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Met dit jaarverslag 2020 blikken wij als 
organisatie terug op ons eerste planjaar van 
het koers-plan 2019-2023: ‘Muren breken, 
meters maken’. Het past binnen onze 
organisatiecultuur om geregeld de balans 
op te maken en activiteiten, processen en 
behaalde resultaten uitvoerig te evalueren. 
Op basis van die evaluaties werken wij 
voortdurend aan ontwikkeling.

Schakelen tijdens de pandemie
Het jaar 2020 was in alle opzichten een gedenkwaardig jaar. We kregen te maken 

met een wereldwijde pandemie, covid-19. Op 16 maart 2020 gingen alle scholen 

in Amsterdam een eerste lockdown in. Onze scholen waren vanaf dat moment 

gesloten voor fysiek onderwijs aan onze leerlingen. In de praktijk betekende dit 

dat alle leerlingen vanuit huis digitaal onderwijs volgden. Dit is niet zonder slag 

of stoot gegaan. Veel van onze leerlingen beschikten niet over een laptop of wifi 

netwerk en/of zijn klein behuisd, waardoor zij niet of nauwelijks in staat waren om 

de lessen goed te volgen. De leerkrachten hebben moeten schakelen naar online 

onderwijs. Dit was geen sinecure. Ook werd steeds meer duidelijk dat voor sommige 

leerlingen de thuissituatie geen veilige (leer)plek is. In samenwerking met Expertise-

centrum Innoord is er onderwijs ingericht voor leerlingen die kwetsbaar zijn in een 

thuissituatie die onveilig is en/ of een risico lopen op een onderwijsachterstand. In 

samen werking met andere scholen hebben we een groot deel van deze leerlingen 

weten te bereiken. De scholen gingen in mei 2020 weer deels open, een periode 

waarin ze te maken kregen met angst onder kinderen, ouders en leerkrachten. 

Ook in de zomervakantie van 2020 heeft het Expertisecentrum Innoord met 

 verschillende onderwijsprofessionals een zomerschool ingericht. Leerkrachten van 

de eigen stichting speelden hierin een grote rol. Het aanbod in de zomerschool was 

erop gericht om de vertraging zo veel mogelijk in te lopen. Na de zomer leek er 

een ‘een nieuw normaal’ te zijn ontstaan. Er was weer sprake van fysiek onderwijs. 

Op basis van de resultaten is de vertraging in beeld gebracht en hebben al onze 

scholen gericht gewerkt aan herstel. 
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De pandemie en de organisatorische gevolgen trok bovendien een zware wissel op 

onze medewerkers. Ook zette het lerarentekort de onderwijsorganisatie voort durend 

onder druk. In december ging het onderwijs wederom volledig in lockdown. De 

organisatie was er nu beter op toegerust om te schakelen tussen fysiek en online 

onderwijs. Ondanks het gegeven dat de online lessen tijdens de tweede lockdown 

kwalitatief beter op orde waren zien we de gevolgen van covid voor de leerlingen 

van Innoord. 

Afgelopen jaar heeft veel van iedereen gevraagd. We hebben laten zien dat we 

als organisatie wendbaar zijn, kunnen schakelen en alles in het werk stellen voor 

het beste onderwijs aan onze leerlingen. We hebben veel geleerd. De opbrengsten 

van de crisis zullen zeker een plek krijgen binnen onze scholen en organisatie. We 

moeten echter ook vaststellen dat we met elkaar moe-ten herstellen van deze 

crisis. In alle opzichten. Hier is tijd en ruimte voor nodig. 

Naast covid-19 zijn er natuurlijk ook andere onderwerpen waar we aandacht aan 

hebben gegeven. Zonder alle andere ontwikkelingen tekort te willen doen, wil ik 

er graag vier uitlichten.

 
Documentaire Klassen
Een drietal scholen, leerkrachten, kinderen, ouders en het schoolbestuur zijn ruim een 

jaar gevolgd door documentairemakers. Vanaf november heeft deze documentaire 

veel aandacht ge-vraagd in de media. Door deze documentaire heeft kansen(on)

gelijkheid een gezicht gekregen voor heel Nederland. Het thema is voor ons al een 

onderwerp dat hoog op de agenda staat. Mede door de documentaire staat het 

thema nu ook landelijk op de agenda. 

 
Noodplan lerarentekort
Het noodplan lerarentekort Amsterdam is in 2020 echt van start gegaan. De  gemeente 

en de aangesloten schoolbesturen bij het Breed Bestuurlijk Overleg hebben zich aan 

het noodplan gecommitteerd. Concreet betekent dit dat we solidair zijn ten aan-

zien van het terugdringen van de tekorten in de hele stad. Hiervoor zijn een aantal 

projectgroepen ingericht zoals het samen opleiden voor de stad (zij-instromers), 

modulair opleiden van onderwijsondersteunend personeel, professionalisering, het 

anders omgaan met tekorten (de zgn ‘vijfde dag’), optimaliseren van randvoor-

waarden en de Amsterdamse toelage. De Amsterdamse toelage is bedoeld voor de 

bevoegde leerkracht voor de groep. Op scholen met veel leerlingen met een risico 

op een onderwijsachterstand is de toelage hoger dan op andere scholen. Dit heeft 

te maken met het gegeven dat juist op deze scholen ook de tekorten hoger zijn. 

 
Werken met koersteams
Bij de implementatie van onze koers hebben wij gekozen om te werken met 

koersteams. Deze koersteams zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een 

ambitie uit de koers. De samenstelling van de koersteams is tot stand gekomen op 

basis van het instrument management drives. Zowel directeuren als medewerkers 

van het stafbureau participeren in de koersteams. Ondanks de covid-19 crisis is het 

toch gelukt om richting en invulling te geven aan de koersteams. De bijeenkomsten 
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hebben veelal digitaal plaatsgevonden. De koersteams hebben elkaar regelmatig 

geïnformeerd over de voortgang en de opbrengsten. De uitdaging is nu om ook 

alle medewerkers van Innoord te betrekken bij de ontwikkelingen.

 
Financiën
Binnen de begroting van 2020 is er een tekort opgenomen. De belangrijkste reden 

hiervoor is dat Innoord binnen drie jaar wil toegroeien naar een zogenaamde nul-

begroting. In 2019 zijn hiervoor de eerste interventies gepleegd met als doel in 2022 

een nulbegroting op te leveren. De begroting van 2020 is conform verwachting 

afgerond. De financiële effecten van covid-19 zijn beperkt gebleven. Natuurlijk zijn 

er extra uitgaven geweest ten aanzien van wifi netwerken, devices, veiligheids-

maatregelen en schoonmaak. Daartegenover staat echter dat er door covid-19 

minder uitgaven staan ten behoeve van scholing, opleidingen en inhuur personeel.

Tenslotte wil ik mijn grote waardering uitspreken voor alle medewerkers van Innoord. 

Zij hebben onder grote druk en in onmogelijke situaties het onderwijs aan onze 

leerlingen te allen tijde voorop gesteld. Natuurlijk had dit niet zonder steun van de 

GMR en de raad van toezicht gekund. Ook van de ouders van onze leerlingen hebben 

wij veel gevraagd. Zij hebben immers constant moeten schakelen tussen online 

en fysiek onderwijs. Er is een enorm beroep op hen gedaan om thuis les te geven 

aan hun kind(eren). Hier heb ik grote waardering voor. Mijn hoop en verwachting is 

dat we in 2021 samen terug kunnen keren naar een nieuwe situatie waarin we met 

elkaar het herstel kunnen inzetten en de geleerde lessen een plek kunnen geven.

Mirjam Leinders 

Bestuurder
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Dit hoofdstuk bevat generieke informatie 
over het schoolbestuur. 

 

2.1 Profiel

2.1.1 Missie
‘We moeten de toekomst voorbereiden op onze leerlingen’.
Niemand weet hoe de toekomst eruit gaat zien. Daardoor weten we nu nog niet voor 

welke beroepen we onze leerlingen opleiden. 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.

2.1.2 Visie
‘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.

2.1.3 Strategisch beleidsplan
In 2019 heeft Innoord in samenwerking met schrijver Bas Kok en met ondersteuning 

van Taco Stroo van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel, 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 

gerealiseerd.
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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. 

2.1.4 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 maaschappelijk. 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.

2.2 Organisatie

2.2.1 Contactgegevens
Naam: Innoord

Statutaire naam: Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Bestuursnummer: 42553

Adres: Klaprozenweg 75H, 1033 NN Amsterdam

Telefoonnummer: 020 820 1410

E-mail: info@innoord.nl

Website: www.innoord.nl

2.2.2 Bestuurder
Naam: M.E.T. Leinders

Nevenfuncties: Geen

2.2.3 Overzicht scholen
Het actuele overzicht van scholen is opgenomen in bijlage 1.

https://www.murenbrekenmetersmaken.nl/
https://bboamsterdam.nl/informatie-over-het-toelatingsbeleid/
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2.2.4 Organisatiestructuur

 

Raad van toezicht
In 2020 bestond het intern toezichtsorgaan uit onderstaande leden. Het verslag 

intern toezicht is in bijlage 2 opgenomen.

 
2.2.5 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  personeel 

Raad van toezicht

Bestuurder

Stafbureau

Directeuren

Scholen

GMR

MR

Naam Functie 
rvt

Commissie(s)

J.A. de Haas Voorzitter Governance en bestuurszaken (vz)

A.C.J. Bredenoord-Hulk Lid Governance en bestuurszaken 
Onderwijs en kwaliteit (vz)

A.C. Kaijer Lid Financiën en bedrijfsvoering (vz)

F.P. Martin Lid Financiën en bedrijfsvoering 
Onderwijs en kwaliteit (ad interim)
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of de ouders van de scholen leven. Personeel en ouders hebben vaak een geza-

menlijk belang. Dit ligt in het verlengde van het belang van de mensen om wie het 

draait in ons onderwijs: de leerlingen.

Het jaarverslag van de GMR is opgenomen in bijlage 3.

2.2.6 Verbonden partijen
Met onderstaande belanghebbenden heeft Innoord regelmatig contact. In paragraaf 

15.2 worden de verbonden partijen verantwoord waarin Innoord zeggenschap heeft.

2.2.7 Klachtenbehandeling
Er zijn veertien klachten/vragen binnengekomen. Vier van deze klachten/vragen 

kwamen van medewerkers, en tien klachten/vragen van ouders. Met negen van 

deze personen is meer dan één gesprek gevoerd. De meeste klachten zijn telefonisch 

of digitaal behandeld. Bij vier klachten heeft er een fysiek gesprek plaatsgevonden 

op de school of in het bestuurskantoor.

De klachten/vragen betroffen:

• Pedagogische aanpak

• Didactische aanpak

• Veiligheid

• Organisatorische aanpak

• ommunicatie

Hier is de klachtenregeling van Innoord te vinden.

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 
cultuurcoördinatoren.

Federatie Openbaar Onderwijs 
 Amsterdam

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

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

https://innoord.nl/wp-content/uploads/2020/07/Bijlage-02.-Klachtenregeling-SOON-4-juli-2016.pdf
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2.2.8 Functiescheiding
De verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht is geregeld 

door middel van een functionele scheiding (two-tier)1.

2.2.9 Governance code
In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd 

omtrent professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het 

 primair onderwijs. Innoord handhaaft de Code Goed Bestuur en wijkt hiervan niet af.

Via de volgende link is het managementstatuut van de stichting te vinden: 

 managementstatuut.

 

1.  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).

https://innoord.nl/wp-content/uploads/2020/07/Managementstatuut.pdf
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Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over 
het beleid van Innoord. Het is opgedeeld 
in vier paragrafen over de verschillende 
beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, 
Personeel & professionalisering, Huisvesting 
& facilitaire zaken en Financieel beleid. 
Het hart van deze paragrafen wordt 
gevormd door de verantwoording over de 
gestelde doelen, de behaalde resultaten 
en de mogelijke vervolgstappen. De laatste 
paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de 
risico’s en risicobeheersing.

3.1 Onderwijs & kwaliteit
 
3.1.1 Onderwijskwaliteit
In deze paragraaf wordt beschreven wat Innoord verstaat onder kwalitatief goed 

onderwijs. Het komt tegemoet aan de behoefte om continu de kwaliteit van het 

onderwijs te verbeteren. Het model is gericht op de voortdurende ontwikkeling van 

praktijk en concept. Het 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.

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

bereiken en op peil houden van onderwijskwaliteit vormt ons kwaliteitszorgsysteem.

Factoren als huisvesting, wet- en regelgeving, lokaal onderwijsbeleid, samenstelling 

van de leerlingenpopulatie en de financiële positie vallen allen onder de context van 

de school. Het bestuur vervult een verbindende rol tussen de school en de context.



Aanbod

Pedagogisch handelen

Didactisch handelen

Leeromgeving

Leerlingenondersteuning

Evaluatie

Legenda:
formuleren
checken
ontwikkelen
vertellen
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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 leerlingenpo-

pulatie 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.

 
Schoolontwikkelmodel, balans tussen basis op orde en schoolontwikkeling
Om aan 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 ontwikkel resultaten van leerlingen en kunnen 

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



14 Innoord jaarverslaggeving 2020 | bestuursverslag

Binnen het kwaliteitssysteem van Innoord is daarvoor het schoolontwikkelmodel 

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

aan te bieden voor het stimuleren van schoolontwikkeling. Ook kan het gebruikt 

worden om verantwoording af te leggen over de onderwijskwaliteit aan derden en 

ingezet worden als een model voor zelfevaluatie.

Het model draagt bij aan een gemeenschappelijke taal over onderwijsontwikkeling. 

Ook biedt het mogelijkheden om binnen de school de dialoog over kwaliteit en 

resultaat met elkaar aan te gaan binnen een open en constructieve cultuur.

Werkwijze van het school ontwikkelmodel
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:

1. formuleren: het stellen van kwaliteitsnormen; dit zijn de kenmerken in het 

schoolontwikkelmodel.

2. checken: weten waar je staat, hoe weet je dat, voldoen aan eisen > Aan de 

slag (schoolontwikkelmodel)

3. ontwikkelen: Welke stappen gaan we nemen in het schoolontwikkelmodel?

4. vertellen: dialoog voeren > met het team en bestuur. Verantwoorden > bestuur 

en andere stakeholders.

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

scholen gerealiseerd is. Al onze scholen hebben nu het basisarrangement. Het 

implementeren van het schoolontwikkelmodel zal in 2021 verder vorm krijgen. Eén 

van de bijeffecten van covid is dat de schoolontwikkeling op de meeste scholen 

stilgevallen is. De Inspectie van het onderwijs laat de resultaten van afgelopen 

jaar en komend jaar overigens buiten beschouwing, maar kijkt wel naar de interne 

analyse van de resultaten.

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
Een door de school ingezette procedure waarin de school systematisch infor-

matie verzamelt om het eigen functioneren te beschrijven en te beoordelen. 

Deze vorm van zelfwaardering is op basis van een of meer aspecten van het 

schoolontwikkelmodel. Deze evaluatie wordt onderbouwd met instrumenten en 

documenten. Een zelfevaluatie kan thematisch of integraal zijn.

Cyclus Werkwijze Instrument

Jaar 1 Zelfevaluatie Schoolontwikkeling

Jaar 2 Zelfevaluatie & interne audit Schoolontwikkeling

Jaar 3 Zelfevaluatie Schoolontwikkeling

Jaar 4 Zelfevaluatie & externe audit Schoolontwikkeling
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Thematische zelfevaluatie:

•  een onderzoeksvraag van de school

•  een vakgebied (taal, rekenen, e.d.)

• een onderwerp (ICT, passend onderwijs e.d.)

Een zelfevaluatie is een onmisbaar onderdeel van kwaliteitszorg.

Interne audit
Een interne audit is een onderzoek dat met een systematische aanpak wordt uitge-

voerd 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 bevin-

dingen 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 worden 

bekeken. De school geeft aan op welk thema het wil worden geauditeerd. Tijdens 

een audit spelen de aspecten uit het schoolontwikkelmodel een rol.

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

kan een integrale audit - alle aspecten uit het schoolontwikkelmodel komen dan 

aan de orde - of een thematische audit zijn. Dit is afhankelijk van in welke fase van 

ontwikkeling de school zich bevindt.

Schoolbezoeken
Twee maal per jaar worden er door de bestuurder en de kwaliteitsmedewerker 

schoolbezoeken afgelegd. Deze bezoeken maken onderdeel uit van ons systeem 

voor kwaliteitszorg. De bezoeken hebben een heldere opzet. 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.

3.1.2 Doelen en resultaten
Onderstaand is weergegeven in hoeverre deze doelen bereikt zijn (groen staat voor 

‘doel behaald’, blauw vertegenwoordigt een nog lopend proces en rood geeft aan 

dat het doel niet behaald is).

Doel Resultaat

Al onze scholen halen de signaleringswaarden passend bij hun 
schoolweging. Al onze scholen hebben de referentieniveaus 
opgenomen in hun analyses en schoolnormen gesteld. 
Alle scholen stellen schoolnormen voor Lezen, Rekenen en 
Taalverzorging.

Er zijn afgelopen jaar een aantal studiedagen ingericht 
om het werken met referentieniveaus in onze organisatie 
te ontwikkelen en te borgen. Alle scholen weten welke 
referentieniveaus passend zijn bij hun schoolweging. Er zijn 
twee scholen die de signaleringswaarde 1F niet halen over 
de afgelopen schooljaren 2017-2018 /2018-2109. Ook zijn 
er twee scholen die de signaleringswaarde 2F/1S niet halen. 
Scholen hebben ambities gesteld voor lezen, taalverzorging 
en rekenen. Dit proces loopt door.

Al onze scholen hebben een interventieplan om de ontstane 
leerachterstanden aan te pakken.

Scholen werken met interventieplannen om de schoolambities 
te halen Grote spelbreker is covid 19 die ervoor heeft gezorgd 
dat veel van de plannen vertraging hebben opgelopen en dus 
ook voor een leervertraging bij onze leerlingen heeft gezorgd. 
Dit proces loopt dus nog.
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3.1.3 Toekomstige ontwikkelingen
Het schooljaar 2020 werd overschaduwd door de pandemie. Dit heeft effect op 

de continuïteit en daardoor op de onderwijskwaliteit op onze scholen. Scholen 

zijn van fysiek onderwijs overgeschakeld naar online onderwijs. De effecten van 

deze pandemie zijn duidelijk zichtbaar geworden in de staat van het Amsterdamse 

onderwijs en de staat van het onderwijs op onze Innoord scholen. Komende jaren 

zullen er interventies plaatsvinden om deze ontstane leervertragingen te herstellen. 

Deze interventies zullen zowel op school als op bovenschools niveau plaatsvinden. 

Het nationaal onderwijsplan van de Rijksoverheid zal leidend de komende jaren zijn.

3.1.4 Onderwijsresultaten
In 2020 is de eindtoets niet afgenomen en zijn er geen eindresultaten beschikbaar. 

De Inspectie van het Onderwijs laat de opbrengsten van 2020 buiten beschouwing. 

De resultaten die beschikbaar zijn hebben betrekking op de schooljaren 2016/2017, 

2017/2018 en 2018/2019. De toetsen vanuit het leerlingvolgsysteem zijn wel door 

onze scholen afgenomen.

3.1.5 Internationalisering
Het thema internationalisering heeft onze aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van 

IPC Engels en ons nieuwkomersonderwijs.

