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Voorwoord 

Voor u ligt het bestuursverslag waarin wij terugblikken op 2021. Met dit verslag leggen wij rekenschap af 
over de wijze waarop wij onze middelen hebben ingezet voor goed onderwijs op onze scholen. In ons 
koersplan 2019-2023 hebben wij de strategische thema’s opgenomen waar wij aan werken. Deze 
thema’s krijgen hun invulling in de schoolplannen.  

Ook dit jaar werden onze scholen geconfronteerd met de gevolgen van de Coronapandemie. Opnieuw 
kregen we te maken met schoolsluitingen en onderwijs op afstand. Door het hoge aantal besmettingen 
onder onze leerlingen en medewerkers waren wij helaas soms genoodzaakt om groepen naar huis te 
sturen. Door de enorme betrokkenheid van leerkrachten en schoolleiders hebben wij dit tot een 
minimum weten te beperken. Ondertussen ervaren wij ook steeds meer de gevolgen van het 
lerarentekort. Het is steeds lastiger om vervanging te organiseren en vacatures te vervullen. Dit baart 
ons zorgen aangezien betrokken en professionele leerkrachten de basis zijn voor goed onderwijs.  

Op veel van onze scholen hebben we de samenwerking met de kinderopvang versterkt waarbij een 
aantal scholen zich steeds meer ontwikkelt richting een integraal kindcentrum (IKC). Binnen deze IKC’s 
werken we aan een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor onze leerlingen.   

Samen met andere schoolbesturen werken we aan het bevorderen van kansengelijkheid voor onze 
leerlingen. Afgelopen jaar hebben we ingezet op 10-14 onderwijs, de brede schoolacademie, de taalklas 
en het versterken van ons rekenonderwijs.  

Ook hebben we dit jaar ingezet op het verstreken van de expertise omtrent gedragsvraagstukken. 
Hiermee willen we het pedagogisch klimaat op de scholen versterken waardoor we een omgeving 
creëren waar kinderen goed tot leren kunnen komen.  

Om de kwaliteit in onze scholen nog beter te monitoren hebben we een start gemaakt met de 
managementgesprekken. Deze gesprekken willen we de komende jaren verder vormgeven waarbij we 
ook teams, ouders en leerlingen een rol willen geven. Ondanks Corona hebben toch een aantal van onze 
interne audits plaats kunnen vinden.  

In 2021 ontvingen wij vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) extra middelen om onze 
leerlingen te ondersteunen bij eventuele gevolgen van de Coronacrisis. In samenspraak met de 
(gemeenschappelijke) medezeggenschap is hier op mooie wijze invulling aan gegeven. Wij ervaren dat 
naast middelen ook tijd en menskracht nodig is om deze plannen uit te kunnen voeren. Daarom zijn wij 
blij dat we de NPO middelen over een langere periode mogen inzetten. Op deze wijze kunnen wij 
langdurig investeren in goede ondersteuning voor onze leerlingen.  

Op het stichtingsbureau is afgelopen jaar hard gewerkt aan de implementatie van het nieuwe HR 
systeem. Ook de personele inrichting van het stichtingsbureau is hierop aangepast. 

Ondanks het turbulente jaar is het ons gelukt om veel van wat we ons hadden voorgenomen ook 
daadwerkelijk uit te voeren. Hiervoor wil ik graag alle collega’s heel hartelijk bedanken. Jullie inzet maakt 
het verschil voor onze leerlingen!  

 

 Karen van Rijswijk 

Voorzitter van College van Bestuur 
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1. Het schoolbestuur 
De stichting CPOB is een onderwijsorganisatie voor primair onderwijs met 16 basisscholen en 1 school 
voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Buren, Culemborg, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel. 

Binnen onze stichting werken we in gezamenlijkheid aan goed onderwijs. Daarbij realiseren we ons dat 
goed onderwijs ook vraagt om goed bestuur. We onderschrijven in dit verband de Code Goed Bestuur 
(PO) en geven hier zo goed mogelijk invulling aan. Bij de besturing van de organisatie gaan we uit van de 
volgende kernwaarden: 

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

 

Onze besturingsfilosofie kenmerkt zich verder door: 

• Het eigenaarschap ligt zo laag mogelijk in de organisatie 
• We geven maximaal ruimte voor ontwikkeling 
• We stimuleren samenwerking en een lerende houding 
• We stellen (de kwaliteit van) onderwijs centraal  
• Solidariteit vinden we een kernwoord dat past bij onze organisatie 

 

De dagelijkse leiding van CPOB was in 2021 in handen van Karen van Rijswijk (bestuurder). De Raad van 
Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van het bestuur en treedt op als werkgever van de 
bestuurder. Het bestuur opereert binnen de kaders die door de RvT zijn vastgesteld.  

