
uit de rubriek overige personele lasten (zie volgende paragraaf).
Samenvattend is de opbouw van de hogere loonkosten, ten opzichte van de begroting:
Eenmalige uitkeringen (CAO)

220k

Inzet t.b.v. zwangerschapsverlof

75k

Inzet t.b.v. ziekte

48k

Eenmalige hogere EJU

30k

Structurele loonstijging

216k
589k
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Overige personele lasten
De overige personele lasten zijn 185k hoger dan begroot. Dat komt voornamelijk door:
Oorzaak
Dotatie voorziening jubilea

+/-

Bedrag

Toelichting

+

10k

+

128k

-

32k

Door Covid-19 is er minder uitgegeven aan
scholing en cursussen

+

58k

Werving bestuurder, adjunct-directeur en
overige vacatures

+

23k

Dit eenmalig effect komt door andere
inrichting loonjournaalstructuur

+

7k

Er zijn extra personeelsattenties aan het
personeel verstrekt om steun te geven aan
het lesgeven op afstand

-

9k

Door Covid-19 hebben deze niet of
nauwelijks plaatsgevonden

+

185k

Extern personeel

Scholing en cursussen

Werving personeel

Reis en verblijf

Overige personele lasten

Studiedagen / teamuithes

Inhuur vervanging 112k
Inzet arrangementen 16k (zie ook baten
Samenwerkingsverband)

Afschrijving
De afschrijvingslasten zijn conform begroting.
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn 52.000 hoger dan begroot. Ten dele komt dit door lasten medegebruik t.a.v. Stichting
Muzerij en Molenwiek (40.000). Net zoals bij de baten is het medegebruik niet begroot. Per saldo is dit
budgetneutraal. De resterende overschrijding komt door extra schoonmaakmiddelen als gevolg van Covid-19.
Administratie en beheer
De lasten ten aanzien van administratie en beheer zijn 32k lager dan begroot.
Dit komt onder andere door:
Accountantskosten -6k doordat een correctie uit 2019 hierin is opgenomen
Deskundigen advies -13k, mede door Covid-19 is inzet van externen uitgesteld
Public relations en marketing -13k.
Inventaris en apparatuur
De uitgaven van inventaris en apparatuur zijn 15k hoger dan begroot. Dit bestaat uit:
Klein inventaris +10k in verband met opfleuren Bolster en kinderopvang Sint-Jozef
Overige ICT lasten +9k doordat er meer onderhoud is uitgevoerd aan ict-middelen
Reproductie -4k doordat het contract is gewijzigd, met een andere partij.
Leermiddelen
De uitgaven aan leermiddelen zijn 19k hoger dan begroot. Dit komt mede doordat er kosten zijn gemaakt voor
het realiseren van digitaal lesgeven in verband met Covid-19.
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Overige instellingslasten
De post overige instellingslasten zijn 137k lager dan begroot. Bijna alle posten vallen lager uit dan begroting.
Deels heeft dit te maken met Covid-19. Er zijn minder culturele uitgaven geweest, minder excursies en vieringen
maar ook de Beleidsprogramma’s vallen fors lager uit omdat is gewacht met inzet van structurele keuzes na
aanstelling van de nieuwe bestuurder.
Financiële baten en lasten
De financiële baten zijn, gezien de markt, voorzichtigheidshalve niet begroot.

10.14 Continuïteitsparagraaf
Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de cijfers van stichting Nuwelijn.
Personele bezetting
31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

DIR

6,00

5,00

5,00

5,00

OP

72,48

76,90

74,74

73,55

OOP

16,10

16,10

16,10

16,10

Totaal

94,57

98,00

95,84

94,65

In de meerjarenbegroting is begroot op totale FTE’s. In bovenstaande tabel is er voor gekozen de mutatie in FTE
toe te wijzen aan het OP.
Leerlingaantallen

BRIN

School

06XP

KBS St. Anna

09VI

KBS De Bolster

14ZO

KBS 3 Musketiers

19LE

KBS St. Jozef

19LV

KBS Burg. Van Mierlo

19MG

KBS De Brakken

01-10-2020

01-10-2021

01-10-2022

01-10-2023

60

55

50

44

437

455

475

482

42

32

26

18

302

277

256

239

79

71

67

59

434

437

440

441

1.354

1.327

1.314

1.283
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Meerjarenbalans
ACT 2020

BUD 2021

BUD 2022

BUD 2023

-

-

-

-

Materiële vaste activa

947.977

1.066.811

1.026.566

988.429

Financiële vaste activa

-

-

-

-

-

-

-

-

606.191

409.743

409.743

409.743

-

-

-

-

2.696.631

2.700.874

2.641.257

2.721.233

4.250.799

4.177.428

4.077.565

4.119.404

2.341.632

2.330.123

2.230.260

2.140.099

1.773.673

2.188.596

2.088.733

1.998.572

49.493

49.493

49.493

92.034

92.034

92.034

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraad
Vorderingen
Kortlopende effecten
Liquide middelen

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve

●

Bestemmingsreserve
publiek

474.165

Bestemmingsreserve
privaat

93.794

Overige reserves

-

-

-

-

Overige fondsen

-

-

-

-

VOORZIENINGEN

949.815

980.805

980.805

1.112.805

KORTLOPENDE SCHULDEN

959.352

866.500

866.500

866.500

4.250.799

4.177.428

4.077.565

4.119.404

De stichting is volledig gefinancierd met eigen vermogen en dit zal ook naar de toekomst toe het
streven blijven. Mocht de stichting hiertoe, ondanks de resultaten vanuit de meerjarenbegroting
(goedgekeurd door CvB en RvT op 15 december 2020), niet in staat blijken dan zullen
financieringsmogelijkheden zoals schatkistbankieren worden overwogen.

●

De verwachte resultaten in de komende jaren zijn gemuteerd op de algemene reserve. Met de
positieve resultaten wordt het eigen vermogen verder opgebouwd.

●

Nota bene: het verloop van de balansposten vanaf 2021 strookt niet met de (werkelijke) cijfers van
2020. In de vastgestelde meerjarenbegroting is uitgegaan van een prognose over 2020.
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Meerjarenbegroting
2020

2021

2022

2023

8.502.535

8.428.664

8.260.589

8.179.664

3.2 Overige overheidsbijdragen

113.992

119.093

119.093

119.093

3.5 Overige baten

432.114

290.774

290.774

290.774

9.048.641

8.838.531

8.670.456

8.589.531

7.498.291

7.159.210

7.001.393

6.914.572

4.2 Afschrijvingen

200.487

219.625

215.245

213.137

4.3 Huisvestingslasten

760.260

693.970

693.970

693.970

4.4 Overige lasten

699.960

856.237

852.710

851.012

9.158.998

8.929.042

8.763.319

8.672.691

-110.357

-90.511

-92.863

-83.161

-3.862

-7.000

-7.000

-7.000

-114.219

-97.511

-99.863

-90.161

BATEN
3.1 Rijksbijdrage OCW

LASTEN
4.1 Personeelslasten

SALDO BATEN EN LASTEN

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

RESULTAAT

Totale baten per leerling
De totale baten per leerling bedragen € 6.528. In de meerjarenbegroting zijn door de PO-raad ingeschatte
stijgingen in de bekostiging per leerling in deze begroting als zijnde 1% meegenomen (54k). Dit hebben we
gedaan om te voorkomen dat we in het najaar 2021 opnieuw geconfronteerd worden met een flinke plus op de
baten. We hebben ervoor gekozen niet-structurele baten vanuit het Samenwerkingsverband niet mee te
nemen. Het lage ziekteverzuim in 2020 leidt in 2021 tot een bonus van circa 40k. Die is in deze begroting
opgenomen. De daling van de Rijksbijdrage per leerling ten opzichte van 2020 heeft te maken met het vervallen
van de middelen zware zorg (€ 25 per leerling).
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Baten additioneel op de al opgenomen bijstellingen worden, binnen de ruimte van het toezichtskader, bij
voorkeur binnen het begrotingsjaar, nog ingezet voor extra beleidsrijke impulsen die rechtstreeks ten goede
komen aan het primaire proces. Het bestuur verantwoordt zich hierover in de kwartaalrapportages aan de Raad
van Toezicht en de GMR.
FTE Verbruik
Het is belangrijk het FTE-verbruik in lijn te blijven laten lopen met de terugloop van leerlingen. Om de komende
jaren binnen de kaders van het weerstandsvermogen te kunnen blijven stuurt het bestuur in 2021 op 81% inzet
van de totale jaarinkomsten op personele lasten. Hiermee kunnen we de bezetting van de groepen blijven
garanderen en ruimte creëren voor personeelsontwikkeling en bezetting van de eigen invalpool. De begrote
formatie 2021 is gebaseerd op het Bestuursformatieplan 20/21.
Grondslag
Bestuursformatieplan 20/21