Doel Resultaat

De risicoscholen (die de afgelopen twee jaar niet de 
referentieniveaus halen) hebben een externe audit laten 
afnemen en verbinden daaraan hun interventies.

Pilot implementatie cyclus zelfevaluatie(ZE)/interne audit/
externe audit met behulp van SOM. Op 2 scholen wordt een 
begeleide zelfevaluatie uitgevoerd, op 2 scholen een interne 
audit en op 4 scholen een externe audit.

Er ligt een draaiboek voor ZE voor de scholen. Het draaiboek 
ligt er, maar is vanwege de lockdown nog niet uitgevoerd. 
Proces loopt nog.

Scholing t.a.v. implementatie kwaliteitszorgcyclus. Er 
worden intervisie bijeenkomsten georganiseerd door de 
beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit. Er is nascholing 
naar behoefte georganiseerd voor de scholen in de pilotfase 
van de systematiek voor ZE.

De kwaliteitscyclus is een onderdeel van de systematiek 
voor zelfevaluatie. Dit proces loopt nog.

De bestuurder en de kwaliteitsmedewerker leggen twee 
keer per jaar een schoolbezoek af.

Op de agenda van dit schooljaar staat in ieder geval het 
model voor schoolontwikkeling. Alle scholen hebben het 
model voor schoolontwikkeling ingevuld. Eén domein is op 
gezamenlijk niveau gekozen. Dit proces loopt nog.

Bestuurlijk traject Klasse! Innoord zal participeren in een 
bestuurlijke audit met zes schoolbesturen

Onderwerp van onderzoek is ‘Opleiden in de school’. De 
bestuurders worden getraind om een bestuurlijke visitatie 
af te leggen en het onderwerp van onderzoek objectief te 
onderzoeken. In dit traject zal ook de HR Manager of de 
kwaliteitsmedewerker meelopen.

Zowel de HR manager als de bestuurder hebben online 
deelgenomen aan de cursusdagen m.b.t. bestuurlijk 
auditeren. Inmiddels is gestart met deze audit. Onderwerp 
van onderzoek is ‘ opleiden in de school’ .

Innoord participeert in het onderzoeksteam met KBA Nieuw 
-west en auditeert OOADA. 
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3.1.6 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.

3.1.7 Inspectie
In 2020 heeft geen inspectiebezoek plaatsgevonden. Er hebben echter wel thema-

onderzoeken plaatsgevonden op Twiske, De Klimop en Boven ’t IJ (locatie Azalea-

straat). Deze onderzoeken worden gebruikt voor de staat van het onderwijs die 

jaarlijks verschijnt.

3.1.8 Onderzoek en ontwikkeling
In 2020 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd in samenwerking met de Universitaire 

Pabo van Amsterdam.

3.1.9 Medewerkers- en ouderonderzoeken
De bestuurlijke onderzoeken voor ouders en medewerkers zijn in het voorjaar van 

2020 afgenomen. De onderzoeken zijn uitgezet door DUO. Middels een pitch in het 

directeurenoverleg hebben we de uitkomsten van deze onderzoeken naast elkaar 

gelegd. Deze zijn meegenomen in de planvorming voor schooljaar 2020/2021 op 

zowel schoolniveau als op bestuursniveau. De onderzoeken zijn afgenomen op de 

scholen, het stafbureau en het expertisecentrum.

3.1.10 Passend onderwijs
Samenwerkingsverbanden van scholen kunnen zelf bepalen hoe zij de begelei-

ding van de leerlingen vormgeven. In Amsterdam en Diemen is gekozen voor het 

zogenaamde ‘schoolmodel’. Dat wil zeggen dat schoolbesturen geld krijgen van 

het Samenwerkingsverband om basisondersteuning en extra ondersteuning aan 

leerlingen te kunnen bieden.

Om het passend onderwijs vorm te geven, heeft Innoord er een aantal jaar geleden 

voor gekozen dat alle gelden voor de basisondersteuning naar de scholen gaan en 

alle extra ondersteuningsgelden van de Innoord scholen naar het Expertisecentrum.

Zonder te werken met een verdeelsleutel, is er gekozen voor het solidariteits principe. 

Alle scholen, ongeacht het aantal leerlingen en ingelegde geld, kunnen naar behoefte 

extra ondersteuning aanvragen. Door dit aanbod intern zo laagdrempelig mogelijk, 

met weinig overheadkosten en met eigen personeel in te vullen kan hier vooralsnog 

goed in worden voorzien. Het blijft zelfs mogelijk om personeel in te zetten voor 

het op orde krijgen van de basisondersteuning op alle scholen Hierbij kan men 

denken aan aanbod voor meerbegaafde of moeilijk lerende kinderen, trainingen, 

onderzoeken, consultaties en observaties, maar ook het lerarentekort kan tijdelijk 

een rol spelen als het gaat om het niveau van basisondersteuning.

De ambities van het samenwerkingsverband, het blijvend stimuleren van de kwaliteit 

van passend onderwijs en een dekkend aanbod, voor in ons geval de leerlingen 

van Innoord, zijn de belangrijkste uitgangspunten.
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We bieden arrangementen aan op cognitief/leerinhoudelijk gebied, gedragsmatig en 

sociaal-emotioneel. Het vastleggen van gegevens en data zorgt ervoor dat vraag en 

aanbod varieert en er voortdurend aanpassingen kunnen plaatsvinden. Het belang 

van de kinderen is altijd uitgangspunt.

Het streven is een professioneel expertisecentrum neer te zetten, waar uniform 

en transparant gewerkt wordt. Het voortdurend onderwijsinhoudelijk ontwikkelen 

en up-to-date blijven is elk jaar speerpunt, evenals de kwaliteit van de begeleiders 

passend onderwijs. In de vorm van expertiseteams werken de begeleiders struc-

tureel aan hun specialisme.

Om onderwijsinhoudelijk betrokken te zijn, is het op stichtingsniveau ook mogelijk 

om deel te nemen aan leerteams. Ook intervisie en het ontmoeten van collega’s 

van de andere Innoord scholen komen dan aan bod . Kennisoverdracht en het leren 

van elkaar, speelt een belangrijke rol.

Naast onze interne focus, zoeken we uiteraard ook naar een goede samenwerking 

met jeugdhulp en zorg- en bestuurscontacten. Passend onderwijs kan alleen maar 

slagen als men elkaar weet te vinden rond een leerling en iedereen zijn of haar 

taak uitvoert.

Doelen in het kader van passend onderwijs
1. Veel aandacht ging uit naar basis- en extra ondersteuning en dan met 

name naar het verschil tussen deze ondersteuningen. Het doel blijft dat 

alle scholen de basisondersteuning goed in beeld hebben en vorm  kunnen 

geven en dat het Expertisecentrum de extra ondersteuning uitvoert. 

Het Expertisecentrum verzorgt nagenoeg alle extra ondersteuning, maar wordt indien 

nodig ook ingezet om de basisondersteuning op de scholen weer op peil te krijgen. 

Er worden schoolbezoeken afgelegd (directeur en bovenschools ib-er van het 

expertisecentrum gaan in gesprek met de ib-er en de directeur van de school) 

waarbij beide vormen van ondersteuning, het niveau van de extra ondersteuning 

en de eventuele behoeften als het gaat om vraag en aanbod van ondersteu-

ning worden besproken. De kwaliteit van de arrangementen, de aanvraag en de 

uitvoering zijn voortdurend onderwerp van gesprek. Er is gedurende het hele 

jaar intensief contact tussen het expertisecentrum en de scholen. IB-ers vragen 

regelmatig consultaties aan.

2. De overstap van de scholen naar Kindkans is grotendeels gestart in 2020. Veel 

scholen hebben de scholing gehad en ook op het Expertisecentrum hebben 

scholingen plaatsgevonden. Door Covid verloopt dit proces wel wat langzamer. 

Het Expertisecentrum is bezig met de overstap van veel arrangementen van aan-

vraag via de eigen website naar Kindkans). Ook worden de scholen ondersteund 

bij de overstap naar Kindkans en zijn we voor Innoord op zoek naar een uniforme 

route en het inhoudelijk goed vormgeven van de aanvraag van de arrangementen.

3. De professionalisering bij de uitvoering van de arrangementen is het hele jaar 

onderwerp van gesprek geweest en is echt een speerpunt wat betreft de werk-

zaamheden van de begeleiders passend onderwijs. Steeds meer medewerkers 

zijn specialist op éen of meerdere onderwijsinhoudelijke gebieden, ontvangen 

scholing en intervisie. Voorbeelden hiervan zijn het houden van kindgesprekken 

en het leerproces inrichten volgens de growthmindset. 

4. De verbetering van de vergaderstructuur en de onderwijsinhoudelijke overleggen is 
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uitgebouwd. De vergaderstructuur en de studiedagen van de begeleiders passend 

onderwijs worden vooral inhoudelijk vormgegeven. Er vindt veel kennisoverdracht 

plaats. Daarnaast zijn er expertiseteams op inhoudelijk gebied (taal, rekenen, 

gedrag, meerbegaafdheid en het jonge kind), waar scholing, kennisuitwisseling 

en intervisie plaatsvindt. Een van de deelnemers van het expertiseteam stuurt 

een leerteam aan op inhoudelijk gebied, waar leerkrachten van de Innoordscho-

len aan deel kunnen nemen. Ook volgen zij scholingen en/of een uitgebreide 

opleiding. Dit jaar heeft het leerteam taal een opleiding taalspecialisme gevolgd 

en zorgt zij er daarbij voor dat deze kennis naar de individuele scholen gaat. Zo 

wordt er gezorgd voor uniformiteit binnen de Stichting.

5. Ouderbetrokkenheid vinden we een belangrijk thema, zeker als het gaat om 

leerlingen bij wie sprake is van extra ondersteuningsbehoeften. De bijvangst 

van de lockdown tijdens de Corona tijd is, naast dat er veel zorgen waren, dat 

ook ouders (zeker bij jonge kinderen, die van dichtbij de begeleidingen hebben 

meegekregen) hun steentje aan begeleiding van hun kind kunnen bijdragen. 

Bij het uitvoeren van de arrangementen worden ouders ook goed meegenomen 

in het proces. Ze worden betrokken bij zowel de intake, de evaluatiemomenten 

alswel bij de extra zorgen.

6. Het Expertisecentrum biedt extra ondersteuning in de vorm van workshops 

en deskundigheidsbevordering. Door het intensieve contact tussen het exper-

tisecentrum en de scholen weten we wat er leeft, waar vraag naar is en waar 

de kennis soms ontbreekt. We zijn regelmatig in gesprek met leerkrachten en 

ib-ers (consultaties), begeleiden collega’s soms op de werkvloer of verzorgen 

een workshop met een begeleider passend onderwijs of een externe begeleider 

rond een bepaald thema 

 
Allocatie van middelen
Alle scholen van Innoord ontvangen zelf de gelden van de basisondersteuning. 

Het geld voor de extra ondersteuning wordt in zijn geheel ingelegd bij het Ex-

pertisecentrum. Er is sprake van het solidariteitsprincipe en er is geen verdeels-

leutel. Elke school kan indien nodig de extra ondersteuning aanvragen. Doordat 

nagenoeg alles wordt uitgevoerd door vaste medewerkers en er weinig overhead 

kosten zijn, is er nog ruimte voor andere werkzaamheden. Ongeveer eenvijfde van 

de werkzaamheden van het Expertisecentrum kan daardoor nog bestaan uit het 

onder steunen van activiteiten rondom basisondersteuning. Denk aan het uitvoe-

ren van een leerlab (groepje leerlingen met extra uitdagingsbehoeften), het geven 

van trainingen (faalangst, rots en water, executieve functies) en het uitvoeren van 

psychodiagnostische onderzoeken.

Ook het deelnemen aan een exclusief arrangement zoals de Impulsklas behoort 

voor de hele stichting tot de mogelijkheden.

 
Organisatie van het Expertisecentrum, begeleiding individuele leerlingen en 
groepjes leerlingen
Op het Expertisecentrum werken zo’n 25 medewerkers, grotendeels parttime. 

 Ongeveer de helft van de medewerkers is psycholoog/orthopedagoog, de andere 

helft is een gespecialiseerde leerkracht.

Totaal gaat het ongeveer om 13 fte. Op een enkel arrangement na (heel specifieke 

vraag) worden alle arrangementen uitgevoerd door vaste medewerkers.
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De ib-ers vragen een arrangement aan via de website Expertisecentrum Innoord. 

Elke week worden deze aanvragen beoordeeld door de directeur en de  bovenschools 

ib-er, eventueel in overleg met de begeleider passend onderwijs. Binnen 2 á 3 

weken is er een begeleider passend onderwijs beschikbaar om aan de slag te gaan 

met de aanvraag. Het proces verloopt volgens vaste routes/routines en ook de 

verslaglegging is uniform.

De aanvragen worden per school bijgehouden. Het aanbod van de arrangementen 

blijft in grote lijnen hetzelfde maar kan naar behoefte aangepast worden.

Specifieke ontwikkelingen en veranderingen in de organisatie of uitvoering 
van passend onderwijs in 2020
Covid heeft uiteraard een grote plaats ingenomen in 2020. De begeleiders passend 

onderwijs hebben de arrangementen grotendeels online uitgevoerd en hier veel 

van geleerd. Er zijn mooie ervaringen opgedaan zoals het betrekken van ouders 

of het voorlezen van kinderen op andere scholen. Ook heeft het Expertisecentrum 

een bijdrage geleverd aan de opvanggroepen van kwetsbare leerlingen en aan de 

inhoudelijke voorbereiding van de Zomerschool.

Zorgplicht en/of klachten of geschillen
De directeur van het Expertisecentrum wordt betrokken als er sprake is van een 

mogelijke thuiszitter of als er een nieuwe school gezocht moet worden in het geval 

van bijvoorbeeld een conflict. Dit kan om een SBO/SO school gaan. Vaak nog mooier 

is een verplaatsing van de ene naar de andere basisschool, omdat dit beter aansluit 

op de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Het SOP (schoolondersteuningsplan) 

is onderwerp van gesprek tijdens de schoolbezoeken vanuit het Expertisecentrum.

Evaluatie werkzaamheden
Jaarlijks vindt een zelfevaluatie plaats en wordt een evaluatiedocument opgesteld.

3.2 Personeel & professionalisering

3.2.1 Doelen en resultaten
In het jaarplan van HR zijn de doelen voor 2020 opgenomen en aan deze doelen 

zijn acties gekoppeld. De acties die worden ondernomen worden altijd getoetst in 

het bestuursoverleg van Innoord, vervolgens besproken in de werkgroep personeel 

(afvaardiging van schoolleiders) en in het directeurenoverleg. Vervolgens wordt de 

activiteit voor advies of instemming voorgelegd aan de GMR. De voortgang van de 

acties wordt gedeeld met dezelfde gremia.

Bij de diverse thema’s worden de beleidsdoelstellingen genoemd en vervolgens het 

resultaat en de vervolgstappen die worden genomen.

Onderstaand is weergegeven in hoeverre deze doelen bereikt zijn (groen staat voor 

‘doel behaald’, blauw vertegenwoordigt een nog lopend proces en rood geeft aan 

dat het doel niet behaald is).
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Doel Resultaat

Herinrichting afdeling HR

Het herinrichten van de afdeling HR nadat in najaar 2019 er 
een positief advies was uitgebracht door de P-GMR.

Met het aanstellen van een manager HR & Academie per  
1 april 2020 is het formele traject voor het herinrichten van 
de HR afdeling voltooid. Er is een start gemaakt met de 
verbinding tussen de HR functionarissen. Mede door covid, 
(thuiswerken) moeten hier nog vervolgstappen in gezet 
worden, waardoor de HR teamleden elkaar nog makkelijker 
kunnen vinden en om tot de geadviseerde situatie te komen 
(zie ‘Stafbureau maakt meters').

Toekomstige HR

Invoering van de WNRA en WAB per 01-01-2020. Het is niet gelukt om dit in samenwerking met de Federatie 
collega’s op te pakken. Daarom heeft Innoord ervoor gekozen 
zelf een brief te maken voor alle medewerkers. Deze is naar 
iedereen gestuurd en op ons intranet geplaatst. De belangrijk-
ste zaken zijn gerealiseerd. 

Vervolgstappen: er moet bij Innoord nog een keuze gemaakt 
worden over het wel of niet invoeren van een proeftijd voor 
nieuwe medewerkers.

Het ontwikkelen van een generiek functiehuis voor OOP en 
directie functies als voortvloeisel van de nieuwe CAO PO met 
als ingangsdatum 1 augustus 2020. 

Onder begeleiding van een externe partij (Knyfe) en in 
samenwerking met OoadA, Staij en AWBR is er een nieuw 
functiehuis gebouwd voor OOP en directiefuncties, wat 
een breder en dynamisch loopbaanperspectief makkelijker 
maakt. Onder invloed van covid is er uitstel verleend voor de 
 invoe ring van het nieuwe functiehuis door de sociale partners. 
Innoord heeft gekozen voor kwaliteit i.p.v. snelheid. Het 
functiehuis is besproken in het directieoverleg. Na instemming 
van de P-GMR, hebben alle betrokken medewerkers (169) in 
december 2020 hun plaatsingsbesluit ontvangen. Met terug-
werkende kracht is de ingangsdatum 1 augustus 2020.

Vervolgstappen: als vervolg op het nieuwe functiehuis moet 
er nog flankerend doorstroombeleid worden geschreven voor 
de OOP en directie functies. Daarnaast willen we ook de L10, 
L11 en L12 functies, die we al gebruiken cf. de profielen van 
de PO-raad, in hetzelfde format opnemen in het functiehuis. 

Innoord, de meest vitale werkplek van je leven! We hebben 
een Inzetbaarheid per-centage van tenminste 94%, dat wil 
zeggen een maximaal verzuimpercentage van 6%.

2020 is afgesloten met een inzetbaarheids-percentage van 
94,35% (verzuim 5,65%), waarmee het doel behaald is. 
Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat covid 
(en thuiswerken) hier waarschijnlijk positief op van invloed 
is geweest. Een andere reden voor het realiseren van dit 
mooie percentage, is dat de verzuimcoördinator actieplan-
nen en complexe verzuimdossiers monitort, deze bespreekt 
met de leidinggevende en de verantwoordelijkheid in de lijn 
legt. Verder doorvoeren van het eigen re-giemodel is nog 
niet gerealiseerd, mede onder invloed van covid en andere 
 prioriteiten bij directeuren. 

Vervolgstappen: met ingang van november 2020 is een 
 nieuwe verzuimcoördinator gestart. Zij gaat het verzuim-
beleid herschrijven in samenwerking met een schooldirecteur 
vanuit de werkgroep personeel naar een inzetbaarheidsbeleid. 
Onderdeel hiervan is het uitbouwen van het eigen regiemodel 
en het demedicaliseren van verzuim. Hiertoe start Innoord 
in januari 2021 met de inzet van een arbeidsdeskundige die 
werkt conform het gedragsmodel in plaats van medicalisatie.
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Doel Resultaat

Toekomstige HR vervolg

Beschrijven van de kritische HR processen en het 
 optimaliseren van de HR processen.

 

De kritische HR processen zijn beschreven en opgenomen 
in een handboek. Dit handboek is getoetst bij de school-
directeuren en vervolgens op het intranet geplaatst, waar het 
voor iedereen te raadplegen is. Tevens is binnen het HR team 
een back-up gecreëerd voor ieder kritisch proces. Hiermee 
borgen we de voortgang van processen bij afwezigheid van 
een collega.

