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Met dit jaarverslag 2019 blikken wij als 
organisatie terug op het tweede en laatste 
planjaar van het strategisch beleidsplan 
2017-2019. 

Naast het gegeven dat een jaarverslag een vereiste is, past het binnen onze orga-

nisatiecultuur om geregeld de balans op te maken en uitvoerig activiteiten, pro-

cessen en behaalde resultaten te evalueren. Op basis van die evaluaties werken wij 

voortdurend aan ontwikkeling. Wij brengen het overzicht van de stand van zaken 

en onze evaluatie graag op een leesbare manier in beeld, zodat iedereen goed 

zicht krijgt op het reilen en zeilen van onze organisatie. Voor ons betekent een 

jaarverslag ook dat de successen volop belicht mogen worden. Ook in 2019 is op 

alle terreinen veel werk verzet en is er veel bereikt.

Nieuwe strategische koers 2019-2023
In mei 2019 is onze nieuwe strategische koers gelanceerd: ‘Muren breken, meters 

maken’. Naar aanleiding van onze studiereis naar Vancouver in november 2018 

hebben we onze bevindingen breed gedeeld binnen de organisatie. We hebben deze 

besproken, erop gereflecteerd, er feedback op gevraagd en de conclusies verfijnd. De 

gesprekken hebben plaatsgevonden met verschillende geledingen binnen Innoord, 

zoals de Raad van Toezicht, De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, een 

afvaardiging van de leerkrachten en natuurlijk ons directeurenteam. In mei 2019 is 

de koers aan alle medewerkers van Innoord gepresenteerd en heeft eenieder kunnen 

‘proeven aan de toekomst’. Wat kan deze nieuwe koers voor iedere medewerker 

van Innoord betekenen? 

Onderwijskwaliteit 
Op het gebied van onderwijskwaliteit zijn er verschillende ontwikkelingen in gang 

gezet. Zo is er door de werkgroep kwaliteitszorg, in samenwerking met het bestuur 

van Openbaar Onderwijs aan de Amstel, een systeem ontwikkeld dat op schoolniveau 

de ontwikkelingen in kaart brengt maar ook de mogelijkheid laat zien tot het stellen 

van nieuwe ambities. In de komende jaren zal het model verder geïmplementeerd 

worden. En uiteraard zijn we er trots op dat afgelopen jaar al onze scholen weer 

een basisarrangement van de inspectie hebben gekregen.



5 Innoord jaarverslaggeving 2019 | bestuursverslag

Expertisecentrum 
Het Expertisecentrum van Innoord heeft afgelopen jaar haar aanbod uitgebreid. 

Naast het aanbod van extra ondersteuning heeft het expertisecentrum ook het 

aanbod uitgebreid met doelabs en leerlabs. Op deze wijze wordt er zowel een mooi 

praktisch en theoretisch aanbod neergezet voor leerlingen van Innoord. Tevens maakt 

inmiddels ook een school van ons collegabestuur Algemeen Bijzondere Scholengroep 

Amsterdam (ABSA) gebruik van het aanbod van ons Expertisecentrum. 

Insourcen van financiële en personele administratie
Het insourcen van de financiële administratie is in 2019 afgerond. Het proces van 

insourcen van de personele administratie is opgestart.’Het in huis halen’ van deze 

administraties draagt bij aan een meer efficiente werkwijze. Daarnaast zijn de lijnen 

naar de scholen korter en kunnen wij gezamenlijk beter sturen op resultaten. Te-

vens is er gekozen voor een nieuwe inrichting van de afdeling P&O en de financiën. 

Het accent daarbij ligt op human resource. Zo kunnen we ook onze belofte, een 

toekomstgericht personeelsbeleid, nakomen.

Lerarentekort
In 2019 hebben we te maken gehad met het oplopend lerarentekort. Door een 

analyse is helder geworden dat het tekort zich met name manifesteert op scho-

len waar het risico op een onderwijsachterstand het grootste is. De gezamenlijke 

schoolbesturen in Amsterdam hebben afgesproken om een ‘noodplan lerarentekort 

Amsterdam’ te ontwikkelen om met elkaar, op basis van solidariteit, afspraken te 

maken over de aanpak van de tekorten in de stad. Hierbij is het anders organiseren 

van onderwijs ook een uitgangspunt.

De Voorsprong
Onze huisacademie ‘De Voorsprong’ heeft afgelopen jaar steeds meer vorm en 

inhoud gekregen. Zo zijn er leernetwerken opgestart (rekenen, meerbegaafdheid 

en ICT) en is er een specifiek aanbod voor medewerkers van Innoord geraliseerd. 

Tevens zijn er inspiratiebijeenkomsten georganiseerd voor alle medewerkers. Op deze 

wijze willen wij iedereen die betrokken is bij Innoord binden, boeien en behouden! 

Komende jaren willen wij dit aanbod verder uitbreiden. 

In onze ambitie die we met elkaar afgelopen jaar opnieuw hebben vastgesteld 

zoeken we de grenzen op van onze mogelijkheden. En soms zijn we bereid om 

over deze grenzen heen te gaan. ‘Muren breken, meters maken’. De ontwikkeling 

van het kind zal altijd voorop staan in de keuzes die we maken!
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Dit hoofdstuk bevat generieke informatie 
over het schoolbestuur. Hoe ziet 
de organisatie eruit? Waar staat het 
schoolbestuur voor? En met welke partijen 
wordt er op welke manier samengewerkt?

2.1 Organisatie

Contactgegevens
Innoord

42553

Klaprozenweg 75H

1033 NN Amsterdam

020-8201410

info@innoord.nl

www.innoord.nl

Overzicht scholen
Zie bijlage 1 voor het overzicht.

Contactpersoon
De heer J. Mulder

Bestuurssecretaris

020-8201412

Juridische structuur
Het schoolbestuur is een stichting. 
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Organisatiestructuur

Governance code
In Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd om-

trent professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair 

onderwijs.

Handhaaft het bestuur deze code?

✔  Ja

❏  Nee

 

Bij toepassing van de Code Goed Bestuur: wordt er op bepaalde punten afgeweken 

van de Code afgeweken? Dit is niet het geval.

Managementstatuut
Via deze link is het managementstatuut van de stichting te vinden: management-

statuut. 

Functiescheiding 
De Code Goed Bestuur benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en 

intern toezicht binnen organisaties voor primair onderwijs. Er zijn verschillende manieren 

om de functiescheiding uit te werken.1 Welke is van toepassing op het schoolbestuur?

Functionele scheiding (two-tier)2 

Raad van toezicht

Bestuurder

Stafbureau

Directeuren

Scholen

GMR

MR

1.  Wij hanteren de definities uit de Code Goed Bestuur primair onderwijs. Zie: https://www.po-
raad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf

2.  Onderbrenging van de functies van bestuur en intern toezicht in twee verschillende organen 
van het bevoegd gezag. Daarbij komt bijvoorbeeld de functie van bestuur bij een college van 
bestuur of statutair bestuurder te berusten (bestuur) en de functie van intern toezicht bij een 
raad van toezicht (intern toezichtsorgaan).
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Bestuur
Mevrouw Leinders
Bestuurder

Nevenfuncties: n.v.t.

 
Intern toezichtsorgaan
Raad van toezicht
De heer De Haas
Voorzitter

Nevenfuncties: oud-bestuurder Media College Amsterdam

Aandachtsgebieden: governance en bestuurszaken

Mevrouw Kaijer
Lid

Nevenfuncties: werkzaam binnen de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Aandachtsgebieden: financiën en bedrijfsvoering

Mevrouw Hulk
Lid

Nevenfuncties: Emeritus hoogleraar UvA, lid RvT Vrije Universiteit Amsterdam

Aandachtsgebieden: governance en bestuurszaken, onderwijs en kwaliteit

De heer Martin
Lid

Nevenfuncties: Voorzitter Stichting De Driehoek

Aandachtsgebieden: financiën en bedrijfsvoering

Vacature lid RvT met portefeuille Onderwijs en Kwaliteit

Zie bijlage 2 voor het verslag RvT. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Vertegenwoordigers van 

personeel en ouders bespreken daarin zaken die de school aangaan. De directeur is 

de overlegpartner van de raad. De medezeggenschapsraden van de scholen staan 

in verbinding met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 

De GMR bestaat uit ouders en personeelsleden die actief zijn op een of meer van 

de zestien scholen van Innoord. De GMR adviseert ten aanzien van of stemt in met 

voorgenomen beleid en denkt actief mee met het bestuur over de ontwikkeling 

van de organisatie.

Over bepaalde onderwerpen heeft de GMR instemmings- of adviesrecht. Ook geeft 

de GMR ongevraagd advies. De GMR bespreekt onderwerpen die onder het per-

soneel of de ouders van de scholen leven. Personeel en ouders hebben vaak een 

gezamenlijk belang. Dit ligt in het verlengde van het belang van de mensen om 

wie het draait in ons onderwijs: de leerlingen.

Zie bijlage 3 voor het verslag van de GMR.
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2.2 Profiel

De missie van Innoord
‘We moeten de toekomst voorbereiden op onze leerlingen’.

Voor deze formulering is gekozen omdat niemand weet hoe de toekomst eruit gaat 

zien. Daardoor weten we nu nog niet voor welke beroepen we onze leerlingen op-

leiden. Dat maakt het lastig om leerlingen voor te bereiden op die toekomst. Met 

onze missie geven we aan dat we met ons onderwijs invloed willen uitoefenen op 

de toekomst omdat kinderen de toekomst zijn.

 
De visie van Innoord
‘Wij willen investeren in voorsprong van elke leerling’.

Wij geloven dat een focus op wat iedere leerling goed kan of interessant vindt, drie 

belangrijke effecten heeft die helpen onze missie te realiseren.

 

Het eerste effect is dat het leidt tot het beter benutten van ieders capaciteiten. 

Niet iedereen kan alles, maar iedereen kan wel iets bijdragen, ongeacht cultuur, 

opleidingsniveau of geloof. 

Het tweede effect is dat deze focus leidt tot een positief zelfbeeld, waardoor leer-

lingen uitgroeien tot zelfbewuste wereldburgers. 

Het derde effect is dat het een sfeer creëert waarin het vanzelfsprekend is dat we 

bij alle mensen oog hebben voor wat zij goed kunnen.

Strategisch beleidsplan
In 2019 heeft Innoord in samenwerking met schrijver Bas Kok en met ondersteu-

ning van OOadA-collega Taco Stroo de koersnotitie voor de periode 2019-2023 

gerealiseerd. Hierin wordt op een fictief moment in de toekomst teruggeblikt op 

de veranderingen die Innoord in 2019-2023 heeft doorgevoerd. 

De koersnotitie is het resultaat van een samenwerking tussen bestuurder, staf-

bureau, directeuren, leerkrachten, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

en raad van toezicht.

Aan de hand van onderwijs-, omgevings- en organisatorische ankers worden de 

ambities van Innoord beschreven. Om de nieuwe ambities vorm, richting en inhoud 

te geven is in overleg voor een werkwijze met koersteams gekozen .

Deze koersteams, die bestaan uit directeuren en stafmedewerkers, geven met 

behulp van de ankers uitvoering aan de plannen die voortvloeien uit de ambities.

De koersnotitie is hier te vinden: Muren breken, meters maken.
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Toegankelijkheid en toelating
Onze scholen zijn openbaar. Dit betekent dat alle leerlingen welkom zijn, ongeacht 

hun godsdienst of levensbeschouwing. Het betekent ook dat onze medewerkers 

aangesteld zijn op basis van bevoegdheid en bekwaamheid, ongeacht ras, leeftijd, 

godsdienst of seksuele geaardheid. Onze leerlingen hebben verschillende waarden: 

godsdienstig, levensbeschouwelijk en maatschappelijk. Daar besteden we actief aan-

dacht aan. Door gesprekken ontstaat wederzijds respect voor elkaars standpunten. 

Bij het aanmelden van leerlingen voor onze scholen hanteren we het plaatsingsbeleid 

van de gemeente Amsterdam, zie link.

2.3 Dialoog
Met deze belanghebbenden heeft Innoord regelmatig contact.

Instantie Samenwerking

Tinteltuin Integrale Kind Centra, BSO, NSO.

Combiwel Integrale Kind Centra, BSO, NSO.

Gemeente Amsterdam Huisvesting, onderwijs, toezicht.

Jeugdzorg Ouder- en kindadviseur.

Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs Amsterdam Diemen

Uitvoering passend onderwijs.

VO  m.b.t Kernprocedure.

PO-raad Expertise uitwisselen, deelname aan 
kwaliteitszorg- en personeelsnetwerk.

Bestuurscommissie Amsterdam Noord Uitwisseling.

Eye Samenwerking in aanbod.

Jinc Samenwerking in aanbod.

Mocca Samenwerking in aanbod, scholing cul-
tuurcoördinatoren.

Federatie Openbaar Onderwijs Am-
sterdam

Expertise uitwisselen, deelname aan 
Controllers, Kwaliteitszorg en Personeel & 
Organisatie.

Breed Bestuurlijk Overleg Afstemming beleid met besturen in het 
Amsterdams primair onderwijs en overle-
gorgaan namens deze met de wethouder 
onderwijs van de gemeente Amsterdam.

Openbaar Onderwijs aan de Amstel Collegiale consultatie en samenwerking op 
beleidsterreinen waar mogelijk.
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Klachtenbehandeling
Er zijn 22 klachten/vragen binnengekomen. Zes van deze klachten/vragen kwamen 

van medewerkers, en 16 klachten/vragen van ouders. Met zes van deze personen 

is meer dan één gesprek gevoerd. De klachten zijn het meest telefonisch behan-

deld. Bij vier klachten heeft er een gesprek plaatsgevonden op de school of het 

bestuurskantoor.

De klachten/vragen betroffen: 

• Pedagogische aanpak 

• Handelen ouders 

• Didactische aanpak 

• Veiligheid 

• Organisatorische aanpak 

• Communicatie 

Hier is de klachtenregeling van Innoord te vinden.



verantwoording beleid
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Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over 
het beleid van het bestuur. Het is opgedeeld 
in vier paragrafen over de verschillende 
beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, 
Personeel & professionalisering, Huisvesting 
& facilitaire zaken, en Financieel beleid. 

Het hart van deze paragrafen wordt gevormd door de verantwoording over de ge-

stelde doelen, de behaalde resultaten en de mogelijke vervolgstappen. De laatste 

paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de risico’s en risicobeheersing.

3.1 Onderwijs & kwaliteit

Inleiding 
In deze paragraaf wordt beschreven wat Innoord verstaat onder kwalitatief goed 

onderwijs en hoe dit op de scholen gemonitord wordt. Ook gaan we in op de manier 

waarop Innoord passend onderwijs biedt.

Kwaliteitszorgsysteem 
Het geheel aan procedures, doelen, instrumenten en routines die gericht zijn op 

het bereiken en op peil houden van kwaliteit vormt ons kwaliteitszorgsysteem. 

Om te kunnen sturen op onderwijskwaliteit vanuit een bestuurlijke rol is inzicht 

nodig op:

• de onderwijsbehoeften van de schoolpopulaties en mogelijke differentiatie hierin

• de mate waarin scholen ‘het best mogelijke onderwijs’ voor hun leerlingen-

populatie realiseren

• welke normen scholen hanteren voor de kwaliteit van het onderwijs en de 

leerresultaten

• of scholen deze normen ook nastreven en uiteindelijk behalen.

 

Er is op bestuursniveau meer nodig dan alleen informatiesystemen die zicht houden 

op leeropbrengsten en kwaliteitsaspecten van scholen, namelijk betrouwbare en 

betekenisvolle kwaliteitsinformatie. 



Aanbod

Pedagogisch handelen

Didactisch handelen

Leeromgeving

Leerlingenondersteuning

Evaluatie

Legenda:
formuleren
checken
ontwikkelen
vertellen
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Schoolontwikkelmodel, balans tussen basis op orde en school ontwikkeling
Om aan die informatie te komen heeft het bestuur scholen nodig waar de leerkrach-

ten, onderwijsstaf en schoolleiders in staat zijn om het onderwijs te evalueren. Zij 

beschikken over gegevens over leer- en ontwikkelresultaten van leerlingen en kunnen 

deze analyseren en interpreteren en er zich een oordeel over vormen (evaluatie). 

Binnen het kwaliteitssysteem van Innoord is daarvoor het schoolontwikkelmodel 

ontwikkeld. Het model biedt een kader om basiskwaliteit te borgen en handvatten 

voor het stimuleren van schoolontwikkeling. Het kan gebruikt worden om verant-

woording af te leggen over de onderwijskwaliteit aan derden en ingezet worden 

als een model voor zelfevaluatie.

Het model draagt ook bij aan een gemeenschappelijke taal over onderwijsontwikkeling 

en biedt mogelijkheden om binnen de school de dialoog over kwaliteit en resultaat 

met elkaar aan te gaan in een open en constructieve cultuur. Het model komt te-

gemoet aan de behoefte om de kwaliteit van het onderwijs continu te verbeteren. 

Het is gericht op de voortdurende ontwikkeling van praktijk en concept en sluit 

aan bij breed gedeelde opvattingen over goed onderwijs en goed onderwijskundig 

leiderschap. Vanzelfsprekend is het model getoetst aan de wettelijke kaders die de 

onderwijsinspectie aan ons onderwijs stelt.
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Werkwijze van het schoolontwikkelmodel 
Iedere kleur in het model geeft een volgende fase van schoolontwikkeling aan. Per 

domein kunnen vervolgstappen worden genomen.

We hanteren een kwaliteitscyclus van vier stappen. Uitgangspunt daarbij zijn de 

volgende vier vragen: 

• formuleren: het stellen van kwaliteitsnormen > kenmerken in het schoolont-

wikkelmodel

• checken: weten waar je staat, hoe weet je dat, voldoen aan eisen > aan de slag 

in het schoolontwikkelmodel

• ontwikkelen: > welke stappen gaan we nemen in het schoolontwikkelmodel? 

• vertellen: dialoog voeren met het team en bestuur > verantwoorden richting 

bestuur en andere stakeholders. 

 

Innoord heeft als ambitie gesteld dat blauw, kern van goed onderwijs, op alle 

scholen gerealiseerd is. 

Systematiek van zelfevaluatie, interne audit en externe audit
De overgang naar een volgende fase of binnen een domein (blauw, groen of licht-

blauw) vindt plaats door middel van een zelfevaluatie, een interne audit en/of een 

externe audit. Deze instrumenten worden in een cyclus van vier jaar ingezet om 

de kwaliteit van onze scholen te ontwikkelen en te borgen.

Zelfevaluatie
Dit is een door de school ingezette procedure waarin de school systematisch informatie 

verzamelt om het eigen functioneren te beschrijven en te beoordelen. Deze vorm 

van zelfwaardering is gestoeld op een of meerdere aspecten van het schoolont-

wikkelmodel. De evaluatie wordt onderbouwd met instrumenten en  documenten. 

Een zelfevaluatie kan thematisch of integraal zijn.

Thematische zelfevaluatie

• een onderzoeksvraag van de school

• een vakgebied (taal, rekenen, enz.)

• een onderwerp (ICT, passend onderwijs, enz.)