FTE
86,93

Werkdrukakkoord

7,58

Vervanging ziekte (eigen rekening)

2,28

Eigentijds onderwijs / Meerbegaafdheid / doorlopende leerlijn (peuter-kleuter)

1,21
98,00

De formatie 2021 is ingestoken op 81% van de totale baten, afbouwend naar 80% in 2025 (conform het
afgesproken kader). Die additionele 1% zal beleidsrijk worden ingezet ten aanzien van de drie lopende projecten
vanuit het strategisch beleid (1,21 FTE). Anderzijds is het niet ondenkbaar dat een gedeelte hiervan per
augustus wordt toegewezen aan maatwerk voor de diverse kleine én grote scholen. Bij het opstellen van het
Bestuursformatieplan 21/22 zal hier rekening mee worden gehouden.
Stichting Nuwelijn is per 01-01-21 eigenrisicodrager ziekte. In de formatie 2021 wordt de vrijgevallen premie
van het Vervangingsfonds ‘gereserveerd’ voor ziektevervanging. Dit vertaalt in een formatieruimte van 2,28 FTE,
welke ingezet kan worden door tijdelijke aanstellingen / tijdelijke uitbreidingen.
In de komende vijf jaren zal 7,98 FTE via natuurlijk verloop (pensioen) plaatsvinden.
Loonkosten per FTE
De daling van de gemiddelde last per FTE in 2021 ten opzichte van voorgaand jaar wordt met name veroorzaakt
door het vervallen van de eenmalige uitkeringen in 2020. Ook het vervallen van de premie Vervangingsfonds
zorgt voor lagere loonkosten (die zich vertaalt in meer FTE-ruimte).
Begrote materiële kosten per leerling
De materiële lasten per leerling laten een stijging zien in de meerjarenbegroting 2021-2025 ten opzichte van
eerdere begrotingen/jaarrekening. Dit heeft te maken met het feit dat materiële lasten veelal een vast karakter
hebben (zoals energiekosten, onderhoud, administratiekantoor). Deze stijging per leerling moet worden gedekt
uit de personele bekostiging.
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Mogelijk bovenmatig vermogen

ACT 2020

BUD 2021

BUD 2022

BUD 2023

MBV - 1

803.386

697.528

628.766

565.434

MBV - 2

329.221

648.035

579.273

515.941

MBV – 3

803.386

553.169

484.407

421.075

MBV – 4

329.221

79.004

10.242

-53.090

MBV-1 Ratio

1,56

1,45

1,42

1,38

MBV-2 Ratio

1,23

1,42

1,38

1,35

MBV-3 Ratio

1,56

1,35

1,31

1,27

MBV-4 Ratio

1,23

1,05

1,01

0,97

MBV-1: het kengetal conform de systematiek van de Inspectie van het Onderwijs. De cijfers van 2021 en verder
zijn conform de door het bestuur en Raad van Toezicht vastgestelde en goedgekeurde meerjarenbegroting.
MBV-2: het kengetal conform de systematiek van de Inspectie van het Onderwijs, berekend op basis van de
algemene reserve in plaats van het vermogen minus het private deel. De cijfers van 2021 en verder zijn conform
de door het bestuur en Raad van Toezicht vastgestelde en goedgekeurde meerjarenbegroting.
MBV-3: Conform MBV-1, met dien verstande dat de meerjarenbalans uit de door het bestuur en Raad van
Toezicht vastgestelde en goedgekeurde meerjarenbegroting is gebaseerd op de werkelijke cijfers 2020 in plaats
van de prognose 2020.
MBV-4: Conform MBV-2, met dien verstande dat de meerjarenbalans uit de door het bestuur en Raad van
Toezicht vastgestelde en goedgekeurde meerjarenbegroting is gebaseerd op de werkelijke cijfers 2020 in plaats
van de prognose 2020.
Ratio: Totale publieke vermogen / gewenst vermogen. Bij MBV-2 en MBV-4 wordt dit berekend middels
Algemene reserve / gewenst vermogen.
Volgens de norm van de Inspectie van het onderwijs is er sprake van bovenmatig eigen vermogen. Daarbij
wordt helaas géén rekening gehouden met de verandering in wet- en regelgeving, zoals de aanpassing van de
bekostiging per 01-01-23 en de wijziging in de systematiek van de voorziening onderhoud per 01-01-23.
Van deze veranderingen zullen op korte termijn (01-01-2023) de effecten op het eigen vermogen zichtbaar
worden.
De effecten zijn naar verwachting ten minste:
Afboeken vordering OCW
Verschuiving van eigen vermogen naar voorziening groot onderhoud

392.000
2.100.000
2.492.000

Houden we rekening met deze effecten bij de berekening van het bovenmatige vermogen dan is er géén sprake
van bovenmatig vermogen. Om die reden is er geen plan geschreven / nodig om een eventueel bovenmatig
vermogen te verminderen.
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10.15 Rapportage aanwezigheid en werking interne risicobeheersings- en
controlesysteem
Bestuurder en toezichthouders van stichting Nuwelijn hechten eraan om risico's die van invloed zijn op de
bedrijfsvoering beheersbaar te maken.
De financiële ontwikkelingen, zowel in het lopende boekjaar als in een meerjarenperspectief (voor zover
mogelijk) worden viermaal per jaar besproken in het directeurenberaad, auditcommissie en vergadering van de
Raad van Toezicht. In de rapportages wordt de financiële voortgang besproken en waar nodig bijgestuurd.
Ontwikkelingen op het gebied van leerlingen en formatie wordt altijd in maart/april nogmaals kritisch en apart
behandeld in het bestuursformatieplan wat (hernieuwde) kaders per augustus van dat jaar schetst, maar met
het oog op de continuïteit en werkbaarheid van de stichting.
Iedere rapportage (t/m maart, t/m juli, t/m oktober, t/m december) vindt er een analyse plaats ten aanzien van
de bezetting in zowel FTE als EUR om hiermee te bewaken of stichting Nuwelijn binnen de gestelde kaders van
78-80% blijft (incidenteel of structureel).

10.16 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
Vooralsnog wordt er binnen stichting Nuwelijn alleen gebruik gemaakt van een beschrijvende risico-analyse. In
2020 zal dit verder worden vormgegeven door in te zoomen op kans en impact. Daarbij zal ook een koppeling
worden gemaakt aan de domeinen uit het strategisch beleidsplan.
In dit hoofdstuk zijn de kans en impact gekoppeld aan een tweetal van de in hoofdstuk 10.8 genoemde risico’s
en onzekerheden. De berekende verwachte impact geeft aan in welke mate de reserve (kader 10-13%)
(on)voldoende is.