Vervolgstappen: de HR processen worden nu verder geop-
timaliseerd, waarbij het flankerend doorstroombeleid bij het 
generiek functiehuis wordt uitgebreid voor OOP en directie 
functies. Daarnaast worden er een beloningsbeleid (o.a. inzet 
WKR), een jubileum beleid en toeslagenbeleid ontwikkeld.

Oorzaken werkdruk onderzoeken, omdat dit als één van 
de negatieve punten uit het medewerkersonderzoek (MTO) 
naar voren komt. Doel is bevlogenheid naar werkgeluk om te 
zetten.

Bewust gekozen om dit on hold te zetten i.v.m. de invloed 
van covid en de druk die alle wijzigingen in aanpak geeft bij 
leerkrachten en directies.

Vervolgstappen: het plan staat klaar om in samenwerking met 
het participatiefonds een werkdrukonderzoek te doen binnen 
alle teams. De afspraken hiervoor zijn al gemaakt. Daarnaast 
gaat De Voorsprong workshops werkplezier geven.

Strategisch HR

Strategische personeelsplanning is het in lijn brengen van 
de medewerkers strategie met de missie, visie, structuur en 
cultuur van Innoord. Met de juiste mensen, het juiste talent 
en de juiste motivatie, op het juiste moment, de juiste plaats 
en tegen de juiste kosten. Met de identiteit van Innoord als 
basis en rode draad in het proces, nu en in de toekomst. Het 
laat op hoofdlijnen zien waar de grootste gaten zitten wat 
betreft de vraag naar personeel in de toekomst (het gewenste 
personeelsbestand) en het aanbod van personeel nu (het 
huidige personeelsbestand, inclusief hun ontwikkelpotentieel, 
marktwaarde en de trends die bekend zijn vanuit het verleden 
wat betreft in-, door- en uitstroom).

Het plan van aanpak, inclusief acties en tijdslijnen is 
geschreven in 2020

Vervolgstappen: in de eerste helft van 2021 wordt 
een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het 
personeelsbestand van Innoord gemaakt. In de tweede 
helft van 2021 worden workshops met directeuren gepland 
om het gewenste personeelsbestand (met als lijn de koers 
van Innoord) in kaart te brengen. Hiermee wordt het gat 
tussen de gewenste en huidige situatie in kaart gebracht en 
wordt helder wat de noodzakelijke acties zijn om de huidige 
en toekomstige knelpunten in de personele bezetting op 
te lossen. De knelpunten vormen de contouren voor de 
strategische HR agenda 2020-2023, die hiermee wordt 
opgesteld.

In de overspannen arbeidsmarkt voor leerkrachten, ervoor 
zorgen dat de kandidaten die op de markt zijn of komen, 
kiezen voor Innoord.

Wervingsteksten zijn aangepast en meer geschreven richting 
de kandidaat. Door de deelname aan Klassen is Innoord 
beter op de kaart gezet en trekt het kandidaten aan wat veel 
open sollicitaties oplevert. Daarnaast is er door covid minder 
mobiliteit op de arbeidsmarkt dan andere jaren waardoor het 
aantal vacatures bij de start van het schooljaar gehalveerd is 
ten opzichte van 2019.

Vervolgstappen: dewerkplekvanjeleven.nl wordt aangepast. 
Het doel van de website is de vacatures van Innoord te 
ontsluiten, waarbij het belangrijk is dat de bezoeker meteen 
het ‘Innoord’ gevoel krijgt. Daarnaast onderzoeken om 
een ATS (applicant tracking system) aan te schaffen en te 
koppelen aan dwvjl.nl om meer grip op vacatures, kandidaten, 
portefeuille kandidaten en interne mobiliteit te krijgen.
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Doel Resultaat

Strategisch HR (vervolg)

Een aantrekkelijke werkgever zijn, enerzijds door de uitstraling 
van Innoord (een onderwijsstichting waar diversiteit en per-
soonlijke aandacht belangrijk zijn en er veel ruimte is om te 
groeien in zowel de breedte als de hoogte). Anderzijds door 
het bieden van aantrekkelijk secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

De koers van Innoord biedt veel mogelijkheden en is een 
aantrekkingskracht. Daarnaast laat Klassen een beeld van 
Innoord zien. Er zijn gesprekken gevoerd met partijen voor 
een aantrekkelijk secundair arbeidsvoorwaardenpakket, maar 
dit heeft nog niet tot een gewenst resultaat geleid.

Vervolgstappen: gesprekken met Breikers en Notsecondary.
com worden voortgezet in 2021 met als doel om tot een 
nieuw secundair arbeidsvoorwaardenpakket te komen.

Noodplan lerarentekort

Er zijn verschillende projecten gestart om het noodplan te 
realiseren. De maatregelen uit de projecten moeten er in 
samenhang voor zorgen dat de tekorten worden terug-
gedrongen én dat er wordt samengewerkt aan manieren om 
meer leerkrachten aan te trekken en te behouden. De ambitie 
is daarbij om te komen tot een gelijkmatiger verdeling van de 
tekorten over de stad.

Er zijn in 2020 binnen het BBO diverse projecten 
opgestart om het lerarentekort terug te dringen. 
Voorbeelden van projecten zijn modulair opleiden van 
onderwijsondersteunende medewerkers, Liever voor de klas; 
zij-instroom in Amsterdam, ‘Leraar kleurrijk beroep’, het 
servicecentrum, omgaan met langdurige tekorten, Griffel en 
Monitoring lerarentekort. Vanuit Innoord nemen we deel aan 
het merendeel van de projectgroepen.

Alle bevoegde leerkrachten in het Amsterdamse 
basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs 
krijgen een toelage. De hoogte van de toelage hangt af 
van de school waar je werkt en wordt ieder jaar opnieuw 
bepaald. Deze toelage is het resultaat van overleg tussen de 
Amsterdamse schoolbesturen, de gemeente Amsterdam en 
het ministerie van OCW. Het is bedoeld om het lerarentekort 
in Amsterdam terug te dringen, en binnen de stad eerlijker te 
verdelen.

Binnen Innoord ontvangen de leerkrachten vanaf oktober 
een maandelijks bedrag met terugwerkende kracht vanaf 1 
augustus 2020. Daarnaast is in overleg met de GMR besloten 
om 29 OOP medewerkers die structureel voor de klas staan 
éénmalig vanuit eigen middelen deze toelage toe te kennen.

Vervolgstappen: de hoogte van de toelage wordt voor 
schooljaar 21-22 opnieuw bepaald. Daarnaast hebben we 
geconstateerd dat de OOP medewerkers die structureel voor 
de klas staan, eigenlijk verborgen vacatures zijn. Er is in kaart 
gebracht welke scholen dit betreft en per school is een actie 
gevraagd om te borgen dat deze vacature voor schooljaar  
21-22 vervuld wordt door een bevoegde leerkracht.

Modulaire én flexibele maatwerktrajecten voor de 
professionalisering en het behoud van onderwijsassistenten. 
Zij kunnen zich horizontaal  of verticaal ontwikkelen tot 
leraaronder steuner of doorstromen naar de lerarenopleiding.

Onder leiding van een projectleider is in samenwerking met 
HR professionals van Innoord, Zonova, STWT en Amos 
een projectplan gemaakt en zijn acties uitgezet om de 
pilot oriëntatie module te starten in 2021. Er zijn webinars 
 georganiseerd voor geïnteres-seerde onderwijsassistenten en 
schooldirecteuren. www.ontwikkeldoorinamsterdam.nl

Vervolgstappen: De pilot oriëntatiemodule start op 4 februari 
2021 met 2 deelnemers van Innoord (40 in totaal). Er is een 
wacht-lijst van 20 geïnteresseerden voor de vervolgdata in 
september 2021.

Een zachte landing voor alle zij-instromers in Amsterdam; 
aanmelding via een centraal loket, één kwaliteitskader, een 
stedelijke begeleidingspool met coaches en een modulair 
opleidingstraject www.lievervoordeklas.nl

Het project is gebouwd rondom verschillende ontwikkel- 
en ontwerpteams. Met de input vanuit deze teams is een 
projectplan gemaakt en zijn de benodigde acties ingezet 
om per 1 augustus 2020 de eerste zij-instromers via het 
centrale loket te laten instromen. De coaches hiervoor zijn 
geworven. HR professionals van Innoord nemen deel aan vier 
 verschillende ontwikkel- en ontwerpteams. Daarnaast levert 
Innoord drie coaches voor de stedelijke begeleidingspool. 
Er zijn bij Innoord twee zij-instromers gestart volgens de 
 voorwaarden van het project. Door het gebrek aan vacatures 
zijn er niet meer zij-instromers gestart.

Vervolgstappen: het modulaire opleidingstraject voor zij-
instromers wordt in het ontwikkel- en ontwerpteam verder 
vorm gegeven om te starten in augustus 2021.

https://www.ontwikkeldoorinamsterdam.nl/
https://www.lievervoordeklas.nl/
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3.2.2 Toekomstige ontwikkelingen
Er zijn twee ontwikkelingen momenteel van invloed, die de toekomst ongewis maken 

en die mogelijk leiden tot de aanpassing van het gevoerde beleid. Enerzijds is dat de 

invloed van covid, anderzijds de ontwikkeling van het lerarentekort in Amsterdam.

Doel Resultaat

Professionalisering

Het uitbreiden van het brede aanbod van De Voorsprong, 
waarbij er meer verbinding wordt gezocht met de  strategische 
koers van Innoord. Daarnaast meer ruimte maken voor 
een aanbod op het vlak van persoonlijke ontwikkeling en 
gebruik maken van interne expertise in het aanbod van De 
 Voorsprong.

 

Er stond een mooi programma klaar voor 2020. Vanaf half 
maart zijn onder invloed van covid alle trainingen/workshops 
geannuleerd. Vanaf mei zijn de partijen weer benaderd 
om te kijken of het mogelijk was om de training/workshop 
online aan te bieden. Met wisselend succes is dat in een 
aantal gevallen gedaan. De animo voor online workshops 
was niet heel hoog bij de medewerkers. Middels posters voor 
de personeelskamers is De Voorsprong onder de aandacht 
gebracht. Daarnaast is een enquête onder medewerkers 
gehouden, waarin gevraagd is naar hun scholingswensen.

Vervolgstappen: er zijn een aantal interne medewerkers 
 benaderd voor het creëren van workshops voor De 
 Voorsprong. Er wordt een inspiratiemiddag gepland om het 
nieuwe programma voor schooljaar 21-22 te  presenteren. 
Daarnaast wordt de inspiratiemiddag gebruikt om 
 ambassadeurs voor De Voorsprong te werven die vanuit de 
scholen meer aandacht voor het aanbod vragen en ideeën 
inbrengen.

Jaarlijks biedt Innoord in samenwerking met de Hogeschool 
van Amsterdam (HvA) en de Universitaire Pabo van 
Amsterdam (UPvA) kansen en mogelijkheden aan studenten 
die opgeleid worden tot leraar basisonderwijs. Samen zorgen 
we ervoor dat studenten optimaal worden voorbereid op 
hun toekomst voor de klas. Innoord garandeert het minimaal 
benodigde aantal opleidingsplaatsen cf. het convenant 
‘Samen opleiden in Amsterdam’ (40 stagiaires en 16 LIO’ers). 
Er is goede begeleiding van de mentor en opleider in de 
school. 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.

Zij-instromers worden opgeleid cf. Het beleid van Innoord en 
de inzet van financiële middelen is inzichtelijk.

47 stagiaires en 17 LiO’ers hebben afgelopen jaar een 
leerwerkplek gehad bij Innoord. De peerreview tussen de 
verschillende deelnemende besturen heeft plaatsgevonden en 
de aanbevelingen worden meegenomen in het jaarplan 20/21.

Een zij-instromer heeft de opleiding afgerond, 16 zijn in 
opleiding. In schooljaar 20/21 ronden 10 zij-instromers de 
opleiding af. Er is een financieel overzicht opgesteld per 
collegejaar per zij-instromer, waardoor het budget inzichtelijk 
is en niet is overschreden. Daarnaast is er een kwaliteitskader 
voor het begeleiden en beoordelen van zij-instromers 
gemaakt.

Vervolgstappen: Koppeling met HR bestendigen. Verbinding 
creëren met de ankers en pijlers van Innoord en het 
schoolontwikkelmodel. Daarnaast de actiepunten uit de 
peerreview oppakken; boeien en binden van studenten en het 
versterken van de rol van de mentoren.

50 coaching/begeleidingstrajecten van leerkrachten per 
jaar. Daarnaast vier keer per jaar intervisie voor startende 
leerkrachten.

34 coachingstrajecten afgerond. Onder invloed van covid 
zijn er minder trajecten opgestart. Drie keer intervisie voor 
startende leerkrachten, een keer afgelast vanwege covid.

Vervolgstappen: de rol van de onderwijsconsulent beter 
zichtbaar maken binnen Innoord, waardoor trajecten niet 
alleen op voorspraak van de schoolleider worden opgestart, 
maar leerkrachten ook zelfstandig contact kunnen opnemen 
met de onderwijsconsulenten. Workshops binnen De 
Voorsprong organiseren over persoonlijk leiderschap om 
leerkrachten meer in hun kracht te zetten.
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3.2.3 Uitkeringen na ontslag
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 

 Participatiefonds 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.

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

van de mede-zeggenschapsraad (pMR), gekozen hoe de werkdrukgelden van de 

desbetreffende school ingezet worden. De besteding hiervan is redelijk divers te 

noemen. 

Er is veel aandacht voor waardering van alle medewerkers in de vorm van attenties 

vanuit de bestuurder. Er is bewust gekozen om het werkdrukonderzoek van het 

participatiefonds niet nu in te zetten, omdat daar te weinig ruimte voor is in de 

hoofden van de medewerkers.

De saldi van de nog te besteden werkdrukmiddelen per 31 december 2020 zijn 

als volgt:

Scholen 01-01-20 Inkomsten Uitgaven 31-12-20

 IJplein (432) 35.174 37.178 (2.436)

 Weidevogel 1.148 48.132 52.822 (3.542)

 Universum 107 37.158 39.435 (2.170)

 Buikslotermeer 1.175 56.657 57.302 530 

 Poolster 20.625 51.871 49.654 22.842 

 Vier Windstreken 1.712 72.712 71.103 3.321 

 Boven 't IJ, locatie Kampina 8.320 82.555 74.970 15.905 

 Boven 't IJ, locatie Azaleastraat 8.108 65.485 70.700 2.893 

 Vogelnest 2.299 26.895 24.294 4.900 

 Zeven Zeeën 1.166 46.721 47.402 485 

 Twiske 13.828 122.567 139.806 (3.411)

 Klimop (3.014) 33.014 27.142 2.858 

 Piramide 518 24.441 24.480 479 

 IJdoorn (5.136) 66.209 66.222 (5.149)

 Krijtmolen 1.034 46.945 45.283 2.696 

 Noordrijk 6.078 93.473 81.957 17.594 

 Overhoeks (1.448) 76.156 75.278 (570)

Totale beschikbare middelen 56.088  986.165 985.028 57.225 
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Verreweg het grootste deel van de werkdrukmiddelen zijn omgezet ten behoeve 

van extra formatieve ondersteuning op de scholen.

3.2.5 Strategisch personeelsbeleid
Innoord heeft in haar strategische koers 2019-2023 ‘Muren breken, meters maken’ 

de toekomstige ambities voor de komende jaren beschreven. Leidraad voor het te 

ontwikkelen strategische personeelsbeleid is deze koersnotitie en de strategische 

personeelsplanning. Die laatste gaat op hoofdlijnen laten zien waar de grootste 

gaten zitten wat betreft de vraag naar personeel in de toekomst (het gewenste 

personeelsbestand) en het aanbod van personeel nu (het huidige personeelsbestand, 

inclusief hun ontwikkelpotentieel, marktwaarde en de trends die bekend zijn vanuit 

het verleden wat betreft in-, door- en uitstroom). De inzichten en knelpunten die 

zichtbaar worden door de strategische personeelsplanning vormen de basis voor 

het strategisch personeelsbeleid van Innoord.

De strategische personeelsplanning is een cyclisch gesprek tussen schoolleiders en 

HR waarin zij gezamenlijk een analyse maken van het medewerkersbestand en tot 

beleidskeuzes komen. Het laat zien waar de knelpunten zitten zodat leidinggevenden 

daar tijdig, en met actieplannen over scholen heen, op kunnen anticiperen. Een 

goede borging begint bij een goed begin. Borging gedurende het proces ontstaat 

door vierwekelijkse evaluaties in te plannen om de voortgang van de actieplannen te 

monitoren. De regie hiervoor ligt bij de procesbegeleider (=manager HR & Academie). 

De procesbegeleider zorgt er ook voor dat de diverse gremia (bestuursoverleg, GMR 

en rvt) op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de actieplannen.

Onderwerpen die door de strategische personeelsplanning op de agenda van het 

strategisch HR beleid naar voren komen zijn: lange termijn formatieplan, arbeids-

marktbenadering, talentontwikkeling, loopbaanontwikkeling, duurzame inzetbaar-

heid, duurzame gesprekscyclus en betrokkenheid van medewerkers. Het doel van 

het strategisch personeelsbeleid is het duurzaam binden, boeien en behouden van 

medewerkers, want als mensen doen waar ze goed in zijn, gaat betrokkenheid over 

in bevlogenheid, wat zich vertaalt naar kwaliteit van het onderwijs.

3.3 Huisvesting & facilitair
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. Hiervoor is de samenwerking gezocht met de Federatie Openbaar On-

derwijs  Amsterdam. Het onderzoek heeft op eenduidige wijze en volgens een 

 Uitgaven 2019-2020 2020-2021 2020 

 Personeel 562.245 365.076 927.321 

 Materieel 24.169 33.538 57.707 

 Professionalisering 0 0 0 

 Overig 0 0 0 

Totaal 586.414 398.614 985.028
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vastgesteld kwaliteitskader 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 gebruik-

gemaakt 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 behorende prestatieafspraken. Op deze 

wijze is het Meer jarengebouwenplan Openbaar Onderwijs Amsterdam ontstaan. 

Uit dit plan blijkt dat er binnen het gebouwenbestand van Innoord behoorlijk wat 

huisvestingsactiviteiten te verwachten zijn.

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

om hun schoolpleinen aangepast te krijgen op basis van de Amsterdamse Impuls 

Schoolpleinen (AIS). Naast vergroening van het plein worden er aanpassingen gedaan 

in de waterhuishouding en uitdagende speeltoestellen geplaatst. Het plein van de 

Vier Windstreken is gerealiseerd. Het plan van de Zeven Zeeën vereist helaas een 

langdurig vergunningstraject en dit plein zal in 2021 gerealiseerd worden. Voor het 

plein van de IJdoornschool is in 2020 een aanvraag gedaan bij het AIS.

Huisvestingsprogramma 2020
Op basis van aanvragen via het huisvestingsprogramma 2020 zijn de volgende 

voorzieningen goedgekeurd:

• Vervangende huisvesting van De Klimop (status: bouwrijp maken locatie).

• Uitbreiding budget nieuwbouwkosten Overhoeks (status: project gereed).

• Bekostiging nieuwbouw De Piramide / Kindercampus Mokum (status: aanbesteding 

proces opgestart).

• Bekostiging vervangende nieuwbouw De Weidevogel (status: VO gereed).