 
Interne audit
Dit is een onderzoek dat met een systematische aanpak wordt uitgevoerd naar 

het goed en betrouwbaar functioneren van de school. De interne audit volgt op 

de zelfevaluatie van de school. De centrale vraag is dan: worden de bevindingen 

van de school herkend door anderen? Bij een audit wordt gebruik gemaakt van 

het instrument voor schoolontwikkeling. De interne audit wordt uitgevoerd met 

inzet van de binnen onze stichting opgeleide auditoren. Deze audit kan integraal 

plaatsvinden. Dat wil zeggen dat alle aspecten van het schoolontwikkelmodel be-

keken worden. De audit kan ook thematisch zijn. De school geeft dan aan op welk 

thema moet worden geauditeerd. Tijdens een audit spelen de aspecten uit het 

schoolontwikkelmodel een rol.
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Externe audit
Een keer in de vier jaar wordt er door een externe partij een audit afgenomen. Dit 

kan integraal of thematisch zijn, afhankelijk van de fase van ontwikkeling waarin 

de school zich bevindt.

Innoord hanteert een systematiek waarin deze onderdelen in een cyclus van 4 jaar 

plaatsvinden.

Schoolbezoeken
Tweemaal per jaar worden door de bestuurder en de kwaliteitsmedewerker school-

bezoeken afgelegd. Deze bezoeken maken onderdeel uit van ons systeem voor 

kwaliteitszorg. De bezoeken worden afgelegd aan de hand van een vooraf ge-

deelde agenda. Het gesprek met de school wordt gevoerd aan de hand van het 

schoolontwikkelmodel, de strategische jaaragenda en de eigen aspecten van de 

school. Tijdens dit schoolbezoek is de zelfevaluatie, interne audit of externe audit 

onderdeel van het gesprek. 

Zie bijlage 4 voor de doelen van onderwijs en kwaliteit in 2019 en in hoeverre deze 

zijn behaald.

3.1.1 Passend onderwijs
Bij Innoord is het zo geregeld dat alle extra ondersteuningsgelden, die we vanuit 

het Samenwerkingsverband Amsterdam/Diemen ontvangen, ingezet worden voor 

het Expertisecentrum om vorm te geven aan passend onderwijs op de scholen.

Dit kunnen individuele arrangementen zijn maar  ook groepsarrangementen.  

Zowel grote als kleine scholen kunnen gebruik maken van de arrangementen, die 

te vinden zijn op de website van het Expertisecentrum. Het geld voor de basison-

dersteuning gaat wel direct naar de scholen en wordt over het algemeen ingezet 

voor de formatie van de interne begeleiding.

Plannen voor schooljaar 2019-2020 
Naar aanleiding van de evaluatie 2018-2019 van het projectplan en de eerder ge-

noemde ontwikkelingen hebben we in 2019 voor de volgende plannen gekozen: 

Bepalen van de verschillende verantwoordelijkheden bij het Doelab 
Nu het Doelab geen arrangement meer is van het Expertisecentrum maar een 

product dat de scholen zelfstandig afnemen, moeten we opnieuw vaststellen wat 

de verantwoordelijkheden zijn voor het Expertisecentrum en hoe we de kwaliteit 

kunnen blijven bewaken. Het Doelab is namelijk wel één van de pijlers van passend 

onderwijs en verzorgt een passend aanbod voor leerlingen met een cognitieve of 

sociaal-emotionele problematiek. 

Cyclus werkwijze instrument

jaar 1 zelfevaluatie schoolontwikkelmodel

jaar 2 zelfevaluatie + interne audit schoolontwikkelmodel

jaar 3 zelfevaluatie schoolontwikkelmodel

jaar 4 zelfevaluatie + externe audit schoolontwikkelmodel
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Het Doelab, waar Petra van Bemmel de directeur is, heeft een overeenkomst gesloten 

met de Stichting Innoord om dit schooljaar op 11 scholen het Doelab uit te voeren. 

Het Doelab zet praktisch leren en mindset training in als middel om passend onder-

wijs aan te bieden. De directeur van Doelab heeft een aantal BPO-ers (Begeleider 

Passend Onderwijs) of ZZP-ers opgeleid als uitvoerder van Doelab. Deze uitvoer-

ders vormen een leerteam. Er vindt intervisie plaats waardoor de uitgangspunten 

gewaarborgd blijven. Doelab blijft onderwerp van gesprek voor ons op de scholen. 

Zaken als personeelsbeleid, wie is verantwoordelijk bij ziekteverzuim en bewaking 

van de kwaliteit zijn globaal uitgewerkt maar kunnen nog bijgesteld worden. 

Professionalisering van de uitvoering van de arrangementen uit het aanbod 
van het Expertisecentrum 
We hebben een aantal manieren bedacht waarmee we de kwaliteit van de arran-

gementen kunnen verhogen. Denk hierbij aan de begeleiding van de BPO-ers, het 

houden van observaties, het voeren van inhoudelijke gesprekken en het uitvoeren 

van de digitale gesprekscyclus. 

Nu de arrangementen vorm hebben gekregen en uitgevoerd worden, willen we de 

kwaliteit vaststellen en mogelijk verbeteren. We willen gaan werken vanuit eenzelfde 

visie, de Growth Mindset theorie van psycholoog Carol Dweck. We gebruiken daarbij 

aanvullend het kader van de Leerkuil van James Nottingham. De verbetering van de 

kwaliteit denken we te kunnen bereiken door het opstellen van een aantal criteria 

per arrangement zodat de uitvoering door de verschillende BPO-ers meer uniform 

zal worden. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de BPO-ers die de praktische 

uitvoering verzorgen. Dit zijn onze criteria: 

• We zorgen voor een goede voorbereiding 

• We formuleren onze leerdoelen SMART 

• We hanteren actuele methodieken 

• We gebruiken materialen die up-to-date zijn 

• Er is een eindadvies over de aanpak die in de groep kan worden voortgezet. 

Voor de evaluatie hanteren we verschillende werkwijzen: 

• Intervisie is een vast onderdeel binnen de verschillende Expertise-teams 

• We kunnen School Video Interactie Begeleiding inzetten bij de intervisie 

• Er is een tussenevaluatie en een eindevaluatie

• De directeur, onderwijsadviseur of collega BPO-er doen observaties. 

Verbetering van de vergaderstructuur en de onderwijsinhoudelijke 
 overleggen 
In dit onderdeel staat de uitwerking van ons idee om de kwaliteit te kunnen 

 verbeteren. Naast bestaande vormen zoals intervisie, introduceren we nu ook de 

Expertiseteams en de Leerteams. Deelnemers van een Expertiseteam zijn BPO-

ers, deelnemers van een Leerteam zijn afkomstig van de verschillende scholen 

van de Stichting.
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Elzenhagen als nieuwe klant van het Expertisecentrum 
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 gaat basisschool Elzenhagen (niet van 

Innoord) onze diensten afnemen. Elzenhagen is een grote school van een ander 

bestuur waar de zorg goed dient te worden ingericht. Een belangrijk aandachtspunt 

is om er de zorg op orde te brengen en waar nodig de startende IB-ers te adviseren.  

We gaan aan de slag op Elzenhagen en vergroten onze capaciteit zodat we ook 

hier onze arrangementen kunnen aanbieden. 

Het feit dat een ander schoolbestuur het Expertisecentrum benaderd heeft met het 

verzoek om het model van ons Expertisecentrum ook te mogen gebruiken, brengt 

een aantal inhoudelijke en praktische zaken met zich mee:

• Het bepalen van de mate waarin we onze arrangementen kunnen aanbieden. 

• Het zoeken van personeel en extra administratieve ondersteuning om deze 

uitbreiding te verwezenlijken.

• De wijze waarop we aan het andere schoolbestuur verantwoording afleggen over 

de gebruikte middelen en over de kwaliteit van onze dienstverlening.

3.1 Personeel & professionalisering
In dit onderdeel gaan we in op de doelen die Innoord zich heeft gesteld ten aanzien 

van ons personeel en de professionalisering van de organisatie. Per doel worden 

de acties en in hoeverre de doelen zijn bereikt beschreven 

Investeren in voorsprong (eerste deel 2019):
Doel: Een lerende dynamiek maakt een school en een bestuur aantrekkelijker 

voor nieuwe collega’s. Dat is in tijden van een lerarentekort heel belangrijk. In het 

afgelopen schooljaar zijn veel stappen gezet door de werkgroep “De Voorsprong” 

waardoor de huisacademie steeds meer vorm heeft gekregen. 

In het directieoverleg zijn de pijlers en de inhoud van de huisacademie (De Voorsprong) 

in wording gepresenteerd. Alle specialismen zijn in kaart gebracht. We zitten in de 

opstartfase van netwerken en de coördinatoren van de netwerken zijn benoemd. 

Deze coördinatoren zijn verbonden aan het Expertisecentrum. De Voorsprong is 

ook ondergebracht bij het Expertisecentrum van Innoord.

(Deels) behaald: Het beleidsplan voor De Voorsprong is besproken en vastgesteld. De 

website van de  devoorsprong.nl zelf is gelanceerd op de personeelsdag van 17 mei 

2019. Alle geplande workshops zijn gegeven. De netwerken rekenen, meerbegaafd-

heid, ICT en interne begeleiders zijn conform planning actief. De netwerken BEWO, 

hoogbegaafdheid en het jonge kind zijn in de opstartfase. En voor wetenschap en 

techniek zijn nog geen stappen gezet.

En er is een innovatiebudget opgenomen in de begroting van 2019, met een pro-

cedure hoe een beroep gedaan kan worden op dit budget. Eind 2019 is een inno-

vatiebudget toegekend aan een leerkracht, zij gaat op haar school een ontwerplab 

opzetten. Het budget wordt gebruikt voor materiaal en inzet in uren. De opgedane 

kennis en expertise wordt verder in de organisatie gedeeld.
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Investeren in Voorsprong Vervolg (tweede deel 2019):
De Voorsprong betreft maatwerk. Starters kunnen zich in overleg met hun direc-

tie aanmelden voor een training of workshop. Op dit moment is er al een breed 

aanbod te vinden op de devoorsprong.nl. De website is voortdurend actueel en de 

aanmeldingen lopen over het algemeen goed. Er wordt bekeken waar de behoefte 

ligt op de scholen. In het voorjaar 2020 (maart/april) dient de behoefte aan scholing 

voor het volgende schooljaar goed geïnventariseerd te worden.

De scholingen worden in de meeste gevallen gegeven door externe partijen. Ook 

medewerkers van het Expertisecentrum of Innoord verzorgen enkele workshops. 

We zijn voortdurend bezig om onze interne expertise te inventariseren.

De inspiratiemiddagen voor al ons personeel worden tevens door de Voorsprong 

georganiseerd.

Op dit moment draaien er zes leerteams (rekenen, meerbegaafdheid, ict, gedrag, 

het jonge kind, taal) en een goed IB-netwerk. Het zevende leerteam (cultuur) start 

in januari 2020. Ditzelfde geldt voor het netwerk bewegingsonderwijs. Wat betreft 

deelnemers is dit verschillend per school. Met name kleine scholen nemen weinig 

deel. De leerkrachten die wel deelnemen zijn over het algemeen positief en denken 

mee op stichtingsniveau. Het merendeel van de leerteams wordt aangestuurd door 

het Expertisecentrum. 

De Digitale Gesprekscyclus (DDGC)
Een jaarlijks gesprek met je leidinggevende is niet alleen onderdeel van de cyclus 

functioneren en beoordelen, het gaat ook over het welbevinden en eventuele 

loopbaanwensen.

Doel: DDGC is volledig operationeel en er is een evaluatie uitgevoerd. Binnen de 

stichting is bekend welke schoolleiders bedreven zijn in de digitale gesprekscyclus. 

Alle directeuren hebben middels dit instrument een startgesprek gehad met de 

bestuurder. Met 100% van de directeuren is een gesprek gevoerd d.m.v. DDGC. De 

schoolleiders die nieuw zijn of moeite hadden met het systeem zijn begeleid door 

een collega-schoolleider. De nieuwe leerkracht profielen zijn beschikbaar in DDGC.

(Deels) behaald: Op alle scholen wordt actief gewerkt met DDGC. Met 77% van de 

medewerkers is de gesprekscyclus gestart. Als we alleen kijken naar de leerkrach-

ten is met 84% van de medewerkers de gesprekkencyclus gestart. De voortgang is 

periodiek besproken met de werkgroep P&O en in het directieoverleg. Met 75% van 

de directeuren is de gesprekkencyclus gestart. Voor schooljaar 2019-2020 komen er 

zes nieuwe directeuren bij. Dat de score van 100% niet is behaald komt o.a. door 

de personele wisselingen op de scholen (zowel leerkrachten als schoolleiders). De 

nieuwe leerkrachtprofielen zijn in het najaar van 2019 actief gezet in DDGC.

Aantrekkelijke werkgever
Doel: Met het groeiende lerarentekort, moeten bestuur en de scholen van Innoord 

zich profileren als aantrekkelijke werkgever. In het schooljaar 2017-2018 heeft 

Innoord al behoorlijke stappen gezet. Zo zijn LiO-ers (leerkrachten in opleiding) 

betaald, zij-instromers aangenomen en tal van gunstige aanpassingen gedaan in 
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de  secundaire arbeidsvoorwaarden (reiskosten, partnerverlof en collectieve arbeids-

ongeschiktheidsverzekering). 

Innoord is van mening dat het begeleiden van starters erg waardevol is om nieuwe 

collega’s aan te trekken en te behouden. Daarom is er een inductieprogramma voor 

startende leerkrachten gemaakt en geïmplementeerd. Daarnaast zijn een induc-

tieprogramma startende intern begeleiders en een inductieprogramma startende 

directeuren ontwikkeld. Vanzelfsprekend heeft Innoord zich ook aangesloten bij 

de stedelijke initiatieven t.a.v. mogelijke huisvesting voor leerkrachten. Het door-

stroombeleid van Innoord is vastgesteld en operationeel.

Behaald: Via onze sociale media wordt de website dewerkplekvanjeleven.nl gericht 

onder de aandacht gebracht. Op deze website zijn al onze vacatures te vinden naast 

onze secundaire arbeidsvoorwaarden.

Iedereen die zich er voor heeft aangemeld ontvangt tweewekelijks een nieuwsbrief 

met de vacatures op onze scholen. We hebben in de landelijke media regelmatig 

aandacht gevraagd voor dewerkplekvanjeleven.nl gecombineerd met ludieke acties.

Onze wervingscampagne voor 5 nieuwe directeuren, gestart met een advertentie 

in het Financieele Dagblad is viraal gegaan. Het heeft uiteindelijk 250 reacties op-

geleverd. Net voor de zomervakantie zijn alle directievacatures ingevuld.

Het Project Generiek Functiehuis is binnen de Federatie Openbaar Onderwijs op-

gepakt. Het heeft wel vertraging opgelopen en wordt in schooljaar 2019-2020 

verder opgepakt.

De inductieprogramma’s startende intern begeleiders en startende directeuren zijn 

gerealiseerd en worden uitgevoerd zoals beschreven. Het inductieprogramma star-

tende leerkrachten is geëvalueerd. Omdat we bij Innoord ook werken met DDGC is 

de verplichte assessment in de tiende maand komen te vervallen. Daarvoor in de 

plaats komt een 360 graden feedback voorafgaand aan het beoordelingsgesprek.

In de begroting 2019 is rekening gehouden met 16 zij-instromers. Per 1 augustus 

2019 waren er 16 zij-instromers in dienst bij Innoord. Hiermee is het financiële 

quotum bereikt. Na instemming van de p-GMR is het doorstroombeleid onderdeel 

van het integraal personeelshandboek (IPH) van Innoord. Het staat op het intranet 

en de directeuren zijn hierover geïnformeerd.

Organisatieontwikkeling: herinrichting afdeling HRM
Doel: Op verzoek van de bestuurder is een advies uitgebracht over de aansturing 

van het stafbureau van Innoord en in het bijzonder de inrichting van de HR-afdeling. 

Dit advies is voor de zomer overgenomen. 

Behaald: De notitie is eerst besproken met alle direct betrokkenen. En in het najaar 

van 2019 besproken in het directieoverleg en de gemeenschappelijke medezeggen-

schapsraad (GMR). De nieuwe functie van manager HR & Academie is ter instemming 

voorgelegd aan de p-GMR. In het najaar van 2019 is de werving gestart van zowel 

de nieuwe medewerker HR als de manager HR & Academie. 
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Uitkeringen na ontslag 
De hoogte van de kosten voor uitkeringen na ontslag in 2019 bedragen € 131.300. 

Omdat Innoord net als andere schoolbesturen (verplicht) eigen risicodrager voor de 

WW en de WOPO (bovenwettelijke uitkering) is, kan ontslag tot financiële verplich-

tingen voor Innoord leiden. Om deze financiële verplichtingen zoveel mogelijk te 

voorkomen, is er beleid gericht op het verkrijgen van een toewijzende beschikking 

van het Participatiefonds, waarmee de uitkeringslasten (WW en WOPO) uit het Par-

ticipatiefonds kunnen worden voldaan. Het begint met de juiste aanstellingsgrond. 

En bij een beëindiging in goed overleg wordt middels een Vaststellingsovereenkomst 

en de bijbehorende Modelverklaringen rekening gehouden met het doen van een 

Vergoedingsverzoek bij het Participatiefonds.

Aanpak werkdruk
Op alle scholen van Innoord is, in overleg met het team en de medezeggenschaps-

raad (MR), gekozen hoe de werkdrukgelden van de desbetreffende school ingezet 

worden. De besteding hiervan is redelijk divers te noemen. Een nadere toelichting 

op de inzet van de extra middelen vanuit het werkdrukakkoord is opgenomen in 

het hoofdstuk financieel beleid.

Strategisch personeelsbeleid 
Leidraad voor het te ontwikkelen strategische personeelsbeleid is de koersnotitie 

van Innoord, te vinden op murenbrekenmetersmaken.nl.

De basis voor deze koers is gelegd tijdens de studiereis naar  Vancouver  in november 

2018. De daar opgedane inspiratie is verder uitgewerkt in het voorjaar van 2019, 

en heeft zich vertaald in de koersnotitie 2019-2023. De nieuwe koers is gepresen-

teerd tijdens de gezamenlijke personeelsdag van 17 mei 2019. De vertaling van de 

koers, met daarin de onderwijskundige visie van Innoord gecombineerd met de 

uitdagingen (zoals het lerarentekort), naar strategisch en toekomstgericht perso-

neelsbeleid staat voor schooljaar 2019-2020 op de agenda. Door de herinrichting 

van de (nieuwe) afdeling HR & Academie heeft dit proces vertraging opgelopen.

Het personeelsbeleid wordt ontwikkeld in samenspraak met de directeuren in de werkgroep 

P&O. Vervolgens wordt het ter bespreking voorgelegd aan het bestuursoverleg, ter advise-

ring voorgelegd aan het directeurenoverleg en ter instemming voorgelegd aan de p-GMR.  

Daarna maakt het deel uit van het integraal personeelshandboek (IPH) van Innoord.