Risico

Maximale impact

Kans

Berekende
verwachte impact

1

Leegstand door verdere krimp

€ 35.000 * 3 jaar

75%

€ 78.750

2

Dalende inkomsten ten gevolge van krimp

30 leerlingen * € 6.000 =
€ 180.000 per jaar * 3 jaar

75%

€ 405.000

3

Afboeken vordering OCW

€ 392.000

90%

€ 352.800

4

Verschuiving eigen vermogen naar
voorziening onderhoud

€ 2.100.000

75%

€ 1.575.000

Toelichting op bovenstaande
1. De huisvestingslasten zullen gelijk blijven, waar de leerlingaantallen dalen: de huisvestingslasten per
leerling gaan omhoog. Waar de huisvestingslasten in 2020 per leerling € 532 zijn, is dit in 2022 per leerling
€ 559 (cijfers uit begroting).
2. Stichting Nuwelijn verwacht, conform de prognosemodellen een krimp van ongeveer 30 leerlingen per jaar.
Vooralsnog blijkt de praktijk in 2019 en volgens bijgestelde verwachtingen (bestuursformatieplan 20-21)
ook 2020 positiever. Desondanks is de verwachting dat die daling komt. De Rijksbijdragen per leerling zijn
ongeveer € 6.000.
3. Per 01-01-2023 zal er een nieuwe bekostigingssystematiek komen. Hiermee komt de vordering op OCW te
vervallen en zal deze moeten worden afgeboekt.
4. Per 01-01-2023 zal de voorziening onderhoud gebaseerd moeten worden op de componentenmethode in
plaats van de egalisatie methode. Onduidelijk is nog hoe dit verwerkt zal worden in de cijfers, feit is wel dat
er een grote aanpassing zal zijn in het vermogen (ten gunste van de voorziening).
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Uit een eerdere risico-inventarisatie zijn de volgende belangrijkste risico’s vastgesteld:
● Leerlingdaling groter dan voorzien. Naast de demografisch ontwikkelingen kunnen ook andere
factoren een negatief effect gaan hebben op de aantallen van de beide scholen. Met periodiek
bijgestelde prognoses volgt stichting Nuwelijn de ontwikkelingen van de verwachte leerlingaantallen
nauwgezet. Beperkende maatregelen:
○ Versterken en borgen van onderwijskwaliteit
○ Scholing en training vaardigheden onderwijspersoneel
○ Monitoren van in- en uitschrijvingen leerlingen op centraal niveau
○ Communicatie en profileren van onderwijsconcepten en onderwijskwaliteit
● Wet- en regelgeving die de instandhouding van kleine scholen bedreigen. Stichting Nuwelijn heeft
een drietal kleine scholen in kleine kernen. Een noodgedwongen opheffing van een of meer van deze
scholen zal de nodige impact hebben op de bedrijfsvoering van stichting Nuwelijn. Beperkende
maatregelen:
○ Opstellen van lange termijn prognose voor de betreffende scholen
○ Uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden tot het in stand houden van de kleine
scholen
○ Borgen van beleid en mogelijkheden
● Meerjarige onbalans tussen inkomsten en uitgaven van de stichting. Leerlingenkrimp leidt tot
dalende inkomsten. Indien de instelling niet in staat is de uitgaven hierop tijdig aan te passen, zal dit
een ongewenst effect hebben op de vermogenspositie van de stichting.
○ In 2016 is een aanvang gemaakt met het terugbrengen van de kosten en een herstel van het
weerstandsvermogen tot minimaal 10%.
● Tekortkomingen in de organisatie op het bedrijfseconomische domein. Waaronder:
○ Gebrekkige toepassing van administratieve registratiesystemen (leerlingen-, financiële- en
personeelsadministratie
○ Gebrekkig rapportagemechanisme
○ Onvoldoende kennis / kunde / inzicht in bedrijfsvoering
○ Onvoldoende middelen/bekostiging voor onderhoud gebouwen
○ Bedrijfsvoering onvoldoende ingericht op het realiseren van beleidsvoornemens en
doelstellingen
○ Geen duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de stichting;
meerdere verantwoordelijkheden liggen nog te laag in de organisatie waardoor de rol van het
bevoegd gezag c.q. toezichthouder niet voldoende borging biedt
● Beperkende maatregelen:
○ Doorvoeren van een splitsing tussen het centraal gestuurde bedrijfseconomisch domein en
het decentraal gestuurde domein: onderwijs
○ Verbeteren van de Administratieve Organisatie (AO) van de stichting, waaronder het
herschikken van functies en het beschrijven van de administratieve organisatie (taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden
○ Verbeteren en herinrichten van de administratieve registratiesystemen
○ Scholing en training van leidinggevenden en medewerkers om met de nieuwe inrichting te
kunnen werken
○ Ontwikkelen van een professionele werkomgeving, waaronder het invoeren van een Planning,
Evaluatie en Beoordeling (PEB) cyclus
○ Verbeteren herschikking van functies
○ Herijken en verbeteren van het toezichthoudend toetsingskader
○ Optimaliseren van interne rapportages afgestemd op het herijkte toetsingskader
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10.17 Impact Coronacrisis 2020
Het verslagjaar 2020 zal de historie ingaan als het Corona-jaar. Op 16 maart werden onze scholen gesloten in
verband met het virus. Met veel enthousiasme en deskundigheid hebben de scholen het fysieke onderwijs
omgezet naar het online lesgeven. Dit is op een bijzonder goede manier verlopen, zoals ook verwoord door
ouders en (G) MR leden.
Bij de gedeeltelijke heropening op 11 mei 2020 heeft het bestuur de scholen de vrije hand gegeven in de
organisatie van het onderwijs. Scholengroep Gilze, Hulten, Molenschot koos om de leerlingen volgens schema
om de dag te laten komen om zo te voldoen aan de 50% lestijd en koos scholengroep Rijen om in shifts van
halve dagen te werken zodat alle leerlingen dagelijks gezien werden.
Op 8 juni werden de scholen weer volledig geopend met inachtneming van de richtlijnen van het ministerie en
het RIVM.
Omdat het virus zich ging verspreiden werd op 6 december, net voor de kerstvakantie, wederom besloten om
de scholen volledig te sluiten. Door de eerdere ervaringen in maart met het online lesgeven verliep ook deze
overgang tussen fysiek en online onderwijs soepel. Dit alles uiteraard mede dankzij de veerkracht en
betrokkenheid van ons personeel. Zowel bij de eerste als bij de tweede sluiting heeft het personeel zich ingezet
om alle leerlingen te zien en contact te hebben en te houden. Met een trots gevoel kan Stichting Nuwelijn
zeggen dat dit ook gelukt is.. De tweede sluiting zou uiteindelijk duren tot 8 februari 2021.
De bestuurder van Nuwelijn spreekt niet graag over leerachterstanden maar noemt het liever als een nieuwe
beginsituatie van de kinderen en de scholen. De impact van de schoolsluitingen op de kinderen zijn zeer
wisselend. Er zijn kinderen die waarschijnlijk geprofiteerd hebben van de sluiting maar er zijn uiteraard ook
kinderen die het moeilijk hebben gehad ten tijde van de sluitingen. Op het gebied van cognitieve vorderingen
verwijs ik naar de schaalanalyses van de diverse scholen. Drie scholen hebben gebruik gemaakt van de subsidie
inhaal- en ondersteuningsprogramma’s van het ministerie. Daarnaast hebben twee scholen via Sivon en het
ministerie een aantal extra devices ontvangen om kinderen ook thuis te voorzien van hardware.
Naast de reeds bekende effecten leidt de macro-economische onzekerheid vooralsnog niet tot verstoring van
onze activiteiten en is het onbekend wat de gevolgen (op langere termijn) voor onze lesgevende activiteiten
zijn. De schaal en duur van deze pandemie blijven onzeker, maar zullen naar verwachting gevolgen hebben voor
onze activiteiten. De belangrijkste risico's die voortvloeien uit de huidige onzekere situatie inzake Covid-19 zijn:
● Toeleveringsketen: het risico bestaat dat onze leveranciers zodanig in de financiële problemen komen
dat we op zoek moeten naar andere leveranciers;
● Baten en resultaat: Doordat stichting Nuwelijn grotendeels is gefinancierd uit rijksmiddelen is het risico
op lagere baten nihil. Wel zullen er minder baten te verwachten zijn t.a.v. tussenschoolse opvang.
● Bijzondere waardeverminderingen: er is geen risico op (bijzondere) waardeverminderingen van activa.
● Overheidssteun: stichting Nuwelijn hoeft geen gebruik te maken van overheidssteun, omdat de
bekostiging al geschiedt door de overheid;
● Financiering en liquiditeit: stichting Nuwelijn heeft voldoende liquiditeit en is volledig gefinancierd met
eigen vermogen. Het risico van onvoldoende liquiditeit is nihil.
● Interne beheersing: De personele en financiële administratie kan vanuit huis worden gevoerd. Er is
frequent overleg tussen de diverse geledingen (bestuurder, directeuren, stafmedewerkers) om
hiermee de voortgang en gestelde kaders te bewaken.
Ook is er veel aandacht voor de gezondheid van ons personeel en digitale veiligheid binnen de
stichting;
● Continuïteit: stichting Nuwelijn heeft een solide financiële basis, waardoor er geen enkele sprake is dat
de continuïteit in het geding komt.
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Geconsolideerde balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)
31-12-2020
€
1.