• Budget vervangende huisvesting De Poolster (status: on hold, in afwachting van 

besluitvorming gemeente met betrekking tot de monumentstatus).

•  Uitbreiding Montessori Boven ‘t IJ locatie Azaleastraat (status: voorbereiding 

gestart).

• Uitbreiding Twiske en plaatsen lift (status: afgerond).

• Uitbreiding Krijtmolen (status: project afgerond).

• Aanpassingen aan brand- en inbraakinstallaties voor diverse scholen.

• Uitbreiding van onderwijsleerpakket en meubilair voor diverse scholen (status: 

gehonoreerd).

  
Samenwerking binnen de stad
Ook in 2020 is er intensief samengewerkt binnen de stad. Binnen de Federatie 

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

de samenwerking op het Onderwijshuisvestingsdossier. Zo overleggen de mede-

werkers van de verschillende besturen nu wekelijks met elkaar. Ook is het Meerjaren 

Gebouwenplan Openbaar Onderwijs Amsterdam uitgewerkt en geactualiseerd voor 

alle schoolgebouwen in Amsterdam samenwerkend in het Breed Bestuurlijk Overleg 

Amsterdam. Tussen de schoolbesturen onderling is een volgorde afgesproken waar-

langs 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.
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Overhoeks
In 2020 is IKC Overhoeks gerealiseerd en opgeleverd, de school is in december 

2020 in gebruik genomen.

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

hebben ertoe geleid dat deze scholen voor vervangende nieuwbouw in aanmer-

king komen. Aan de invulling van het programma is in 2020 gewerkt. Eind 2020 

bevonden beide projecten zich in de voorlopige ontwerpfase. 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. Voor de Poolster wordt gewacht op een collegevoordracht voor het 

afzien van de monumentale benoeming van het oude gebouw. Hierna kan de 

verdere ontwikkeling worden voortgezet.

Montessori Boven ‘t IJ locatie Kampina
In 2020 is een start gemaakt met de voorbereiding van renovatie/vernieuwbouw 

van Montessori Boven ‘t IJ locatie Kampina. Er is een architect geselecteerd en 

verder planvorming wordt ontwikkeld.

3.3.1 Toekomstige ontwikkelingen
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 2020 is, gedreven door de realisatie van nieuwbouwprojecten zoals 

Overhoeks en de nieuwe school voor Elzenhagen Zuid, verder vorm gegeven aan 

het ontwikkelen van deze visie. Zaken hierbij van belang zijn: in welk 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 realise-

ren met minimaal 17 groepen of maximaal 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 van belang is om goed onderwijs en een 

gezonde exploitatie te borgen.

Nieuwe gebieden
Ondanks covid is er geen vertraging opgetreden in het realiseren van nieuwe scholen.

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, is er een aanbesteding voor een architect uitgezet en een 

architect geselecteerd. De oplevering van deze school staat in 2022 gepland. Helaas 

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

diensten, een kabeltracé over het bouwterrein is aangelegd waardoor vertraging is 

opgetreden in de ontwerpfase. Het ontwerp is aangepast op de nieuwe situatie. Het 

definitief ontwerp is gereed en begin 2021 wordt er een aanbesteding uitgevoerd 

om te komen tot de selectie van een aannemer voor dit project.
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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 kon worden. Helaas komt de gebiedsontwikkeling later dan 

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. Inmid-

dels 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. Deze aanvraag is in 2020 gehonoreerd.

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. In 2020 is overeenstemming bereikt met de betrokken schoolbe-

sturen en gemeente dat Innoord een nieuwe school, op dit mooie kavel gelegen 

aan een groenstrook, mag realiseren. De totale planontwikkeling bestaat uit een 

PO-school een VO-school en een sportvoorziening en een aantal woningen. De 

planning richt zich op ingebruikname van de school eind 2023.

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. Deze aanvraag voor voorbereiding is ingediend bij 

de gemeente Amsterdam.

3.2.2 Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen
Bij Innoord worden de nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam opgeleverd. 

Een duurzaam schoolgebouw heeft een gezond binnenklimaat, een laag energie-

verbruik (BENG) en is opgebouwd uit makkelijk te onderhouden materialen zodat 

er lage exploitatielasten ontstaan. Innoord gaat ook gebruik maken van een nieuwe 

subsidie, maatwerkadviezen schoolgebouwen PO, van de gemeente Amsterdam. 

Met deze stimulans worden ook initiatieven zoals circulair bouwen haalbaar! Deze 

maatwerkadviezen t.b.v. duurzaamheid zijn bedoeld om maatregelen te onder-

zoeken die in de nabije toekomst verder kunnen bijdragen aan het verduurzamen 

van de bestaande voorraad scholen of aanvullende maatregelen bij nieuwbouw.

3.4 Financieel beleid
Begin 2017 hebben we geconstateerd dat de dienstverlening op het gebied van 

administratie en personeel onvoldoende was, met name op het gebied van dossier-

vorming, efficiency en management rapportages. De administratieve organisatie 

was voor het grootste deel uitbesteed aan een administratiekantoor, een interne 

financiële organisatie diende nog opgezet te worden. Risico’s vanuit het verleden 

waren niet voldoende in beeld gebracht en onderlinge afspraken waren gedateerd 

of niet aanwezig. Daarbij was er geen inzicht in en controle op formatiebudgetten 
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en werd in een te hoge mate gebruik gemaakt van externe inhuur. Ten slotte was 

de financiële managementinformatie onbetrouwbaar en te laat beschikbaar.

Een jaar later is de voorbereiding van het insourcen van de administratieve  processen 

opgestart en de invoering is uiteindelijk geëffectueerd per 1 januari 2019. Dit heeft het 

(naast de realisatie van een substantiële jaarlijkse kostenbesparing)  mogelijk  gemaakt 

dat de realisatie van het, eind 2018, opgestelde herstructureringsplan adequaat 

 gemonitord kan worden. Dit meerjarenplan is de basis onder de  herstructurering van 

de financiële huishouding. De hoofddoelstellingen in dit plan zijn het  investeren in op-

gelopen achterstand in de kwaliteit van het aangeboden onderwijs, het  verbeteren van 

het personeelsbeleid én het in vier jaar tijd komen tot een financiële  huishouding van 

Innoord die in balans is. Onder balans verstaan we hier dat Innoord een  bedrijfsvoering 

voert waarbij de jaarlijkse lasten niet hoger zijn dan de jaarlijkse baten.

Het saldo tussen baten en lasten is vanaf 2019 als volgt weer te geven:

We liggen hiermee op koers, we zijn voor het tweede jaar op rij binnen de 

 begrotingsgrenzen gebleven. Het bestuur stelt voor intern gebruik viermaandelijkse 

rapportages op waarin de behaalde (financiële) resultaten en de eindejaar prognoses 

geanalyseerd worden. Deze rapportages worden besproken met de raad van toezicht. 

De raad van toezicht heeft de jaarrekening goedgekeurd in haar vergadering op 24 

juni 2020. De jaarverslaggeving 2019 is, voorzien van een goedkeurende verklaring 

van onze accountant, door het bestuur vastgesteld op 25 juni 2020.

3.4.1 Doelen en resultaten
Innoord heeft de volgende doelen gesteld ten aanzien van het financieel beleid en 

onderstaand is weergegeven in hoeverre deze doelen bereikt zijn (groen staat voor 

‘doel behaald’, blauw vertegenwoordigt een nog lopend proces en rood geeft aan 

dat het doel niet behaald is).

 Jaar Begroting Realisatie Resultaat

2019 (933.100) (862.951) 70.149 

2020 (302.300) (251.448) 50.852 

2021 (109.600)

2022 0 

2023 0 

Doel Resultaat

Jaarplan 2019-2022

Met ingang van 2019 zijn de administratieve processen op 
het gebied van financiën en personeel opnieuw ingericht. De 
processen met betrekking tot personeelsmutaties verlopen op 
een voldoende niveau.

De mutaties welke daadwerkelijk verwerkt worden zijn 
uiteindelijk voor minstens 98% correct. Hetgeen betekent dat 
er een juiste goedkeuringsslag (4 ogen principe) aan mutaties 
gekoppeld zit en deze juist onderbouwd zijn.

Het exploitatietekort in de begroting voor 2020 is terug-
gebracht naar maximaal € 302.300.

Het reguliere exploitatietekort in de begroting 2020 bedraagt 
€ 302.300 negatief.
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Doel Resultaat

Jaarplan 2019-2022 vervolg

Er is een gesprek gevoerd door de schooldirecties over, 
en een keuze gemaakt ten aanzien van, de inzet van de 
middelen ter bestrijding van onderwijsachterstanden. Het 
Directie Overleg brengt hierover een advies uit aan de 
bestuurder.

Er is een werkgroep Solidariteit gevormd waarin een aantal 
directeuren zitting hebben. Een advies aan de bestuurder is 
nog niet uitgebracht.

Iedere schooldirectie heeft een plan van aanpak opgesteld ten 
aanzien van het realiseren van de begrotingsdoelstellingen.

Naar aanleiding van de realisatiecijfers van 2020 zal met elke 
schooldirectie die over 2020 een negatief begrotingsresultaat 
gerealiseerd heeft, een herstelplan opgesteld worden.

Jaarplan 2020-2021

De exploitatiebegroting 2021 voor Innoord wordt opgesteld 
met een maximaal negatief exploitatieresultaat conform de 
meerjarenbegroting 2019-2023.

De exploitatiebegroting 2021 is op 14 december 2020 
opgesteld met een tekort ad € 109.600.

De meerjarenbegroting wordt opgesteld met een sluitende 
reguliere exploitatiebegroting vanaf boekjaar 2021.

De meerjarenbegroting voor de jaren 2022 tot en met 2025 is 
op 14 december 2020 vastgesteld met een (jaarlijks) sluitende 
begroting.

De begrote kosten uit het jaarplan zijn opgenomen in de 
exploitatiebegroting 2021

Tijdens de begrotingsgesprekken zijn de benodigde middelen 
voor het jaarplan geïnventariseerd en zonder uitzondering 
opgenomen in de exploitatiebegroting 2021.

3.4.2 Opstellen begroting
Jaarlijks stelt het bestuur in een kaderbrief de kaders vast waarmee de meerjaren-

begroting dient te worden uitgewerkt. Het zwaartepunt ligt hierbij op het opstellen 

van de exploitatiebegroting voor het komende kalenderjaar. De kaderbrief wordt 

besproken in het directie overleg, met de gemeenschappelijke medezeggenschaps-

raad en met de raad van toezicht.

Met alle schooldirecties en budgethouders wordt hun eigen (deel)begroting  besproken. 

Vastgestelde begrotingen zijn taakstellend voor elke budgethouder.

De (gewijzigde) begroting 2020, inclusief de meerjarenbegroting 2020 tot en met 

2024), is op 6 februari 2020 goedgekeurd door de raad van toezicht, op 29 januari 

2020 heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een positief advies 

over de begroting uitgebracht. Deze begroting is door het bestuur vastgesteld op 

11 februari 2020.

De begroting 2021 (inclusief de meerjarenbegroting 2021 tot en met 2025) is op  

9 december 2020 goedgekeurd door de raad van toezicht en op 14 december 2020 

door het bestuur vastgesteld. Op 4 februari 2021 heeft de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad een positief advies bij de begroting uitgebracht.
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3.4.3 Toekomstige ontwikkelingen
Het wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs is op 26 januari 

2021 door de Tweede Kamer aangenomen. Als ook de Eerste Kamer akkoord is, 

gaat het voorstel op z’n vroegst in op 1 januari 2023.

Met het wetsvoorstel wil het kabinet de bekostiging voor scholen in het primair 

onderwijs:

• duidelijker maken. Scholen krijgen éen basisbedrag per leerling en per school.

• eenvoudiger maken. De 130 rekenregels moeten naar ongeveer 30 regels.

•  beter voorspelbaar maken. De bekostiging wordt per kalenderjaar (in plaats van 

per schooljaar) vastgesteld. In het wetsvoorstel gaat de teldatum naar 1 februari 

van het vorige kalenderjaar.

 

Met het wetsvoorstel verandert de manier van berekenen van het geld dat een 

schoolbestuur krijgt. Door deze nieuwe berekening zou Innoord op basis van de 

leerlingtelling per 1 oktober 2019 € 228.000 minder bekostiging ontvangen. Het 

effect verschilt per individuele school. Tien scholen zouden minder bekostiging 

ontvangen, zes scholen juist meer.

In het wetsvoorstel vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs gaat 

de bekostiging van de schoolbesturen van schooljaarbekostiging naar bekostiging 

per kalenderjaar. In de huidige schooljaarbekostiging krijgt een schoolbestuur in 

de eerste vijf maanden van het schooljaar (augustus t/m december) minder dan 

5/12-deel van de totale bekostiging. Hierdoor heeft elk schoolbestuur in de admi-

nistratie een vordering van 7,12% (van de totale jaarbekostiging) op het ministerie 

OCW. Bij de overgang naar kalenderjaarbekostiging vervalt deze vordering, want 

het ministerie gaat deze schuld niet inlossen. Voor het primair onderwijs gaat dit 

over een totaalbedrag van bijna 500 miljoen euro, voor Innoord gaat dit over het 

niet incasseren van bekostiging van ongeveer € 1,5 miljoen. Het wegvallen van de 

vordering op OCW heeft een zeer fors effect op de reserves van Innoord. Deze 

ontwikkeling wordt echter niet meegenomen in de nieuwe signaleringswaarde van 

OCW voor mogelijke bovenmatige reserves. Omdat de jaarlijkse (blijkbaar adminis-

tratieve) vordering met dit besluit waardeloos is geworden, zou deze vordering al 

in de jaarrekening 2020 van Innoord ten laste van het resultaat afgeboekt moeten 

kunnen worden. De thans gehanteerde verslaggevingsregels staan dit echter niet toe. 

Het eigen vermogen vertegenwoordigt hierdoor hogere waarde dan de werkelijke 

waarde en er ontstaat een vertroebeling in de beoordeling van de reservepositie.

De meeste instellingen in het primair onderwijs die gebruik maken van de voorziening 

voor groot onderhoud bouwen deze, net als Innoord, op een andere manier op dan 

de Raad voor de Jaarverslaggeving voor ogen staat. Volgens de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving (RJ) kan de hoogte van de voorziening onderhoud alleen vast-

gesteld worden door voor iedere onderhoudsinvestering afzonderlijk een voorziening 

op te bouwen, op zo’n wijze dat voor elk onderhoudscomponent een bedrag naar 

tijdsgelang wordt gereserveerd. Deze andere presentatie leidt tot verschuivingen 

in het vermogen (eigen vermogen naar voorzieningen), maar niet tot wijzigingen 

in kasstromen (de onderwijsuitgaven uit de Meerjaren Onderhoudsplanning nemen 

immers niet toe). Er verandert daarmee dus niets in de bestedingsruimte van school-

besturen. De minister van OCW gaat met de PO-Raad in gesprek over de financiële 

verslaglegging van groot onderhoud. Hij geeft schoolbesturen twee jaar extra de 
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tijd om over te stappen op de voorgeschreven methodiek. De begroting voor 2023, 

in het najaar van 2022, moet voor het eerst gebaseerd zijn op de RJ-methodiek 

voor de verwerking van groot onderhoud.

3.4.4 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.

Het treasurybeleid is dienend aan de primaire doelstelling van Innoord: het geven 

van onderwijs. Hiervan afgeleid is de doelstelling van het financieel beleid het  borgen 

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 2020 is er geen sprake geweest van beleggingen en leningen. De liquiditeits-

positie is ruim voldoende. De signaleringswaarde van de liquiditeitsfactor (vlottende 

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

per 31 december 2020 voor Innoord 1,47 (2019: 1,39). Middelen die niet op korte 

termijn nodig zijn voor de bedrijfsuitoefening worden op een direct opvraagbare 

spaar rekening bij onze huisbankier (Rabobank) geplaatst. Het rendement op het 

gemiddelde liquide saldo bedroeg in 2020 minus 0,1 % (2019: plus 0,2%).

3.4.5 Coronacrisis
Het uitbreken van het coronavirus heeft een groot effect gehad op ons aanbod van 

onderwijs. In sneltreinvaart is onderwijs op afstand ingericht. Hiervoor zijn additionele 

investeringen benodigd gebleken, met name in ICT en later na de heropening van 

de scholen in schoonmaak(middelen). In de begroting over 2021 is nog een bedrag 

ad € 85.000 opgenomen voor onvoorziene kosten als gevolg van covid. In 2020 is 

in de exploitatie in totaal € 186.000 aan extra kosten verantwoord.

De afgelopen periode heeft positieve en negatieve effecten opgeleverd. De nood-

zaak tot onderwijs op afstand leidde op veel plekken tot een innovatieve aanpak 

die ook voor de toekomst behouden kan blijven. Maar we zien ook dat het gebrek 

aan contactonderwijs de risico’s op kansenongelijkheid in het onderwijs versterkt.

Het coronavirus heeft veel invloed op het onderwijs en de druk op schoolteams is 

groot. Zo moeten scholen soms snel schakelen tussen fysiek en afstandsonderwijs 

en is de werkdruk groot, mede ook door vervangingsproblematiek.

Scholen blijven open zolang dit verantwoord kan, om scholen hierbij te onder-

steunen maakt het kabinet geld vrij om het primaire onderwijsproces doorgang te 

laten vinden tijdens de coronacrisis. In februari 2021 is het Nationaal programma 

onderwijs na Corona gepresenteerd. Dit dient de onderwijssector de kans te geven 

om met extra geld, menskracht en gezamenlijk met alle partners te doen wat nodig 

is. Er komt in totaal 5,8 miljoen euro vrij voor het primair en voortgezet onderwijs 
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voor de komende 2,5 jaar. Deze extra middelen zijn niet in de begroting van 2021 

opgenomen.

3.4.6 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:

Vanuit het herstructureringsplan is het afdrachtspercentage ter financiering van 

de bovenschoolse budgetten in 2020 verhoogd. Het afdrachtspercentage wordt 

in de kaderbrief bij de begroting opgenomen. De kaderbrief wordt besproken met 

het directieoverleg, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de raad 

van toezicht. Binnen de meerschoolse begroting worden de volgende activiteiten 

gefinancierd:

•  HR & academie

• koersnotitie en personeelsdag

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

langdurig zieken, ouderschapsverlof, knelpunten in formatie

• onderhoudscontracten en meerjaren onderhoud

• onderwijskwaliteit

• PR, contributies en juridische ondersteuning

 
3.4.7 Onderwijsachterstandenmiddelen
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.

De onderwijsachterstandsmiddelen worden voornamelijk ingezet ten behoeve van 

het creëren van kleinere klassen en aanvullende professionele ondersteuning op 

onze scholen.

Allocatie van middelen 2019 2018

Scholen 28.413.330 82,3 % 27.860.095 83,6 % 

Expertisecentrum 973.314 2,8 % 927.305 2,8 % 

Meerschools 3.353.059 9,7 % 3.170.977 9,5 % 

Stafbureau 1.795.319 5,2 % 1.356.900 4,1 % 

Totale beschikbare middelen 34.535.022 100,0 % 33.315.277 100,0 % 
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3.4.8 Risico’s & risicobeheersing
 
Intern risicobeheersingssysteem
Begin 2020 is de risicoanalyse van Innoord in samenwerking met de huisaccoun-

tant opgesteld. 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 (risico-

reserve/risicobuffer). Het risicovermogen is opgebouwd uit twee elementen: een 

risicoreserve voor kwantificeerbare risico’s en een risicoreserve voor niet kwantifi-

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

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

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

van Innoord bedraagt per 31 december 2020 € 5.335.685 en is daarmee hoger 

dan de benodigde risicoreserve. Jaarlijks wordt in samenwerking met de raad van 

toezicht de risicoanalyse geactualiseerd.