Opleiden in de school
Jaarlijks biedt Innoord in samenwerking met de hogeschool van Amsterdam (HvA) 

en de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA) kansen en mogelijkheden aan zo’n 

zestig studenten die opgeleid worden tot leraar basisonderwijs. Samen zorgen we 

ervoor dat studenten optimaal worden voorbereid op hun toekomst voor de klas.

Wat is opleiden in de school?
De essentie van opleiden in de school is dat de student leert en zich ontwikkelt in 

twee leeromgevingen: het opleidingsinstituut en het werkveld, de basisschool. De 

student doet binnen de omgeving van het opleidingsinstituut kennis en vaardighe-

den op die hij nodig heeft om goed te kunnen (leren) functioneren als leerkracht 

in het werkveld. Daarnaast functioneert de student voor een belangrijk deel van 

de studie in de leeromgeving van de basisschool, de praktijk.
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De basisschool biedt de studenten een professionele leerwerkplek. Het leren vindt 

plaats onder begeleiding van een mentor (groepsleerkracht) en een bovenschool-

se opleider. De student maakt vanaf het begin van de opleiding intensief kennis 

met de dagelijkse praktijk in school. Daardoor wordt de student in een realistische 

onderwijssituatie opgeleid.

Begeleiding
Studenten op onze scholen staan er niet alleen voor. Er is goede begeleiding van 

de mentor en opleider in de school. Beiden hebben veel vakinhoudelijke- en di-

dactische kennis en ervaring opgedaan. De begeleiding door de opleiders kenmerkt 

zich door een krachtgerichte aanpak op basis van reflectie. Daarnaast wordt door 

de opleiders gebruik gemaakt van beeldcoaching. Dit is een effectieve manier van 

coaching waarbij met behulp van filmbeelden ontwikkeling in gang wordt gezet.

Zie bijlage 5 voor de doelen van opleiden in de school in 2019

3.3 Toekomstige ontwikkelingen 
Innoord heeft in haar strategische koers 2019-2023 “ Muren breken, meters maken” 

de toekomstige ambities voor de komende vier jaar beschreven. Deze ambities be-

treffen ontwikkeling op het gebied van Organisatie (waaronder toekomstbestendig 

HR beleid), Onderwijs (waaronder onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg) en Omgeving 

(waaronder duurzaamheid en samenwerking met de omgeving). De titel van de 

koersnotitie “ muren breken, meters maken” is niet zomaar gekozen. Het geeft aan 

dat Innoord samen met de stakeholders en nieuwe partners op zoek gaat naar 

mogelijkheden om het onderwijs voor onze leerlingen zo kansrijk mogelijk in te 

richten. Hierbij wordt bijvoorbeeld ook geanticipeerd om de veranderende context 

van Innoord. Dit betekent dat Innoord wellicht op termijn de verkenning ten aanzien 

van internationalisering aan zal gaan. Op dit moment is dat echter nog geen prioriteit.

3.4 Covid-19
Het bestuur is van mening dat door het Coronavirus er geen onzekerheid is over 

de toekomst van Innoord. De impact van het Coronavirus op de bedrijfsvoering 

is vanwege het besluit van de Rijksoverheid en de richtlijnen van RIVM gering te 

noemen. Wij verwachten in 2020 geen liquiditeitsproblemen.

Het is nu nog te vroeg om aan te geven wat de effecten zijn op de risico’s ten 

aanzien van de onderwijsachterstanden. Feit is wel dat Innoord een groot aantal 

scholen heeft dat te maken heeft met leerlingen met een risico op een onderwijs-

achterstand. Ondanks het feit dat er door de leerkrachten adequaat is ingesprongen 

om het onderwijs op afstand goed te organiseren, beschikken wij nu niet over de 

juiste data om dit inzichtelijk te maken. Toch is het aannemelijk dat er sprake is van 

een opgelopen onderwijsachterstand in meer dan wel mindere mate. Innoord zal 

aan de hand van de juiste analyses interventies plegen. Dit zal met ondersteuning 

zijn van de subsidies die worden vrijgegeven door OC&W en de gemeente Amster-

dam. Vanzelfsprekend zal hier ook een deel cofinanciering gevraagd worden die nu 

niet is voorzien. 
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Innoord streeft ernaar om voldoende en 
goede, gezonde en duurzame huisvesting 
voor alle kinderen en personeel te bieden, 
om kwalitatief goed onderwijs nu en in de 
komende jaren te garanderen. 

Om te zorgen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs op voor iedereen toegan-

kelijke openbare basisscholen is goede onderwijshuisvesting een belangrijke rand-

voorwaarde. Doelstellingen van Innoord hierbij zijn: waar gewenst realiseren we 

alles-in-1-scholen, de scholen hebben voldoende capaciteit, scholen die worden 

uitgebreid worden indien nodig ook gerenoveerd, het aantal dependances wordt 

teruggebracht, huisvesting is flexibel, scholen beschikken over volwaardige gym-

zalen (of beweegboxen), voldoen aan de eisen voor energieprestaties en hebben 

uitdagende groene speelpleinen. 

Schoolgebouwen in kaart en afgewogen 
Om de huisvesting op een strategische en integrale manier te kunnen beoordelen 

en te prioriteren, is allereerst op verantwoorde en gedegen wijze (aan de hand van 

enquêtes en vragenlijsten) de kwaliteit van alle schoolgebouwen in beeld gebracht. 

Onderwerp Ambitie

Kwaliteit huisvesting Scholen van Innoord bieden voldoende en goede, gezonde en duurzame huisvesting voor alle kinderen en 
personeel. Alle scholen van Innoord voldoen in 2025 aan het Kwaliteitskader Onderwijshuisvesting.

Inhoudelijke vertaling Innoord voorziet in schoolgebouwen waarin toekomstige onderwijsvormen tot uiting kunnen komen. Waar 
gewenst realiseren we alles-in-1-scholen.

Financieel De scholen hebben voldoende capaciteit, scholen die worden uitgebreid worden indien nodig ook ge-
renoveerd, het aantal dependances wordt teruggebracht. De huisvesting is flexibel, scholen beschikken over 
volwaardige gymzalen (of beweegboxen), voldoen aan de eisen voor energieprestaties, hebben uitdagende 
groene speelpleinen en zijn financieel exploitabel. Alle scholen staan op de juiste plaats gerangschikt op het 
Meerjarengebouwenplan Openbaar Onderwijs Amsterdam van de schoolbesturen.

Spreiding Innoord verhuist scholen richting nieuwbouwgebieden indien dit het faciliteren van het openbaar schoolaan-
bod ten goede komt.
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Hiervoor is de samenwerking gezocht met de Federatie Openbaar Onderwijs Amster-

dam. Het onderzoek heeft op eenduidige wijze en volgens een vastgesteld kwaliteits-

kader plaatsgevonden. Een interpretatieslag was vervolgens nodig om te komen tot 

gewogen voorstellen (per gebied en per gebouw) en de prioriteit vast te stellen van 

elk afzonderlijk schoolgebouw. Hiervoor is gebruikgemaakt van een afwegingsmodel. 

De output van dit afwegingsmodel bepaalt de huisvestingsopgave en prioritering, en 

biedt de grondslag voor de gewenste meerjarige budgetaanvragen en de daarbij be-

horende prestatieafspraken. Op deze wijze is het Meerjarengebouwenplan Openbaar 

Onderwijs Amsterdam ontstaan. Uit dit plan blijkt dat er binnen het gebouwenbestand 

van Innoord behoorlijk wat huisvestingsactiviteiten te verwachten zijn.

Huisvesting en leeromgeving toekomstgericht onderwijs
Innoord voorziet in schoolgebouwen waarin toekomstige onderwijsvormen tot uiting 

kunnen komen. Dit vraagt om een duidelijke visie op de voorwaarden waaraan een 

gebouw moet voldoen in de toekomst. Op dit vlak is nog veel te winnen binnen 

Innoord. In 2019 is, gedreven door de realisatie van nieuwbouwprojecten zoals 

Overhoeks en de nieuwe school voor Elzenhagen Zuid, een start gemaakt met het 

ontwikkelen van deze visie. Zaken hierbij van belang zijn: in welke gebied komt 

de nieuwe school, wordt het een alles-in-1-school en wat verstaan wij hieronder, 

waar staan wij als schoolteam voor en hoe gaan we de school en het onderwijs 

organiseren? Uiteindelijk wegen al deze zaken mee om te komen tot een goed en 

passend gebouw.

Innoord wil en moet scholen verhuizen en heeft de ambitie om scholen te reali-

seren met minimaal 17 groepen of 520 leerlingen. Door het verhuizen van kleine 

scholen richting nieuwbouwgebieden kunnen deze scholen zich ontwikkelen tot 

scholen van een gezonde omvang met behoud van eigen brinnummer. Zo worden 

dependances voorkomen, wat om goed onderwijs en een gezonde exploitatie te 

borgen van belang is.

Nieuwe gebieden
In 2019 is er gewerkt aan een verdere uitwerking van Overhoeks. Het ontwerp is 

vastgesteld en eind 2018 heeft er een aanbesteding voor de aannemer plaatsge-

vonden. De oplevering staat voor eind 2020 gepland.

Als uitkomst van de gebiedssessies 2017 is besloten dat Innoord de school in het 

gebied Elzenhagen Zuid mag ontwikkelen. In 2019 is de visieontwikkeling van deze 

nieuwe school ontwikkeld en is er een aanbesteding voor een architect uitgezet 

en geselecteerd. De oplevering van deze school staat in 2021 gepland. Helaas is 

tijdens het ontwerpproces gebleken dat er, na een fout binnen de gemeentelijk 

diensten, een kabeltracé over het bouwterrein is aangelegd waardoor vertraging 

heeft opgetreden in de ontwerpfase. Het ontwerp zal moeten worden aangepast. 

Ook is in de gebiedssessies 2018 duidelijk geworden dat Innoord een nieuwe school 

op het tweede beschikbare kavel in het NDSM-gebied mag ontwikkelen. Vanwege 

de samenhang is ervoor gekozen reeds eerder een verhuizing van De Klimop en 

de Sint Rosa naar hun toekomstig gebied, de Buiksloterham, mogelijk te maken. 

Het voornemen was een tijdelijke school te realiseren die in de zomer van 2019 

in gebruik genomen kan worden. Helaas komt de gebiedsontwikkeling later dan 
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gepland op gang in verband met een vertraagde grondsanering van het gebied. 

De tijdelijke school kan pas naar verwacht in 2022 in gebruik genomen worden. 

Inmiddels is gebleken dat er in de Buiksloterham ook stichtingsruimte aanwezig is 

voor het openbaar onderwijs. Eind 2019 is besloten hier gebruik van te maken en 

een aanvraag te doen op het Plan van Scholen. 

Montessori Boven ‘t IJ locatie Azaleastraat groeit veel sneller dan verwacht. In 

de gebiedssessies 2018 is een claim gelegd op een kavel aan de Klaprozenweg. 

De oplevering van dit kavel staat gepland in 2028, maar dat is veel te laat voor 

Montessori Boven ‘t IJ locatie Azaleastraat. Eind 2019 is duidelijk geworden dat er 

wellicht een kavel beschikbaar zou komen op het De Nieuwe Havo-terrein aan de 

Buiksloterweg. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt om de invulling van dit 

kavel nader uit te werken.

De Banne zal de komende jaren verder ontwikkeld worden. Van de drie aanwezige 

scholen zal er één verhuisd worden naar het zuidelijke gebied van de Banne. De 

Vier Windstreken en De Botteloef komen in aanmerking voor nieuwbouw in dit 

gebied. Afgesproken met de gemeente is dat Innoord hiervoor een aanvraag kan 

doen in het programma 2022.

Nader overleg met de betrokken schoolbesturen en de gemeente in relatie tot 

deze scholen en andere gebieden zoals De Banne en Molenwijk blijft noodzakelijk 

en gewenst.

Vergroening schoolpleinen
De Vier Windstreken en Zeven Zeeën hebben in 2019 een aanvraag gedaan om hun 

schoolpleinen aangepast te krijgen op basis van de Amsterdamse Impuls School-

pleinen. Naast vergroening van het plein worden er aanpassingen gedaan in de 

waterhuishouding en uitdagende speeltoestellen geplaatst.

Huisvestingsprogramma 2019
Op basis van aanvragen via het huisvestingsprogramma 2019 zijn de volgende 

voorzieningen goedgekeurd:

• Uitbreiding Montessori Boven ‘t IJ locatie Azaleastraat

• Aanpassingen aan brand- en inbraakinstallaties voor diverse scholen

• Vervangende huisvesting van De Klimop

• Uitbreiding budget nieuwbouwkosten Overhoeks

• Bekostiging voorbereiding nieuwbouw De Piramide (Kindercampus Mokum)

• Bekostiging van voorbereiding vervangende nieuwbouw De Weidevogel

• Budget vervangende huisvesting De Poolster

• Uitbreiding van onderwijsleerpakket en meubilair voor diverse scholen.

Samenwerking binnen de stad
Ook in 2019 is er intensief samengewerkt binnen de stad. Binnen de Federatie Open-

baar Onderwijs Amsterdam is er verder vorm gegeven aan de uitwerking van de 

samenwerking op het Onderwijshuisvestingsdossier. Zo overleggen de medewerkers 

van de verschillende besturen nu wekelijks met elkaar. Ook is het Meerjarengebou-

wenplan Openbaar Onderwijs Amsterdam uitgewerkt en geactualiseerd voor alle 

schoolgebouwen in Amsterdam samenwerkend in het Breed Bestuurlijk Overleg Am-

sterdam. Tussen de schoolbesturen onderling is een volgorde afgesproken waarlangs 
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schoolgebouwen zullen worden gerenoveerd of vernieuwd. In goed overleg met de 

gemeente Amsterdam is er een regeling vervangende huisvesting opgesteld waaraan 

vanaf 2018 uitvoering wordt gegeven. 

De Poolster en De Weidevogel
De in 2017 opgestelde haalbaarheidsonderzoeken voor De Poolster en De Weidevogel 

hebben ertoe geleid dat deze scholen voor vervangende nieuwbouw in aanmerking 

kwamen. De voorbereiding van het ontwerpproces is in 2019 voor beide scholen 

opgestart. Ook zijn met de ouders, directie en medewerkers enkele nieuwe scholen 

bezocht om inspiratie op te doen. Vanwege de ligging van De Weidevogel in het 

buitengebied Waterland is er veel overleg gevoerd met bewoners van Ransdorp, de 

Centrale Dorpenraad, stadsdeel Noord en de gemeente Amsterdam. 

Montessori Boven ‘t IJ locatie Kampina
Eind 2018 is een start gemaakt met het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek 

voor de renovatie van Montessori Boven ‘t IJ locatie Kampina. In 2019 is een aan-

vraag gedaan voor voorbereiding van de vervangende nieuwbouw en gestart met 

de voorbereiding en het ontwerp.



financieel beleid
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5.1 Planning & control
Met ingang van 1 januari 2019 voert Innoord de financiële en personele administratie 

in eigen beheer uit. De salarisadministratie is belegd bij een externe partij.

De begroting 2019 (inclusief de meerjarenbegroting 2019 tot en met 2023) is door het 

bestuur vastgesteld op 18 december 2018. Op 6 december 2018 heeft de gemeen-

schappelijke medezeggenschapsraad een positief advies over de begroting uitgebracht, 

op 12 december 2018 heeft de Raad van Toezicht de begroting goedgekeurd. 

Het bestuur stelt viermaandelijkse rapportages op waarin de behaalde (financië-

le) resultaten en de eindejaar prognoses geanalyseerd worden. Deze rapportages 

worden besproken met de Raad van Toezicht. 

De jaarverslaggeving 2018 is voorzien van een goedkeurende verklaring van onze 

accountant en door het bestuur vastgesteld op 25 juni 2019. De Raad van Toezicht 

heeft de jaarrekening goedgekeurd in haar vergadering op 19 juni 2019.

In 2019 heeft de Raad van Toezicht door middel van een meervoudig onderhandse 

aanbesteding Van Ree Accountants als nieuwe huisaccountant aangesteld.

De begroting 2020 (inclusief de meerjarenbegroting 2020 tot en met 2024) is door 

het bestuur vastgesteld op 11 februari 2020. Deze begroting is op 6 februari 2020 

goedgekeurd door de Raad van Toezicht, op 29 januari 2020 heeft de gemeenschap-

pelijke medezeggenschapsraad een positief advies over de begroting uitgebracht.

Binnen Innoord is nog nauwelijks sprake van gezamenlijke (inkoop)overeenkomsten. 

In het inkoopbeleid is beschreven dat hier de komende jaren invulling aan gegeven 

zal worden teneinde inkoopvoordelen en administratieve lastenverlichting te ver-

wezenlijken. In 2019 zijn de lopende aanbestedingstrajecten stopgezet ten einde 

de werkdruk op onze scholen te verminderen. In 2020 zal beoordeeld worden in 

hoeverre hier weer invulling aan gegeven kan worden. 

5.2 Treasury
In het voorjaar van 2017 is het treasurystatuut geactualiseerd en in lijn gebracht 

met de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’. De werking van het 

treasurystatuut wordt jaarlijks besproken in het bestuursoverleg.
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Het treasurybeleid is dienend aan de primaire doelstelling van Innoord: het geven 

van onderwijs. Hiervan afgeleid is de doelstelling van het financieel beleid; het bor-

gen van de financiële continuïteit van de organisatie. Deze doelstelling valt uiteen 

in het realiseren en borgen van: 

a. voldoende liquiditeit; 

b. lage financieringskosten;

c. risicomijdende uitzettingen;

d. kosteneffectief betalingsverkeer;

e. beheersen en bewaken financiële risico’s.

 

In 2019 is er geen sprake geweest van beleggingen en leningen (net als in 2018). De 

liquiditeitspositie is ruim voldoende. De signaleringswaarde van de liquiditeitsfactor 

(vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden) bedraagt 1,0. Deze factor 

bedraagt per 31 december 2019 voor Innoord 1,33 (in 2018 was dit 1,52). Middelen 

die niet op korte termijn nodig zijn voor de bedrijfsuitoefening worden op een 

direct opvraagbare spaarrekening bij onze huisbankier (Rabobank) geplaatst. Het 

rendement op het gemiddelde liquide saldo bedroeg in 2019 0,2% (2018: 0,2%).

5.3 Allocatie van middelen
Jaarlijks stelt het bestuur een kaderbrief op waarin de allocatie van middelen 

beschreven wordt. De middelen die Innoord ontvangt worden zo veel mogelijk 

gealloceerd op basis van Brin. 

Innoord gebruikt drie bovenschoolse kostenplaatsen:

• Expertisecentrum Innoord: het expertisecentrum wordt gefinancierd vanuit de extra 

ondersteuningsmiddelen die worden ontvangen van het samenwerkingsverband;

• Meerschoolse begroting: ter financiering van de meerschoolse begroting wordt 

een afdrachtpercentage gehanteerd van de rijksbijdrage OCW;

• Stafbureau: ter financiering van het stafbureau wordt een afdrachtpercentage 

gehanteerd van de rijksbijdrage OCW.