31-12-2019
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

1.042.060

984.840
1.042.060

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

646.996
3.031.175

Totaal Activa

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal Passiva

984.840

633.861
3.056.849
3.678.171

3.690.710

4.720.231

4.675.550

2.597.468

2.645.262

969.977

854.787

1.152.786

1.175.501
4.720.231

4.675.550
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Geconsolideerde staat van baten lasten over 2020
2020
Realisatie
€
3.
3.1.
3.2.
3.5.

2019
Realisatie
€

Baten
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden
Overige baten
Totaal baten

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

2020
Begroting
€

8.502.535
458.791
1.245.782

8.192.638
390.565
1.121.974

8.454.103
443.805
1.074.455

10.207.108

9.705.177

9.972.364

8.412.431
208.316
774.280
844.050

7.751.245
218.523
785.278
941.849

7.583.668
208.656
728.899
1.094.017

10.239.077

9.696.895

9.615.240

-31.969

8.282

357.124

-5.768

-4.059

-3.474

-37.737

4.223

353.650

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

6.

Financiële baten en lasten

9.

Resultaat

99.1

Vennootschapsbelasting

10.058

90

-173

Resultaat na belastingen

-47.795

4.133

353.823

Netto Resultaat

-47.795

4.133

353.823

Resultaatbestemming
2.1.1.1. AR | Algemene reserve
2.1.1.2. Bestemmingsreserve scholing
2.1.1.2. BR | Versterken basisondersteuning
2.1.1.2. BR | Werkdrukmiddelen
2.1.1.2. BR | Eenmalige uitkering OCW
2.1.1.2. BR | CAO-effecten 2020
2.1.1.2. BR | Vordering OCW
2.1.1.3. BR | Bestemmingsreserve privaat

-207.778
21.626
-125.220
-140.079
391.896
11.760
-47.795

135.133
-16.968
-61.056
1.209
136.370
140.079
19.055
353.823
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Geconsolideerd Kasstroomoverzicht 2020
2020
€

2019
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten

-31.969

357.124
-31.969

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutatie voorzieningen

208.316
115.190

357.124

208.656
133.241
323.506

Veranderingen in vlottende middelen
Vorderingen
Schulden

-13.134
-22.715

-2.286
-10.058
-3.482

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

Verloop geldmiddelen
Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar
Stand per eind boekjaar

-130.810
134.227
-35.849
255.688

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
te betalen belasting (-/-)
Betaalde interest

341.898

3.417
702.437
338
173
-3.813

-15.826

-3.302

239.862

699.136

-265.536
-

-158.149
-265.536

-158.149

-25.674

540.984

3.056.849
-25.674
3.031.175

2.515.865
540.984
3.056.849
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Grondslagen
1. Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
Activiteiten
Stichting Nuwelijn is het bevoegd gezag van zes scholen en de activiteiten bestaan uit het verzorgen
van primair onderwijs in de regio Gilze Rijen.
Continuïteit
Het geconsolideerd eigen vermogen van Stichting Nuwelijn en Stichting Muzerij bedraagt
per 31 december 2020 € 2.597.468 positief. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit
van de stichting.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Nuwelijn is feitelijk en statutair gevestigd op Schoolstraat 5, 5124 RM te Molenschot en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41095435.
Stelselwijzigingen
In 2020 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.
Consolidatie
Stichting Muzerij is opgenomen in de geconsolideerde cijfers van Stichting Nuwelijn.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Stichting Nuwelijn zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de
in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen incl. de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen
die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de
transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
2. Algemene grondslagen voor verslaggeving
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële
Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van
Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder
Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
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Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel en
schattingswijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.
De cijfers van 2019 zijn, waar nodig geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met dit boekjaar
mogelijk te maken.
3. Grondslagen balans
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen:
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten
of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een
materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar
betreffende paragraaf.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor
groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het
geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van
groot onderhoud verloopt.
Overige materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings of vervaardigingsprijs
van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt
de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde
voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake
als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is
de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies
wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en lasten onder gelijktijdige verlaging van de
boekwaarde van het betreffende actief.
De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als
die er niet is wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter
de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een
inschatting gemaakt van de toekomstige netto kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief / de
kasstroomgenererende eenheid; vervolgens worden deze kasstromen contant gemaakt.
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Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is,
niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende
activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de
verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van
de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering
gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Eigen vermogen
Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld
in de toelichting op de balans.
Bestemmingsreserve
Een bestemmingsreserve is gevormd voor de nog niet bestede middelen waaraan het bestuur van
Stichting Nuwelijn een bestedingsmogelijkheid toekent.
Deze reserve wordt gevormd via resultaatbestemming waarbij overschotten worden toegevoegd en
tekorten worden onttrokken.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk
is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.
Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en
lasten. Onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.
Personeelsvoorziening
Voorziening jubilea
Op basis van richtlijn 271 van de RJO is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde
van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden.
De voorziening is opgenomen tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is
afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet
(- 0,00%). De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.
De hoogte van de voorziening is bepaald op grond van het aantal FTE en het brutosalaris per FTE.
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Voorziening Groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt
bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens
tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.
Nuwelijn maakt gebruik van de tijdelijke regeling waarbij het voor de boekjaren 2018 en 2019 is
toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening groot onderhoud te bepalen op basis van
het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele planperiode van het groot onderhoud op het
niveau van het onderwijspand, gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat.
Kortlopende schulden
Schulden met een op de balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden
aangeduid als kortlopend.
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
4. Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode
waarop ze betrekking hebben.
Rijksbijdragen
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW subsidies (vrij besteedbare
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking
hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.
Geoormerkte OCW subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het
overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten
verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies
waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de
overlopende passiva.
Geoormerkte OCW subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de
staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten verantwoord
worden. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de
bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de
kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.
Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de
Gemeente, Provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het
Ministerie van OCW, Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten
worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Personeelsbeloningen
Lonen en salarissen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
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Pensioenlasten
Stichting Nuwelijn heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De
over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord
als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
Stichting Nuwelijn heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling.
Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben
op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de
werknemer pensioen heeft opgebouwd.
Verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de
werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit
toelaat.
Per december 2020 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 93,2% (2019: 97,8%).
De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder
benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de
staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere
premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar
verantwoord in de jaarrekening.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen
wordt niet afgeschreven
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de
toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder
de afschrijvingen.
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:
·
Touchscreens: 10 jaar (10%)
Beamers, duurzame apparatuur, ICT-apparatuur: 5 jaar (20%)
·
Meubilair: 20 jaar (5%)
·
Leermethoden, digiborden: 8 jaar (12,5%)
·
Gebouwen, speelplaats: 30 jaar (3,33%)
·
Overige lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten.
Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.
Ontvangen en betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen wordt opgenomen
onder de operationele activiteiten.
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Toelichting op de geconsolideerde balans
1. ACTIVA
1.1. Vaste activa
1.1.2. Materiële vaste activa
1.1.2.1.
1.1.2.3.
1.1.2.4.
Gebouwen Inventaris
Overige
en
en
materiële
terreinen apparatuur vaste activa
€
€
€
Stand 1 januari 2020
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden 1 januari 2020