Om aan te sluiten bij hetgeen voor ouders en medewerkers van belang is heeft de RvT tweemaal per jaar 
overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Tevens is één lid van de RvT namens de 
GMR benoemd.  

De bestuurder en de scholen worden ondersteund door de medewerkers van het bestuurskantoor. 
Het Bestuurskantoor is een expertise centrum dat de organisatie adviseert, ondersteunt en faciliteert op 
de domeinen personeel, onderwijskwaliteit, financiën, huisvesting, communicatie en ICT. De leiding van 
het bestuurskantoor is belegd bij de algemeen directeur.  

 

1.1 Organisatie  
 
Contactgegevens 

• Naam schoolbestuur: Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard 
• Bestuursnummer: 41424 
• Adres:   Postbus 167, 4000 AD, Tiel. 
• Telefoonnummer: 0344-617122 
• Email:   info@cpob.nl   
• Website:   www.cpob.nl  

mailto:info@cpob.nl
http://www.cpob.nl/
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Contactpersoon  
Voor vragen naar aanleiding van het bestuursverslag kan contact opgenomen worden met Rick Peters 
van Ton (controller) 0344-617122. 
 
Overzicht scholen 
Voor de NAW-gegevens van de CPOB-scholen verwijzen we naar onze website (www.cpob.nl) . Verdere 
info over de scholen is te vinden op  scholenopdekaart.nl en de schoolwebsites. 
 
Juridische structuur 
De juridische structuur is een Stichting. 
 
Organisatiestructuur 
De organisatiestructuur van het schoolbestuur ziet er als volgt uit:  
 

Directies Individuele 

scholen (17 x)

Medezeggenschaps
Raden (17 x)

(M.R.-en)

Ouderpanel Raad van Toezicht

Gemeenschappelijke

Voorzitter CvB
Medezeggenschaps

Raad (G.M.R.)

st
ic

ht
in

gs
-

bu
re

au
   

  

 

 
Governance Code 
In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd die richting geven aan 
het handelen van bestuurders, toezichthouders, schoolleiders, stafmedewerkers en leden van de 
medezegenschapsorganen in het primair onderwijs. Het bestuur handhaaft deze code. 

Verder hanteert CPOB een eigen Handboek Governance waarin onder andere zaken mb.t. de diverse 
rollen en verantwoordelijkheden is opgenomen. Ook het reglement RvT en het managementstatuut is in 
dit handboek opgenomen.  
 
Functiescheiding  
Stichting CPOB hanteert het two – tier model waarbij er sprake is van een functionele scheiding tussen 
bestuur en intern toezicht.  
 
Bestuur  
Het bestuur wordt gevormd door: 

• Naam:   Karen van Rijswijk 
• Functie:  Voorzitter College van Bestuur  
• Nevenfuncties:   Lid Regionaal Transfer Centrum Gelderland-Utrecht (functieverbonden)

    Toezichthouder Betuws Passend Onderwijs (functieverbonden) 

http://www.cpob.nl/
https://scholenopdekaart.nl/
https://www.poraad.nl/uploads/2022-01/Code%20Goed%20Bestuur.pdf
https://cpobstichting-live-00a6ef21982b42db956-4f23409.aldryn-media.com/filer_public/4f/35/4f351d96-e3ad-4e3f-a6d6-a825983c09a3/180910_handboek_governance_versie_2_cpob_def.pdf
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Intern toezichtsorgaan 
De raad van Toezicht RvT) bestond in 2021 uit zes leden.  Voor de activiteiten van de raad in het jaar 
2021 verwijzen we u naar het jaarverslag 2021. 
 
(Gemeenschappelijke ) medezeggenschap 
Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden en vanuit deze raden worden de leden van de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad gekozen. In 2021 bestond de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad uit 8 personen (50% teamgeleding, 50% oudergeleding).   
 