 

De totale allocatie van middelen is als volgt:

Binnen de meerschoolse begroting worden de volgende activiteiten gefinancierd:

• De Voorsprong

• HR

• koersnotitie en personeelsactiviteit

• loonkosten duurzame inzetbaarheid, zij-instromers in beroep, leraren in opleiding, 

langdurig zieken, ouderschapsverlof

Allocatie van middelen 2019 2018

 Scholen 27.860.095 83,6% 24.845.090 82,7% 

 Expertisecentrum 927.305 2,8% 775.358 2,6% 

 Meerschools 3.170.977 9,5% 3.051.604 10,2% 

 Stafbureau 1.356.900 4,1% 1.364.380 4,5% 

Totale beschikbare middelen 33.315.277 100,0 % 30.036.432 100,0 % 
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• onderhoudscontracten en meerjaren onderhoud

• onderwijskwaliteit

• PR, contributies en juridische ondersteuning

5.4 Onderwijsachterstandsmiddelen
De bekostiging van onderwijsachterstandsmiddelen vindt plaats op basis van de 

door CBS vastgestelde achterstandsscores. De verdeling van de onderwijsachter-

standsmiddelen over de scholen door het bestuur vindt plaats op basis van de 

beschikkingen van DUO.

Ten opzichte van de gewichtenregeling (tot en met schooljaar 2018/2019) ontvangt 

Innoord per saldo meer onderwijsachterstandsmiddelen. Tussen de diverse scholen 

van Innoord zijn forse herverdelingseffecten zichtbaar. In schooljaar 2019/2020 

zijn die scholen die minder middelen tot hun beschikking krijgen ten opzichte van 

de oude regeling gecompenseerd vanuit de extra middelen die Innoord over dat 

schooljaar ontvangt.

De onderwijsachterstandsmiddelen worden voornamelijk ingezet ten behoeve van 

het creëren van kleinere klassen en aanvullende professionele ondersteuning op 

onze scholen.

5.5 Prestatiebox
Het geld uit de prestatiebox is besteed aan culturele vorming (w.o. museumbezoek), 

opleiding en professionalisering van leraren en schoolleiders. Dit is vormgegeven 

door de inzet van extra formatie, organisatie van cultuuronderwijs en het benutten 

van scholingsbudgetten.

5.6 Werkdrukmiddelen
Vanuit het werkdrukakkoord zijn extra middelen beschikbaar gekomen ten behoeve 

van het verlagen van de werkdruk. De directeuren zijn in gesprek gegaan met hun 

schoolteams. Op basis van die gesprekken is per school van Innoord door de direc-

teur in overleg met het team een bestedingsplan opgesteld met bestedingsdoelen 

voor het verlagen van de werkdruk. De P-MR (per school) heeft haar instemming 

verleend met het opgestelde bestedingsplan en vastgesteld dat de procedure goed 

doorlopen is.

De beschikbare middelen worden in schooljaar 2018-2019 voornamelijk ingezet voor:

• inzet extra leerkrachten (ten behoeve van ondersteuning);

• inzet ondersteuning administratie

• bijdrage scholingskosten 

• inzet leerkracht ondersteuning

• inzet gymdocent 

• inzet onderwijsassistenten

• inzet conciërge 

• inzet docent handvaardigheid

• inzet eventmanagers 
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• inzet vakleerkrachten beeldende vorming

• inzet pauzetoezicht 

• teambuilding 

• inzet IB’er 

De niet-financiële maatregelen die zijn genomen om de werkdruk te verminderen 

zijn onder meer:

• interventies naar aanleiding van uitgevoerd onderzoek ten behoeve van werk-

drukvermindering

• verminderen van vergadertijd

• inzet van ouderraad bij activiteiten

• organiseren van teamactiviteiten

 

In 2019 zijn de beschikbare middelen als volgt besteed (in €):

Per 31 december is een bedrag ad € 56.088 (over alle zestien scholen) nog niet ingezet ten behoe-
ve van werkdrukverlaging. Dit betreft het deel van de subsidie dat toegerekend kan worden aan 
boekjaar 2019 waar nog geen uitgaven tegenover staan.

5.7 Risicomanagement en beheersmaatregelen
Begin 2020 is de risicoanalyse van Innoord in samenwerking met de nieuwe huisac-

countant geactualiseerd. Ten behoeve van het verbeteren van het risicomanagement 

binnen Innoord bestond er een behoefte aan inzicht in risico’s, het kwantificeren 

van risico’s en het opzetten van maatregelen om de risico’s te beheersen. Daarbij is 

een voor de stichting minimaal benodigde omvang van het eigen vermogen bepaald 

(risicoreserve). Het risicovermogen is opgebouwd uit twee elementen: een risicore-

serve voor kwantificeerbare risico’s en een risicoreserve voor niet kwantificeerbare 

risico’s. Op grond van de geactualiseerde risicoanalyse en de schattingen van de 

financiële gevolgen is door het bestuur de hoogte van de benodigde risicoreser-

ve bepaald op minimaal € 3.482.100. De omvang van de algemene reserve van 

Innoord bedraagt per 31 december 2019 € 5.652.791 en is daarmee hoger dan de 

benodigde risicoreserve.

Van alle geïdentificeerde risico’s is de kans dat en de impact als het risico zich voor-

doet gekwantificeerd als hoog, gemiddeld of laag. De belangrijkste geïdentificeerde 

risico’s, waarbij zowel de kans als de impact als hoog zijn gekwantificeerd, zijn:

 Uitgaven 2018-2019 2019-2020 2019 

 Personeel 462.081 319.957 782.038 

 Materieel 69.175 15.267 84.442 

 Professionalisering 0 0 0 

 Overig 0 0 0 

Totaal baten 531.256 335.224 866.480 



Nr Risico Toelichting genomen maatregelen 

1. Onvoldoende financiële 
kennis en ervaring bij 
schooldirecties

Vanaf 2020 kan formatieve inzet en vervanging alleen met goedkeuring van het stafbureau worden 
ingezet. Daarnaast moeten alle scholen 6% van de loonkosten afdragen aan een bovenschools vervan-
gingsbudget. Tot slot wordt met ingang van 2019 gebruik gemaakt van de begrotingstool Cogix, ook dit 
helpt bij het grip houden op bestedingen door schooldirecteuren.

2. Risicomanagement 
maakt geen onderdeel 
uit van de planning- en 
controlcyclus.

Het risicomanagement is onderdeel van de planning- en controlcyclus en zal minimaal één keer per jaar 
geactualiseerd worden.

3. Hoge kosten als gevolg 
van ziekteverzuim

Er is in 2020 in de begroting extra geld vrijgemaakt ter bestrijding en dekking van kosten van ziektever-
zuim. In 2019 is een verzuimcoördinator aangesteld. Ook is er gestart met een digitale gesprekkencyclus 
waarin gesprekken met medewerkers worden geregistreerd om langdurig verzuim te kunnen monitoren 
en mogelijk tijdig te kunnen voorkomen.

4. Niet naleven AVG Om dit risico te mitigeren is samen met andere schoolbesturen binnen de Federatie een protocol opge-
steld en zijn er interne richtlijnen geformuleerd.

5. Lerarentekort Het risico op onvoldoende onderwijskwaliteit als gevolg van onvoldoende gekwalificeerd personeel wordt 
periodiek beoordeeld. Bij een significant risico op onvoldoende onderwijskwaliteit wordt een ondersteu-
ningsplan opgesteld.
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Financiële positie

6.1 Kerngetallen
 
Op 31 december 2018 waren 448 personeelsleden werkzaam bij Innoord. Dat zijn 

15 medewerkers meer dan bij de start van het jaar. De toename is met name 

te zien in de functiegroep OOP. Een verklaring hiervoor is de inzet van de extra 

middelen voor werkdruk. 

Solvabiliteit 
verhouding tussen eigen vermogen, inclusief voorzieningen, gedeeld door to-
taal vermogen
De solvabiliteitspositie geeft weer in hoeverre de activa van een onderneming bij 

liquidatie voldoende waarde vertegenwoordigt om alle schulden te kunnen aflossen 

(“voldoende vet op de botten”). Een solvabiliteit boven de 0,30 wordt voldoende ge-

acht; de huidige solvabiliteit van Innoord bevindt zich boven de signaleringswaarde.

Liquiditeit
(current ratio): verhouding tussen de vlottende activa gedeeld door de kort-
lopende schulden
De liquiditeit geeft weer of de organisatie op korte termijn in staat is om schulden 

af te betalen. Een liquiditeitsratio groter dan 1,0 wordt als voldoende gekwalificeerd; 

de huidige liquiditeit van Innoord bevindt zich boven de signaleringswaarde.

2019 2018

Solvabiliteit  < 0,30 0,45 0,59 

Liquiditeit  < 1,00 1,39 1,72 

Huisvestingsratio  > 0,10 0,07 0,08 

Weerstandsvermogen  < 0,05 0,20 0,23 

Rentabiliteit 3-jarig  < 0,00 (0,02) (0,02)

Rentabiliteit 2-jarig  < -0,05 (0,03) (0,04)

Rentabiliteit 1-jarig  < -0,10 (0,00) (0,07)
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Huisvestingsratio
huisvestingslasten, inclusief afschrijving gebouwen en terreinen, gedeeld 
door de totale lasten
De huisvestingsratio geeft het aandeel weer van de huisvestinglasten in relatie 

tot de totale lasten. Als signaleringswaarde wordt een ratio groter dan 0,10 ge-

hanteerd; het huidige huisvestingsratio van Innoord bevindt zich onder de signa-

leringswaarde.

Weerstandsvermogen
eigen vermogen gedeeld door de totale baten
Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre Innoord tegenvallers binnen de 

normale bedrijfsvoering kan opvangen. Bekeken wordt in hoeverre de organisatie 

zich een tekort kan permitteren in relatie tot de opgebouwde reserves. Een weer-

standsvermogen groter dan 0,05 wordt als voldoende gekwalificeerd; het huidige 

weerstandsvermogen van Innoord bevindt zich boven de signaleringswaarde.

Rentabiliteit
Resultaat uit de gewone bedrijfsvoering gedeeld door de totale baten uit gewone 

bedrijfsvoering

De rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft, simpel gezegd, aan 

of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat, in relatie tot 

de totale baten. De rentabiliteit wordt gebaseerd op het resultaat uit de gewone 

bedrijfsvoering. Dit kengetal geeft aan welk deel van de totale baten resteert na 

aftrek van de lasten. 

Als signaleringswaarden worden gehanteerd:

• < 0,00 bij driejarig,

• < - 0,05 bij tweejarig en 

• < - 0,10 bij éénjarig. 

Als gevolg van de negatieve resultaten in 2019 en 2018 bevindt de driejarige 

rentabiliteit zich onder de signaleringswaarde, de één- en tweejarige rentabiliteit 

bevinden zich wel boven de signaleringswaarde.

6.1 Balans
2019 2018

Vaste activa 4.364.227 4.166.643 

 Materiële activa 4.265.977 4.166.643 

 Financiële vaste activa 98.250 0 

Vlottende Active 13.658.772 10.024.499 

 Vorderingen 2.173.092 1.787.353 

 Liquide middellen 11.485.680 8.237.146 

Totaal Activa 18.022.999 14.191.142 
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Het balanstotaal per 31 december 2019 is ten opzichte van ultimo 2018 met € 3,8 

mln. gestegen. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een hoger saldo 

crediteuren (€ 1 mln.) en een hoger saldo onderhanden projecten (€ 2,4 mln.).

De balanspositie is goed te noemen. Er is voldoende risicovermogen aanwezig, de 

voorziening

6.3 Staat van baten & lasten

Het boekjaar 2019 is op een lager tekort uitgekomen dan in de begroting voorzien 

is. Het positieve budgetresultaat (na bestemming) bedraagt € 70.149. Het resultaat 

over 2019 (na bestemming) is € 1.192.348 hoger dan het resultaat over 2018.

Baten 2019 Begroting 2018

 Rijksbijdragen 29.277.194 28.065.100 26.750.009 

 Overige overheidsbijdr. en subsidies 3.023.892 2.252.900 2.658.863 

 Overige baten 1.014.191 554.000 627.560 

Totaal baten 33.315.277 30.872.000 30.036.432 

Lasten    

 Personeelslasten 27.053.946 26.061.800 26.154.283 

 Afschrijvingen 803.228 861.800 743.715 

 Huisvestingslasten 2.472.057 2.404.700 2.473.242 

 Overige lasten 3.116.549 2.506.800 2.762.526 

Totaal lasten 33.445.780 31.835.100 32.133.766 

Saldo van baten en lasten (130.503) (963.100) (2.097.334)

Financiële baten en lasten 14.896 30.000 16.611 

Resultaat (voor bestemming) (115.607) (933.100) (2.080.723)

 Mutatie bestemmingsreserves (747.344) 0 25.424 

Resultaat (na bestemming) (862.951) (933.100) (2.055.299)

Eigen Vermogen 6.651.020 6.766.627 

 Algemene reserve 5.668.707 6.579.473 

 Bestemmingsreserve publiek 840.000 108.792 

 Bestemmingsreserve privaat 142.313 78.362 

Voorzieningen 1.542.980 1.607.332 

Kortlopende schulden 9.828.999 5.817.183 

Totaal Passiva 18.022.999 14.191.142 
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Baten
Het positieve budgetresultaat op de baten bedraagt € 2.443.277 (+ 7,9%).

Rijksbijdragen
De rijksbijdragen zijn € 1,2 mln. (4,4%) hoger dan begroot. Dit wordt voor een deel 

(2,5%) veroorzaakt door een stijging van de bekostiging ter compensatie van de 

stijging van pensioenpremies en stijging van de loonkosten voortkomend uit de 

CAO. Daarnaast is in december vanuit het convenant aanpak lerarentekort een 

bedrag ad € 414.000 ontvangen. Dit bedrag dient (tezamen met de verhoging van 

de bekostiging over schooljaar 2019/2020) ter dekking van de éénmalige uitkering 

aan het personeel in februari 2020.

Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de bijdragen van de gemeente Am-

sterdam verantwoord. De baten van de VlOA-subsidies zijn in 2019 hoger uitgevallen 

dan begroot (€ 405.000). In de begroting zijn alleen die projectbijdragen opgenomen 

waar een redelijke mate van zekerheid over bestond ten tijde van het opstellen 

van de begroting. Daarnaast is een bedrag ad € 365.000 als bate opgenomen uit 

hoofde van reeds verantwoorde subsidiegelden met betrekking tot eerste inrichting.

Overige baten
De overige baten in 2019 zijn € 460.000 hoger dan begroot (83%):

De inkomsten uit ouderbijdragen zijn € 100.000 hoger dan begroot omdat niet 

alle scholen de ouderbijdrage volledig begroten. In de begroting zijn de inkomsten 

en uitgaven met betrekking tot ouderbijdrage aan elkaar gelijkgesteld zodat deze 

realisatie geen invloed op het resultaat heeft. 

De detacheringsopbrengsten zijn € 167.000 hoger dan begroot. Deze opbreng-

sten komen voort uit personeel dat bij Innoord verloond wordt, maar voor andere 

organisaties werkt (De Brede Selectie € 200.000) en Doelab (€ 100.000). Deze 

inkomsten dienen ter dekking van de loonkosten en hebben dus ook geen invloed 

op het resultaat.

De resterende overige baten zijn € 200.000 hoger dan begroot. Dit wordt voor 

een deel veroorzaakt door werkzaamheden die het Expertisecentrum Innoord voor 

andere organisaties verricht (€ 35.000) en voor een ander deel door het vrijvallen 

van reserveringen van de eindbalans van 2018.

Lasten
Het negatieve budgetresultaat op de lasten bedraagt € 1.654.372. Dit is een totale 

overschrijding van 5,2%, voornamelijk op de personele en overige lasten.
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Personele lasten
De personele lasten zijn € 992.146 hoger uitgevallen dan begroot (3,8%). Dit betreffen:

1. Hogere loonkosten ad € 192.728 (0,8%);

2. Hogere inhuur van extern personeel ad € 437.251 (1,7%) als gevolg van het niet 

kunnen aanstellen van regulier personeel;

3. Opname van een voorziening op de balans per 31 december 2019 ter dekking 

van kosten van langdurig zieke werknemers ad € 208.124;

4. Hogere overige personele lasten ad € 141.562 (27,7%), voornamelijk als gevolg 

van extra kosten ten aanzien van het binden van het aanwezige personeel en 

het interesseren van nieuw personeel;

Afschrijvingen
De afschrijvingslasten zijn in 2019 € 58.573 lager uitgevallen dan begroot (6,8%), 

als gevolg van het niet volledig invullen van het investeringsbudget over 2019.

Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn € 67.357 lager dan begroot (2,8%). Dit wordt veroorzaakt 

door:

1. Hogere kosten van huur en medegebruik ad € 36.488. Hieronder vallen de bijdragen 

aan de VvE voor NoordRijk en Overhoeks, alsmede de huur van het stafkantoor.

2. Hogere kosten voor regulier klein onderhoud (€ 93.402) en onderhoudscontrac-

ten (€ 62.915). Het onderhoudsbudget staat onder druk. Het wenselijk geachte 

onderhoud is groter dan de som van de beschikbare middelen.

3. Lagere kosten voor energie (€ 40.904);

4. Lagere kosten voor schoonmaak (€ 38.138);

5. Lagere kosten voor publiekrechtelijke heffingen (€ 42.415);

6. Lagere dotatie aan de onderhoudsvoorziening (€ 115.000);

7. Hogere overige huisvestingslasten ad € 111.000 als gevolg van te laag begrote 

uitgaven ten behoeve van afvalverwerking en beveiliging.

Overige instellingslasten
De overige instellingslasten zijn hoger € 609.749 (24,3%) uitgekomen dan begroot. 

De overige lasten zijn onder te verdelen in vijf categorieën:

1. Administratie & beheer (€ 172.300 lager dan begroot);

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere inhuur van expertise (€ 

148.000), deze kosten zijn begroot binnen de projecten. De uitgaven zijn onder 

overige lasten verantwoord. De kosten van beheer en bestuur zijn € 104.400 lager 

dan begroot, de uitgaven die hier begroot zijn betreffen licenties van administra-

tieve software en die is verantwoord onder inventaris & apparatuur. Daarentegen 

zijn de uitgaven van contributies aan organisaties waar Innoord namens haar 

scholen bij aangesloten is € 72.202 hoger dan begroot.

2. Inventaris & apparatuur (€ 135.206 hoger dan begroot); 

Dit betreffen hogere lasten met betrekking tot ICT-licenties (€ 61.000). Vanaf 

2019 betalen wij alle administratieve licenties zelf. Tot en met 2018 liep dit 

via het administratiekantoor. Daarnaast is de aanschaf van klein meubilair en 

ICT-apparatuur hoger dan begroot (€ 61.000).
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3. Leermiddelen (€ 94.127 hoger dan begroot); 

De overschrijding van de leermiddelen wordt veroorzaakt door een grotere 

afname van educatieve licenties (€ 84.000) en hogere kopieerkosten dan be-

groot (€ 10.000). De kosten van reguliere leermiddelen is ongeveer gelijk aan 

het begrote bedrag.