233.553 2.474.802
-28.503 -1.790.121
205.050
684.681

Investeringen
Afschrijvingen
Saldo mutaties

52.796
-10.043
42.753

Stand 31 december 2020
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden 31 december 2020

Totaal

€

598.055
-502.946
95.109

3.306.410
-2.321.570
984.840

189.330
-177.578
11.752

23.410
-20.694
2.716

265.536
-208.315
57.221

286.349 2.664.132
-38.546 -1.967.699
247.803
696.433

621.465
-523.641
97.824

3.571.946
-2.529.886
1.042.060

Saldo
31-12-2020

Saldo
31-12-2019

27.559
391.896
60.106
30.737
136.698
646.996

31.027
368.424
49.173
655
54.603
129.980
633.861

593
3.030.582
3.031.175

1.606
3.055.243
3.056.849

1.2. Vlottende activa
1.2.2. Vorderingen
1.2.2.1. Debiteuren algemeen
1.2.2.2. Vorderingen op OCW
1.2.2.3. Vorderingen op gemeenten
1.2.2.6. Vorderingen op personeel
1.2.2.10 Overige vorderingen
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten
1.2.2.15 Overlopende activa overig

1.2.4. Liquide middelen
1.2.4.1. Kasmiddelen
1.2.4.2. Tegoeden op Bankrekeningen

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.

67

2. PASSIVA
2.1. Eigen vermogen
Stand per
Overige
1-1-2020 Resultaat mutaties
€
€
€
2.237.287
-207.778
325.942
148.223
82.034
11.760
2.645.263
-47.795

2.1.1.1. Algemene reserve
2.1.1.2. Bestemmingsreserve publiek
2.1.1.3. Bestemmingsreserve privaat

2.1.1.2. Bestemmingsreserve publiek
Werkdrukmiddelen
Eenmalige uitkering OCW
CAO-effecten 2020
Vordering OCW

49.493
136.370
140.079
325.942

21.626
-125.220
-140.079
391.896
148.223

-

31-12-2020
€
2.029.509
474.165
93.794
2.597.468

-

71.119
11.150
391.896
474.165

* Bestemmingsreserve publiek werkdrukmiddelen betreft niet ingezette rijksbijdrage van 2020 t.a.v. het
werkdrukakkoord. Deze worden het komende jaar ingezet.
* Bestemmingsreserve eenmalige uitkering OCW betreft de eenmalige toekenning vanuit het Ministerie van
OCW vanuit het "Convenant extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het
funderend onderwijs 2020-2011" (150 miljoen po en 150 miljoen vo). Deze gelden worden aangewend
voor de eenmalige uitkering van € 875 per fte in februari 2020.
* Bestemmingsreserve CAO-effecten 2020 betreft een voorsortering op de effecten van de nieuwe CAO 2020,
zoals de eenmalige uitkering van 33% van het maandloon.
* Bestemmingsreserve Vordering OCW betreft het nadelig effect van de nieuwe bekostiging vanuit OCW
per kalenderjaar 2023. In 2022 zal de vordering zoals nu opgenomen in de jaarrekening komen te vervallen.
* Bestemmingsreserve privaat betreft het saldo van ontvangen en uitgegeven TSO-gelden.

2.2. Voorzieningen

2.2.1.
2.2.3.

Personele voorzieningen
Voorziening Groot onderhoud

2.2.1. Personele voorzieningen
2.2.1.4. Jubileumvoorziening
2.2.1.7. Overige personele voorzieningen

2.2.1.
2.2.3.

Onttrekking
Stand per
1-1-2020 Dotaties
en
Vrijval
€
€
€
€
160.540
21.230
12.585
3.895
694.247
232.328
121.888
854.787
253.558
134.473
3.895

153.777
6.763
160.540

Personele voorzieningen
Voorziening Groot onderhoud

2.4. Kortlopende schulden
2.4.8.
Crediteuren
2.4.9.
Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.4.10 Pensioenen
2.4.12 Overige kortlopende schulden
2.4.14 Vooruitontvangen subsdies OCW
2.4.16 Vooruitontvangen bedragen
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen
2.4.19 Overige overlopende passiva

20.395
835
21.230

10.864
1.721
12.585

3.895
3.895

31-12-2020
€
165.290
804.687
969.977

163.308
1.982
165.290

Kortlopend Middellang Langlopend
deel
< lopend deel
deel
1 jaar
1 t/m 5 jaar
> 5 jaar
12.260
50.215
102.815
126.846
210.379
467.462
139.106
260.594
570.277
Saldo
31-12-2020
€

Saldo
31-12-2019
€

177.339
338.486
88.355
781
74.700
138.170
249.601
85.354
1.152.786

241.318
285.601
86.810
122.597
4.232
104.160
225.248
105.534
1.175.501
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Niet uit balans blijkende verplichtingen
Voorziening duurzame inzetbaarheid
Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 is nog geen overleg gevoerd over de besteding van de
duurzame inzetbaarheidsuren, conform art. 8A.3 CAO PO.
Er is nog geen plan met betrekking tot de uren die voor ouderenverlof gespaard kunnen worden
(art. 8A.3 CAO PO). Derhalve is in 2020 geen voorziening voor duurzame inzetbaarheid gevormd.
Het bevoegd gezag heeft de volgende meerjarige contracten afgesloten.
Naam

Looptijd

Afas Software
AON (WGA)
APS-IT
Arbo Unie
BD Service
De Rolf Groep
Edutopics
H. de Bont
KONE
Laride
Novilo
BNP Paribas
Salure
Seiso
Stoffels Bleijenberg
WhiteVision
Eneco gas en elektra

09-06-2015 / geen einddatum
01-01-2017 / geen einddatum
01-01-2018 / 31-12-2021
01-01-2020 / 31-12-2022
01-01-2015 / geen einddatum
01-03-2018 / 01-03-2021
26-10-2009 / geen einddatum
01-01-2020 / 31-12-2021
01-01-2019 / geen einddatum
01-01-2020 / 31-12-2022
01-08-2018 / 31-12-2023
01-12-2016 / 01-12-2021
01-01-2020 / 31-12-2022
02-11-2016 / geen einddatum
01-01-2020 / geen einddatum
01-01-2017 / geen einddatum
01-01-2021 / 01-01-2025

Verplichting
per jaar
28.533
50.422
8.741
8.580
9.545
107.675
17.460
21.644
1.754
28.556
33.800
60.780
6.420
3.188
167.885
797
120.000

Gebeurtenissen na balansdatum
Na afloop van het boekjaar hebben zicht geen gebeurtenissen voorgedaan die belangrijk zijn voor de
interpretatie van de cijfers in de jaarrekening.