1.2. Profiel 
 
Missie & visie 
 
Onze Missie 

De missie geeft aan waarom we er zijn als CPOB, waar we voor staan en waarom we ‘Best Bijzonder’ zijn. 
De onderwijsorganisatie CPOB staat voor: 

• Uitdagend en toekomstbestendig onderwijs dat inspeelt op talenten van leerlingen 
• Onderwijs dat BOEIT 
• Christelijke uitgangspunten en persoonlijke betrokkenheid 

 

Onze visie: 

De talenten van onze leerlingen zijn de basis waaruit we ons christelijk onderwijs vormgeven. Dit is terug te 
zien in onze didactische keuzes, gericht op het versterken van het eigenaarschap van iedere leerling en in ons 
diverse onderwijsaanbod. Voor iedere leerling een goede plek. 

Kernactiviteiten 
CPOB “Best Bijzonder” geeft aan dat CPOB vanuit herkenbare christelijke uitgangspunten een 
onderwijsorganisatie wil zijn waar het voor iedereen plezierig en veilig is om te leren en te werken, waar goed 
onderwijs wordt gegeven en waar we samen met alle betrokkenen een open dialoog voeren ter versterking 
van onze verbondenheid en kwaliteit. 

CPOB wil betekenisvol en onderscheidend zijn en blijven en dat realiseren door vanuit de visie de kinderen 
die aan ons zijn toevertrouwd te helpen hun talenten te benutten. Ons handelen is gericht op het 
ontwikkelen van die eigen talenten, daarbij rechtdoend aan de eigenheid van elke leerling. 
 
Strategische Koers 
In 2019 is in samenspraak met leerlingen, ouders, medewerkers en diverse stakeholders ( gemeenten, 
VO-scholen,  kinderopvangorganisaties)  de koers voor de jaren 2019-2023 ontwikkeld. Speerpunten 
voor deze periode zijn; 

• Best Bijzonder onderwijs; 
• Samenwerking met onze partners; 
• Onze (christelijke) identiteit; 
• Onze medewerkers. 
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Toegankelijkheid & toelating 
Het onderwijs op CPOB-scholen is om meerdere redenen bijzonder. In de eerste plaats "bijzonder" 
omdat we staan voor christelijk onderwijs. CPOB scholen geven herkenbaar vorm aan deze identiteit met 
het doel kinderen ervaringen op te laten doen met de brede christelijke traditie. Daarbij is ruimte en 
respect voor verschillen, zodat we leerlingen voorbereiden op een multiculturele en multireligieuze 
samenleving waarin mensen vanuit respect met elkaar samenwerken. Binnen CPOB is ruimte voor 
pluriformiteit en verschil van mening. CPOB-scholen hebben een open aanname beleid voor iedereen die 
de christelijke identiteit van de school respecteert.  
 

1.3. Dialoog  
Belanghebbenden 
CPOB is ondernemend en we zijn gericht op het ontdekken van kansen, vernieuwingen en 
verbeteringen. We zoeken daarom actief samenwerking met andere besturen voor primair onderwijs, 
met besturen van voortgezet onderwijs en kinderopvangorganisaties en gemeenten. Ook met partners 
vanuit zorg en welzijn zijn we in gesprek. Doel van overleg en samenwerking is met elkaar een compleet 
aanbod verzorgen waarin opvang, onderwijs en zorg onder één dak kunnen plaatsvinden.  
 

Belanghebbende 
organisatie of groep 

Beknopte omschrijving van de samenwerking of dialoog 

Ouders en leerlingen Dagelijks contacten en 2-jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken 
(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraden  

Gemeenten (Tiel, 
Culemborg, West Betuwe, 
Buren en Zaltbommel) 

Overleg Lokaal Educatieve Agenda (LEA) 
Overleg Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) 
Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) 

Kinderopvangorganisaties Doorgaande lijn 
Vorming IKC’s  

Voortgezet Onderwijs Agora-onderwijs 
10-14 onderwijs 

Besturen Primair Onderwijs Passend Onderwijs 
Brede School activiteiten (talentacademie, brede school academie) 

Organisaties Zorg en Welzijn Onderwijs Achterstanden Beleid  
 
Samenwerkingsverbanden 
In het kader van passend onderwijs zijn de CPOB-scholen in 2014 in een tweetal nieuwe 
samenwerkingsverbanden ondergebracht: SWV Betuws Passend Onderwijs / BEPO / 2508 voor 16 
scholen en SWV De Meierij / 3005 voor De Leiboom.  

Beide samenwerkingsverbanden hebben hun beleidsuitgangspunten en werkwijzen vastgelegd in een 
ondersteuningsplan dat instemming heeft van de ondersteuningsplanraden en de aangesloten 
schoolbesturen. Met gemeenten is op overeenstemming gericht overleg gevoerd over de plannen.  