Mutatie bestemmingsreserve
1. De vrijval van de bestemmingsreserve eerste waardering bedraagt € 108.792 (-/-)

2. De dekking van de loonkosten van de éénmalige uitkering vanuit het CAO-ak-

koord is bepaald op € 840.000

3. De toevoeging aan de private bestemmingsreserve bedraagt € 16.136



Continuïteitsparagraaf
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7.1 Formatie en leerlingaantallen
In 2019 is in opdracht van de schoolbesturen AMOS, ASKO en Innoord door een 

extern bureau, met behulp van een gecertificeerd prognoseprogramma, een leer-

lingprognose opgesteld voor Amsterdam-Noord voor de periode 2019 tot en met 

2037. Naar verwachting zal het totale leerlingaantal in Amsterdam-Noord de ko-

mende tien jaar stijgen van de huidige 8.000 leerlingen naar meer dan 10.000. Het 

marktaandeel van Innoord hierbinnen bedraagt ongeveer 55%.

Als gevolg van de verwachte leerlinggroei zal onze vraag naar onderwijzend per-

soneel de komende jaren stijgen.

Personele bezetting in FTE 2020 2021 2022 2023 2024 

 Directie 20,15 20,24 20,24 20,24 20,24 

 OP 219,52 223,80 229,23 233,38 237,55 

 OOP 65,66 64,59 64,59 64,59 64,59 

305,33 308,63 314,06 318,21 322,38 

Leerlingenaantallen (per 1 okt) 4.215 4.348 4.402 4.509 4.585 
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7.2 Meerjaren staat van baten en lasten
De begroting 2020 tot en met 2024 is in februari vastgesteld. Deze begroting vormt 

de basis voor het toekomstige financiële beleid.

De afgelopen tien jaar zijn er acht met een negatief begrotingsresultaat beëindigd. 

Dientengevolge is het weerstandsvermogen in die periode gedaald met € 5,6 mln. 

De komende twee jaren staan in teken van het in evenwicht brengen van de baten 

en lasten van Innoord. Het doel is om in 2022 geen negatief (regulier) resultaat 

meer te behalen.

Voor de komende vier jaar is wel extra geld vanuit de algemene reserve gereser-

veerd (€ 750.000) ten behoeve van de bestrijding van het ziekteverzuim en het 

faciliteren van oplossingsrichtingen inzake het lerarentekort.

Baten 2020 2021 2022 2023 2024 

 Rijksbijdragen 27.764.384 28.216.300 29.052.700 29.552.200 29.875.100 

 Overige overheidsbijdr. en subsidies 217.500 219.700 221.900 221.900 221.900 

 Overige baten 490.500 442.900 391.800 391.800 391.800 

Totaal baten 28.472.384 28.878.900 29.666.400 30.165.900 30.488.800 

Lasten      

 Personeelslasten 23.193.528 23.209.400 23.694.900 24.051.600 24.166.500 

 Afschrijvingen 894.237 903.200 912.300 921.400 930.600 

 Huisvestingslasten 2.340.000 2.359.500 2.379.100 2.398.900 2.418.900 

 Overige lasten 2.646.919 2.716.400 2.830.100 2.894.000 2.972.800 

Totaal lasten 29.074.684 29.188.500 29.816.400 30.265.900 30.488.800 

Saldo van baten en lasten (602.300) (309.600) (150.000) (100.000) 0 

Financiële baten en lasten 0 0 0 0 0 

Resultaat (voor bestemming) (602.300) (309.600) (150.000) (100.000) 0 

Reservering extra kosten ERD  
& lerarentekort

300.000 200.000 150.000 100.000 0 

Regulier exploitatieresultaat (302.300) (109.600) 0 0 0 



39 Innoord jaarverslaggeving 2019 | bestuursverslag

7.3 Balans in meerjaren perspectief
Door grotere investeringen dan jaarlijkse afschrijvingslasten zal de boekwaarde 

van de materiële vaste activa de komende jaren gaan stijgen. Het liquide saldo 

zal daaropvolgend (en als gevolg van de geprognosticeerde exploitatietekorten) 

uiteraard dalen, maar blijft op een voldoende niveau.

Het eigen vermogen zal de komende vijf jaar gaan dalen als gevolg van de begrote 

exploitatietekorten in de jaren 2020 tot en met 2023. Het benodigde risicovermogen 

is bepaald op € 3.482.100, de algemene reserve blijft binnen de huidige planperiode 

ruim boven dit risicovermogen. Onze voorzieningen betreffen reserveringen ten be-

hoeve van onderhoud, jubileumgratificaties (op basis van CAO) en langdurig zieken. 

De kortlopende schulden bestaan voor een groot deel uit onderhanden projecten.

7.4 Investeringsbegroting
Een gedetailleerde meerjaren investeringsbegroting is nog niet opgesteld. Voor de 

jaren vanaf 2021 is een globale inschatting gemaakt van te verwachten investeringen.

2020 2021 2022 2023 2024 

Vaste activa 4.363.000 4.484.800 4.597.500 4.701.100 4.795.500 

 Materiële activa 4.265.000 4.386.800 4.499.500 4.603.100 4.697.500 

 Financiële vaste activa 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 

Vlottende Active 10.804.400 10.305.500 9.996.400 9.722.900 9.565.600 

 Vorderingen 1.149.000 1.181.500 1.235.100 1.265.200 1.302.300 

 Liquide middellen 9.655.400 9.124.000 8.761.300 8.457.700 8.263.300 

Totaal Activa 15.167.400 14.790.300 14.593.900 14.424.000 14.361.100 

2020 2021 2022 2023 2024 

Eigen vermogen 5.206.400 4.896.800 4.746.800 4.646.800 4.646.800 

 algemene reserve 5.066.400 4.756.800 4.606.800 4.506.800 4.506.800 

 bestemmingsreserve privaat 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 

Voorzieningen 889.000 912.200 950.400 971.800 998.200 

Kortlopende schulden 9.072.000 8.981.300 8.896.700 8.805.400 8.716.100 

Totaal passiva 15.167.400 14.790.300 14.593.900 14.424.000 14.361.100 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Inventaris 325.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

 ICT 357.800 450.000 450.000 450.000 450.000 

 Leermiddelen 326.400 375.000 375.000 375.000 375.000 

Totaal investeringen 1.009.200 1.025.000 1.025.000 1.025.000 1.025.000 
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7.5 Kasstromen en financiering
Als gevolg van begrote negatieve exploitatieresultaten en een verhoogd investe-

ringsbudget zal de aanwezige liquiditeit de komende jaren dalen, maar blijft op 

een voldoende niveau. De verwachte liquiditeitspositie laat zich de komende vijf 

jaar als volgt weergeven:

De financiering blijft volledig bestaan uit eigen middelen.

7.5 Kengetallen
Innoord hanteert sinds 2017 de volgende kengetallen ten behoeve van het monitoren 

van de financiële continuïteit. De kengetallen van de komende vijf jaren leiden niet 

tot alarmerende signalen. De liquiditeit en het weerstandsvermogen zullen afnemen, 

maar blijven ruim boven onze signaleringswaarden.

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

2020 2021 2022 2023 2024
0

2020 2021 2022 2023 2024 

Solvabiliteit  < 0,30 0,40 0,39 0,39 0,39 0,39 

Liquiditeit  < 1,00 1,19 1,15 1,12 1,10 1,10 

Huisvestingsratio  > 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Weerstandsvermogen  < 0,05 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15 

Rentabiliteit 3-jarig  < 0,00 (0,03) (0,01) (0,01) (0,01) (0,00)

Rentabiliteit 2-jarig  < -0,05 (0,01) (0,02) (0,01) (0,00) (0,00)

Rentabiliteit 1-jarig  < -0,10 (0,02) (0,01) (0,01) (0,00) 0,00 
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7.6 Reservepositie
De reservepositie van Innoord is de afgelopen jaren flink afgenomen en is 

momenteel op niveau. De reservepositie wordt niet als te hoog beoordeeld. In 

het voorjaar van 2020 zal OCW met een nieuwe signaleringsbovenwaarde voor 

de reservepositie komen.

Op basis van de risicoanalyse is een ondergrens ten aanzien van de 

reservepositie bepaald en daar blijft Innoord (ook rekening houdend met de 

meerjarenbegroting) boven. De ontwikkeling van het vermogen van Innoord, 

rekening houdend met het meerjarenperspectief, is als volgt:

7.6 Risicobeheersing
In paragraaf 5.1 en 5.7 is de werking van het interne beheersings- en risicosysteem 

opgenomen. De in paragraaf 5.7 besproken risico’s zijn als volgt onder te verdelen:

• Strategie (nr. 2 en 5)

• Operationele activiteiten (nr. 1 en 3)

• Financiële positie (nr. 1)

• Financiële verslaggeving (geen risico’s geïdentificeerd)

• Wet- en regelgeving (nr. 4)

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000
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0

14.000.000



Bijlagen
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Bijlage 1 scholenoverzicht bij hoofdstuk 1.1

Naam school Scholen op de kaart Website

Montessori Boven ‘t IJ - Azalea LINK LINK

Montessori Boven ‘t IJ - Kampina LINK LINK

Dalton IKC Zeven Zeeën LINK LINK

De Buikslotermeer LINK LINK

De Klimop LINK LINK

De Krijtmolen LINK LINK

De Piramide LINK LINK

Dalton De Poolster LINK LINK

De Vier Windstreken LINK LINK

De Weidevogel LINK LINK

IJdoornschool LINK LINK

IKC NoordRijk LINK LINK

Het Vogelnest LINK LINK

Overhoeks LINK LINK

Twiske LINK LINK

IJplein LINK LINK

SBO Universum LINK LINK
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Bijlage 2 verslag RvT bij hoofdstuk 1.1 Organisatie

Voorwoord
Innoord heeft vanuit een visie nagedacht over de toekomst en de koers van de 

schoolorganisatie uitgezet. De Raad van Toezicht (RvT) constateert dat de lancering 

van de koersnotitie ‘Muren breken, meters maken’ breed wordt gedragen. Hiermee 

is deze notitie geen papieren tijger! De koers is voortgekomen uit gedachten die 

leefden onder de mensen van Innoord. Een zorgvuldig proces heeft het mogelijk 

gemaakt dat elke school op een eigen wijze en in een eigen tempo de ideeën uit 

de koers met treffende voorbeelden in praktijk heeft gebracht. Daarmee geeft de 

koersnotitie inhoudelijk en procesmatig richting aan kwaliteitsverbetering van het 

onderwijs. De focus richt zich vooral op de innovaties die daarin genoemd worden. 

Het geheel wordt ondersteund door stafmedewerkers. De interdisciplinaire samen-

werking heeft hierdoor vorm gekregen.

Elk jaar kenmerkt zich door onverwachte gebeurtenissen. Een tragisch voorval is 

ons niet bespaard gebleven. Het betreft het overlijden van ons gewaardeerde lid 

Raad van Toezicht, De heer De Graaf die de portefeuille onderwijs vervulde. Ook 

mevrouw Kaijer, lid Raad van Toezicht met de portefeuille financiën is door een 

noodlottig ongeval lang uit de roulatie geweest. Om het toezicht niettemin op een 

verantwoorde manier te kunnen uitvoeren en de continuïteit niet in het gedrang 

te laten komen zijn de toezichthoudende taken verdeeld onder de overige drie 

leden van de raad.

Wat de vermogenspositie betreft werd Innoord helaas geconfronteerd met een 

financiële tegenslag. Dit betrof de claim voor wachtgelders door het participatie-

fonds, hier is bestuurlijk adequaat op gereageerd. De financiële afwikkeling heeft 

in de jaarrekening 2018 plaatsgevonden. Deze tegenslag leidt er mede toe dat het 

moeilijk is om binnen de kaders van de begroting te blijven. Een ander probleem is 

dat het lerarentekort een flinke aanslag heeft gepleegd op de financiële middelen. 

Een behoedzaam begrotingsbeleid is dan ook een vereiste. 

De Raad is op alle niveaus van toezicht nauw betrokken geweest bij het proces van 

verandering, maar ook bij de financiële en personele tegenslagen die onvoorzien op 

ons af zijn gekomen. Naast deze beleidsaspecten heeft de Raad via schoolbezoeken 

kennis genomen van zaken op de werkvloer en de progressie geconstateerd. Voor 

een uitgebreid overzicht van onderwerpen en besluiten verwijs ik u naar onder-

staand verslag zodat u zich een beeld kunt vormen. Hiermee leggen wij als Raad 

van Toezicht verantwoording af over de wijze waarop wij als Raad van Toezicht 

invulling hebben gegeven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

Jan de Haas, voorzitter Raad van Toezicht 
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Inleiding
De Raad van Toezicht (Raad) is belast met het toezicht op de strategie en het beleid 

van de bestuurder en de algemene zaken binnen de stichting. Dit doet de Raad 

vanuit een onafhankelijke positie. Leidend bij het toezicht is de governancecode 

voor het primair onderwijs. De Raad is verantwoordelijk voor het bewaken van de 

kwaliteit en de continuïteit van de schoolorganisatie. Zij ziet toe op de wijze van 

besturen en vervult drie verschillende rollen. Ten eerste ziet zij toe op de strategie, 

de kwaliteit van onderwijs en de financiële positie van de stichting en haar scholen 

en de risico’s die hiermee samenhangen. Ten tweede is de Raad werkgever van 

de bestuurder en voert in deze rol functionerings- en beoordelingsgesprekken. Ten 

derde is de Raad klankbord voor de bestuurder.

Omvang en samenstelling
De Raad van Toezicht kent vijf zetels. Dit overzicht toont naam, functie, zittingster-

mijn en (betaalde) nevenfuncties. Alle leden zijn benoemd door de gemeenteraad 

van Amsterdam. Op 10 juli 2019 zijn de raadsleden (met uitzondering van de heer 

De Graaf) voor hun tweede termijn benoemd.

 

Werkwijze en onderwerpen tijdens reguliere vergaderingen
De hoofdthema’s onderwijs en kwaliteit, financiën en bedrijfsvoering, governance 

en bestuurszaken staan standaard op de agenda. De Raad beoordeelt aan de hand 

van schriftelijke verslagen, audits, voortgangsrapportages de behaalde resultaten. 

De Raad besteedt aandacht aan de inhoudelijke rapportages, aan de analyse van de 

bestuurder en de acties die hieruit voortvloeien. Tevens worden mogelijke risico’s 

met de eventuele consequenties integraal afgewogen. De Raad heeft conform de 

statuten en het toezichtkader goedkeuring verleend aan de strategie, het jaarverslag 

en de begroting van de stichting. Over het verloop van de implementatie van de 

strategie en de gevolgen hiervan wordt de Raad periodiek geïnformeerd door de 

bestuurder. Tevens heeft de Raad vanuit haar toezichtrol opgetreden als klankbord 

en werkgever van het bestuur.

Toezichtstructuur en commissies
De toezichtstructuur van Innoord kent een toezichts- en toetsingskader, een re-

glement Raad van Toezicht en de reglementen van de commissies die de Raad 

ondersteunen. 

In het toezichts- en toetsingskader is vastgelegd op welke wijze de Raad van Toe-

zicht integraal toezicht houdt op het beleid van de Bestuurder en op de algemene 

Naam Functie Termijn (Neven)functies

De heer J.A. de Haas voorzitter 1/7/2015 - 1/6/2023 Oud-bestuurder Media College Amsterdam

Mevrouw A.C. Kaijer lid 1/7/2015 - 1/6/2023 Werkzaam binnen de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Mevrouw A.C.J. Hulk lid 1/7/2015 - 1/6/2022 Emeritus Hoogleraar UVA Lid RvT Vrije Universiteit Amsterdam

De heer De Graaf1 lid 12/4/2018 - 1/7/2020 RvT Stichting Meerwerf

De heer F.P. Martin lid 1/7/2015 - 1/6/2022 Voorzitter stichting De Driehoek

1  13-08-2019 overleden
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gang van zaken binnen de stichting. Dit betreft de strategie, onderwijs en kwaliteit, 

financiën en bedrijfvoering en governance en bestuurszaken. Voor deze beleidsvel-

den is een toetsingskader vastgesteld waarin beschreven is, op basis van hiertoe 

geformuleerde uitgangspunten, welke graadmeters worden gehanteerd per periode. 

In 2019 zijn zodoende verspreid over de jaaragenda de volgende onderwerpen aan 

de orde gekomen:

• het jaarverslag en de jaarrekening;

• de begroting- en de meerjarenbegroting;

• de managementletter van de accountant;

• de onderwijsopbrengsten;

• de analyse van de leerlingaantallen;

• het bestuursformatieplan;

• de voortgang van het strategisch beleidsplan.

De Raad is in 2019 vijf maal bijeengekomen voor een reguliere vergadering. Daar-

naast heeft de Raad in januari een studiedag belegd waarin een zelfevaluatie heeft 

plaatsgevonden. Voorts heeft de Raad in april een afzonderlijke bijeenkomst belegd 

in relatie tot het toezicht- en toetsingskader.

Vanuit de RvT zijn drie commissies ingesteld die de reguliere vergaderingen op het 

desbetreffende beleidsterrein voorbereiden en de overige leden adviseren.

Het gaat om de volgende commissies.

• Governance en bestuurszaken: de heer De Haas (voorzitter), mevrouw Hulk.

• Financiën en bedrijfsvoering: mevrouw Kaijer (voorzitter), de heer Martin.

• Onderwijs en kwaliteit: de heer De Graaf (voorzitter), mevrouw Hulk (na het 

overlijden van de heer De Graaf plaatsvervangend voorzitter) De heer Martin (na 

het overlijden van de heer De Graaf a.i. lid).

Vanuit de commissies wordt zowel schriftelijk als mondeling verslag gedaan tijdens 

de raadsvergadering.

Strategie en Beleid
Ter voorbereiding van de koersnotitie 2019-2023, die voorafgaand aan het schooljaar 

2019-2020 gereed diende te zijn, heeft de Raad in december 2018 gesproken met de 

opstellers van deze nieuwe koersnotitie. Tijdens de jaarlijkse studiemiddag in januari 

heeft de Raad gereageerd op het voorliggende concept van de koersnotitie en in 

de vergadering van februari heeft de Raad de koersnotitie 2019-2023 vastgesteld.

Zelfevaluatie Raad van Toezicht
In de maand januari heeft de Raad haar jaarlijkse zelfevaluatie uitgevoerd. Onder 

begeleiding van een externe voorzitter is tijdens deze evaluatie gesproken over 

de toegevoegde waarde van de raad voor de bestuurder, het toezichtkader en de 

toezichtvisie van de Raad. Daarbij is tevens gekeken naar de ontwikkelingsstadia 

welke kenmerkend zijn voor een Raad van Toezicht (rollenscheiding, resultaatge-

richt, waardengericht).
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Tevens is gereflecteerd op de cultuur binnen de Raad van Toezicht en is vastgesteld 

dat openheid en teamgeest de onderlinge samenwerking bevorderen. Het thema 

‘stijl van toezicht houden’ heeft inhoudelijk een vervolg gekregen tijdens een intern 

overleg in april. 

Governance en Bestuurszaken
Aangezien de commissie in 2017 en 2018 al forse stappen had gezet op dit be-

leidsterrein, zijn in 2019 de resterende onderwerpen uitgewerkt. Die betreffen het 

remuneratiestatuut en het toetsings- en toezichtkader.