Belangrijkste risico’s en onzekerheden
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:

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 staf-
bureau worden ingezet. Daarnaast dragen scholen 6% van de loonkosten af aan een 
gezamenlijk vervangingsbudget. 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 wordt vanaf 2020 in de begroting extra geld vrijgemaakt ter bestrijding en dekking 
van kosten van ziekteverzuim. 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 opgesteld en zijn er interne richtlijnen geformuleerd.

5. Lerarentekort Het risico op onvoldoende onderwijskwaliteit als gevolg van onvoldoende gekwalifi-
ceerd personeel wordt periodiek beoordeeld. Bij een significant risico op onvoldoende 
onderwijskwaliteit wordt een ondersteuningsplan opgesteld.

6. Oplopen leerachterstanden als 
gevolg van covid

In 2021 zal de ontwikkeling van onze leerlingen en de benodigde ondersteuning in 
beeld gebracht worden. De extra bekostiging die wij ontvangen zullen voor effectieve 
interventies ingezet worden.
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In dit hoofdstuk verantwoorden we de 
financiële staat van Innoord. De eerste 
paragraaf gaat in op ontwikkelingen in 
meerjarig perspectief, de tweede paragraaf 
geeft een analyse van de staat van baten 
en lasten en de balans, en in de laatste 
paragraaf komt de financiële positie aan 
bod.

4.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

4.1.1 Leerlingen

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%. 

Aantal leerlingen 2019 2020 2021 2022 2023 

Jonger dan acht jaar 1.978 1.998 2.002 2.029 1.968 

Acht jaar en ouder 2.043 2.007 2.017 2.026 2.081 

Totaal regulier onderwijs 4.021 4.005 4.019 4.055 4.049 

Speciaal onderwijs 128 137 130 130 130 

Totaal Innoord 4.149 4.142 4.149 4.185 4.179 
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Baten 2020 Begroting verschil

 Rijksbijdragen 30.156.623 27.764.384 2.392.239 

 Overige overheidsbijdr. en subsidies 3.406.393 217.500 3.188.893 

 Overige baten 972.006 490.500 481.506 

Totaal baten 34.535.022 28.472.384 6.062.638 

Lasten    

 Personeelslasten 27.133.325 23.193.528 (3.939.797)

 Afschrijvingen 863.513 894.236 30.723 

 Huisvestingslasten 2.529.419 2.340.000 (189.419)

 Overige lasten 3.403.620 2.646.920 (756.700)

Totaal lasten 33.929.877 29.074.684 (4.855.193)

Saldo van baten en lasten 605.145 (602.300) 1.207.445 

Financiële baten en lasten (7.441) 0 (7.441)

Resultaat (voor bestemming) 597.704 (602.300) 1.200.004 

 Mutatie bestemmingsreserves (849.152) 300.000 (1.149.152)

Resultaat (na bestemming) (251.448) (302.300) 50.852 

4.1.2 Inzet personeel

Het lagere aantal begrote FTE’s wordt voornamelijk veroorzaakt door de inzet van 

vervangers. Deze zijn in de begroting niet als FTE meegenomen, maar in de vorm 

van een ERD-budget in geld gereserveerd.

De verschuiving in FTE’s van OP naar OOP in 2020 is voornamelijk terug te zien bij 

de functies leraar (OP) en leraarondersteuner (OOP).

4.2 Staat van baten & lasten en balans

4.2.1 Staat van baten & lasten 2020

Personele bezetting in FTE 2019 2020 2021 2022 2023 

Directie 19,38 19,50 19,96 20,29 20,29 

OP 260,68 247,50 237,43 240,38 245,68 

OOP 89,85 96,84 89,39 85,01 80,42 

Totaal Innoord 369,91 363,84 346,78 345,68 346,39 
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Over het boekjaar 2020 is een positief resultaat ad € 597.704 behaald. Het resultaat 

na bestemmingen bedraagt € 251.448, terwijl er een tekort van € 302.300 begroot 

was. Het afgelopen jaar is roerig geweest en werd natuurlijk voornamelijk getekend 

door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Er zijn echter meer grote 

gebeurtenissen die een groot financieel effect op het boekjaar 2020 hebben gehad. 

Deze gebeurtenissen (maar ook interne keuzes) lopen door elkaar heen en maken 

de vergelijkbaarheid van cijfers lastig.

•  In februari 2020 hebben we een extra uitkering aan al ons personeel uitbetaald, 

waarbij de bijbehorende bekostiging van OCW in december 2019 ontvangen, en 

in de jaarrekening van 2019 verantwoord, is (€ 840K).

• Vanaf maart 2020 zijn we geconfronteerd met maatregelen ter bestrijding van het 

coronavirus. Hier was in de begroting (logischerwijs) geen rekening mee gehouden. 

In principe houden we voor dit soort voorvallen onze risicobuffer aan, maar omdat 

de benodigde maatregelen in het begin van het begrotingsjaar al voorzienbaar 

werden, hebben we alle extra kosten binnen de begroting kunnen opvangen.

• Een bijeffect van de coronacrisis is dat niet alle geplande activiteiten uitgevoerd 

zijn. Er is bijvoorbeeld in 2020 minder aan scholing en leermiddelen uitgegeven. 

Aan de andere kant is er gedurende de gedwongen sluiting van onze school-

gebouwen meer onderhoud aan onze schoolgebouwen uitgevoerd dan begroot. 

We zijn ook geconfronteerd met onvoorziene uitgaven als gevolg van covid. Voor 

het grootste deel betreffen dit extra schoonmaak- en hygiënekosten, maar er 

zijn ook extra uitgaven gedaan ten behoeve van devices, noodopvang en leer- 

en hulpmiddelen.

• Vanaf augustus 2020 wordt een extra toelage uitgekeerd aan leerkrachten als 

onderdeel van het noodplan Amsterdam ter bestrijding van het lerarentekort.

• In de begroting over 2020 zijn de baten en lasten met betrekking tot project-

subsidies en ouderbijdragen niet opgenomen (€ 4,5 mln.). De uitputting van deze 

subsidies wordt separaat buiten de exploitatierekening geregistreerd, maar dient 

wel in de jaarrekening verantwoord te worden. Vanaf de begroting 2021 worden 

deze inkomsten en uitgaven nog steeds separaat geregistreerd, echter ter be-

vordering van de leesbaarheid van de cijfers wel in de begroting meegenomen.

• Per balansdatum 31 december 2020 is de (administratieve) vordering op OCW 

(ad € 1,4 mln.) ten laste van de rijksbijdragen afgeboekt. 

Uitputting formatie
In 2020 is de slagboomfunctie met betrekking tot inzet van formatie ingevoerd. 

Deze functie dient onvoorziene overschrijdingen van formatiebudgetten te voor-

komen. In 2020 is 363,84 fte (inclusief 9,79 fte ziektevervanging) ingezet, waarbij 

in de begroting met 352,32 fte rekening gehouden is. In de begroting wordt het 

vervangingsbudget echter niet in fte’s, maar in euro’s gereserveerd.

Vervangingsbudget
In 2020 is voor het eerst (door 15 van de 17 scholen) een gezamenlijk vervangings-

budget gevormd ter dekking van de kosten van (ziekte)vervangingen. Over geheel 

2020 is ten opzichte van het jaarbudget ad € 980K een positief budget resultaat 

behaald van € 73.800. 

Huisvesting
De huisvestingslasten zijn € 189.000 hoger dan begroot en € 57.000 hoger dan in 
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Onderdeel Budget resultaat Presentatie verschillen Overige verschillen

Baten    

Indexatie normatieve rijksbekostiging 539.000 539.000

Hogere groeibekostiging 199.000 199.000

Projectbaten werkdrukverlaging 
(niet in de begroting opgenomen)

1.042.000 985.000 57.000

Ophoging onderwijsachterstandmiddelen 239.000 239.000

Overige projectbaten OCW 
(niet in de begroting opgenomen)

133.000 140.000 -7.000

Hogere bekostiging nieuwkomers 84.000 84.000

Bekostiging Amsterdamse toelage  

leerkrachten
195.000 195.000

Hogere overige subsidies OCW 55.000 55.000

Lagere inkomsten samenwerkingsverband -93.000 -93.000

Projectbaten VlOA  
(niet in de begroting opgenomen)

3.154.000 3.152.000 2.000

Hogere gemeentelijke bijdragen 35.000 35.000

Inkomsten ouderbijdragen
(niet in de begroting opgenomen)

201.000 201.000

Overige baten (o.a. medegebruik, externe 
bijdragen Expertisecen-trum) 280.000 280.000

Budgetresultaat baten 6.063.000 4.478.000 1.585.000

2019. Er wordt kritisch naar het benodigd onderhoud gekeken, met name omdat 

de financiering van onderwijshuisvesting van beperkte omvang is en Innoord een 

aantal schoolgebouwen gebruikt die voor (ver)nieuwbouw in de planning staan.

Mutatie bestemmingsreserve
1. In 2020 is er € 28.882 uitgegeven ten laste van het innovatiebudget Innoord.

2. De vrijval van de bestemmingsreserve convenant 2019 ter dekking van de loon-

kosten van de éénmalige uitkering vanuit het CAO-akkoord bedraagt € 840.000.

3. De reservering in de begroting 2020 voor extra uitgaven ten behoeve van ver-

vangingen en lerarentekort is niet ingezet (€ 300.000).

4. In de jaarrekening is een vordering op het ministerie OCW opgenomen ad  

€ 1.422.273. Omdat deze vordering het eigen vermogen opblaast is dit uit de 

algemene reserve gehaald en ondergebracht in een bestemmingsreserve die in 

de jaarrekening over 2022 zal vrijvallen.

5. In 2020 is een bestemmingsreserve gevormd uit het resultaat van 2020 ad € 

265.000 ten behoeve van projecten op scholen die 2020 met een positief fi-

nancieel resultaat hebben afgesloten.

6. De toevoeging aan de private bestemmingsreserve bedraagt € 30.261.

Budgetresultaat
In onderstaande tabel is het budgetresultaat over 2020 gespecificeerd.
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Onderdeel Budget resultaat Presentatie verschillen Overige verschillen

Lasten    

Lagere loonkosten dan begroot 74.000 74.000

Aanvullend vervangingsbudget niet ingezet 300.000 300.000

Kosten éénmalige uitkering in februari 
(niet in de begroting opgenomen)

-840.000 -840.000

Projectlasten personeel 
(niet in de begroting opgenomen)

-3.605.000 -3.605.000

Lagere na- en bijscholingskosten 150.000 150.000

Lagere overige personeelslasten -18.000 -18.000

Extra onderhoud ingepland tijdens 
 sluitingsperiode van schoolgebouwen

-189.000 -189.000

Lagere uitgaven leermiddelen 167.000 167.000

Projectlasten materieel 
(niet in de begroting opgenomen)

-672.000 -672.000

Begrote onvoorziene kosten 147.000 147.000

Extra uitgaven als gevolg van covid -186.000 -186.000

Uitgaven ten laste van het innovatiebudget -28.000 -28.000

Uitgaven ouderbijdragen 
(niet in de begroting opgenomen)

-171.000 -171.000

Hogere overige lasten -16.000 -16.000

Budgetresultaat baten -4.856.000 -5.016.000  160.000

Budgetresultaat baten & lasten 1.207.000 -538.000 1.745.000

Rentelasten -7.000 -7.000

Aanvullend vervangingsbudget 
(niet vanuit bestemmingsreserve toegevoegd)

-300.000 -300.000

Administratieve vordering OCW 
(naar bestemmingsreserve)

-1.422.000 -1.422.000

Kosten éénmalige uitkering februari
(vanuit bestemmingsreserve)

840.000 840.000

Projecten Innoord
(naar bestemmingsreserve)

-265.000 -265.000

Resultaat ouderbijdragen
(naar private bestemmingsreserve)

-30.000 -30.000

Uitgaven innovatiebudget 
(vanuit bestemmingsreserve)

28.000 28.000

Budgetresultaat na bestemmingen 51.000 0 51.000
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Baten 2019 2020 2021 2022 2023 

Rijksbijdragen 29.277.194 30.156.623 30.012.800 28.792.527 30.458.000 

Overige overheidsbijdragen 3.023.892 3.406.393 3.088.000 3.118.900 3.134.500 

Overige baten 1.014.191 972.006 687.500 694.400 697.900 

Totaal baten 33.315.277 34.535.022 33.788.300 32.605.827 34.290.400 

Lasten      

Personeelslasten 27.053.946 27.133.325 26.342.200 26.161.700 26.309.000 

Afschrijvingen 803.228 863.513 914.000 923.100 932.300 

Huisvestingslasten 2.472.057 2.529.419 2.442.500 2.463.700 2.484.900 

Overige lasten 3.116.549 3.403.620 4.414.200 4.480.100 4.564.200 

Totaal lasten 33.445.780 33.929.877 34.112.900 34.028.600 34.290.400 

Saldo van baten en lasten (130.503) 605.145 (324.600) (1.422.773) 0 

Financiële baten en lasten 14.896 (7.441) (50.000) 0 0 

Exploitatieresultaat (115.607) 597.704 (374.600) (1.422.773) 0 

Vanuit bestemmingsreserve (747.344) (849.152) 265.000 1.422.773 0 

Resultaat (na bestemming) (862.951) (251.448) (109.600) 0 0 

4.2.2 Staat van baten en lasten in meerjarenperspectief
De begroting 2021 tot en met 2025 is op 14 december 2020 door het bestuur 

vastgesteld. Deze begroting vormt de basis voor het toekomstige financiële beleid. 

Ten opzichte van de vastgestelde begroting is hieronder het effect van het niet 

voldoen van de schuld van het ministerie van OCW in 2022 verwerkt.

In de afgelopen tien jaar zijn er zeven met een negatief resultaat beëindigd. Dienten-

gevolge is het eigen vermogen in die periode gedaald met € 3,0 mln. Het komende 

jaar is het laatste jaar dat een negatief resultaat begroot wordt, vanaf 2022 zal er 

geen negatief (regulier) resultaat meer begroot worden.

Het komend jaar is er € 265.000 gereserveerd ten behoeve van een viertal projecten 

die gefinancierd worden uit het positieve budgetresultaat dat behaald is in 2020.

4.2.3 Balans in meerjarenperspectief
Het balanstotaal per 31 december 2020 is ten opzichte van ultimo 2019 met  

€ 42.000 gedaald. 

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

voorzieningen zijn voldoende gevuld, en de liquiditeit is op orde.



42 Innoord jaarverslaggeving 2020 | bestuursverslag

Onder de vorderingen is ultimo 2020 een vordering op de gemeente Amsterdam 

opgenomen van € 1,7 miljoen inzake het nieuwbouwproject Overhoeks. Dit bedrag 

is overigens op 11 februari 2021 ontvangen. Een vordering met een dergelijk hoog 

saldo komt zelden voor, de vorderingen per balansdatum zullen de komende jaren 

daarom naar verwachting lager zijn. Het liquide saldo blijft ook de komende jaren 

op een voldoende niveau.

Het eigen vermogen zal de komende jaren dalen als gevolg van het begrote 

exploitatie tekort in 2021 en het verdampen van de vordering op het ministerie 

van OCW. Het eigen vermogen zal vanaf 2023 naar verwachting stabiel blijven als 

gevolg van de begrote sluitende exploitatiebegrotingen vanaf 2022. 

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 behoeve van onderhoud, jubileumgratificaties (op basis 

van CAO) en langdurig zieken. De kortlopende schulden bestaan voor het grootste 

deel uit onderhanden gesubsidieerde projecten.

4.2.4 Investeringen in meerjarenperspectief
Tijdens de begrotingsronde 2021 is de meerjaren investeringsplanning geactua-

liseerd. De voorgenomen investeringen komen voort uit de jaarplannen van de 

scholen binnen Innoord.

Balans in meerjarenperspectief 2019 2020 2021 2022 2023 

Vaste activa 4.364.227 4.281.830 4.139.200 4.241.100 4.333.800 

 Materiële activa 4.265.977 4.261.130 4.041.200 4.143.100 4.235.800 

 Financiële vaste activa 98.250 20.700 98.000 98.000 98.000 

Vlottende Active 13.658.772 13.698.918 12.627.373 10.834.800 10.807.100 

 Vorderingen 2.173.092 3.731.965 1.166.000 1.197.300 1.246.000 

 Liquide middellen 11.485.680 9.966.953 11.461.373 9.637.500 9.561.100 

Totaal Activa 18.022.999 17.980.748 16.766.573 15.075.900 15.140.900 

2019 2020 2021 2022 2023 

Eigen vermogen 6.651.020 7.248.724 6.874.173 5.451.400 5.451.400 

 algemene reserve 5.668.707 5.348.377 5.311.400 5.311.400 5.311.400 

 bestemmingsreserve publiek 840.000 1.727.773 1.422.773 0 0 

 bestemmingsreserve privaat 142.313 172.574 140.000 140.000 140.000 

Voorzieningen 1.542.980 1.409.973 1.179.000 1.193.400 1.215.800 

Kortlopende schulden 9.828.999 9.322.051 8.713.400 8.431.100 8.473.700 

Totaal passiva 18.022.999 17.980.748 16.766.573 15.075.900 15.140.900 
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4.3 Kengetallen en reservepositie
Innoord gebruikt kengetallen (behoudens het weerstandsvermogen) niet als norm 

waaraan wij moeten voldoen, maar als signaleringsgrenzen voor mogelijke risico’s. 

Grenzen die moeten bewaken dat de financiële continuïteit gewaarborgd is. Een 

wijze om te monitoren dat Innoord financieel gezond is en op korte en langere 

termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.

Volgens de inspectie van het onderwijs lijken sommige schoolbesturen grotere 

financiële reserves aan te houden dan strikt genomen voor hun voortbestaan 

 nodig is. De reservepositie van onderwijsinstellingen is in 2020 wederom onder een 

vergrootglas komen te liggen. Innoord heeft in het herstructureringsplan uit 2018 

reeds geanticipeerd op deze ontwikkeling. Vanaf 2020 is het eigen vermogen van 

Innoord niet hoger dan de signaleringswaarde.

4.3.1 Kengetallen
Innoord hanteert 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 boven onze signaleringswaarden.

Meerjaren investeringsbegroting 2019 2020 2021 2022 2023 

 Installaties 11.963 84.557 0 0 0 

 Inventaris 276.466 136.448 325.000 200.000 200.000 

 ICT 500.094 508.548 357.800 450.000 450.000 

 Leermethoden 114.047 129.113 326.400 375.000 375.000 

Totaal investeringen 902.570 858.666 1.009.200 1.025.000 1.025.000 

kengetallen 2019 2020 2021 2022 2023 

Solvabiliteit  < 0,30 0,45 0,48 0,48 0,44 0,44 

Liquiditeit  < 1,00 1,39 1,47 1,45 1,29 1,28 

Huisvestingsratio  > 0,10 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Weerstandsvermogen  < 0,15 0,20 0,21 0,20 0,17 0,16 

Rentabiliteit 3-jarig  < 0,00 (0,03) (0,02) 0,00 (0,01) (0,02)

Rentabiliteit 2-jarig  < -0,05 (0,03) 0,01 0,00 (0,03) (0,02)

Rentabiliteit 1-jarig  < -0,10 (0,00) 0,02 (0,01) (0,04) 0,00 

Reservepositie 
(x € 1.000):

 Eigen vermogen publiek 
(EV)

7.076 6.734 5.311 5.311 

 Risicobuffer Innoord min EV 3.482 3.482 3.482 3.482 

 Interne vermogenseis min EV 5.180 5.068 4.891 5.144 

 Normatief EV OCW max EV 6.244 6.364 6.376 6.390 
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Solvabiliteit 
verhouding tussen eigen vermogen, inclusief voorzieningen, gedeeld door 
totaal 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 

geacht; 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.