Ook in 2021 zijn de CPOB-scholen er weer in geslaagd om binnen de kaders van het ondersteuningsplan 
op samenwerkingsverbandniveau aan leerlingen een passend onderwijsaanbod te doen. 

 
Samenwerkingsverbanden Beknopte omschrijving van de samenwerking of dialoog 

1. SWV Betuws Passend 
Onderwijs (2508 BEPO)  

Door gericht met elkaar samen te werken vullen schoolbesturen 
en scholen elkaar aan en versterken elkaars kwaliteiten. 
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2. SWV De Meierij (3005) Hierdoor ontstaan meer en betere 
ondersteuningsmogelijkheden voor de leerlingen. 
De samenwerkingsverbanden stemmen de bestaande 
onderwijsvoorzieningen op elkaar af stimuleren de ontwikkeling 
van nieuw aanbod als blijkt dat daaraan behoefte is.   

 
Klachtenbehandeling 
In het kalenderjaar 2021 zijn er bij de bestuurder drie rechtstreekse klachten door ouders ingediend. Alle 
drie de klachten zijn door het bestuur en de directie van de school afgehandeld. Geen van de klachten is 
door de ouders doorgezet naar de landelijke klachtencommissie.  Klachtenregeling CPOB 
 

2. Verantwoording beleid 
Het jaar 2021 is er, ondanks Corona, zo goed mogelijk gewerkt aan het uitvoeren van de strategische 
koers 2019-2023. Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over het beleid van het bestuur. Het is 
opgedeeld in vier paragrafen over de verschillende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & 
professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken en Financieel beleid.  
 

2.1 Onderwijs & kwaliteit  
  
Onderwijskwaliteit   
Met het beleidsstuk “Grip op Kwaliteit” heeft CPOB in 2019 een onderwijsontwikkeling in gang gezet om 
eigentijds onderwijs te verzorgen, waarbij aan de kwaliteitseisen van zowel de overheid als stichting 
CPOB wordt voldaan. Deze eisen zijn dynamisch waardoor het voor een school belangrijk is het PCDA-
proces continu op gang te houden.   
  
Naast het in gang zetten van nieuwe ontwikkelingen worden op CPOB-scholen de verschillende 
onderwijs domeinen tenminste eens per vier jaar geëvalueerd en wordt er planmatig aan 
verbeteractiviteiten gewerkt. Directies leggen verantwoording af over deze verbeteractiviteiten en 
evaluaties.   
  

https://cpobstichting-live-00a6ef21982b42db956-4f23409.aldryn-media.com/filer_public/79/bf/79bff2c2-2cb4-40ff-8a61-5358993d7676/klachtenregeling_cpob.pdf
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Stichting CPOB hanteert hierbij de volgende indicatoren:   

• Wij beschikken over een meerjarenplanning voor kwaliteitszorg  
• Wij beschikken over toetsbare doelen bij de diverse beleidsterreinen  
• Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende 
beleidsterreinen minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden. Zie Mijn Schoolplan.   
• Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en 
leraren  
• Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en 
jaarverslag)  
• Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn  
• Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)  
• Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, (G)MR en ouders)  

 
Zie voor de verdere uitwerking van het beleid de onderlegger “Grip op Kwaliteit”.   
  
Groei & Ontwikkeling  
Na in 2020 een jaar zonder de eindtoetsen zijn in 2021 weer eindtoetsen afgenomen. De inspectie 
neemt de onderwijsresultaten over 2021 echter niet mee in haar oordeel over de scholen om zo 
rekening te houden met de omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het 
coronavirus. De inspectie blijft wel de onderwijsresultaten volgen en nemen dit mee in de risicodetectie. 

Waar risico’s worden gesignaleerd wordt een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op scholen. Om een goed 
beeld te houden van onze scholen hebben we de onderwijsresultaten van 2021 wel in kaart gebracht en 
hebben vervolgens het gemiddelde genomen van 2018-2019 en 2021. 