Financiën en Bedrijfsvoering
Uiteraard is in 2019 teruggekeken op 2018 en is de jaarrekening goedgekeurd door de 

Raad. Daarnaast is in 2019 met de Raad gesproken over de onverwachte financiële 

tegenvaller inzake het participatiefonds. Dit heeft uiteindelijk een reservering in de 

jaarrekening van 2018 tot gevolg gehad. Voorts is in 2019 van accountant gewisseld 

mede ten gevolge van het dossier PF. Tevens is met ondersteuning van de commissie 

financiën en bedrijfsvoering de voorlopige begroting voor 2020-2024 goedgekeurd. 

Onderwijs en Kwaliteit
De Raad van Toezicht en de commissie zijn geïnformeerd over het proces van 

totstandkoming van het schoolontwikkelmodel. Dit schoolontwikkelmodel is in sa-

menwerking met Openbaar Onderwijs aan de Amstel opgesteld en ingericht.

Met dit model kan de ontwikkeling van scholen in gang gezet worden, tevens kan 

hiermee de voortgang van de schoolontwikkeling gemonitord worden. Het model 

is onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem van de stichting. Verder werden de 

bevindingen van de schoolbezoeken besproken en een nieuw thema voor die 

bezoeken voorgesteld.

Financiële positie Innoord
De financiële positie van Innoord is sterk. Een nadere analyse laat zien dat de 

financiële kengetallen op orde zijn. Er is een afgewogen financieel beleid gevoerd 

dat heeft geleid tot een sluitende begroting en een, nog steeds, gezond meerja-

renperspectief. De Raad heeft haar goedkeuring verleend aan de begroting en de 

meerjarenraming. Uit de goedgekeurde begroting blijkt dat Innoord de komende 

drie jaar een deel van haar reserves zou kunnen inzetten om extra investeringen 

te plegen voor het verder versterken van de basis van onderwijskwaliteit, personeel 

en huisvesting. Bij de besluitvorming terzake wordt de Raad geadviseerd door de 

hiertoe ingerichte commissie financiën en bedrijfsvoering. 

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam en samenwer-
king
In maart 2019 hebben de bestuurders van de stichtingen binnen de Federatie samen 

met de respectievelijke voorzitters van de Raden van Toezicht een bijeenkomst gehad 

met als doel nader kennismaken en elkaar informeren. Ook is gesproken over het 

gezamenlijk oppakken van thema’s als insourcen, de Brede Selectie en zij-instromers. 

Eind oktober zijn de Raden van Toezicht van Innoord en Openbaar Onderwijs aan 

de Amstel tijdens een gezamenlijke bijeenkomst door de bestuurders van beide 

stichtingen geïnformeerd over het vervolg van de reeds ingezette samenwerking. 
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Schoolbezoeken
De Raad heeft in 2019 volgens planning weer een aantal scholen van Innoord 

bezocht. Tijdens deze bezoeken is gesproken over de algemene gang van zaken, 

de staat van de huisvesting en de staat van onderwijs. In de raadsvergadering en 

de commissie onderwijs en kwaliteit worden de ervaringen geëvalueerd en waar 

nodig gerelateerd aan het beleid. 

Tijdens de schoolbezoeken lag de aandacht in schooljaar 2018/2019 op de ingezette 

Koers, tijdens de schoolbezoeken in schooljaar 2019/2020 hebben de desbetreffende 

directeuren de Raad geïnformeerd over hun ‘koersposter’ en de bijbehorende ‘pitch’.

Overleg met de GMR
De Raad heeft in 2019 één keer met de GMR overlegd. Dit overleg vond plaats 

op basis van een vooraf afgestemde agenda. Daarbij kwamen in ieder geval de 

algemene zaken en lopende ontwikkelingen aan de orde. Tevens is gesproken over 

de nieuwe koersnotitie en het lerarentekort. De gesprekspartners ervaren deze 

bijeenkomsten als nuttig.

Overleg met de wethouder
Ook voerde de Raad zoals gebruikelijk het jaarlijkse gesprek met de wethouder. 

Twee leden van de Raad werden hiertoe afgevaardigd. Zij kregen ondersteuning 

van de bestuurder en de controller. Onderwerp van gesprek was de stand van 

zaken bij Innoord, de begroting en het jaarverslag. De Wethouder toonde zich in 

het onderhoud tevreden met de gang van zaken bij Innoord.

Ontwikkelingsgericht werkgeverschap
In haar rol als werkgever van de bestuurder hebben de leden van de commissie 

governance en bestuurszaken in het kader van de gesprekkencyclus met de be-

stuurder gesproken over haar ontwikkeling. Aan de hand daarvan zijn afspraken 

gemaakt rondom scholing, ontwikkeling en collegiale consultatie.

Honorering en tijdsbesteding
De grondslag voor de honorering van de leden van de Raad is conform het Besluit 

Honorarium RvT van Innoord. Dit besluit is tot stand gekomen op basis van advie-

zen van de VTOI en de PO-raad. In dit besluit is rekening gehouden met de Wet 

Normering Topinkomens. 

De daadwerkelijke tijdsbesteding van de raad is onderbouwd en vastgelegd in een 

plan van inzet. In september 2019 is dit aangepast ten opzichte van het plan van 

inzet en de daarbij behorende beloning uit 2017 omdat hetgeen was afgesproken 

niet meer overeen kwam met de daadwerkelijke inzet en verantwoordelijkheid. Dit 

betrof de volgende wijziging:

2017 2019

Taak uren op jaarbasis beloning uren op jaarbasis beloning

Voorzitter 162 € 9.200,- 167 € 10.500,-

Lid 102 € 5.900,- 110 € 7.000,-
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Deskundigheidsbevordering Raad van Toezicht
De Raad heeft diverse cursussen van de VTOI gevolgd en deelgenomen aan de 

jaarlijkse dag van het toezicht van deze organisatie.

Vooruitblik
De gestage groei die Innoord voorzag moet bijgesteld worden. De verwachte groei 

hing samen met de geplande toename van de bevolking en bedrijvigheid in Am-

sterdam Noord. De invulling van de geplande groeikernen ondervindt vertraging. 

De verkenning naar krimp- en groeisituaties wordt onverminderd voortgezet. Voor-

zien wordt dat de diversiteit zal toenemen. De uitgezette koers dient een passend 

antwoord op deze fluctuaties te vinden. Het vergroten van de toegankelijkheid en 

het leveren van maatwerk om de kansenongelijkheid zo klein mogelijk te maken, 

blijven belangrijke thema’s. Innoord zal zich sterk naar haar omgeving toe profileren 

en waar nodig samenwerking intensiveren. De Raad zal als toezichthoudend orgaan 

een scherpe focus houden op deze ontwikkelingen.

Tot slot spreekt de Raad haar waardering uit over het gevoerde beleid en de nieuwe 

koers. De Raad beseft tegelijkertijd dat het werk nog lang niet klaar is, maar con-

stateert een grote betrokkenheid bij alle medewerkers om een belangrijke bijdrage 

te leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen in Amsterdam Noord.

Besluitenlijst 2019
13 februari 2019
De RvT besluit de koersnotitie 2019-2023 vast te stellen

16 april 2019
De RvT besluit het remuneratie statuut vast te stellen

19 juni 2019
De RvT besluit het bestuursverslag 2018 inclusief jaarrekening 2019 goed te keuren

17 oktober 2019
De RvT besluit:

• het honorarium RvT Innoord d.d. 3 september vast te stellen

• het ‘Toezicht: visie, kader en toetsingskader’ vast te stellen

• voordracht benoeming nieuwe accountant te accorderen.

4 december 2019
De RvT besluit om de voorlopige begroting 2020-2024 goed te keuren.
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Bijlage 3 verslag GMR bij hoofdstuk 1.1 Organisatie
In het jaar 2019 is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zes keer 

bijeengekomen. Elke bijeenkomst bestond uit een intern gedeelte en een gedeelte 

waar de bestuurder en medewerkers van het stafbureau aanwezig waren om de 

diverse onderwerpen toe te lichten. Tot de zomervakantie van 2019 heeft de GMR 

gefunctioneerd met een duo-voorzitterschap van Marleen Keijlard en Leontien 

Diergaarde. 

De vaste onderwerpen die elk jaar aan bod komen zijn de begroting, de jaarreke-

ning, het bestuursformatieplan en de vakantieregeling. In 2019 heeft de GMR met 

al deze zaken ingestemd dan wel positief geadviseerd. 

Na de zomervakantie 2019 is de GMR gestart onder begeleiding en leiding van een 

externe voorzitter via de vereniging openbaar onderwijs (VOO). Bas Moll heeft de 

twee vergaderingen in het najaar van 2019 geleid. De GMR heeft voor zichzelf een 

missie geformuleerd en een eerste stap gezet op weg naar een concrete werkwijze. 

De in november en december 2019 geformuleerde missie luidt:

De GMR wil de uitdaging oppakken om als afvaardiging van ouders en personeel 

uit betrokkenheid en interesse, vanuit een brede blik te kunnen meepraten over, 

invloed uitoefenen op en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het onder-

wijs binnen stichting Innoord, het onderwijs van Amsterdam Noord en hoe zich dat 

vertaalt naar de scholen. De GMR wil invulling geven aan zijn controlerende functie.

De GMR wil graag goed en vroegtijdig geïnformeerd worden over beleidsontwik-

keling en alle belangrijke informatie delen met de achterban van de eigen school 

om de verbinding te zoeken en aan de school te kunnen verhelderen dat bepaalde 

besluiten door het bestuur genomen zijn.

Dat vraagt om een taakverdeling te maken en in werkgroepen te gaan werken Dat 

is in 2019 nog niet gerealiseerd. Ook een bijgestelde vermelding op de website 

met een database voor alle stukken is nog niet gerealiseerd. De GMR wil zich in 

2020 proactiever opstellen, zeker waar het gaat om te bespreken agendapunten.

Niet alle vergaderingen van de GMR waren goed bezocht. Er zijn geen vergaderin-

gen geweest met een volledige opkomst en meerdere scholen hebben nog geen 

afvaardiging gevonden. Dit roept de vraag op of dat wel wenselijk en haalbaar is. 



Veiligheid

Waar staan we? Resultaat op bestuursniveau (aan het eind van het schooljaar)

In 2017 heeft Innoord bestuurlijk een tevredenheidsonderzoek 
uitgezet voor ouders, leerlingen en medewerkers. De resultaten 
van die onderzoeken zijn in 2018 besproken met betrokkenen. Het 
tevredenheidsonderzoek voor leerlingen vindt ieder jaar plaats in 
het kader van het monitoren van de sociale veiligheid. 
In het najaar 2019 wordt wederom het bestuurlijke tevredenheids-
onderzoek uitgezet. 

1  De tevredenheidsonderzoeken zijn uitgezet. 
2   De uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken vragen 

interventies op verschillende niveaus: 
-medewerkers 
-leerlingen 
-ouders.

3   Het vergelijken tussen de resultaten van 2017 en 2019 vormen 
hierbij het uitgangspunt. Voor het eind van het schooljaar zijn 
de interventies uitgewerkt in een plan van aanpak.
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Bijlage 4 doelen bij hoofdstuk 2.1 Onderwijs & Kwaliteit
Groen is behaald

Oranje is deels behaald

Rood is niet behaald

Kwaliteit

Waar staan we? Beoogd resultaat op bestuursniveau 
aan het eind van het schooljaar en  
kalenderjaar 2019

Resultaat aan het eind van kalenderjaar 
2019 

In 2017 heeft Innoord bestuurlijk een 
tevredenheidsonderzoek uitgezet voor 
ouders, leerlingen en medewerkers. De 
resultaten van die onderzoeken zijn in 
2018 besproken met betrokkenen. Het 
tevredenheidsonderzoek voor leerlingen 
vindt ieder jaar plaats in het kader van het 
monitoren van de sociale veiligheid. 
In het najaar 2019 wordt wederom het be-
stuurlijke tevredenheidsonderzoek uitgezet. 

1   Alle scholen hebben het model voor 
schoolontwikkeling ingevuld. Eén do-
mein is op gezamenlijk niveau gekozen. 
Schooljaar 2020.

2   Alle scholen die door het bestuur zijn 
aangeduid als risicoschool (onvoldoen-
de eindopbrengsten en/of risicovolle 
tussenopbrengsten) hebben gewerkt 
met een effectief plan van aanpak. 

3   De scholen die door het bestuur als 
zeer risicovol worden gezien worden 
tenminste eenmaal tussentijds gemo-
nitord.

4   De bestuurder en de kwaliteitsmede-
werker leggen twee keer per jaar een 
schoolbezoek af. Op de agenda van 
dit schooljaar staat in ieder geval het 
model voor schoolontwikkeling.

5   Er is een format ten aanzien van het 
jaarplan op schoolniveau ontwikkeld 
en gedeeld. Dit format is niet verplicht 
maar wel richtinggevend.

6   Er is een systematiek ontwikkeld van 
zelfevaluatie/audits.

7   Er worden opnieuw twee stedelijke 
auditoren opgeleid. De huidige audito-
ren worden samen met de nieuw op 
te leiden auditoren ingezet t.b.v. het 
systeem zelfevaluatie en audits.

8   De scholen die in aanmerking komen 
voor het predicaat “goed” bereiden zich 
voor op inspectiebezoek t.b.v. dit oor-
deel. Twee scholen zullen het traject 
voor predicaat ingaan.

1   In mei 2019 is het schoolontwikkel-
model gepresenteerd aan de directeu-
ren en de andere geledingen van de 
organisatie. Een verdere implementatie 
krijgt zijn vervolg in 2020. Dit model is 
het model waarmee wij onze kwali-
teitszorg op bestuursniveau en school-
niveau vormgeven. 

2   Alle onze scholen hebben gewerkt 
met een effectief verbeterplan indien 
dit nodig was. Door strak te sturen op 
scholen met onvoldoende resultaten 
en respectievelijk een “onvoldoende” 
en “zeer zwak” van de inspectie zijn 
we erin geslaagd om er voor te zorgen 
dat al onze 16 scholen een basisar-
rangement hebben gekregen van de 
inspectie.

3   Twee van onze scholen hebben drie 
maal een externe monitor gehad om 
vinger aan de pols te houden wat 
betreft hun kwaliteit en met succes: 
beide scholen hebben een basisarran-
gement van de inspectie gekregen.

4   De schoolbezoeken zijn volgens plan-
ning verlopen en zijn een vast onder-
deel van onze kwaliteitszorgcyclus.

5   Het format jaarplan wat ontwikkeld 
is wordt door steeds meer scholen 
gebruikt.

6   De schoolplannen zijn geschreven 
volgens een door het bestuur aange-
leverd format. Dit format is door 75% 
van onze scholen gebruikt. Op alle 
scholen hangt een poster om visueel 
te maken waar de school de komende 
schoolplanperiode aan gaat werken. 
Deze visual is bedoeld voor ouders en 
kinderen.
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Inrichten pilot PO-VO

Waar staan we? Beoogd resultaat op bestuursniveau aan het eind van het 
schooljaar en kalenderjaar 2019

Afgelopen schooljaar is de bestuurlijke verkenning (met vijf school-
besturen PO-VO) beëindigd. Er zijn wel een aantal nieuwe lijntjes 
gelegd in het kader van samenwerking PO-VO.

Tevens is er ingezet op ‘de Grote Oversteek’. Een aantal van onze 
scholen heeft afgelopen jaar meegedaan aan De grote oversteek; 
een programma dat 12 maanden lang met ouders en kinderen de 
overstap naar het VO voorbereidt. Primair doel is kinderen te ver-
sterken in hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun me-
ta-cognitieve vaardigheden te trainen. Een tweede doel is ouders 
blijvend te versterken in hun onderwijsondersteunende pedagogi-
sche vaardigheden.

1   Er is een subsidie aangevraagd om een pilot in te richten t.a.v. 
PO-VO. 

2   Er is een vervolg gegeven aan de nadere verkenning t.a.v. 
samenwerking PO-VO.

3   Kwaliteitsmedewerker monitort en ondersteunt de tien scholen 
en participeert in de werkgroep De grote oversteek.

De Voorsprong

Waar staan we? Beoogd resultaat op bestuursniveau aan het 
eind van het schooljaar en  
kalenderjaar 2019

Resultaat aan het eind van kalender-
jaar 2019 

Het beleidsplan voor De Voorsprong is 
afgerond.

De Voorsprong is gelanceerd op de 
personeelsdag in mei 2019.

Er is een aantal trainingen via 
De Voorsprong georganiseerd.

1   Ondersteunen: 
De Voorsprong heeft een aanbod van work-
shops en trainingen voor startende leer-
krachten (i.s.m. de onderwijsconsulenten). Dit 
aanbod is digitaal te raadplegen op https://
devoorsprong.nl/ 

2   Ontwikkelen: 
De Voorsprong heeft een breed aanbod van 
workshops en trainingen voor leerkrachten. 

3   Vaststellen criteria voor het geven van work-
shops en trainingen door eigen personeel 
Inventariseren interne expertise t.b.v. het 
geven van trainingen. 
samenwerking en aanbod neerzetten met 
Eye, A-lab, Het BovenIJ ziekenhuis, NEMO. 
Inventariseren behoefte aanbod en scholing 
personeel

3   Inspireren:
a   De Voorsprong organiseert 2 inspiratie-

middagen. 
b   I.s.m. het Expertisecentrum worden de 

leernetwerken opgezet en uitgebreid (zie 
doelen Expertisecentrum)

c   Jouw school/mijn school; er zijn minimaal 
10 uitwisselingen geweest.

4   Innoveren: 
Het innovatiefonds is bekend bij alle mede-
werkers en wordt actief aangevraagd: er zijn 
minimaal 10 aanvragen gedaan, dit zijn er 2 
tot nu toe 
Er is een Innoord beleidsstuk gericht op de 
rol van onderzoek binnen onze stichting.

5   PR: 
De Voorsprong wordt actief onder de aan-
dacht gebracht bij directeuren en personeel. 
De website van De Voorsprong is actueel en 
In elke nieuwsbrief staat een update van De 
Voorsprong.

1   Personeelsleden weten De Voor-
sprong steeds beter te vinden. 
Maandelijks wordt er een nieuws-
brief verstuurd naar alle medewer-
kers van Innoord.

2   De georganiseerde workshops zijn 
goed bezocht door de medewerkers, 
80% heeft een activiteit van De 
Voorsprong bijgewoond.

3   80% van de medewerkers heeft 
een inspiratiemiddag bijgewoond. 
Directeuren stimuleren medewer-
kers om een innovatiebudget aan 
te vragen. De directeur faciliteert de 
netwerkdeelnemers om deel te ne-
men aan het netwerk waar zij zitting 
in hebben.



Leerlingenraad

Educatief partnerschap

Waar staan we? Beoogd resultaat op bestuursniveau 
aan het eind van het schooljaar en  
kalenderjaar 2019

Resultaat aan het eind van kalenderjaar 
2019 

Om een goed beeld te krijgen van wat 
speelt op de school en wat leerlingen 
belangrijk vinden is er gekozen voor een 
leerlingenraad. 75% van onze scholen 
heeft inmiddels een leerlingenraad.

1   Al onze scholen hebben een operati-
onele leerlingenraad. De wijze waarop 
deze wordt vormgegeven is beschreven 
(op vorm en inhoud).