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 gehanteerd; 

het huidige huisvestingsratio van Innoord bevindt zich onder de signaleringswaarde.

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. De raad van 

toezicht heeft een minimale vermogenseis van 0,15 (norm) opgelegd, het weer-

standsvermogen van Innoord bevindt zich boven deze minimale waarde.

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 (begrote) negatieve resultaten tot en met 2021 (en het 

 verdampen van de vordering OCW) bevindt de driejarige rentabiliteit zich onder de 

signaleringswaarde, de één- en tweejarige rentabiliteit bevinden zich wel boven 

de signaleringswaarde.
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Normatief eigen vermogen OCW
Om een indicatie te hebben hoeveel eigen vermogen een onderwijsinstelling 

 redelijkerwijs nodig heeft voor een gezonde bedrijfsvoering, hanteert de Inspectie 

van het Onderwijs vanaf 2020 de ‘signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig 

eigen vermogen’. De signaleringswaarde gaat over het publieke deel van het eigen 

vermogen, dus het vermogen exclusief het private deel (bij Innoord het verschil 

tussen inkomsten en uitgaven met betrekking tot ouderbijdragen). Deze waarde 

bestaat uit een financierings- en een liquiditeitsbufferdeel. Het werkelijke publieke 

eigen vermogen van Innoord bevindt zich onder deze signaleringswaarde.

Interne vermogenseis
De signaleringswaarde voor het minimale weerstandsvermogen is in 2020 bepaald 

op 15% van de totale baten. Het weerstandsvermogen bevindt zich boven deze 

signaleringswaarde.

Risicobuffer Innoord
Op grond van de actuele risicoanalyse en de bijbehorende schattingen van de 

financiële gevolgen is door het bestuur de hoogte van de benodigde risicoreserve 

bepaald op minimaal € 3.482.100. Het werkelijke publieke eigen vermogen van 

Innoord bevindt zich boven deze signaleringswaarde.

4.3.2 Reservepositie
De reservepositie van Innoord is in 2019 en 2020 als gevolg van de extra investe-

ringen in het onderwijs afgenomen en is daarmee per ultimo 2020 op het gewenste 

niveau gekomen. Ook in de meerjarenbegroting blijft het eigen vermogen op een 

niveau die binnen alle intern en extern opgelegde grenzen valt.

Op basis van de risicoanalyse uitgevoerd in 2020 is een ondergrens ten aanzien van 

de reservepositie bepaald, ter dekking van (on)voorzienbare risico’s, en daar blijft 

Innoord (rekening houdend met de meerjarenbegroting) boven.

Innoord heeft een minimumeis aan het eigen vermogen gesteld ter hoogte van 

15% van de jaarlijkse baten. Wij blijven hier boven.

Het ministerie van OCW heeft in 2020 een signaleringswaarde bepaald voor mo-

gelijk bovenmatig eigen vermogen, het zogenaamde normatief eigen vermogen. 

Innoord blijft hier boven.

Innoord heeft vanaf 2022 geen tekorten op de begroting begroot. Hier is overigens, 

gezien de interne minimumeis, ook geen ruimte voor.

De ontwikkeling van het vermogen van Innoord, rekening houdend met het 

 meerjarenperspectief, is als volgt:
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(Innoord = Gecorrigeerd eigen vermogen vanuit publieke middelen, RB = risicobuffer,  
Eis = mi-nimale interne vermogenseis, OCW = normatief eigen vermogen volgens  
ministerie OCW, JR = eigen vermogen vanuit publieke middelen conform de JR).

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2019 2020 2021 2022 2023
2.000.000

Eis

OCW

Innoord RB Eis OCW JR



Bijlage 1 scholenoverzicht bij hoofdstuk 1.1

Naam school Brin Scholen op de kaart Website

IJplein 20SH LINK LINK

De Weidevogel 20XY LINK LINK

SBO Universum 20YX LINK LINK

De Buikslotermeer 20ZB LINK LINK

Dalton De Poolster 20ZD LINK LINK

De Vier Windstreken 20ZE LINK LINK

Montessori Boven ‘t IJ - Kampina 20ZR LINK LINK

Montessori Boven ‘t IJ - Azalea 20ZR LINK LINK

Het Vogelnest 20ZT LINK LINK

Dalton IKC Zeven Zeeën 20ZU LINK LINK

De Piramide 20ZX LINK LINK

Twiske 20ZV LINK LINK

De Klimop 20ZW LINK LINK

IJdoornschool 21AH LINK LINK

De Krijtmolen 21AI LINK LINK

IKC NoordRijk 28DD LINK LINK

Overhoeks 30FG LINK LINK

bijlagen
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https://www.google.nl/maps/place/Openbare+Basisschool+(OBS)+IJplein/@52.381287,4.9114713,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c609ae7ee07e01:0xf2870ea91d658823!8m2!3d52.3812725!4d4.9135726
https://www.ijpleinschool.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Openbare+Basisschool+(OBS)+De+Weidevogel/@52.2758548,4.4033569,10z/data=!4m9!1m2!2m1!1sDe+Weidevogel!3m5!1s0x47c60f250a247301:0x4cc50d017c4a64b0!8m2!3d52.3919855!4d4.9942148!15sCg1EZSBXZWlkZXZvZ2VskgEOcHJpbWFyeV9zY2hvb2w
http://www.obsdeweidevogel.nl/
https://www.google.nl/maps/place/SBO+Universum/@52.3986583,4.94371,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c608ef255dca6d:0x8825ca08ff8f6de6!8m2!3d52.3986651!4d4.9458693
http://www.sbo-universum.nl/
https://www.google.nl/maps/place/De+Buikslotermeer+-+Alles-in-1+school/@52.3963367,4.9334338,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6097924d665e5:0x6d201eee30aa1580!8m2!3d52.396124!4d4.9361647
https://www.debuikslotermeer.nl/
https://www.google.nl/maps/place/De+Poolster/@52.4140446,4.8847035,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6081999b967d7:0x68adb31a890ce24e!8m2!3d52.4140424!4d4.8869107
https://www.daltonschooldepoolster.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Openbare+Basisschool+(OBS)+De+Vier+Windstreken/@52.4108498,4.9197022,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c60866d5e1c02b:0x6c69d4b7e179d291!8m2!3d52.4108465!4d4.9218962
https://www.obsvierwindstreken.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Voorschool+Montessori+Boven+%E2%80%99t+IJ/@52.4035969,4.9379793,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47c608f212ea0bb9:0x75ee88c54de64990!2sVoorschool+Montessori+Boven+%E2%80%99t+IJ!8m2!3d52.4034087!4d4.9399621!3m4!1s0x47c608f212ea0bb9:0x75ee88c54de64990!8m2!3d52.4034087!4d4.9399621
https://montessori-boventij.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Montessori+Azalea/@52.3954046,4.9139551,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47c609297daf267b:0x7f15a6470ee7efaa!2sMontessori+Azalea!8m2!3d52.3954218!4d4.9161605!3m4!1s0x47c609297daf267b:0x7f15a6470ee7efaa!8m2!3d52.3954218!4d4.9161605
https://montessori-boventij.nl/azalea/
https://www.google.nl/maps/place/Openbare+Basisschool+(OBS)+Het+Vogelnest/@52.3867966,4.7769677,11z/data=!3m1!5s0x47c609acadf3fbc1:0x20f1c3029e0dc29f!4m9!1m2!2m1!1sHet+Vogelnest!3m5!1s0x47c609acb3d4e0c1:0x83d68fe00a63b2f!8m2!3d52.3867966!4d4.9170434!15sCg1IZXQgVm9nZWxuZXN0kgEOcHJpbWFyeV9zY2hvb2w
https://www.obshetvogelnest.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Dalton+IKC+Zeven+Zee%C3%ABn/@52.4064279,4.9140955,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6085d3d1029f9:0x3db5452b62b92be!8m2!3d52.4064125!4d4.916275
https://ikczevenzeeen.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Openbare+Basisschool+(OBS)+De+Piramide/@52.400617,4.9435583,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c608eec06741eb:0x697075d170e5ddfd!8m2!3d52.4006157!4d4.9457476
https://piramideschool.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Openbare+basisschool+Twiske/@52.4190476,4.8999441,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c608129222c7df:0xe62a89df93fe3040!8m2!3d52.4190354!4d4.9020075
https://www.obstwiske.nl/pg-32786-7-128984/pagina/obs_twiske_kadoelen_amsterdam_noord.html
https://www.google.nl/maps/place/Openbare+Basisschool+(OBS)+De+Klimop/@52.3963648,4.9180646,14z/data=!4m9!1m2!2m1!1sDe+Klimop!3m5!1s0x47c60853a8c20dd1:0xea7c96990c7d3263!8m2!3d52.3900977!4d4.9160261!15sCglEZSBLbGltb3CSAQ5wcmltYXJ5X3NjaG9vbA
https://deklimopamsterdam.nl/
https://www.google.nl/maps/place/IJdoorn-School/@52.3947613,4.9486028,17z/data=!3m2!4b1!5s0x47c608e7b88adc2b:0xc43d0d2cd95383db!4m5!3m4!1s0x47c608dde5fc89e3:0x9ab31d5cd5d9f687!8m2!3d52.394758!4d4.9507968
https://ijdoornschool.nl/
https://www.google.nl/maps/place/De+Krijtmolen/@52.4198707,4.8897505,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c608101ea8af2b:0x82c57b0a88fb2670!8m2!3d52.4198674!4d4.8919445
https://www.obsdekrijtmolen.nl/
https://www.google.nl/maps/place/IKC+NoordRijk/@52.4079647,4.9010742,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6083c43173f73:0xa661f6cd6bf20cfc!8m2!3d52.4079947!4d4.9033896
https://ikcnoordrijk.nl/
https://www.google.nl/maps/place/IKC+Overhoeks/@52.3888523,4.9018251,17z/data=!4m9!1m2!2m1!1sOverhoeks+IKC!3m5!1s0x47c60948185b2ded:0x715ff5c407dc930c!8m2!3d52.3887208!4d4.9040761!15sCg1PdmVyaG9la3MgSUtDkgEOcHJpbWFyeV9zY2hvb2w
https://ikc-overhoeks.nl/
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Bijlage 2: verslag rvt
Innoord stond in de startblokken om enthousiast en gemotiveerd de ankers te 

lichten en aan de slag te gaan met de nieuwe strategie. De schepen onder zeil, 

de koers uitgezet. Maar het lot besliste anders…..! Het jaar 2020 was het jaar dat 

corona zijn plek opeiste op vele terreinen en in alle hoeken van de samenleving. 

De ingezette koers moest worden aangepast. Een alternatieve aanpak van het les-

geven, de enige optie in deze veelomvattende crisis, is een noodzakelijke ingreep 

om de schade van de kwaliteit van het onderwijs tot een minimum te beperken. 

Leerachterstand dreigt en de toegenomen inactiviteit heeft tot gevolg dat de kans 

op ongelijkheid, zo onnavolgbaar geïllustreerd in de documentaireserie ‘Klassen’, 

aan terrein kan winnen.

De raad van toezicht is zich bewust van het feit dat juist in deze tijd haar toezicht-

houdende rol zinvol en noodzakelijk is. Na een jaar corona kan niet langer gesteld 

worden dat er sprake is van een acute crisis. De crisis is inmiddels structureel en 

het einde lijkt nog niet in zicht. De virtuele/digitale wijze van communicatie en 

de daaruit voortvloeiende besluitvorming vereist de benodigde slagkracht om de 

belangen goed te kunnen behartigen. De jaaragenda is ondanks alle beperkende 

maatregelen grotendeels via de planning verlopen. Zo zijn bijvoorbeeld de school-

bezoeken omgezet in videoconferenties met de directeuren. Chapeau voor hun 

flexibele opstelling.

De raad telt momenteel 4 leden. De voorbereidingen voor het 5e lid onderwijs en 

kwaliteit zijn in volle gang; naar verwachting wordt een en ander in het 1e kwar-

taal afgerond. De financiële positie van Innoord is door een behoedzaam beleid in 

positieve zin omgebogen ten opzichte van het jaar daarvoor. In de management-

letter van de accountant wordt bevestigd dat er belangrijke stappen zijn genomen, 

verbeteringen zijn doorgevoerd en zaken zijn afgerond. Daarbij valt onder meer 

te denken aan zaken op het niveau van planning en control, automatisering en 

risicobeheersing en de administratieve organisatie. Het doel om de continuïteit van 

de instelling, gegeven de moeilijke omstandigheden, op het gewenste niveau te 

houden in relatie tot de onderwijskwaliteit is geslaagd.

Enerzijds zijn we in een compleet nieuwe crisissituatie terecht gekomen, niemand 

weet het precies. Anderzijds en belangrijker, lijkt het alsof de aanvankelijke onze-

kerheid over het te volgen beleid geleid heeft tot het zoeken naar bevestiging in 

de positieve resultaten. Dankzij de creatieve inzet van de mensen in de organisatie 

is er toch sprake van een geslaagd jaar. Wij spreken onze waardering uit voor een 

team dat bestaat uit mensen die openstaan voor alternatieve manieren om deze 

voortdurende crisis het hoofd te bieden. De overdracht van kennis aan de leerling 

staat centraal en dit vraagt in de huidige omstandigheden heel veel aandacht. Er is 

dan ook alle begrip voor het feit dat niet alle ambities konden worden waargemaakt.

Omvang en samenstelling
De raad van toezicht kent vijf zetels. Dit overzicht toont naam, functie, zittingstermijn 

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

Amsterdam. Op 10 juli 2019 zijn de raadsleden voor hun tweede termijn benoemd. 

Eén positie voor de raad is momenteel vacant. Voor deze positie is in 2020 gewor-

ven, dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een kandidaat die zich voor de definitieve 

benoeming door de gemeenteraad van Amsterdam heeft teruggetrokken. 
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Dit, omdat hij een bestuursfunctie bij een ander bestuur voor het primair onderwijs 

in Amsterdam had aanvaard en dat strijdig is met de code goed bestuur om zowel 

een bestuursfunctie te vervullen in het Amsterdamse PO in combinatie met een 

positie bij een rvt van een bestuur in het Amsterdamse PO.

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 bespreekt de inhoudelijke rapportages, de analyse van de bestuurder en de 

acties die hieruit voortvloeien en stelt hier verdiepende vragen over. Ook worden 

mogelijke risico’s met de eventuele consequenties integraal afgewogen.

De raad heeft conform de statuten en het toezichtkader goedkeuring verleend 

aan 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 reglement 

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 

gang van zaken binnen de stichting. Dit betreft de strategie, onderwijs en kwaliteit, 

financiën en bedrijfsvoering en governance en bestuurszaken. Voor deze beleids-

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

geformuleerde uitgangspunten, welke graadmeters worden gehanteerd per periode. 

In 2020 zijn zodoende verspreid over de jaaragenda de volgende onderwerpen aan 

de orde gekomen:

Naam Functie Termijn (Neven)functies

De heer J.A. de Haas voorzitter 1/7/2015 - 1/6/2023 Oud-bestuurder Media College Amsterdam 
Commissaris Kooijman BV 
Voorzitter ondernemersvereniging ZS/OV1509

Mevrouw A.C. Kaijer lid 1/7/2015 - 1/6/2023 Adviseur facilitair en inkoop Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
Directeur 'Kaijer Management en Organisatie' BV

Mevrouw A.C.J. Hulk lid 1/7/2015 - 1/6/2022 Emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam 
Lid RvT Vrije Universiteit Amsterdam 
Lid RvT Stichting Reseau Français des Instituts d’Etudes Avancees  
(Frankrijk)

De heer F.P. Martin lid 1/7/2015 - 1/6/2022 CEO Stichting De Driehoek
Lid bestuur Stichting Urban Resort
Voorzitter bestuur Stichting Buurt-centra Amsterdam
Penningmeester Stichting Landtong Nieuwe Meer

vacature profiel  
onderwijs en kwaliteit

lid 1/7/2015 - 1/6/2022
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• het jaarverslag en de jaarrekening;

• de begroting- en de meerjarenbegroting;

• de managementletter van de accountant;

• de onderwijsopbrengsten;

• de analyse van de leerlingaantallen;

• het bestuursformatieplan;

• huisvesting van scholen;

• het lerarentekort;

• het medewerkersonderzoek van zowel scholen, als stafbureau en expertisecentrum;

• de voortgang van het strategisch beleidsplan.

 

De raad is in 2020 vier maal bijeengekomen voor een reguliere vergadering. Daar-

naast heeft de raad in januari een bijeenkomst belegd waarbij gesproken is met 

een afvaardiging van de directeuren van Innoord die in schooljaar 2019-2020 zijn 

gestart. Ook heeft op dat moment een afvaardiging van het stafbureau van Innoord 

haar koersposter gepresenteerd. 

Voorts heeft de raad in mei een bijeenkomst zonder de bestuurder belegd om te 

spreken over thema’s vanuit de commissie financiën en bedrijfsvoering en gover-

nance en bestuurszaken.

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: mevrouw Hulk (plaatsvervangend voorzitter) De heer 

Martin (a.i. lid).

 

Vanuit de commissies wordt zowel schriftelijk als mondeling verslag gedaan tijdens 

de raadsvergadering.

Strategie en Beleid
Tijdens de vergaderingen van de raad in 2020 heeft de bestuurder de raad over de 

voortgang van het jaarplan geïnformeerd, dit betreft zowel het jaarplan van 2019/2020 

alsmede die van 2020/2021. Dit geschiedt aan de hand van voortgangsrapportages. 

Tevens wordt de raad jaarlijks meegenomen in een strategische doorkijk van de 

aanpak huisvesting van alle basisscholen in Amsterdam en die van Innoord in het 

bijzonder door middel van een presentatie van de adviseur Huisvesting.

Aangezien de scholen van Innoord stevig worden getroffen door het huidige le-

rarentekort, is de stichting onderdeel van de aanpak Noodplan lerarentekort. De 

bestuurder van de stichting heeft een leidende rol in deze aanpak en informeert 

de raad periodiek hierover.

Zelfevaluatie raad van toezicht
In 2019 is de zelfevaluatie van de raad van toezicht uitvoerig en intensief (met on-

dersteuning van een externe adviseur en een additioneel studiemoment governance 

voor de hele raad) ter hand genomen wat uiteindelijk geresulteerd heeft in een 
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aangepast toezichts- en toetsingskader dat nader is uitgewerkt in de commissie 

governance en bestuurszaken. Dit gegeven en het feit dat Raad momenteel niet 

volledig is, heeft gemaakt dat de Raad ervoor heeft gekozen om in 2020 geen 

zelfevaluatie te laten plaatsvinden en dit in 2021 weer op te pakken.