Bestemming van het resultaat
Het nettoresultaat volgens de staat van baten en lasten over 2020 bedraagt € 47.795 negatief.
Er wordt toegevoegd aan de algemene reserve
Er wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve publiek
Er wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve privaat

-207.778
148.223
11.760
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Verbonden partijen
Naam:

Stg. RSV Breda
Stig. Peuterspeelzalen Muzerij

Juridische
vorm:
Stichting
Stichting

Statutaire
zetel:
Breda
Molenschot

Code
activiteiten:
4
4

Eigen vermogen
31-12-2020
€
onbekend
255.836

Resultaat Art 2: 403 Deelname Consolidatie
jaar 2020
BW
€
%
%
onbekend
nee
nee
nee
66.424
nee
nee
ja

code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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Toelichting op de geconsolideerde Staat van baten en lasten
2020
Realisatie
€
3.1.
3.1.1.1.
3.1.2.1.
3.1.3.1.

Rijksbijdragen
Rijksbijdrage OCW
Overige subsidies OCW
Doorbetalingen Rijksbijdrage Samenwerkingsverbanden

3.2.
Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden
3.2.2.2. Overige gemeentelijke en GR bijdragen en subsdidies
3.2.2.3. Overige overheden

3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.4.
3.5.5.
3.5.10

Overige baten
Opbrengst verhuur
Detachering personeel
Sponsoring
Ouderbijdragen (PO/VO)
Overige

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

Personeelslasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Overige personele lasten
Af: Ontvangen vergoedingen

4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.1.3.
4.1.1.4.
4.1.1.5.

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Premies Participatiefonds
Premies Vervangingsfonds
Pensioenlasten

2020
Begroting
€

2019
Realisatie
€

8.159.450
1.407
341.678
8.502.535

7.904.538
4.232
283.869
8.192.638

7.958.979
144.129
350.995
8.454.103

408.793
49.998
458.791

347.065
43.500
390.565

343.364
100.441
443.805

1.443
227.518
1.450
986.157
29.215
1.245.782

42.314
185.306
892.354
2.000
1.121.974

4.875
215.054
13.670
798.217
42.639
1.074.455

7.847.654
717.681
-152.905
8.412.431

7.234.440
546.804
-30.000
7.751.245

7.095.532
662.618
-174.482
7.583.668

5.789.154
801.284
191.582
250.757
814.878
7.847.655

7.369.244
-134.804
7.234.440

5.174.596
712.340
170.825
244.025
793.747
7.095.532

Het aantal FTE voor Nuwelijn bedroeg ultimo 2020 en 2019 respectievelijk
Directie
6,00
OP
72,48
OOP
16,10
Totaal
94,58

4,93
65,06
23,64
93,63

Het aantal FTE (headcount) voor Stichting Muzerij bedroeg ultimo 2020 en 2019 respectievelijk 15,25 (36)
en 13,41 (31).
4.1.2.
4.1.2.1.
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.2.3.

Overige personele lasten
Vrijval personele voorzieningen
Dotaties personele voorzieningen
Lasten personeel niet in loondienst
Overige

4.1.3.
Af: ontvangen vergoedingen
4.1.3.2. Ontvangen vergoedingen Vervangingsfonds
4.1.3.3. Overige uitkeringen die de personeelslasten verminderen

-3.895
20.395
436.811
264.370
717.682

10.000
350.829
185.975
546.804

-4.041
15.968
384.043
266.648
662.618

-72.337
-80.568
-152.905

-30.000
-30.000

-98.634
-75.849
-174.482
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2020
Realisatie
€
4.2.
4.2.2.1.
4.2.2.3.
4.2.2.4.

Afschrijvingen
Afschrijvingen gebouwen en terreinen
Afschrijvingen inventaris en apparatuur
Afschrijvingen overige materiële vaste activa

4.3.
4.3.1.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.

Huisvestingslasten
Huurlasten
Onderhoudslasten (klein onderhoud)
Energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen ter zaken van huisvesting
Dotatie voorziening onderhoud
Overige huisvestingslasten

4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.5.

Overige lasten
Administratie en beheer
Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Overige

2020
Begroting
€

2019
Realisatie
€

10.043
177.579
20.694
208.316

9.065
189.654
19.804
218.523

7.731
169.772
31.153
208.656

23.961
114.206
141.160
228.777
10.910
217.723
37.543
774.280

83.537
126.533
121.868
209.712
7.520
217.723
18.385
785.278

23.248
127.726
127.976
210.539
7.325
216.000
16.085
728.899

349.497
117.164
186.254
191.135
844.050

332.548
108.163
162.420
338.718
941.849

401.882
140.771
165.486
385.878
1.094.017

Toepassing van artikel 2:382a BW, het honorarium van de accountantsorganisatie kan als volgt worden
gespecificeerd:
Accountantslasten
4.4.1.1. Onderzoek jaarrekening
21.096
27.314
4.4.1.2. Andere controle opdrachten
4.4.1.3. Fiscale adviezen
2.500
4.4.1.4. Andere niet-controledienst
21.096
29.814
6.
6.1.1.
6.2.1.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke lasten

-2.286
-3.482
-5.768

-4.059
-4.059

36.168
36.168

338
-3.813
-3.474
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Segmentatie
Balans per 31-12-2020
PO
€
1.
1.1.2.
1.2.2.
1.2.4.

Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

2.
2.1.
2.2.
2.4.

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

Overig
€

Totaal
€

947.977
577.470
2.696.631
4.222.078

94.083
69.526
334.544
498.153

1.042.060
646.996
3.031.175
4.720.231

2.341.632
949.815
959.352
4.250.799

255.836
20.162
193.434
469.432

2.597.468
969.977
1.152.786
4.720.231

Staat van Baten en lasten over 2020
PO
€
3.
3.1.
3.2.
3.5.

Baten
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden
Overige baten

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Saldo baten en lasten
6.

Financiële baten en lasten

Resultaat
Belasting

Overig
€

Totaal
€

8.502.535
113.992
302.843
8.919.370

344.799
942.939
1.287.738

8.502.535
458.791
1.245.782
10.207.108

7.498.276
200.487
760.260
699.975
9.158.998

914.155
7.829
14.020
144.075
1.080.079

8.412.431
208.316
774.280
844.050
10.239.077

-239.628

207.659

-31.969

-3.862

-1.906

-5.768

-243.490

205.753

-37.737

10.058

10.058

-

Resultaat na belastingen

-243.490

195.695

-47.795

Netto Resultaat

-243.490

195.695

-47.795
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Model G: Verantwoording subsidies (bijlage behorend bij RJ 660.402, geldend vanaf het verslagjaar 2014)
G1 Verantwoording van subsidies waarvan het eventuele overschot wordt toegevoegd aan de lumpsum
Omschrijving
Inhaal en ondersteuningsprogramma's 19LE
Inhaal en ondersteuningsprogramma's 19LV
Inhaal en ondersteuningsprogramma's 19MG
Subsidie voor studieverlof

Toewijzing
Kenmerk

datum

IOP2-73191-PO 16-10-2020
IOP2-73191-PO 16-10-2020
IOP2-73191-PO 16-10-2020
13-08-2019
DL/B/110284

de prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking
geheel uitgevoerd en afgerond
nog niet geheel afgerond
x
x
x
x

G2 Verantwoording van subsidies die volledig aan het doel / activiteit moeten worden besteed met verrekening van het eventuele overschot
G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

Bedrag van de
toewijzing

Toewijzing
Kenmerk

datum

Overige
ontvangsten

Eigen bijdrage Totale kosten per Saldo per 31
december 2020
31 december
2020
€
€
€

€

Subsidieontvangsten t/m
verslagjaar
€

Bedrag van
de toewijzing

Ontvangen per
01 januari 2020

Subsidieontvangsten in
verslagjaar

Overige
ontvangsten
in verslagjaar

Eigen bijdrage
in verslagjaar

Lasten in
verslagjaar

Totale kosten
per 31
december
2020

Saldo per 31
december
2020

€

€

€

€

€

€

€

€

€

totaal

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving

Toewijzing

Kenmerk

datum
totaal

74

WNT: Wet normering topinkomens
Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld
op basis van de volgende op Stichting Nuwelijn van toepassing zijnde regelgeving.
De klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn
vastgesteld:
- Gemiddelde totale baten
4
- Gemiddeld aantal studenten
1
- Gewogen aantal onderwijssoorten
1
- Totaal aantal complexiteitspunten
6
Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Stichting Nuwelijn is berekend conform de
WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse B, daarmee
bedraagt het bezoldigingsmaximum € 132.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum
is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het
dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang nooit groter kan zijn dan 1,0 Fte.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

C.A.W. Brans
C.W.M. Diepstraten
Directeur-bestuurder Directeur-bestuurder
1/1 - 31/8
1/8 - 31/12
1,00
0,70
ja
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

69.033
10.570
79.603

29.345
5.034
34.379

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

88.000

38.500

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

Totaal bezoldiging 2020
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

N.v.t.
34.379

79.603
N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

1/1 - 31/12
1,00
ja

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

88.433
15.304
103.737

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

127.000

N.v.t.