Resultaten analyse 
Eindtoets   2021            

School:   CPOB verzamel                          

https://cpobstichting-live-00a6ef21982b42db956-4f23409.aldryn-media.com/filer_public/13/47/1347ccb4-bef6-4385-822d-6ee10e3152f3/grip_op_kwaliteit.pdf
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Doel lg   
85% 
  85%   85%   85%                           

                                     

  

1F 
Leze
n   

1F 
Taalverzo
rging   

1F 
Reken
en   

Kernperce
ntage 1F 
(3 jaar)   

Kernperce
ntage 1F 
LG   

2F 
Leze
n   

2F 
Taalverzo
rging   

1S 
Reken
en   

Kernperce
ntage 
1S/2F    
ondergre
ns   

Kernperce
ntage 
1S/2F    
LG    

Culembo
rg                                           

KWA   
99% 
  100%   95%   98%   97%   

74% 
  65%   53%   64%   64%   

KBS   
100
%   95%   90%   95%   95%   

85% 
  70%   35%   63%   63%   

ONS-C   
98% 
  98%   94%   97%   97%   

82% 
  67%   47%   65%   65%   

KJS                                           

Tiel                                           

PWA-C   
93% 
  96%   88%   92%   92%   

57% 
  51%   16%   41%   41%   

PWA-W   
94% 
  92%   96%   94%   94%   

58% 
  48%   23%   43%   43%   

DPM   
96% 
  80%   60%   79%   79%   

64% 
  40%   12%   39%   39%   

PCS   
99% 
  96%   91%   95%   95%   

70% 
  52%   38%   53%   53%   

PMS-P   
94% 
  99%   84%   92%   92%   

59% 
  70%   27%   52%   52%   

PMS-W   
78% 
  100%   78%   85%   85%   

56% 
  52%   26%   44%   44%   

Maurik                                           

DHS   
96% 
  94%   86%   92%   92%   

61% 
  48%   33%   47%   47%   

DDS   
100
%   96%   100%   99%   99%   

84% 
  72%   68%   75%   75%   

West 
Betuwe                                           

ONSG   
100
%   100%   100%   99%   99%   

97% 
  78%   67%   81%   81%   

MST   
99% 
  99%   95%   97%   97%   

81% 
  55%   51%   63%   63%   
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FVP   
100
%   100%   100%   100%   100%   

78% 
  67%   56%   67%   67%   

GST   
95% 
  98%   93%   95%   95%   

81% 
  70%   42%   64%   64%   

KLB   
100
%   97%   94%   97%   97%   

70% 
  58%   52%   60%   60%   

KVH   
100
%   100%   100%   100%   100%   

82% 
  82%   64%   76%   76%   

Zaltbom
mel                                           

DLB   
99% 
  98%   98%   98%   98%   

79% 
  59%   44%   61%   61%   

                                    
   
  
Uitgangspunt m.b.t. de onderwijsresultaten voor CPOB is dat deze zich minimaal op het niveau van het 
landelijk gemiddelde behorend bij de schoolweging liggen.  
 Voor het referentieniveau 1F is de door de inspectie gestelde ondergrens 85%.  De referentieniveaus 2F 
en 1S laten de percentages zien afgezet tegen de ondergrens behorend bij de schoolweging en in de 
laatste kolom het landelijk gemiddelde behorend bij de schoolweging.  
  
Conclusie:  
1F ondergrens: Alle scholen, behalve de DPM behalen de ondergrens van de inspectie  
1F landelijk gemiddelde: 8 scholen voldoen niet aan het CPOB-doel  
2F/1S: De DPM voldoet niet aan de ondergrens van haar schoolgewicht  
2F/1S: 10 scholen voldoen niet aan het CPOB-doel  
  
Rekenen is op meerdere scholen een aandachtspunt. In de jaarplannen is terug te vinden dat er 
verbeteringstrajecten zijn gestart. Helaas zijn door de coronamaatregelen veel trajecten waar expertise 
van buitenaf voor is ingeschakeld vertraagd.  
Vanuit de bovenschoolse middelen NPO is de post-HBO opleiding voor rekencoördinator in het najaar 
van 2021 gestart op het stichtingskantoor. We hebben gekozen voor een opleiding die op onze locatie 
wordt gegeven door de Marnix academie. De meeste scholen hebben een leerkracht afgevaardigd. Ons 
doel is door rekenspecialisten op te leiden en hen gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor de 
kwaliteit van ons rekenonderwijs op de scholen, de rekenresultaten te verbeteren. Juist in deze 
samenwerking zien wij de meerwaarde.  
  