Governance en Bestuurszaken
In 2020 heeft de commissie zich met name gericht op het voorbereiden van de 

werving van een nieuw lid rvt met profiel Onderwijs en Kwaliteit. In het voorjaar 

is het toezicht- en toetsingskader vastgesteld, hier is in november nog nader over 

gesproken wat tot een bijstelling heeft geleid die nog door de raad vastgesteld dient 

te worden in 2021. Verder heeft een oriëntatie op het stakeholdersbeleid plaats-

gevonden. Tenslotte is het overzichtsdocument stand governance doorgenomen, 

een jaarlijkse verplichting binnen deze commissie. Vanuit haar toezichtrol heeft 

de commissie tevens geconstateerd dat de stichting de code goed bestuur in het 

primair onderwijs hanteert en dat hier niet vanaf geweken is.

Financiën en Bedrijfsvoering
De commissie heeft in 2020 de raad geadviseerd betreffende de jaarrekening 

van 2019, alsmede de begroting van 2020. Tevens is gesproken over de vier- en 

 achtmaandsrapportage, deze zijn voorts ter toezicht gedeeld met de raad. Naast 

deze vaste onderdelen voortvloeiend uit de jaarlijkse plannings- en controlcyclus 

heeft de commissie de raad geadviseerd ten aanzien van de volgende thema’s:

• signaleringswaarde reserve bij onderwijsinstellingen;

• het mogelijk bovenmatig vermogen van de stichting;

• et treasurystatuut van de stichting, dit is in 2020 ten opzichte van 2017 aangepast;

• de risicoanalyse van de accountant; deze is geactualiseerd ten opzichte van de 

vorige uit 2016;

• het weerstandsvermogen van de stichting, evenals het kengetal van liquiditeit.

 

Er vindt ieder jaar een eindevaluatie plaats met de externe accountant waarbij de 

bevindingen naar aanleiding van de controle door de accountant op de rechtmatige 

verwerving en besteding van middelen door het bestuur besproken worden. De 

accountant heeft met betrekking tot 2020 een goedkeurende verklaring afgegeven 

inzake de rechtmatigheid van bestedingen.

De rvt houdt tevens toezicht op de doelmatige besteding van financiële middelen, 

dit gebeurt op de navolgende wijzen:

• De rvt heeft rechtstreekse communicatie met het bestuur inzake de strategie /

beleid en een efficiënte inzet van middelen.

• Het bestuur legt op basis van de goedgekeurde strategie het jaarplan, de begro-

ting, de meerjarenraming en projectplannen aan de rvt voor.

• De rvt monitort via exploitatieoverzichten, audits en voortgangsrapportages (incl. 

de analyses van de bestuurder) de voortgang van het beleid en de inzet van 

middelen en de behaalde resultaten.

Samenwerking externe accountant
In 2019 heeft de raad een nieuwe accountant benoemd. Aangezien de samenwerking 

door zowel bestuurder als de raad als positief wordt ervaren, is deze samenwerking 

in 2020 voortgezet.
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Onderwijs en Kwaliteit
De commissie is door de bestuurder geïnformeerd over de voortgang implementatie 

van het model voor de schoolontwikkeling. Tevens is de rapportage ‘staat van het 

Amsterdamse Onderwijs’ en het noodplan lerarentekort besproken, waarbij ook de 

monitoring van dit noodplan lerarentekort aan de orde is geweest. 

Voorts is aandacht besteed aan de plannen voor de reparatie van onderwijsach-

terstanden, het inrichten van de zomerschool en de evaluatie hiervan. Bovendien 

heeft de commissie het thema en de vorm van de periodieke schoolbezoeken 

voorbereid en deze schoolbezoeken nabesproken en tenslotte is de voortgang van 

het Expertisecentrum Innoord aan de orde geweest en is ervoor gekozen om hen 

de presentatie voor de studiemiddag te laten verzorgen.

Schoolbezoeken
In 2020 hebben de schoolbezoeken in oorspronkelijke vorm geen doorgang gevonden 

door covid. Door de uitgevaardigde maatregelen was het voor de raad niet mogelijk 

fysiek op bezoek te gaan op scholen van Innoord. Wel is in schooljaar 2020-2021 

gestart met schoolbezoeken door middel van Google-meet. Het eerste schoolbezoek 

in die vorm heeft in december plaatsgevonden. Onderwerp van gesprek tijdens dit 

digitale schoolbezoek was onder andere het effect van covid op dagelijkse praktijk. 

Daarnaast is aan de hand van de school specifieke koersposter ook gesproken over 

hoe de school de koers van de stichting uitdraagt. Ook de staat van het onderwijs 

op de desbetreffende school kwam aan bod.

Overleg met de GMR
In 2020 heeft door de wijzigingen in de samenstelling van de GMR het overleg niet 

plaatsgevonden. Dit wordt in het voorjaar van 2021 opgepakt.

Overleg met de wethouder
Ook voerde de raad in 2020 het jaarlijkse gesprek met de wethouder. Twee leden van 

de raad werden hiertoe afgevaardigd. Zij kregen ondersteuning van de bestuurder, 

controller en bestuurssecretaris. Onderwerp van gesprek was de stand van zaken 

bij Innoord, het lerarentekort, 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 bestuurder 

gesproken over haar ontwikkeling. Door te spreken met een aantal schoolleiders en 

stafmedewerkers is input voor de gesprekken met de bestuurder verkregen Tevens 

is de bestuurder gevraagd om een professionalisseringsagenda op te stellen. Aan 

de hand daarvan zijn afspraken gemaakt rondom scholing, ontwikkeling en colle-

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

plan van inzet. Deze tijdsbesteding is indicatief, in de praktijk is gebleken dat de 

inzet soms het aantal beoogde uren overstijgt.

Deskundigheidsbevordering raad van toezicht
De verschillende raadsleden hebben diverse cursussen van de VTOI gevolgd.

Vooruitblik
Een alternatieve aanpak van opereren in deze crisis zal ook in het jaar dat voor ons 

ligt noodzakelijk zijn. Daarom is het moeilijk om een prognose te geven over de te 

behalen resultaten. We hopen vanuit een breder perspectief te kunnen opereren, 

waarin de samenleving niet meer lijdt onder nevenschade en het anker gelicht kan 

worden om flexibel de uitgezette koers te volgen. Onderwijskwaliteit en innovatie, 

maatwerk, samenwerking, diversiteit en kansenongelijkheid blijven hoog op de 

agenda staan. De verkenning van groei en krimp wordt onverminderd voortgezet. 

De kernwaarden van Innoord zijn de vlag waaronder we varen.

Besluitenlijst 2020
De raad van toezicht heeft in 2020 besloten:

• de gewijzigde begroting 2020 goed te keuren;

• de categorie-indeling WNT 2019 en 2020 goed te keuren;

• het weerstandsvermogen van de stichting op 15% en het kengetal voor liquiditeit 

op 1 % vast te stellen;

• de reiskostenvergoeding voor zowel bestuurders als leden van de raad van  toezicht 

met ingang van 1 september 2020 te wijzigen naar van 0,40 naar 0,29 eurocent 

per kilometer;

• het bestuursverslag van 2019 inclusief jaarrekening 2019 goed te keuren;

• de begroting 2021-2025 goed te keuren.

Taak uren op jaarbasis beloning

Voorzitter 167 € 10.500,-

Lid 110 € 7.000,-
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Bijlage 3: verslag GMR

Bijeenkomsten
In het jaar 2020 is de GMR 8 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. Bijna 

alle GMR-bijeenkomsten waren online via Google Meet. De bijeenkomsten werden 

opgenomen voor intern gebruik (verslaglegging).

(Extern) voorzitterschap
De GMR heeft het hele jaar gefunctioneerd met Bas Moll als externe voorzitter via 

de Vereni-ging Openbaar Onderwijs (VOO). In december 2020 hebben we afscheid 

genomen van Bas, onder grote dank. Lida Beumer en Gerjanne Meedendorp hebben 

zich beschikbaar gesteld als nieuwe voorzitters. 

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

ning, het bestuursformatieplan en de vakantieregeling. In 2020 heeft de GMR met 

al deze zaken ingestemd dan wel positief geadviseerd. 

Bijzondere onderwerpen
In 2020 is veel gesproken over het Noodplan Lerarentekort en de gevolgen van de 

Corona-pandemie voor Innoord.

Ontwikkeling GMR
In 2020 is gekozen voor een andere, meer effectieve, samenstelling van de 

GMR, namelijk een vertegenwoordiging van 6 personeelsleden en 6 ouders. Zij 

vertegen woordigen samen alle per-soneelsleden en alle ouders. Daarnaast zijn het 

 Huishoudelijk Reglement en het GMR-reglement vernieuwd en opnieuw vastgesteld.

Doelstellingen voor 2021

• Goede communicatielijnen naar de MR-en van alle scholen.

• Pro-actiever zijn in het invullen van de agenda.

• Meer ouders in de GMR.

• Goede, actuele website

 

De in november en december 2019 geformuleerde missie luidt, is bij dit alles onze 

leidraad:

De GMR pakt de uitdaging op 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 onderwijs binnen 

stichting Innoord, het onderwijs van Am-sterdam Noord en hoe zich dat vertaalt 

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

 



jaarrekening

jaarverslaggeving



Grondslagen
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6.1 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.

6.2 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.

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).
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6.3 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.

Bestemmingsreserve administratieve vordering OCW
In de huidige schooljaarbekostiging krijgt een schoolbestuur in de eerste vijf maanden 

van het schooljaar (augustus t/m december) minder dan 5/12-deel van de totale 

bekostiging. Hierdoor heeft elk schoolbestuur in de administratie een vordering 

van 7,12% (van de totale jaarbekostiging) op het ministerie OCW. Bij de overgang 

naar kalenderjaarbekostiging vervalt deze vordering, want het ministerie gaat deze 

schuld niet inlossen. De vordering die volgens de verslaggevingsregels opgeno-

men dient te worden en in 2022 niet ingelost gaat worden is opgenomen in deze 

bestemmings reserve. 

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 innovatiefonds Innoord
Er is een innovatiefonds gevormd van waaruit initiatieven voor klassen en/of scholen 
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kunnen worden gefinancierd om de vernieuwingskracht van individuen, groepen 

en scholen te versterken.

Bestemmingsreserve projecten Innoord
In de begroting zijn projectbudgetten opgenomen, die gefinancierd zijn vanuit een 

exploitatieoverschot (van de betreffende kostenplaats) in het voorafgaande ka-

lenderjaar.

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 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 uitkeringskosten
De voorziening uitkeringskosten is gevormd om de kosten van uitkeringen van ge-

wezen personen die niet door het Participatiefonds worden vergoed, en nog niet 

zijn verrekend, te dekken. 

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 
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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 2020 wordt van deze componentenbere-

kening afgezien.

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.

6.4 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 

 balansdatum.

 



60 Innoord jaarverslaggeving 2020 | bestuursverslag

Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen die 

verstrekt zijn door gemeente, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige 

overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking 

hebben.

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt 

zijn door het Ministerie van OCW, gemeenten, 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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6.5 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 leas-

etermijnen is opgenomen onder de operationele activiteiten.



Balans na 
resultaatbestemming

Vaste activa in € 2020 2019

Materiële activa 4.261.130 4.265.977 

Financiële vaste activa 20.700 98.250 

4.281.830 4.364.227 

Vlottende activa

Vorderingen 3.731.965 2.173.092 

Liquide middellen 9.966.953 11.485.680 

13.698.918 13.658.772 

Totaal Activa 17.980.748 18.022.999 

Passiva

Eigen vermogen 7.248.724 6.651.020 

Voorzieningen 1.409.973 1.542.980 

Kortlopende schulden 9.322.051 9.828.999 

Totaal Activa 17.980.748 18.022.999 
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Staat van baten 
en lasten

Baten 2020 Begroting 2019

 Rijksbijdragen 30.156.623 27.764.384 29.277.194 

 Overige overheidsbijdr. en subsidies 3.406.393 217.500 3.023.892 

 Overige baten 972.006 490.500 1.014.191 

Totaal baten 34.535.022 28.472.384 33.315.277 

Lasten    

 Personeelslasten 27.133.325 23.193.528 27.053.946 

 Afschrijvingen 863.513 894.236 803.228 

 Huisvestingslasten 2.529.419 2.340.000 2.472.057 

 Overige lasten 3.403.620 2.646.920 3.116.549 

Totaal lasten 33.929.877 29.074.684 33.445.780 

Saldo van baten en lasten 605.145 (602.300) (130.503)

Financiële baten en lasten (7.441) 0 14.896 

Resultaat (voor bestemming) 597.704 (602.300) (115.607)

 Resultaatbestemmingen (849.152) 300.000 (747.344)

Resultaat (na bestemming) (251.448) (302.300) (862.951)
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Kasstroomoverzicht

2020 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 605.145 (130.503)

Aanpassingen voor:

afschrijvingen 863.513 803.228 

mutaties voorzieningen (133.007) (64.352)

730.506 738.876 

Veranderingen in vlottende middelen:

vorderingen (1.558.873) (385.739)

schulden (506.948) 4.011.816 

(2.065.821) 3.626.077 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties (730.170) 4.234.450 

Ontvangen interest 0 14.896 

Betaalde interest (7.441) 0 

(7.441) 14.896 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten (737.611) 4.249.346 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa (858.666) (902.570)

Desinvesteringen in materiële vaste activa 0 8 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten (858.666) (902.562)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie financiële vaste activa 77.550 (98.250)

Aflossing langlopende schulden 0 0 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 77.550 (98.250)

Mutaties liquide middelen (1.518.727) 3.248.534 

Beginstand liquide middelen 11.485.680 8.237.146 

Eindstand liquide middelen 9.966.953 11.485.680 

Mutaties liquide middelen (1.518.727) 3.248.534 
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Toelichting bij de balans 
na resultaatbestemming

Installaties Inventaris ICT Leermiddelen Totaal 

Stand per 1 januari

Aanschafwaarde 245.620 4.029.184 2.492.080 1.731.831 8.498.715 

Cumulatieve afschrijving (75.451) (1.692.093) (1.411.841) (1.053.353) (4.232.738)

Boekwaarde 170.169 2.337.091 1.080.239 678.478 4.265.977 

Boekjaar

Investeringen 84.557 136.448 508.548 129.113 858.666 

Desinvestering AW 0 0 0 0 0 

Herrubricering AW 117.491 (4.866) (114.110) 1.485 0 

Volledig afgeschr activa AW (3.220) (246.872) (539.573) (394.686) (1.184.351)

Afschrijvingen (36.206) (235.720) (433.471) (158.116) (863.513)

Desinvestering CA 0 0 0 0 0 

Herrubricering CA 13.574 0 (13.573) (1) 0 

Volledig afgeschr activa CA 3.220 246.872 539.573 394.686 1.184.351 

Mutaties 179.416 (104.138) (52.606) (27.519) (4.847)

Stand per 31 december

Aanschafwaarde 444.448 3.913.894 2.346.945 1.467.743 8.173.030 

Cumulatieve afschrijving (94.863) (1.680.941) (1.319.312) (816.784) (3.911.900)

Boekwaarde materiële vaste activa 349.585 2.232.953 1.027.633 650.959 4.261.130 

Installaties 3,3% - 10,0% 

Inventaris & apparatuur 3,3% - 25,0% 

Leermiddelen 6,7% - 12,5% 

10.1 Materiële vaste activa

Duurzame goederen worden geactiveerd bij een aanschafwaarde boven de € 500. 

Innoord hanteert onderstaande afschrijvingstermijnen.
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10.2 Financiële vaste activa

10.3 Vorderingen

2020 2019

Betaalde borg 20.700 98.250 

Financiële vaste activa 20.700 98.250 

2020 2019 

Debiteuren 120.495 94.039 

Ministerie OCW 1.436.918 1.380.803 

Overige vorderingen 152.870 119.346 

Overlopende activa 2.021.682 578.904 

Vorderingen 3.731.965 2.173.092 

2020 2019 

Toelichting overige vorderingen 1.679.055 1.815.113 

Gemeente Amsterdam 108.800 0 

Personeel 4.083 3.865 

Overig 39.987 115.481 

Totaal overige vorderingen 152.870 119.346 

Toelichting 1.679.055 1.815.113 

Vooruitbetaalde kosten subsidies 
gemeente Amsterdam

1.750.780 255.488 

Vooruitbetaalde kosten 270.902 323.416 

Totaal overlopende activa 2.021.682 578.904 
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De toename van de liquide middelen wordt nader geduid in het kasstroomoverzicht. 

2020 2019 

Toelichting tegoeden op bankrekeningen1.679.055 1.815.113 

 Barclays bank 0 120.032 

 Rabobank 9.668.479 11.280.174 

 Railsbank 192.921 0 

 Triodos bank 105.553 85.474 

Totaal tegoeden op 
bankrekeningen 9.966.953 11.485.680 
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10.4 Liquide middelen

2020 2019 

Tegoeden op bankrekeningen 9.966.953 11.485.680 

Gelden onderweg 0 0 

Liquide middelen 9.966.953 11.485.680 



10.5 Eigen vermogen

10.6 Voorzieningen

Stand per 
1 jan 2020

Resultaat 
2020

Overige 
mutaties 2020

Stand per 
31 dec 2020 

Algemene reserve (publiek) 5.668.707 (251.448) (68.882) 5.348.377 

Bestemmingsreserve (publiek) 840.000 818.891 68.882 1.727.773 

Bestemmingsreserve (privaat) 142.313 30.261 0 172.574 

Eigen vermogen 6.651.020 597.704 0 7.248.724 

Toelichting

Algemene reserve 5.359.707 (225.406) 214.076 5.348.377 

Algemene reserve scholen 309.000 (26.042) (282.958) 0 

Bestemmingsreserve (publiek) 5.668.707 (251.448) (68.882) 5.348.377 

Toelichting

Administratieve vordering OCW 0 1.422.773 0 1.422.773 

Convenant 2019 840.000 (840.000) 0 0 

Innovatiefonds Innoord 0 (28.882) 68.882 40.000 

Projecten Innoord 0 265.000 0 265.000 

Bestemmingsreserve (publiek) 840.000 818.891 68.882 1.727.773 

Toelichting

 Ouderbijdragen 142.313 30.261 0 172.574 

Bestemmingsreserve (privaat) 142.313 30.261 0 172.574 

Jubilea Uitkeringskosten Langdurig zieken Groot onderhoud Totaal 

Stand per 1 januari 223.304 462.100 214.300 643.276 1.542.980 

Dotaties 52.495 0 142.200 335.000 529.695 

Onttrekkingen (26.599) (191.576) (214.300) (216.203) (648.678)

Vrijval 0 (14.024) 0 0 (14.024)

Stand per 31 december 249.200 256.500 142.200 762.073 1.409.973 

Jubilea Uitkeringskosten Langdurig zieken Groot onderhoud Totaal 

 Uitsplitsing

Kortlopend (< 1 jaar) 12.777 256.500 142.200 286.639 698.116 

Middellang (1-5 jaar) 77.568 0 0 475.434 553.002 

Langlopend (> 5 jaar) 158.855 0 0 0 158.855 

249.200 256.500 142.200 762.073 1.409.973 
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10.7 Kortlopende schulden

2020 2019

Crediteuren 1.587.269 1.821.222 

Ministerie OCW 7.040 0 

Belastingen en premies sociale  
verzekeringen

1.109.763 945.408 

Schulden ter zake van pensioenen 327.664 316.857 

Overige kortlopende schulden 66.913 57.877 

Overlopende passiva 6.223.402 6.687.635 

Kortlopende schulden 9.322.051 9.828.999 

2020 2019

Toelichting 1.679.055 1.815.113 

Participatiefonds 62.698 55.035 

Vervangingsfonds 4.215 2.842 

Overige kortlopende schulden 66.913 57.877 

Toelichting overlopende passiva 1.679.055 1.815.113 

Nog te betalen kosten 152.191 153.009 

Reservering vakantiegeld & -dagen 858.516 781.615 

Vooruitontvangen termijnen subsidies 
OCW

304.438 303.658 

Vooruitontvangen termijnen subsidies 
gemeente Amsterdam

4.473.026 5.370.589 

Vooruitontvangen termijnen subsidies 
overige

435.231 78.764 

Totaal overlopende activa 6.223.402 6.687.635 

De kortlopende schuld aan het Ministerie OCW betreft het niet bestede deel van 

een subsidie zij-instroom.