1   Al onze scholen hebben een operati-
onele leerlingenraad. De wijze waarop 
deze wordt vormgegeven is beschreven 
(op vorm en inhoud) en is zichtbaar in 
de school.

Waar staan we? Beoogd resultaat op bestuursniveau 
aan het eind van het schooljaar en  
kalenderjaar 2019

Resultaat aan het eind van kalenderjaar 
2019 

De rol van ouders is veranderd. Een pretti-
ge samenwerking is goed voor de leerling. 
65% van onze scholen heeft een educatie-
ve samenwerking vastgesteld. 37,5 % van 
onze scholen heeft deze samenwerking 
beschreven.

1   Alle scholen hebben de samenwerking 
vastgesteld.

2   Alle scholen hebben deze samenwer-
king beschreven.

1   Alle scholen hebben de samenwerking 
vastgesteld.

2   Alle scholen hebben deze samenwer-
king beschreven en besproken met de 
MR.

Inductie programma directeuren

Waar staan we? Beoogd resultaat op bestuursniveau aan het eind van het 
schooljaar en kalenderjaar 2019

In het schooljaar 2019-2020 zijn er om verschillende redenen vijf 
directievacatures ontstaan. De door Innoord geplaatste adver-
tentie heeft veel reacties opgeleverd. Tevens realiseerden wij ons 
dat deze nieuwe collega’s adequaat moeten worden begeleid. 
Niet alleen om ze goed in te werken en voor te bereiden op hun 
taak, maar ook om de nieuwe collega’s te laten landen binnen de 
cultuur van Innoord.

Er is een inductieprogramma ontworpen voor de nieuwe directeu-
ren. “Nieuw” betekent hier “nieuw binnen de organisatie”. In dit 
inductieprogramma is tenminste opgenomen:
1   iedere directeur wordt voor een half jaar door een zittende di-

recteur ondersteund en begeleid voor een dagdeel per week.
2   iedere directeur neemt deel aan de tweewekelijkse bijeen-

komsten op het stafbureau. Tijdens deze bijeenkomst worden 
verschillende modules vanuit de verschillende afdelingen 
aangeboden o.a. passend onderwijs, huisvesting, onderwijs-
kwaliteit, financiën, P&O, etc.

3   voor de directeuren bestaat er de mogelijkheid om deel te 
nemen aan (begeleide) intervisiemomenten.

4   waar nodig volgen de nieuwe directeuren een opleiding en/of 
EVC traject.
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Bijlage 5 doelen bij hoofdstuk 2.2 Personeel & 
Professionalisering: opleiden in de school

Groen is behaald

Oranje is deels behaald

Rood is niet behaald

Opleiden in de school/Samen opleiden in Amsterdam

Inductie programma directeuren

Waar staan we? Beoogd resultaat op bestuursniveau 

aan het eind van het schooljaar en  

kalenderjaar 2019

Resultaat aan het eind van kalenderjaar 
2019 

Innoord werkt actief met stagiaires en LiO-
ers. En heeft een goede opleidingsstruc-
tuur Opleiden in School. Het convenant 
“Samen opleiden in Amsterdam”, met zes 
collega besturen en de HvA & UvA, is in 
november 2018 getekend.

Op verzoek van de bestuurder heeft er 
een onderzoek plaatsgevonden naar de 
huidige werkwijze en inrichting van Het 
opleiden in de School binnen Innoord. 

1   Innoord heeft een visie, doelen en 
beoogd rendement geformuleerd ten 
aanzien van het Opleiden in de School

2   Innoord garandeert het minimaal 
benodigde aantal opleidingsplaatsen, 
komend schooljaar zijn dit er ongeveer 
55. Waarvan minimaal 16 LiO-ers en 
ongeveer 40 stagiaires. Innoord streeft 
naar 45 stagiaires.

3   Elk schooljaar willen we 16 LiO-ers, 
gemiddeld één per school, maar het 
streven is dit te verhogen naar 20.

4   De ambitie in om minimaal 75% van 
de LiO-ers te behouden. Dat willen we 
realiseren door in de laatste fase van 
de opleiding LiO-ers gericht te gaan 
matchen op vacatures binnen Innoord.

5   Er is een visie, werkwijze ten aanzien 
van de zij-instromers. Ook de inzet van 
de financiële middelen is inzichtelijk. 

6   Peerreview tussen de verschillende 
deelnemende besturen heeft plaatsge-
vonden en de aanbevelingen worden 
meegenomen in het volgende jaarplan 
en/of visiedocument.

1   Alle scholen werken met het inductie-
programma voor starters.

2   Zelfevaluatie heeft plaatsgevonden op 
alle scholen 

Waar staan we? Beoogd resultaat op bestuursniveau aan het eind van het 

schooljaar en kalenderjaar 2019

In het schooljaar 2019-2020 zijn er om verschillende redenen vijf 
directie vacatures ontstaan. De door Innoord geplaatste adver-
tentie heeft veel reacties opgeleverd. Tevens realiseerden wij ons 
dat deze nieuwe collega’s adequaat moeten worden begeleid. 
Niet alleen om ze goed in te werken en voor te bereiden om hun 
taak maar ook om de nieuwe collega’s te laten landen binnen de 
cultuur van Innoord.

Er is een inductieprogramma ontworpen voor de nieuwe directeu-
ren. “Nieuw” betekent hier “nieuw binnen de organisatie”. In dit 
inductieprogramma is tenminste opgenomen:
1   iedere directeur wordt voor een half jaar door een zittende di-

recteur ondersteund en begeleid voor een dagdeel per week.
2   iedere directeur neemt deel aan de tweewekelijkse bijeen-

komsten op het stafbureau. Tijdens deze bijeenkomst worden 
verschillende modules vanuit de verschillende afdelingen 
aangeboden o.a. passend onderwijs, huisvesting, onderwijs-
kwaliteit, financiën, P&O, etc.

3   voor de directeuren bestaat er de mogelijkheid om deel te 
nemen aan (begeleide) intervisiemomenten.

4   waar nodig volgen de nieuwe directeuren een opleiding en/of 
EVC traject.



jaarrekening

jaarverslaggeving



Grondslagen
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9.1 Algemene grondslagen voor de opstelling van 
de jaarrekening
De jaarrekening van Innoord is opgesteld met inachtneming van de bepalingen 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.)

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats 

op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de 

specifieke balanspost anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd 

tegen nominale waarde.

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.

Bij de in de jaarrekening opgenomen bedragen gaat het om bedragen in hele euro’s.

9.2 Vergelijkende cijfers
Ter vergelijking zijn de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar (voor 

zover van toepassing). Ook zijn de cijfers opgenomen van de vastgestelde versie 

van de begroting van het verantwoordingsjaar. Tot en met 2018 werd de financiële 

administratie uitgevoerd door het administratiekantoor Concent. Vanaf 2019 wordt 

de financiële administratie zelfstandig uitgevoerd. In 2019 is dientengevolge gestart 

met een nieuw grootboekschema.

9.3 Schattingen
Voor het opstellen van de jaarrekening is nodig dat het management oordelen 

vormt en schattingen en veronderstellingen maakt. Deze zijn van invloed op de 

toepassing van grondslagen, de gerapporteerde saldi van activa en verplichtingen 

en saldi van baten en lasten. 



56 Innoord jaarverslaggeving 2019 | bestuursverslag

De schattingen en veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. De daadwer-

kelijk uitkomsten kunnen afwijken van de schattingen. Herzieningen van schattingen 

worden opgenomen in de periode dat de schatting wordt herzien en in toekomstige 

perioden (voor zover de herziening daarop betrekking heeft).

9.4 Waardering van de activa en passiva
Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd 

met de cumulatieve afschrijvingen en (indien van toepassing) bijzondere waarde-

verminderingen. Basis voor de afschrijvingen is de geschatte economische levens-

duur. Afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van de 

verkrijgingsprijs. Daarbij wordt rekening gehouden met een eventuele restwaarde.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende passiva worden bij de eerste verwerking opgenomen 

tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 

De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, 

tenzij dit bij de toelichting op de balans anders is aangegeven.

Liquide middelen
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die 

niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de vorderingen; liquide 

middelen die langer dan twaalf maanden niet ter directe beschikking staan, worden 

verwerkt onder de financiële vaste activa.

Algemene reserve publiek
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)

overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van 

Innoord. Deze reserve wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van over-

schotten. Overschotten ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en 

werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van 

de algemene reserve gebracht.

In het in 2017 opgestelde reservebeleid is bepaald dat er naast de algemene reserve 

tevens een algemene reserve scholen aangehouden wordt. Deze reserves dienen 

minimaal nihil te zijn (geen negatieve reserve mogelijk) en zijn gemaximeerd tot € 

1.000 per leerling (t-1). Inzet vanuit algemene reserve scholen is tot 2021 niet mogelijk.

Bestemmingsreserve eerste waardering
In verband met het activeren van bezittingen met ingang van boekjaar 2005 heeft 

een nulmeting plaatsgevonden. Op basis van deze nulmeting is deze reserve ge-

vormd. Ultimo 2019 is deze reserve vrijgevallen.
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Bestemmingsreserve convenant
In 2019 zijn baten ontvangen die dienen ter dekking van de kosten die gemoeid 

zijn met de betaling van de eenmalige uitkeringen in februari 2020.

Bestemmingsreserve privaat
Dit betreft het resultaat (verschil inkomsten en uitgaven) van de ouderbijdragen.

Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan 

en waarvoor geldt dat:

• het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is;

• de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden. 

Dit geldt voor zover deze verplichtingen en risico’s niet op activa in mindering zijn gebracht.  

Eveneens worden voorzieningen gevormd voor waarschijnlijke, toekomstige verliezen. 

Het gaat om verliezen die voortkomen uit risico’s die op balansdatum aanwezig zijn. 

Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van 

de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

Voorziening ambtsjubileum
In lijn met de bepalingen in de Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs heeft Innoord 

een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige uit-

keringen bij ambtsjubilea van medewerkers. Deze voorziening is opgenomen tegen 

contante waarde van de toekomstige uitbetalingen. De voorziening is afhankelijk 

van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De 

werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening spaarverlof
De voorziening spaarverlof is bestemd voor op te nemen spaarverlof door perso-

neelsleden die hiervoor hebben ingelegd.

Voorziening langdurig zieken
De berekening van de voorziening voor een langdurig zieke medewerker, indien 

de inschatting van HR is dat de betreffende medewerker niet meer zal herstellen, 

bestaat uit:

• resterende maanden 1e jaar langdurig ziek: 100%; 

• (plus) resterende maanden 2e jaar langdurig ziek: 70%.

Voorziening onderhoud
De voorziening onderhoud is opgebouwd op basis van meerjarenonderhoudsplan-

nen van de schoolgebouwen. Uitgaven worden rechtstreeks aan de gevormde 

voorzieningen onttrokken. Als gevolg van verduidelijking van de interpretatie van 

de verslaggevingsregels wordt een striktere berekening van de voorziening mogelijk 

noodzakelijk. Hierbij moet de opbouw van de voorziening per onderhoudscomponent 

bepaald worden. In het overgangsjaar 2019 wordt van deze componentenbereke-

ning afgezien.

Hier graag een 
streamer voor 
aanleveren
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Kortlopende schulden
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste 

één jaar. Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen 

reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële 

waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Overlopende passiva
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende 

perioden worden toegerekend. Ook hieronder vallen nog te betalen bedragen, voor 

zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.

9.5 Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als 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 deze betrekking hebben.

Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opge-

nomen, verstrekt door het Ministerie OCW. Ook worden hier de door het samen-

werkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage verantwoord.

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 besteed overschot (doelsubsidies waarbij 

het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van 

de baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde 

activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht 

per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten 

gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de 

gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord:

• onder de overlopende passiva, zolang de bestedingstermijn niet is verlopen;

• onder de kortlopende schulden, zodra de bestedingstermijn is verlopen op ba-

lansdatum.

Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt 

door gemeente, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheids-

bijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
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Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt 

zijn door het Ministerie van OCW, gemeenten, provincie of andere overheidsin-

stellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 

betrekking hebben.

Personele lasten
Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden 

die in dienst zijn van de rechtspersoon. Onder personele lasten vallen ook de overige 

personele lasten. Deze hebben betrekking op onder meer het inhuren van extra 

personeel, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg.

Pensioenen
Innoord heeft voor haar werknemers een toegezegd-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, bere-

kend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd.

De verplichtingen die voortvloeien uit deze rechten van personeel zijn ondergebracht 

bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald, een 

deel door de werkgever en een deel door de werknemer.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende 

immateriële en materiële vaste activa. In het jaar van investeren wordt afgeschreven 

op moment van ingebruikname.

Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. 

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane 

afspraken, danwel noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs. Deze lasten 

worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebben-

de renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen, alsmede 

vergoeding op deposito’s.
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9.6 Grondslagen voor de opstelling van het 
kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode 

wordt het nettoresultaat aangepast voor:

• posten van de staat van baten en lasten die geen invloed hebben op ontvangsten 

en uitgaven in het verslagjaar, 

• mutaties in de balansposten en 

• posten van de staat van baten en lasten waarvan de ontvangsten en uitgaven 

niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten.

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder 

aftrek van gerealiseerde bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid 

gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlot-

tende effecten. Effecten worden als liquide gezien, indien deze als vlottend actief 

worden verantwoord.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt (waaronder financial leasing) 

worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van leasetermijnen 

is opgenomen onder de operationele activiteiten.



Balans na 
resultaatbestemming

Vaste activa 2019 2018

Materiële activa 4.265.977 4.166.643 

Financiële vaste activa 98.250 0 

4.364.227 4.166.643 

Vlottende activa

Vorderingen 2.173.092 1.787.353 

Liquide middellen 11.485.680 8.237.146 

13.658.772 10.024.499 

Totaal Activa 18.022.999 14.191.142 

Passiva

Eigen vermogen 6.651.020 6.766.627 

Voorzieningen 1.542.980 1.607.332 

Kortlopende schulden 9.828.999 5.817.183 

Totaal Activa 18.022.999 14.191.142 
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Staat van baten 
en lasten

Baten 2019 Begroting 2018

 Rijksbijdragen 29.277.194 28.065.100 26.750.009 

 Overige overheidsbijdr. en subsidies 3.023.892 2.252.900 2.658.863 

 Overige baten 1.014.191 554.000 627.560 

Totaal baten 33.315.277 30.872.000 30.036.432 

Lasten    

 Personeelslasten 27.053.946 26.061.800 26.154.283 

 Afschrijvingen 803.228 861.800 743.715 

 Huisvestingslasten 2.472.057 2.404.700 2.473.242 

 Overige lasten 3.116.549 2.506.800 2.762.526 

Totaal lasten 33.445.780 31.835.100 32.133.766 

Saldo van baten en lasten (130.503) (963.100) (2.097.334)

Financiële baten en lasten 14.896 30.000 16.611 

Resultaat (voor bestemming) (115.607) (933.100) (2.080.723)

 Resultaatbestemmingen (747.344) 0 60.743 

Resultaat (na bestemming) (862.951) (933.100) (2.019.980)
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Kasstroomoverzicht

2019 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten (130.503) (2.097.334)

Aanpassingen voor:

afschrijvingen 803.228 743.715 

mutaties voorzieningen (64.352) (28.700)

overige mutaties 0 (4.548)

738.876 710.467 

Veranderingen in vlottende middelen:

vorderingen (385.739) (108.298)

schulden 4.011.816 1.086.970 

3.626.077 978.672 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.234.450 (408.195)

Ontvangen interest 14.896 16.611 

Betaalde interest 0 0 

Buitengewoon resultaat 0 0 

14.896 16.611 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 4.249.346 (391.584)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa (902.570) (1.124.086)

Desinvesteringen in materiële vaste activa 8 0 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten (902.562) (1.124.086)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie financiële vaste activa (98.250) 0 

Aflossing langlopende schulden 0 0 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten (98.250) 0 

Mutaties liquide middelen 3.248.534 (1.515.670)

Beginstand liquide middelen 8.237.146 9.752.816 

Eindstand liquide middelen 11.485.680 8.237.146 

Mutaties liquide middelen 3.248.534 (1.515.670)
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Toelichting bij de balans 
na resultaatbestemming

Installaties Inventaris & app. Leermiddelen Totaal 

Stand per 1 januari

Aanschafwaarde 233.657 5.744.704 1.617.784 7.596.145 

Cumulatieve afschrijving (62.748) (2.473.220) (893.534) (3.429.502)

Boekwaarde 170.909 3.271.484 724.250 4.166.643 

Boekjaar

Investeringen 11.963 776.560 114.047 902.570 

Desinvestering AW 0 0 0 0 

Volledig afgeschreven activa AW 0 0 0 0 

Afschrijvingen (12.703) (630.575) (159.950) (803.228)

Desinvestering CA 0 (139) 131 (8)

Volledig afgeschreven activa CA 0 0 0 0 

Mutaties (740) 145.846 (45.772) 99.334 

Stand per 31 december

Aanschafwaarde 245.620 6.521.264 1.731.831 8.498.715 

Cumulatieve afschrijving (75.451) (3.103.934) (1.053.353) (4.232.738)

Boekwaarde materiële vaste activa 170.169 3.417.330 678.478 4.265.977 

Installaties 3,3% - 10,0% 

Inventaris & apparatuur 3,3% - 25,0% 

Leermiddelen 6,7% - 12,5% 

13.1 Materiële vaste activa

Duurzame goederen worden geactiveerd bij een aanschafwaarde boven de € 500. 

Innoord hanteert de volgende afschrijvingstermijnen.
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13.2 Financiële vaste activa

13.3 Vorderingen

2019 2018

 Betaalde borg 98.250 0 

Financiële vaste activa 98.250 0 

2019 2018 

Debiteuren 94.039 113.766 

Ministerie OCW 1.380.803 1.281.643 

Overige overheden 0 3.241 

Overige vorderingen 374.834 198.646 

Overlopende activa 323.416 190.057 

Vorderingen 2.173.092 1.787.353 

2019 2018 

Toelichting 1.679.055 1.815.113 

Personeel 255.488 10.360 

Huisvesting 3.865 8.216 

Rente 0 20.322 

Overig 115.481 159.748 

Totaal overige vorderingen 374.834 198.646 

Toelichting 1.679.055 1.815.113 

Vooruitbetaalde kosten 323.416 190.057 

Totaal overlopende activa 323.416 190.057 
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13.4 Liquide middelen

De afname van de liquide middelen wordt nader geduid in het kasstroomoverzicht. 