Hoe doen we het?  
Scholen zijn verplicht om uitvoering te geven aan de wet Zorgplicht en veiligheid op school. Jaarlijks 
wordt onder een representatief deel van de leerlingen de sociale veiligheid onderzocht. In 2021 heeft de 
inspectie dit weer verplicht gesteld. Op alle CPOB-scholen is het uitgevoerd en de resultaten zijn ruim 
voldoende tot goed. (Zie op de website van scholen op de kaart van de individuele scholen)  
In 2021 stonden de medewerkerstevredenheidsonderzoeken op de agenda. Deze enquêtes zijn via PO-
venster uitgezet. Alle scholen hebben een ruim voldoende tot goede beoordeling.   
  
  
Plannen en doen  
  
In 2019-2020 zijn we gestart met het programma MijnSchoolplan (scholen) 
en Onsbeleidsplan (bestuur) van Cees Bos. Met dit kwaliteitsinstrument maken de scholen hun 
schoolplan, jaarplannen en jaarverslagen. De jaarplannen en jaarverslagen worden jaarlijks gemaakt en 
opgestuurd naar het bestuur. Hierover vindt een gesprek plaats tussen bestuur en de schooldirectie.  In 
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het najaar van 2021 zijn we gestart met managementsgesprekken. Een gesprek waar het mt en de 
stafmedewerkers en de directeur van één van de scholen bij aanwezig is.  
Sinds 2020 is er een koppeling met Parnassys waardoor relevante data uit het leerlingvolgsysteem in de 
plannen kunnen worden opgenomen.    
De kwaliteitszorg heeft door de standaardisatie en het gebruik van dit instrument een impuls gekregen. 
Het instrument helpt schoolleiders de kwaliteitscyclus planmatig vast te leggen en hierover 
verantwoording af te leggen aan de diverse stakeholders, waaronder de bestuurder.    
   
  
Hier staan we 
  
Na een kleine pauze door het coronavirus is in het najaar van 2020 weer verdergegaan met de audits op 
onze scholen. Dertien schoollocaties zijn inmiddels door auditteams bestaande uit drie directeuren plus 
begeleider Herman Bijsterbosch bezocht. De audits zijn op de instrumenten en de indicatoren van de 
onderwijsinspectie gebaseerd. De audits hebben veel informatie opgeleverd over de kwaliteit van de 
scholen. De kwaliteit op de meeste scholen bleek op orde. Waar nodig heeft de bestuurder in overleg 
met de schooldirectie een interventie gepleegd om een kwaliteitsaspect te verbeteren.    
De laatste scholen worden in het voorjaar van 2022 geauditeerd.    
Naast de kwaliteitsverbetering op de scholen dragen de audits ook bij aan de professionalisering van de 
directeuren. Door te participeren in de auditteams leren zij op een andere manier te kijken naar de 
school. Dat heeft positieve gevolgen voor de eigen school.  In het voorjaar van 2022 worden de audits 
geëvalueerd en een besluit genomen over het vervolg.  
  
Internationalisering   
In 2021 heeft het bestuur geen specifiek beleid op internationalisering opgesteld.  
  
Inspectie   
Basisschool de Morgenster was dit jaar geselecteerd voor deelname aan een periodiek stelselonderzoek 
van de inspectie, het themaonderzoek ‘Monitor leskwaliteit’. Omdat het accent in het monitoronderzoek 
leskwaliteit ligt op een bijdrage aan het stelseltoezicht en op het gesprek met de school over de 
bezochte lessen, heeft de inspectie geen onderzoeksverslag of rapport voor de school geschreven. In het 
gesprek met directie heeft de inspecteur aangegeven dat de leskwaliteit voldoende is.  
   