De vooruitontvangen subsidies OCW en gemeente betreffen gelden die in 2020 

ontvangen zijn ten behoeve van projecten die na 31 december 2020 afgerond worden.
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Verantwoording subsidies

Omschrijving Kenmerk toewijzing Datum Bedrag Ontvangen Prestatie

 Doorstroomprogr po-vo DPOVO19131  07-10-2019 33.000 33.000 Nee 

 Doorstroomprogr po-vo DPOVO20061  02-10-2020 124.000 62.000 Nee 

 Inhaal- en ondersteuningspr IOP-42553-PO  02-07-2020 13.500 13.500 Nee 

 Inhaal- en ondersteuningspr IOP2-42553-PO  16-10-2020 382.500 382.500 Nee 

 Lerarenbeurs 860022857  28-08-2018 4.837 4.837 Nee 

 Lerarenbeurs 861524278  28-08-2018 12.093 12.093 Ja 

 Lerarenbeurs 867828924  28-08-2018 6.046 6.046 Ja 

 Lerarenbeurs 859120943  28-08-2018 9.674 9.674 Ja 

 Lerarenbeurs 859822547  28-08-2018 6.046 6.046 Ja 

 Lerarenbeurs 959330848  13-08-2019 7.256 7.256 Ja 

 Lerarenbeurs 964935204  13-08-2019 7.256 7.256 Ja 

 Lerarenbeurs 961332711  13-08-2019 2.419 2.419 Ja 

 Lerarenbeurs 965535501  13-08-2019 4.837 4.837 Ja 

 Lerarenbeurs 959230593  13-08-2019 9.674 9.674 Ja 

 Lerarenbeurs 961833015  13-08-2019 11.337 11.337 Ja 

 Lerarenbeurs 964835165  19-09-2019 7.256 7.256 Ja 

 Lerarenbeurs 107162  28-08-2020 7.256 7.256 Nee 

 Lerarenbeurs 108148  28-08-2020 7.256 7.256 Nee 

 Lerarenbeurs 108899  28-08-2020 9.674 9.674 Nee 

 Lerarenbeurs 107070  28-08-2020 9.674 9.674 Nee 

 Lerarenbeurs 105546  28-08-2020 6.046 6.046 Nee 

 Lerarenbeurs 106240  28-08-2020 12.093 12.093 Nee 

 Lerarenbeurs 106997  28-08-2020 2.419 2.419 Nee 

 Zij-instroom 9 095 39992  05-04-2019 20.000 20.000 Ja 

 Zij-instroom 9 095 39993  05-04-2019 20.000 20.000 Ja 

 Zij-instroom 9 095 39994  05-04-2019 20.000 20.000 Ja 

 Zij-instroom 9 128 39990  08-05-2019 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 9 128 39992  08-05-2019 20.000 20.000 Nee 
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Omschrijving Kenmerk toewijzing Datum Bedrag Ontvangen Prestatie

 Zij-instroom 9 133 39994  13-05-2019 20.000 20.000 Ja 

 Zij-instroom 9 140 39998  20-05-2019 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 9 154 39994  03-06-2019 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 9 154 39995  03-06-2019 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 9 154 39999  03-06-2019 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 9 178 39988  27-06-2019 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 9 178 39989  27-06-2019 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 9 178 39990  27-06-2019 20.000 20.000 Ja 

 Zij-instroom 9 178 39991  27-06-2019 20.000 20.000 Ja 

 Zij-instroom 9 304 39991  20-02-2020 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 0 008 39998  20-03-2020 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 0 188 39996  20-11-2020 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 0 239 39997  20-11-2020 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 9 178 39989  27-06-2019 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 9 178 39990  27-06-2019 20.000 20.000 Ja 

 Zij-instroom 9 178 39991  27-06-2019 20.000 20.000 Ja 

 Zij-instroom 9 304 39991  20-02-2020 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 0 008 39998  20-03-2020 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 0 188 39996  20-11-2020 20.000 20.000 Nee 

 Zij-instroom 0 239 39997  20-11-2020 20.000 20.000 Nee 

11.2 Subsidies met verrekeningsclausule, aflopend
In 2020 is er geen sprake geweest van aflopende subsidies met een verrekenings-

clausule.

11.3 Subsidies met verrekeningsclausule, doorlopend
In 2020 is er geen sprake geweest van doorlopende subsidies met een verreke-

ningsclausule.



Niet uit de balans 
blijkende rechten en 

verplichtingen

12.1 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 die 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 aan Kronenberg 

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  Benelux 

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 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.

Per 7 september 2020 is een overeenkomst aangegaan met De Vrije Energie 

Producent BV ten aanzien van levering van electra en gas voor een periode van 

vijf jaar, tot en met 31 december 2025. De contractwaarde bedraagt (op basis van 

verbruik, naar verwachting) € 450.000 per jaar.

12.2 Pensioenvoorziening
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkings-

graad van het pensioenfonds dit toelaat. (De dekkingsgraad is het vermogen van 

het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen.)

Naar de stand van ultimo 2020 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 93,2% 

(2019: 97,8%). De beleidsdekkingsgraad eindigde in 2019 op 87,6% (2019: 95,8%). 

Dit is de gemiddelde 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.

12.3 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.

12.4 Administratieve vordering op het  
Ministerie OCW
In het wetsvoorstel vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs 

gaat de bekostiging van de schoolbesturen per 1 januari 2023 van schooljaarbe-

kostiging naar bekostiging per kalenderjaar. In de huidige schooljaarbekostiging 

krijgt een schoolbestuur in de eerste vijf maanden van het schooljaar (augustus 

t/m december) minder dan 5/12-deel van de totale bekostiging. Hierdoor heeft elk 

schoolbestuur in de administratie een vordering van 7,12% (van de totale jaarbe-

kostiging) op het ministerie OCW. Door de overgang naar kalenderjaarbekostiging 

vervalt deze vordering, want het ministerie gaat deze schuld niet inlossen. In 2006 

heeft een gelijke bekostigingswijziging in het voortgezet onderwijs plaatsgevonden 

en hier bleek eigenlijk al dat deze vordering slechts een administratieve vordering 

is. Een vordering op het ministerie van OCW kan slechts worden geëffectueerd 

indien een school op een ander moment dan 1 augustus wordt opgeheven, zon-

der dat er sprake is van een samenvoeging (fusie). In de praktijk komt dit in zeer 

uitzonderlijke gevallen voor. Dit houdt enerzijds verband met het feit dat sluiting 

van een school op een andere datum dan 1 augustus zeer onwenselijke gevolgen 
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heeft voor de leerlingen. Anderzijds komen opheffingen van scholen zelden voor 

omdat (ook vanuit bekostigingstechnische overwegingen) in verreweg de meeste 

gevallen, wordt gekozen voor samenvoeging (fusie) van scholen. De mogelijkheid 

om in het voortgezet onderwijs een vordering op te nemen vervalt, overigens zelfs, 

per 1 januari 2023. De administratieve vordering van Innoord op het ministerie OCW 

(als gevolg van het betaalritmeverschil) bedraagt per 31 december 2020 € 1.422.773.
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Gebeurtenissen 
na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum gebleken die nadere informatie geven 

over de feitelijke situatie per balansdatum.
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Toelichting bij de staat
van baten en lasten

14.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

14.1 Rijksbijdragen

14.3 Overige baten

2020 Begroting 2019

Rijksbijdrage OCW 24.302.266 22.522.268 24.461.392 

Overige subsidies OCW 4.442.722 3.737.116 3.431.835 

Ontvangen doorbetaling Rijksbijdrage SWV 1.411.635 1.505.000 1.383.967 

Rijksbijdragen 30.156.623 27.764.384 29.277.194 

2020 Begroting 2019

Bijdragen en subsidies Gemeente Amsterdam 3.406.393 217.500 3.023.892 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.406.393 217.500 3.023.892 

2020 Begroting 2019

Verhuur 283.547 180.000 193.890 

Detacheringen 305.570 268.000 307.106 

Ouderbijdragen 201.074 0 274.897 

Overige baten 181.815 42.500 238.298 

Overige baten 972.006 490.500 1.014.191 
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14.4 Personeelslasten

2020 Begroting 2019

 Lonen, sociale lasten en pensioenlasten 25.957.819 22.262.578 24.239.884 

 Overige personele lasten 1.469.424 1.092.950 3.165.318 

 Uitkeringen (293.918) (162.000) (351.256)

Personeelslasten 27.133.325 23.193.528 27.053.946 

2020 Begroting 2019

Toelichting lonen, sociale lasten en 
 pensioenlasten

Lonen 19.566.989 16.626.578 18.103.257 

Sociale lasten 2.798.488 2.370.100 2.580.627 

Premie Participatiefonds 725.070 609.000 663.131 

Premie Vervangingsfonds 25.894 34.700 37.805 

Pensioenlasten 2.841.378 2.622.200 2.855.064 

Lonen, sociale lasten en pensioenlasten 25.957.819 22.262.578 24.239.884 

2020 Begroting 2019

Toelichting overige personele lasten

 Arbo 87.418 80.000 98.437 

 Coaching 12.782 17.500 53.266 

 Inhuur personeel 744.739 373.350 1.757.151 

 Kantinekosten 77.214 71.000 77.181 

 Mutaties personele voorzieningen 180.671 0 208.124 

 Na- & bijscholing 134.911 285.300 547.681 

 Personeelsactiviteiten 18.306 90.200 159.283 

 Werving personeel 22.062 40.000 66.258 

 Overige personeel 191.321 135.600 197.937 

Totaal overige personele lasten 1.469.424 1.092.950 3.165.318 

Het aantal FTE bedroeg 363,84 352,32 369,91 
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14.5 Afschrijvingen

2020 Begroting 2019

 Installaties 36.206 12.250 12.703 

 Meubilair 235.720 250.241 217.818 

 ICT 433.471 454.453 412.757 

 Leermethoden 158.116 177.292 159.950 

Afschrijvingen 863.513 894.236 803.228 

14.6 Huisvestingslasten
2020 Begroting 2019

 Huur & medegenruik 370.499 326.500 336.588 

 Onderhoud 557.334 348.300 542.717 

 Energie en water 477.396 486.000 437.896 

 Schoonmaak 655.067 618.600 638.562 

 Heffingen 20.691 34.100 27.285 

 Dotatie voorziening onderhoud 335.000 400.000 335.000 

 Overige huisvesting 113.432 126.500 154.009 

Huisvestingslasten 2.529.419 2.340.000 2.472.057 
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2020 Begroting 2018 

Toelichting accountant

Onderzoek van de jaarrekening 30.401 24.700 28.616 

Andere controleopdrachten 18.389 12.500 33.438 

Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 0 0 

Andere niet-controlediensten 1.537 0 0 

Totaal accountant 50.327 37.200 62.054 

2020 Begroting 2019 

Toelichting administratie & beheer

Accountant 50.327 37.200 62.054 

Communicatie 120.130 80.000 75.659 

Contributies 135.724 71.400 142.702 

(G)MR 8.656 21.800 9.182 

Inhuur expertise 212.230 269.500 376.760 

Public relations 38.770 94.500 53.125 

Raad van Toezicht 38.157 50.000 39.730 

Overige administratie 128.988 79.700 143.288 

Totaal administratie & beheer 732.982 704.100 902.500 

14.7 Overige instellingslasten

2020 Begroting 2019

Administratie & beheer 732.982 704.100 902.500 

Inventaris & apparatuur 335.016 290.290 354.906 

Leermiddelen 702.191 906.900 931.827 

Overige 1.633.431 745.630 927.316 

Overige lasten 3.403.620 2.646.920 3.116.549 

2020 Begroting 2019 

Toelichting overige

 Extra uitgaven als gevolg van COVID-19 186.398 0 0 

 Projectuitgaven 1.102.222 403.300 262.913 

 Schoolactiviteiten 143.500 193.800 322.253 

 Uitgaven t.l.v. Ouderbijdragen 170.813 0 258.762 

 Overige 30.498 148.530 83.388 

Totaal overige 1.633.431 745.630 927.316 
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14.8 Financiële baten en lasten

14.9 Bestemming van het resultaat

2020 Begroting 2019

Rentebaten 0 0 14.896 

Rentelasten 7.441 0 0 

Financiële baten en lasten (7.441) 0 14.896 

2020 2019

Toevoeging algemene reserve (225.406) (484.301)

Toevoeging algemene reserve scholen (26.042) (378.650)

Toevoeging aan de algemene reserve (publiek) (251.448) (862.951)

Toevoeging administratieve vordering OCW 1.422.773 0 

Toevoeging bestemmingsreserve convenant (840.000) 840.000 

Toevoeging bestemmingsreserve innovatiebudget (28.882) 0 

Toevoeging bestemmingsreserve projecten Innoord 265.000 0 

Toevoeging bestemmingsreserve eerste waardering 0 (108.792)

Toevoeging aan de bestemmingsreserve (publiek) 818.891 731.208 

Toevoeging bestemmingsreserve ouderbijdragen 30.261 16.136 

Toevoeging aan de bestemmingsreserve (privaat) 30.261 16.136 

Resultaat voor bestemming 597.704 (115.607)



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

15.2 Verbonden partijen

Met beslissende zeggenschap op de rechtspersoon

Stichting TOM organiseert de tussenschoolse opvang van beide vestigingen van Montessori  Boven 
’t IJ. Er is geen sprake van contractonderwijs en/of -onderzoek. Stichting Tom valt niet onder 
Burgerlijk wetboek 2, artikel 403.
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Statutaire 
naam

Juridische 
vorm

Statutaire 
zetel

Onroerende  
zaken

Deelname 
percentage

Stichting Tussenschoolse Opvang
Montessori Boven 't IJ

stichting Amsterdam nee 100 %

Statutaire 
naam

Vermogen 
31-07-2020

Resultaat 
2019/2020

Omzet 
2019/2020

Consoldiatie

Stichting Tussenschoolse Opvang
Montessori Boven 't IJ

€ 56.623 -€ 11.681 € 89.581 nee



 gemiddelde totale baten 6 

 gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 3 

 gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 2 

Totaal aantal complexiteitspunten 11 

Bezoldigingsklasse D 

Bezoldigingsmaximum 157.000

15.3 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (WNT)

Complexiteitspunten

Zonder beslissende zeggenschap op de rechtspersoon
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Statutaire 
naam

Juridische 
vorm

Statutaire 
zetel

Onroerende  
zaken

Deelname 
percentage

Coöperatieve Vereniging Breedband-netwerk 
Amsterdam U.A.

vereniging Amsterdam nee 0 %

Federatie Openbaar Primair Onderwijs 
 Amsterdam 

vereniging Amsterdam nee 0 %

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 
Amsterdam Diemen

vereniging Amsterdam nee 0 %



Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1 Leinders 

Functiegegevens Bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 0101-3112

Deeltijdfactor 2020 in fte 1,0 

Dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 112.795 

Beloningen betaalbaar op termijn 18.664 

Subtotaal 131.459 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 157.000 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. 

Totale bezoldiging 2020 131.459 

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

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

Gegevens 2019  

Aanvang en einde functievervulling 0101-3112

Deeltijdfactor in fte 1,0 

Dienstbetrekking? ja 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 101.380 

Beloningen betaalbaar op termijn 17.579 

Subtotaal 118.959 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 152.000

Totaal 118.959
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Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 de Haas  Bredenoord-Hulk de Graaf 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 0101-3112 0101-3112 

Bezoldiging  

Bezoldiging 10.500 7.000 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 23.550 15.700 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t. 

Totale bezoldiging 2020 10.500 7.000 

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 2019  

Aanvang en einde functievervulling in 2019 0101-3112 0101-3112 0101-1308

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 9.525 6.175 3.645 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 22.800 15.200 10.767 

bedragen x € 1 Kaijer Martin 

Functiegegevens Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 0101-3112 0101-3112 

Bezoldiging  

Bezoldiging 7.000 7.000 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 15.700 15.700 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t. 

Totale bezoldiging 7.000 7.000 

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 2019  

Aanvang en einde functievervulling in 2019 0101-3112 0101-3112 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 6.175 6.175 

Beloningen betaalbaar op termijn 15.200 15.200 
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15.4 Ondertekening

Amsterdam, 21 april 2021
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Overige 
gegevens

jaarverslaggeving



A. Verklaring over de In het jaarverslag opgenomen 
jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Openbaar Onderwijs Noord te 

Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

• geeft de In het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Openbaar Onderwijs 

Noord op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming 

met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balans-

mutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot 

stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet  en regelgeving 

opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader 

van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;

2. de staat van baten en lasten over 2020; en

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook 

de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwîjsaccountantsprotocol OCW 

2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 

sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Openbaar Onderwijs Noord zoals vereist In de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 

(VIO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 

Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accoun-

tants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 

is als basis voor ons oordeel.

Naleving antlcumulatlebepallng WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticu m-

ulatie bepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o Uitvoerings-

regeling WNT, niet gecontroleerd, Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd 

of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 

topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende top   - 

f unctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste 

toelichting juist en volledig is.
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B. Verklaring over de In het Jaarverslag opgenomen 
andere Informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 

andere Informatie, die bestaat uit:

• bestuursverslag;

• overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie:

• met de jaarrekening verenigbaar Is en geen materiële afwijkingen bevat;

• alle Informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 

2020 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en 

ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of 

de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaar-

verslaggeving onderwijs, paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het Onderwijsaccoun-

tantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 

hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waar-

onder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de in de relevante wet- en regelgeving 

opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van 

het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met be-
trekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht 
voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in over-

eenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 

zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het Onderwijscontrole-

protocol OCW 2020. In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een 

zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken 

van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk 

te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijs-

instelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond 

van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken 
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op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen 

heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als 

beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen 

en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijs-

instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 

proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controle-

opdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen 

voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel in-

dien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van 

invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van 

deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang 

van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico's

• dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten 

of fraude,

• van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de 

 balansmutaties, die van materieel belang zijn,

• het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaam-

heden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is 

als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 

belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 

samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast 

te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van 

de interne beheersing:

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle 

met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de om-

standigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te 

spreken over de effectiviteit van de Interne beheersing van de onderwijsinstelling;

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

verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan:

89 Innoord jaarverslaggeving 2020 | bestuursverslag



• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstel-

ling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie 

vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel 

zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan 

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 

bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 

de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 

gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en Inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en 

lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand zijn gekomen.

• Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande 

reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die 

uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing.

 

Alphen aan den Rijn. 22 april 2021

Van Ree Accountants

 

Was getekend: mr. drs. G.J. de Jong RA
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