2019 2018 

Kasmiddelen 0 1.361 

Tegoeden op bankrekeningen 11.485.680 8.235.785 

Gelden onderweg 0 0 

Liquide middelen 11.485.680 8.237.146 

2019 2018 

Toelichting tegoeden op bankrekeningen1.679.055 1.815.113 

 ING Bank 120.032 0 

 Rabobank 0 48.384 

 ING Bank 11.280.174 8.187.401 

 Rabobank 85.474 0 

Totaal tegoeden op 
bankrekeningen 11.485.680 8.235.785 
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13.5 Eigen vermogen

13.6 Voorzieningen

Stand per 
1 jan 2018

Resultaat 
2018

Overige 
mutaties 2018

Stand per 
31 dec 2018 

Algemene reserve (publiek) 6.579.473 (862.951) (47.815) 5.668.707 

Bestemmingsreserve (publiek) 108.792 731.208 0 840.000 

Bestemmingsreserve (privaat) 78.362 16.136 47.815 142.313 

Eigen vermogen 6.766.627 (115.607) 0 6.651.020 

Toelichting

 Algemene reserve 5.917.101 (512.109) (45.285) 5.359.707 

 Algemene reserve scholen 662.372 (350.842) (2.530) 309.000 

Bestemmingsreserve (publiek) 6.579.473 (862.951) (47.815) 5.668.707 

Toelichting

 Eerste waardering 108.792 (108.792) 0 0 

 Convenant 2019 0 840.000 0 840.000 

Bestemmingsreserve (publiek) 108.792 731.208 0 840.000 

Toelichting

 Ouderbijdragen 78.362 16.136 47.815 142.313 

Bestemmingsreserve (privaat) 78.362 16.136 47.815 142.313 

Jubilea Spaarverlof Uitkeringskosten Langdurig zieken Onderhoud Totaal

Stand per 1 januari 216.853 20.705 762.000 0 607.774 1.607.332 

 Dotaties 87.724 0 0 120.400 335.000 543.124 

 Onttrekkingen (81.273) (20.705) (131.309) 93.900 (299.498) (438.885)

 Vrijval 0 0 (168.591) 0 0 (168.591)

Stand per 31 december 223.304 0 462.100 214.300 643.276 1.542.980 

Jubilea Spaarverlof Uitkeringskosten Langdurig zieken Onderhoud Totaal

Uitsplitsing

 Kortlopend (< 1 jaar) 216.853 20.705 762.000 0 607.774 1.607.332 

 Middellang (1-5 jaar) 87.724 0 0 120.400 335.000 543.124 

 Langlopend (> 5 jaar) (81.273) (20.705) (131.309) 93.900 (299.498) (438.885)
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13.7 Kortlopende schulden

2019 2018

Crediteuren 1.821.222 772.020 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 945.408 893.529 

Schulden ter zake van pensioenen 316.857 260.238 

Overige kortlopende schulden 57.877 379.374 

Overlopende passiva 6.687.635 3.512.022 

Kortlopende schulden 9.828.999 5.817.183 

2019 2018

Toelichting 1.679.055 1.815.113 

 Personeel 0 13.935 

 Huisvesting 0 215.783 

 Vervangingsfonds 2.842 2.960 

 Participatiefonds 55.035 72.848 

 Rente- en bankkosten 0 1.004 

 Overig 0 72.844 

Totaal overige kortlopende schulden 57.877 379.374 

Toelichting overlopende passiva 1.679.055 1.815.113 

 Nog te betalen kosten 153.009 0 

 Reservering vakantiegeld & -dagen 781.615 760.723 

 Vooruitontvangen subsidies OCW 303.658 148.888 

 Vooruitontvangen subsidies gemeente 5.370.589 2.253.250 

 Vooruitontvangen overige subsidies 78.764 349.161 

Totaal overlopende activa 6.687.635 3.512.022 

De vooruitontvangen subsidies gemeente betreffen middelen die in 2019 ontvangen 

zijn ten behoeve van projecten die in 2020 gerealiseerd worden.
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Verantwoording subsidies

Omschrijving Kenmerk 
toewijzing

Datum 
toewijzing

Bedrag 
toewijzing

Ontvangen 
t/m 2019

Prestatie
 afgerond

 Lerarenbeurs 860022857  28/08/2018 4.837 4.837 Nee 

 Lerarenbeurs 860122965  28/08/2018 7.256 7.256 Ja 

 Lerarenbeurs 862824946  28/08/2018 2.419 2.419 Ja 

 Lerarenbeurs 861524278  28/08/2018 12.093 12.093 Nee 

 Lerarenbeurs 867828924  28/08/2018 6.046 6.046 Nee 

 Lerarenbeurs 859120943, 859822547  28/08/2018 15.720 15.720 Nee 

 Lerarenbeurs 864426253, 866927994, 867628554  28/08/2018 33.860 33.860 Ja 

 Lerarenbeurs 959330848  13/08/2019 7.256 7.256 Nee 

 Lerarenbeurs 964935204  13/08/2019 7.256 7.256 Nee 

 Lerarenbeurs 961332711  13/08/2019 2.419 2.419 Nee 

 Lerarenbeurs 965535501  13/08/2019 4.837 4.837 Nee 

 Lerarenbeurs 959230593  13/08/2019 9.674 9.674 Nee 

 Lerarenbeurs 961833015  13/08/2019 11.337 11.337 Nee 

 Lerarenbeurs 964835165  19/09/2019 7.256 7.256 Nee 

 Doorstroomprogr po-vo DPOVO19131  07/10/2019 33.000 16.500 Nee 

 Zij-instroom 909539992  05/04/2019 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 909539993  05/04/2019 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 909539994  05/04/2019 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 912839990  08/05/2019 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 912839992  08/05/2019 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 913339994  13/05/2019 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 914039998  20/05/2019 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 915439994  03/06/2019 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 915439995  03/06/2019 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 915439999  03/06/2019 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 917839988  27/06/2019 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 917839989  27/06/2019 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 917839990  27/06/2019 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 917839991  27/06/2019 20.000 20.000 Nee 

14.1 Subsidies zonder verrekeningsclausule
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14.2 Subsidies met verrekeningsclausule, aflopend
In 2019 is er geen sprake geweest van aflopende subsidies met 

een verrekeningsclausule.

14.3 Subsidies met verrekeningsclausule, 
doorlopend
In 2019 is er geen sprake geweest van doorlopende subsidies met 

een verrekeningsclausule.
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Niet uit de balans 
blijkende verplichtingen

15.1 Lopende contracten
Per 1 juli 2017 is een overeenkomst aangegaan met Intersafe House B.V ten aanzien 

van beveiliging voor een periode van twee jaar, waarbij Innoord een eenzijdige, 

optionele verlengingsmogelijkheid van vier keer één jaar heeft. De contractwaarde 

bedraagt € 43.700 per jaar.

Per 1 april 2018 is een huurovereenkomst aangegaan inzake de Klaprozenweg 

voor een periode van vijf jaar en loopt tot en met 31 maart 2023. Hierna wordt 

de huurperiode zonder opzegging (1 jaar) vijf jaar voortgezet. De contractwaarde 

bedraagt € 86.000 per jaar.

Per 9 april 2018 is door de Rabobank een bankgarantie afgegeven tegenover Kro-

nenberg Groep BV betreffende de huur van de bedrijfsruimte gelegen aan de 

Klaprozenweg 75-H te Amsterdam ad € 27.463,02 ten laste van een bankrekening 

ten name van Innoord. 

Per 23 april 2018 is een raamovereenkomst aangegaan met Sharp Electronics Be-

nelux BV ten aanzien van huur van multifunctionals voor een periode van vier jaar, 

met tweemaal een optionele verlenging van één jaar. De contractwaarde bedraagt 

(op basis van verbruik, naar verwachting) € 150.000 per jaar.

Per 11 juli 2018 is de overeenkomst met De Vrije Energie Producent BV ten aanzien 

van levering en gas voor een periode van één jaar, tot en met 31 december 2019, 

verlengd. De contractwaarde bedraagt (op basis van verbruik, naar verwachting) 

€ 440.000 per jaar.

Per 1 september 2018 is een overeenkomst aangegaan met Schoonmaakbedrijf 

Victoria BV ten aanzien van schoonmaakonderhoud voor een periode van drie jaar, 

Innoord heeft een éénzijdige, optionele verlengingsmogelijkheid van vijf keer één 

jaar. De contractwaarde bedraagt € 492.000 per jaar.

Per 1 januari 2019 is een overeenkomst aangegaan met Qualiant ten aanzien van 

de afname van administratieve software en uitvoering van de salarisadministratie 

voor een onbepaalde duur. De overeenkomst kan jaarlijks per 31 december op-

gezegd worden, rekening houdend met een opzegtermijn van drie maanden. De 

contractwaarde bedraagt € 115.700.
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Per 25 juni 2019 is een overeenkomst gesloten met de Coöperatieve vereniging 

Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam U.A. ten aanzien van de huur van glas-

vezelinfrastructuur voor een periode van 10 jaar. De contractwaarde bedraagt € 

88.100 per jaar.

15.2 Pensioenvoorziening
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dek-

kingsgraad van het pensioenfonds dit toelaat. (De dekkingsgraad is het vermogen 

van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen.)

Naar de stand van ultimo 2019 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97,8% 

(2018: 97,1%). De beleidsdekkingsgraad eindigde in 2019 op 95,8%. Dit is de ge-

middelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Innoord heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval 

van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige 

premies. Daarom hebben we in onze jaarrekening alleen de verschuldigde premies 

verantwoord tot en met het einde van het boekjaar.

15.3 Levenfasebewust beleid 
(duurzame inzetbaarheid)
Onder de cao (sinds 2014) hebben werknemers recht op een levensfasebewust 

personeelsbeleid. In dat kader bestaat de mogelijkheid om uren te sparen. Dit kan 

leiden tot een uitstroom van middelen zonder dat daarvoor prestaties worden verricht.
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Gebeurtenissen 
na balansdatum

De gevolgen inzake de ontwikkelingen tot het Coronavirus verschaft geen informatie 

over de feitelijke informatie over de balansdatum, maar wel over de omstandig-

heden die ontstaan zijn na 31 december 2019. Het bestuur is van mening dat door 

het Coronavirus er geen onzekerheid is over de toekomst van Stichting Openbaar 

Onderwijs Noord. De impact van het Coronavirus op de bedrijfsvoering is vanwege 

het besluit van de Rijksoverheid en de richtlijnen van RIVM beperkt. Wij verwachten 

op korte termijn geen liquiditeitsproblemen. Daarnaast is de afhankelijkheid van 

leveranciers minimaal, en er is vooralsnog geen aanleiding om te veronderstellen 

dat het coronavirus in negatieve zin impact heeft op de verwachte leerlingaantallen 

en subsidieopbrengsten. Redelijkerwijs is de uitwerking van de exacte gevolgen naar 

aanleiding van het Coronavirus nog onbekend.
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Toelichting bij de staat
van baten en lasten

17.2 Overige overheidsbijdragen

17.1 Rijksbijdragen

17.3 Overige baten

2019 Begroting 2018

Rijksbijdrage OCW 24.461.392 24.611.500 23.131.936 

Overige subsidies OCW 3.431.835 2.110.700 2.302.215 

Ontvangen doorbetaling Rijksbijdrage SWV 1.383.967 1.342.900 1.315.858 

Rijksbijdragen 29.277.194 28.065.100 26.750.009 

2019 Begroting 2018

Bijdragen en subsidies Gemeente Amsterdam 3.023.892 2.252.900 2.658.863 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.023.892 2.252.900 2.658.863 

2019 Begroting 2018

Verhuur 193.890 198.600 246.678 

Detacheringen 307.106 140.000 100.841 

Ouderbijdragen 274.897 171.900 108.133 

Overige baten 238.298 43.500 171.908 

Overige baten 1.014.191 554.000 627.560 
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17.4 Personeelslasten

17.5 Afschrijvingen

2019 Begroting 2018

Lonen en salarissen 24.239.884 23.845.900 22.953.390 

Overige personele lasten 3.165.318 2.365.900 3.372.316 

Uitkeringen (351.256) (150.000) (171.423)

Personeelslasten 27.053.946 26.061.800 26.154.283 

2019 Begroting 2018

Toelichting lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 15.857.103 23.845.900 17.470.565 

Sociale lasten 3.281.054 2.433.725 

Vakantieuitkeringen 1.216.884 760.723 

Pensioenen 3.884.843 2.288.377 

Totaal lonen en salarissen 24.239.884 23.845.900 22.953.390 

2019 Begroting 2018

Toelichting overige personele lasten

 Arbo 98.437 100.000 150.184 

 Coaching 53.266 29.000 0 

 Inhuur personeel 1.757.151 1.319.900 1.664.908 

 Kantinekosten 77.181 63.200 0 

 Mutaties personele voorzieningen 208.124 0 23.613 

 Na- & bijscholing 547.681 535.200 648.735 

 Personeelsactiviteiten 159.283 159.600 0 

 Werving personeel 66.258 60.000 0 

 Overige personeel 197.937 99.000 884.876 

Totaal overige personele lasten 3.165.318 2.365.900 3.372.316 

Het aantal FTE bedroeg 369,91 358,81 358,35 

2019 Begroting 2018

 Installaties 12.703 2.000 12.314 

 Meubilair 217.818 225.850 201.113 

 ICT 412.757 459.650 356.124 

 Leermethoden 159.950 174.300 174.164 

Afschrijvingen 803.228 861.800 743.715 
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17.6 Huisvestingslasten

17.7 Overige instellingslasten

2019 Begroting 2018

Administratie & beheer 902.500 1.074.800 1.002.117 

Inventaris & apparatuur 354.906 219.700 317.122 

Leermiddelen 931.827 837.700 1.001.056 

Overige 927.316 374.600 442.231 

Overige lasten 3.116.549 2.506.800 2.762.526 

2019 Begroting 2018

 Huur & medegenruik 336.588 300.100 217.607 

 Onderhoud 542.717 385.800 533.165 

 Energie en water 437.896 478.800 458.167 

 Schoonmaak 638.562 676.700 733.597 

 Heffingen 27.285 69.700 78.008 

 Dotatie voorziening onderhoud 335.000 450.000 450.000 

 Overige huisvesting 154.009 43.600 2.698 

Huisvestingslasten 2.472.057 2.404.700 2.473.242 

2019 Begroting 2018 

Toelichting administratie & beheer

Accountant 62.054 32.500 49.945 

Administratiekantoor 0 0 316.643 

Communicatie 75.659 71.500 83.754 

Contributies 142.702 70.500 93.858 

(G)MR 9.182 20.400 12.479 

Inhuur expertise 376.760 524.800 217.130 

Public relations 53.125 103.200 90.240 

Raad van Toezicht 39.730 50.000 42.894 

Overige administratie 143.288 201.900 95.174 

Totaal administratie & beheer 902.500 1.074.800 1.002.117 
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17.8 Financiële baten en lasten

Specificatie honorarium accountant

Specificatie Overige

2019 Begroting 2018 

Toelichting accountant

Onderzoek van de jaarrekening 28.616 32.500 33.695 

Andere controleopdrachten 33.438 0 16.250 

Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 0 0 

Andere niet-controlediensten 0 0 0 

Totaal accountant 62.054 32.500 49.945 

2019 Begroting 2018 

Toelichting overige

Projectuitgaven 262.913 0 0 

Schoolactiviteiten 322.253 202.700 91.114 

Uitgaven t.l.v. Ouderbijdragen 258.762 171.900 229.991 

Overige 83.388 0 121.126 

Totaal overige 927.316 374.600 442.231 

2019 Begroting 2018

Leermiddelen 14.896 30.000 16.611 

Overige 0 0 0 

Overige lasten 14.896 30.000 16.611 
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17.9 Bestemming van het nettoresultaat

2018 2017

Toevoeging algemene reserve (512.109) (1.009.522)

Toevoeging algemene reserve scholen (350.842) (1.010.458)

Toevoeging aan de algemene reserve (publiek) (862.951) (2.019.980)

Toevoeging bestemmingsreserve eerste waardering (108.792) (35.319)

Toevoeging bestemmingsreserve convenant 840.000 0 

Toevoeging aan de bestemmingsreserve (publiek) 731.208 (35.319)

Toevoeging bestemmingsreserve ouderbijdragen 16.136 (25.424)

Toevoeging aan de bestemmingsreserve (privaat) 16.136 (25.424)

Resultaat voor bestemming (115.607) (2.080.723)



Gegevens

18.1 Rechtspersoon

Bestuursnummer 42553

KvK-nummer 51366010

Naam instelling Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Postadres Klaprozenweg 75 H

Postcode en plaats 1033 NN Amsterdam

Telefoon 020 - 820 14 10

Website www.innoord.nl

Contactpersoon E. Klein

Telefoon 020 - 820 14 10

E-mail E.Klein@innoord.nl

18.2 Verbonden partijen
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Statutaire 
naam

Juridische 
vorm

Statutaire 
zetel

Code 
activiteiten

Deelname 
percentage

Coöperatieve Vereniging 
Breedbandnetwerk Amsterdam U.A.

Vereniging Amsterdam 4 (overige) 0 %

Federatie Openbaar Primair 
Onderwijs Amsterdam

vereniging Amsterdam 4 (overige) 0 %

Samenwerkingsverband Primair 
Onderwijs Amsterdam Diemen

vereniging Amsterdam 4 (overige) 0 %



 gemiddelde totale baten 6 

 gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 3 

 gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 2 

Totaal aantal complexiteitspunten 11 

Bezoldigingsklasse D 

Bezoldigingsmaximum 152.000 

18.3 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (WNT)

Complexiteitspunten
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Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1 Leinders 

Functiegegevens Bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31/12 

Deeltijdfactor in fte 1,0 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 101.380 

Beloningen betaalbaar op termijn 17.579 

Subtotaal 118.959 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 152.000 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. 

Totale bezoldiging 118.959 

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

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

Gegevens 2018  

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

Deeltijdfactor 2018 in fte 1,0 

Dienstbetrekking? Ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 94.943 

Beloningen betaalbaar op termijn 15.710 

Subtotaal 110.653 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 146.000 

Totaal 110.653 

81 Innoord jaarverslaggeving 2019 | bestuursverslag



Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 de Haas  Bredenoord -Hulk de Graaf 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-13/08

Bezoldiging  

Bezoldiging 9.525 6.175 3.645 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 22.800 15.200 10.767 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Totale bezoldiging 9.525 6.175 3.645 

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

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

Gegevens 2018  

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01-31/12 01/01-31/12 12/04-31/12 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 9.200 5.900 5.900 

Beloningen betaalbaar op termijn 21.900 14.600 10.560 

bedragen x € 1 Kaijer Martin 

Functiegegevens Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31/12 01/01-31/12 

Bezoldiging  

Bezoldiging 6.175 6.175 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 15.200 15.200 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t. 

Totale bezoldiging 6.175 6.175 

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

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

Gegevens 2016  

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01-31/12 01/01-31/12 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 5.900 5.900 

Beloningen betaalbaar op termijn 14.600 14.600 
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M.E.T. Leinders,

bestuurder

A.C.J. Bredenoord-Hulk,

lid Raad van Toezicht

F.P. Martin,

lid Raad van Toezicht

J.A. de Haas,

Voorzitter Raad van Toezicht

A.C. Kaijer,

lid Raad van Toezicht

18.4 Ondertekening

Amsterdam, 24 juni 2019

83 Innoord jaarverslaggeving 2019 | bestuursverslag



Klaprozenweg 75 H
1033 NN Amsterdam
020 - 820 1410
info@innoord.nl
www.innoord.nl

Volg Innoord via 

Ons publieksverslag is te vinden op 
de website van Innoord:
www.innoord.nl/jaarverslagen

Colofon

Grafisch ontwerp  
Marjolein Rams en  
Michiel van Heeswijk,  
wijstudio.

Tekst  
Merel Kokhuis, 
Jelle Mulder

Contact