Totaal bezoldiging 2019

103.737

N.v.t.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

E.
C.
J.
T. van
M. Beck
L.
Houthooft
Govers
de Jong
Dommelen
Soeliman
van Loon
Voorzitter
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
18/02 - 31/12 01/01 - 17/02 18/02 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 14/04 01/01 - 31/12 14/04 - 31/12
6.878
17.149
N.v.t.

1.042
2.597
N.v.t.

4.586
11.433
N.v.t.

5.280
13.200
N.v.t.

1.504
3.787
N.v.t.

5.280
13.200
N.v.t.

3.776
9.413
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

E.
V.
J.
T. van
M. Beck
Houthooft
Braam
de Jong
Dommelen
Soeliman
Voorzitter
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
01/01 - 05/11 06/11 - 31/12 01/01 - 05/11 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

5.175
16.075

690
2.975

3.450
10.717

4.140
12.700

4.140
12.700

N.v.t.

4.140
12.700

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700
De totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor
al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er
sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van
werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen)

Gegevens 2020
Bezoldiging voor de werkzaamheden als topfunctionaris
bij Stichting Nuwelijn
Bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als
topfunctionaris bij Stichting Nuwelijn
Bezoldiging voor de werkzaamheden bij gelieerde persoon
-/- Dubbeltellingen door doorbelastingen
Subtotaal
Het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum
dan wel een voor de individuele topfunctionaris toegestane
hogere bezoldiging

C.W.M. Diepstraten
34.379
14.734
N.v.t.
N.v.t.
49.113
132.000
( 55.000 voor periode
aug-dec)
N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen
bedrag
Totale bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

49.113

N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel
toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen
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Ondertekening
Het College van Bestuur verklaart hierbij de jaarrekening over de periode 1 januari 2020 tot en met
31 december 2020 te hebben vastgesteld.
De jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december 2020 en een staat van baten en lasten
over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Ondertekening College van Bestuur
Molenschot, 30-06-2021

Voorzitter:
M.P.E. van Krevel

De Raad van Toezicht verklaart hierbij de jaarrekening over de periode 1 januari 2020 tot en met 31
december 2020 te hebben goedgekeurd. De jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december
2020 en een staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2020.
Ondertekening Raad van Toezicht
Molenschot, 30-06-2021

Voorzitter:
C. Govers

Lid:
L. van Loon

Lid:
E. Houthooft

Lid:
M. Beck-Soeliman

Lid:
J. de Jong
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2020
STICHTING NUWELIJN

78

Enkelvoudige balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)
31-12-2020
€
1.

31-12-2019
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

947.977

948.841
947.977

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

606.191
2.696.631

Totaal Activa

Eigen vermogen

948.841

538.203
2.677.485
3.302.822

3.215.688

4.250.799

4.164.529

2.341.632

2.455.852

Voorzieningen

949.815

830.953

Kortlopende schulden

959.352

877.724

Totaal Passiva

4.250.799

4.164.529
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Enkelvoudige staat van baten lasten over 2020
2020
Realisatie
€
3.
3.1.
3.2.
3.5.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

2020
Begroting
€

2019
Realisatie
€

Baten
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden
Overige baten

8.502.535
113.992
432.114

8.192.638
117.365
286.370

8.454.103
176.852
437.541

Totaal baten

9.048.641

8.596.374

9.068.496

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

7.498.276
200.487
760.260
699.975

6.840.781
203.243
708.638
837.939

6.804.551
205.372
707.562
947.977

Totaal lasten

9.158.998

8.590.601

8.665.463

-110.357

5.773

403.033

-3.862

-2.000

-1.301

-114.219

3.773

401.732

Lasten

Saldo baten en lasten
6.

Financiële baten en lasten

9.

Resultaat

Resultaatbestemming
2.1.1.1. Algemene reserve
2.1.1.2. Versterken basisondersteuning
2.1.1.2. Werkdrukmiddelen
2.1.1.2. Eenmalige uitkering OCW
2.1.1.2. CAO-effecten 2020
2.1.1.2. Vordering OCW
2.1.1.3. Bestemmingsreserve privaat

-274.202
21.626
-125.220
-140.079
391.896
11.760
-114.219

166.074
-61.056
1.209
136.370
140.080
19.055
401.732

80

Enkelvoudig Kasstroomoverzicht 2020
2020
€

2019
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten

-110.357

403.033
-110.357

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutatie voorzieningen

200.487
118.862

403.033

205.372
120.852
319.349

Veranderingen in vlottende middelen
Vorderingen
Schulden

-67.988
81.628

-2.295
-1.567

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

Verloop geldmiddelen
Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar
Stand per eind boekjaar

-57.532
35.431
13.640
222.632

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

326.224

-22.101
707.156
320
-1.621

-3.862

-1.301

218.770

705.855

-199.623
-

-135.131
-199.623

-135.131

19.146

570.724

2.677.485
19.146
2.696.631

2.106.761
570.724
2.677.485
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Toelichting op de enkelvoudige balans
1. ACTIVA
1.1. Vaste activa
1.1.2. Materiële vaste activa
1.1.2.1.
1.1.2.3.
1.1.2.4.
Gebouwen Inventaris
Overige
en
en
materiële
terreinen apparatuur vaste activa
€
€
€
Stand 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden 1 januari 2019
Investeringen
Afschrijvingen
Saldo mutaties
Stand 31 december 2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden 31 december 2019

230.861 2.427.330
-28.503 -1.775.720
202.358
651.610
-7.731
-7.731

176.213
-172.234
3.979

230.861 2.603.543
-36.234 -1.947.954
194.627
655.589

Totaal

€

595.390 3.253.581
-500.517 -2.304.740
94.873
948.841
23.410
-20.521
2.889

199.623
-200.486
-863

618.800 3.453.204
-521.039 -2.505.227
97.761
947.977
Saldo
Saldo
31-12-2020 31-12-2019

1.2. Vlottende activa
1.2.2. Vorderingen
1.2.2.1. Debiteuren algemeen
1.2.2.2. Vorderingen op OCW
1.2.2.3. Vorderingen op gemeenten
1.2.2.6. Vorderingen op personeel
1.2.2.10 Overige vorderingen
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten
1.2.2.13 Verstrekte voorschotten

1.2.4. Liquide middelen
1.2.4.1. Kasmiddelen
1.2.4.2. Tegoeden op Bankrekeningen

56.280
391.896
44.273
24.665
89.077
606.191

53.635
368.424
655
38.552
76.937
538.203

593
2.696.038
2.696.631

1.487
2.675.998
2.677.485

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.
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2. PASSIVA
2.1. Eigen vermogen
Stand per
Overige
1-1-2020 Resultaat mutaties
€
€
€
2.047.875
-274.202
325.942
148.223
82.034
11.760
2.455.851
-114.219