Passend onderwijs  
  
Passend onderwijs voor elke leerling  
  
Alle kinderen krijgen de onderwijsondersteuning die zij nodig hebben. Vanuit dit uitgangspunt hebben de 
schoolbesturen in de samenwerkingsverbanden Betuws Passend Primair Onderwijs (BePO) en de 
schoolbesturen in de Meierij de handen bij hun eigen verband in één geslagen en dragen de 
schoolbesturen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor goede onderwijsvoorzieningen in de regio. 
Deze krachtenbundeling sluit aan op landelijke ontwikkelingen: vanaf 1 augustus 2014 heeft elk 
schoolbestuur ‘zorgplicht passend onderwijs’. Dit wil zeggen dat schoolbesturen wettelijk verplicht zijn 
alle kinderen passend onderwijs te bieden op de eigen school of een andere school. Door samen te werken 
kunnen de scholen zorgdragen voor een dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen zodat elk kind 
onderwijsondersteuning krijgt die aansluit bij zijn/ haar onderwijsbehoeften. We hanteren daarbij 6 
kernwaardes:  
.1. de zorg voor kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid  
.2. ieder kind dient passend onderwijs te krijgen  
.3. passend gaat boven inclusief  
.4. als een kind naar een andere school gaat om daar beter passend onderwijs te krijgen, wordt een 
analyse gemaakt van het verschil tussen de behoefte van het kind en de competenties van de school  
.5. een interventie en plaatsing is tijdelijk  
.6. het geld volgt het kind  
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Uitgangspunt van alle betrokkenen in het samenwerkingsverband is dat kinderen zoveel mogelijk op de 
reguliere basisschool in de eigen leefomgeving met succes het onderwijs kunnen doorlopen. Dit lukt niet 
altijd en sommige kinderen zijn aangewezen op een school voor gespecialiseerd basisonderwijs (speciaal 
basisonderwijs of speciaal onderwijs). Het samenwerkingsverband stelt vast of een leerling toelaatbaar is 
tot deze vorm van onderwijs en werkt daarom nauw samen met deze onderwijsinstellingen. De zorg voor 
leerlingen is niet alleen de verantwoordelijkheid van het onderwijs. Daarom werken de scholen van het 
samenwerkingsverband intensief samen met de gemeenten en met de partners uit de 
jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp.  
Om bovenstaande uitgangspunten en doelen te verwezenlijken ontvangen de scholen middelen van het 
Rijk (lumpsum) en vanuit het samenwerkingsverband. Hiermee creëren zij:  
De Basisondersteuning (middelen vanuit de lumpsum)  
Er is een onderwijsprogramma (leerstofaanbod, didactische aanpak, pedagogische aanpak, 
klassenmanagement, schoolklimaat) dat aansluit op de kerndoelen voor het basisonderwijs. De 
leerkrachten verzorgen het onderwijsprogramma waarbij zij zoveel mogelijk inspelen op de verschillen 
tussen de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen. Een extra aanvulling op de 
basisondersteuning zijn de CPOB Plusklassen voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen die een ander 
aanbod nodig hebben dan in het reguliere programma kan worden geboden.  
Plusondersteuning (middelen deels vanuit de lumpsum en deels vanuit het samenwerkingsverband)  
Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om te leren en zich goed te kunnen ontwikkelen. 
We zetten voor deze leerling een passend arrangement in. We leggen de extra ondersteuning die wij de 
leerling geven vast in het ontwikkelingsperspectief. Met de ouders bespreken we dit 
ontwikkelingsperspectief en stellen dit in samenspraak vast.  
Zie ook:  

o  Meierij Ondersteuningsplan 2018-2022   
o  BEPO Ondersteuningsplan 2018-2021  

  
  
  
  
Onderwijsachterstanden 
In 2019 is de “gewichtenregeling” waarbij scholen extra middelen toegekend kregen voor bestrijding 
onderwijsachterstanden al vervangen door een regeling waarbij het schoolgewicht door het CBS wordt 
bepaald op basis van een aantal indicatoren. In 2021 had dit, op CPOB-niveau, een positief effect op de 
hoogte van de toegekende middelen en naar verwachting zal ook in de komende jaren het te ontvangen 
bedrag hoger liggen dan de scholen ontvingen op basis van de gewichtenregeling. 
 
Op schoolniveau komen echter zowel positieve als negatieve effecten voor. De middelen worden door 
CPOB één op één toegekend aan de scholen.  
 
De middelen worden door de scholen ingezet voor o.a. uitvoering van specifieke programma’s (o.a. 
Pyramide), inzet van onderwijsassistenten en klassenverkleining. Gerichte aandacht voor met name 
taalontwikkeling d.m.v. bijvoorbeeld pre-teaching is succesvol gebleken bij het terugdringen van 
achterstanden.  
 