2.1.1.1. Algemene reserve
2.1.1.2. Bestemmingsreserve publiek
2.1.1.3. Bestemmingsreserve privaat

2.1.1.2. Bestemmingsreserve publiek
Werkdrukmiddelen
Eenmalige uitkering OCW
CAO-effecten 2020
Vordering OCW

49.493
136.370
140.079
325.942

21.626
-125.220
-140.079
391.896
148.223

-

31-12-2020
€
1.773.673
474.165
93.794
2.341.632

-

71.119
11.150
391.896
474.165

* Bestemmingsreserve publiek werkdrukmiddelen betreft niet ingezette rijksbijdrage van 2020 t.a.v. het
werkdrukakkoord. Deze worden het komende jaar ingezet.
* Bestemmingsreserve eenmalige uitkering OCW betreft de eenmalige toekenning vanuit het Ministerie van
OCW vanuit het "Convenant extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het
funderend onderwijs 2020-2011" (150 miljoen po en 150 miljoen vo). Deze gelden worden aangewend
voor de eenmalige uitkering van € 875 per fte in februari 2020.
* Bestemmingsreserve CAO-effecten 2020 betreft een voorsortering op de effecten van de nieuwe CAO 2020,
zoals de eenmalige uitkering van 33% van het maandloon.
* Bestemmingsreserve Vordering OCW betreft het nadelig effect van de nieuwe bekostiging vanuit OCW
per kalenderjaar 2023. In 2022 zal de vordering zoals nu opgenomen in de jaarrekening komen te vervallen.
* Bestemmingsreserve privaat betreft het saldo van ontvangen en uitgegeven TSO-gelden.
2.2. Voorzieningen

2.2.1.
2.2.3.

Personele voorzieningen
Voorziening Groot onderhoud

2.2.1. Personele voorzieningen
2.2.1.4. Jubileumvoorziening

2.2.1.
2.2.3.

Stand per
1-1-2019
€
136.706
694.247
830.953

Dotaties
€
19.286
232.328
251.614

Onttrekkingen
€
10.864
121.888
132.752

136.706
136.706

19.286
19.286

10.864
10.864

Personele voorzieningen
Voorziening Groot onderhoud

-

Stand per
31-1-2019
€
145.128
804.687
949.815

-

145.128
145.128

Vrijval
€

Kortlopend Middellang Langlopend
deel
< lopend deel
deel
1 jaar
1 t/m 5 jaar
> 5 jaar
7.809
46.131
91.188
126.846
210.379
467.462
134.655
256.510
558.650
Saldo
Saldo
31-12-2020 31-12-2019
€
€

2.4. Kortlopende schulden
2.4.8.
Crediteuren
2.4.9.
Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.4.10 Pensioenen
2.4.14 Vooruitontvangen subsdies OCW / EZ
2.4.16 Vooruitontvangen bedragen
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen
2.4.19 Overige overlopende passiva

147.724
314.991
85.424
74.700
49.670
219.917
66.926
959.352

198.700
261.839
84.479
4.232
33.361
212.250
82.863
877.724
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Toelichting op de enkelvoudige Staat van baten en lasten
2020
Realisatie
€
3.1.
3.1.1.1.
3.1.2.1.
3.1.3.1.

Rijksbijdragen
Rijksbijdrage OCW
Overige subsidies OCW
Doorbetalingen Rijksbijdrage Samenwerkingsverbanden

3.2.
Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden
3.2.2.2. Overige gemeentelijke en GR bijdragen en subsdidies
3.2.2.3. Overige overheden

3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.4.
3.5.5.
3.5.10

Overige baten
Opbrengst verhuur
Detachering personeel
Sponsoring
Ouderbijdragen (PO/VO)
Overige

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

Personeelslasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Overige personele lasten
Af: Ontvangen vergoedingen

4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.1.3.
4.1.1.4.
4.1.1.5.

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Premies Participatiefonds
Premies Vervangingsfonds
Pensioenlasten

Het aantal FTE bedroeg ultimo 2020 en 2019 respectievelijk
Directie
OP
OOP
Totaal
4.1.2.
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.2.3.

Overige personele lasten
Dotaties personele voorzieningen
Lasten personeel niet in loondienst
Overige

4.1.3.
Af: ontvangen vergoedingen
4.1.3.2. Ontvangen vergoedingen Vervangingsfonds
4.1.3.3. Overige uitkeringen die de personeelslasten verminderen

2020
Begroting
€

2019
Realisatie
€

8.159.450
1.407
341.678
8.502.535

7.904.538
4.232
283.869
8.192.638

7.958.979
144.129
350.995
8.454.103

63.994
49.998
113.992

73.865
43.500
117.365

76.411
100.442
176.853

41.369
264.113
1.450
44.890
80.292
432.114

42.314
185.306
0
56.750
2.000
286.370

49.619
241.234
13.670
67.087
65.930
437.541

7.001.036
644.576
-147.336
7.498.276

6.411.681
459.099
-30.000
6.840.781

6.408.308
569.152
-172.909
6.804.551

5.115.082
684.558
191.582
250.757
759.057
7.001.036

6.411.681
0
0
0
0
6.411.681

4.628.963
615.755
170.825
244.025
748.741
6.408.309

6,00
72,48
16,10
94,58

4,93
65,06
23,64
93,63

19.286
399.944
225.346
644.576

10.000
274.449
174.650
459.099

25.912
329.048
214.192
569.152

-72.337
-74.999
-147.336

-30.000
-30.000

-98.634
-74.275
-172.909
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2020
Realisatie
€
4.2.
4.2.2.1.
4.2.2.3.
4.2.2.4.

Afschrijvingen
Afschrijvingen gebouwen en terreinen
Afschrijvingen inventaris en apparatuur
Afschrijvingen overige materiële vaste activa

4.3.
4.3.1.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.

Huisvestingslasten
Huurlasten
Onderhoudslasten (klein onderhoud)
Energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen ter zaken van huisvesting
Dotatie voorziening onderhoud
Overige huisvestingslasten

4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.5.

Overige lasten
Administratie en beheer
Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Overige

2020
Begroting
€

2019
Realisatie
€

7.731
172.235
20.521
200.487

9.065
168.974
25.204
203.243

7.731
167.989
29.652
205.372

13.767
113.327
141.322
227.463
10.912
217.723
35.746
760.260

31.458
124.540
121.068
187.944
7.520
217.723
18.385
708.638

13.367
126.583
127.856
200.591
7.054
216.000
16.111
707.562

246.060
111.884
178.428
163.603
699.975

278.420
98.981
159.370
301.168
837.939

318.164
132.026
158.117
339.670
947.977

Toepassing van artikel 2:382a BW, het honorarium van de accountantsorganisatie kan als volgt worden
gespecificeerd:
Accountantslasten
4.4.1.1. Onderzoek jaarrekening
10.181
16.000
4.4.1.2. Andere controle opdrachten
4.4.1.3. Fiscale adviezen
4.4.1.4. Andere niet-controledienst
10.181
16.000
6.
6.1.1.
6.2.1.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke lasten

-2.295
-1.567
-3.862

-2.000
-2.000

20.145
20.145

320
-1.621
-1.301

85

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van toezicht van
Stichting Nuwelijn
Schoolstraat 5
5124 RM MOLENSCHOT

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Nuwelijn te MOLENSCHOT
gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
· geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Nuwelijn op
31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
· zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf
2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.
De jaarrekening bestaat uit:
(1)
de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2020;
(2)
de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2020; en
(3)
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Nuwelijn zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan
aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
· het bestuursverslag;
· overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
· met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
· alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
en paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 2020 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor
de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en
de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
· het identificeren en inschatten van de risico’s
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude,
o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede
de balansmutaties, die van materieel belang zijn
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
· het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
· het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
· het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen
controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden
dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
· het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
· het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel
belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor
de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader
hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de
groepsonderdelen.
Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de
activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij
een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten
noodzakelijk was.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de
interne beheersing.
Eindhoven, 23 juni 2021
Wijs Accountants
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