 
Inzet Prestatiebox 
Veel van de hiervoor geschetste ontwikkelingen konden (beter) worden bewerkstelligd dankzij de 
middelen die de overheid beschikbaar stelde via de “Prestatiebox”. Zo werden middelen uit de 
Prestatiebox ook in 2021 weer ingezet voor o.a. professionalisering van leerkrachten en directieleden via 
“Mijn CPOB-academie”. Deze heeft inmiddels de nieuwe naam “Klasmstr” gekregen, inclusief een 

https://cpobstichting-live-00a6ef21982b42db956-4f23409.aldryn-media.com/filer_public/e2/83/e2839b07-db17-45f7-bb1a-cee7f68880b0/meierij_ondersteuningsplan_2018-2022.pdf
https://cpobstichting-live-00a6ef21982b42db956-4f23409.aldryn-media.com/filer_public/70/48/7048e337-ac9b-4490-83fc-c888d8396a13/bepo_ondersteuningsplan_2018-2021.pdf
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nieuwe uitstraling met een mooie website waarbij iedereen een eigen gepersonaliseerde account kan 
aanmaken. Per 31-07-2021 is de bekostiging Prestatiebox gestopt. Een deel van deze middelen is 
toegevoegd aan de Personeels- en arbeidsmarktbeleid bekostiging. En deels overgegaan in de nieuwe 
bekostiging Bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters schoolleiders . 
 
Onderwijsachterstanden als gevolg van corona 
 
Ook in 2021 zijn verschillende subsidies ontvangen om de ontstane leervertragingen te verminderen. 
Stichting CPOB heeft hiervoor 3 subsidies ontvangen vanuit het Rijk: 
 

• Inhaal- en ondersteuningsprogramma; 
• Extra hulp in de klas 
• Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

 
 
De middelen vanuit het inhaal- en ondersteuningsprogramma zijn gebruikt om specifieke leerlingen deel 
te laten nemen aan zogenaamde afterclass bijeenkomsten. 15 weken lang hebben specifieke leerlingen 
een extra boost te gekregen van 1,5 uur voor de kernvakken (rekenen, taal, spelling, lezen). Hiermee 
werden vertragingen in de ontwikkeling voorkomen. Deze afterclass bijeenkomsten werden enthousiast 
gevolgd door de leerlingen. Aangezien het voor bepaalde leerlingen een uitermate goed traject was, zijn 
een aantal scholen nog doorgegaan met de betreffende activiteiten in 2022. Dit was mogelijk doordat 
niet alle beschikbare middelen waren gebruikt voor het aanvankelijke traject.  
 
De extra hulp in de klas middelen zijn ingezet om te voorkomen dat er extra vertragingen zouden 
plaatsvinden als gevolg van corona. Dit heeft plaatsgevonden door middel van inzet van eigen personeel 
(in de vorm van tijdelijke uitbreidingen) of inleen van externen.   
 
In 2021 is gestart met het Nationaal Programma Onderwijs met als doel de opgelopen leervertragingen 
als gevolg van corona te verminderen. Hiervoor heeft CPOB zogenaamde NPO middelen ontvangen. 
 
De inzet van deze middelen is tot stand gekomen op basis van een op schoolniveau uitgevoerde 
schoolscan. Op basis van de op schoolniveau uitgevoerde schoolscan zijn schoolprogramma’s 
geschreven. In deze programma’s is beschreven hoe de school verwacht de vertragingen te 
verminderen. Hiervoor kon gekozen worden uit, door het Rijk, vastgestelde interventies.  
Het totale schoolprogramma is door de schooldirecteur integraal voorgelegd aan de MR, waarin de 
ouders vertegenwoordigd zijn. Alle MR-en binnen CPBO hebben ingestemd met het schoolprogramma 
van de school die zij vertegenwoordigen.  
Uit deze programma's kwamen een aantal aandachtspunten naar voren. CPOB heeft op, basis van de 
gemeenschappelijke aandachtspunten, ervoor gekozen om een aantal interventies op stichtingsniveau 
uit te zetten. De middelen zijn als volgt gealloceerd. 
 

javascript:__doPostBack('c_webApplicatie$c_werkblad$c_content$c_contentPanels$hoofd$hoofd_activePanel$rptActueleBekostiging$ctl05$OmschrijvingLink','')
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Voor het bovenschoolse programma heeft het bestuur overleg gehad met de schooldirecteuren en de 
GMR. Ook de GMR heeft akkoord gegeven op het bovenschoolse programma. De GMR bestaat uit een 
afvaardiging van personeelsleden en van ouders. De volgende bovenschoolse interventies zijn gestart. 
 
Expertteam gedrag 

Voor vier dagen is een externe gedragstrainer van Loods ingehuurd om met groepen te werken aan 
groepsdynamiek en individuele begeleiding. Binnen CPOB loopt een collega één dag per week mee met 
deze gedragstrainer. Door middel van learning on the job leert zij op die manier het vak. Deze inteventie 
draagt bij aan gedragsregulering (o.a. als gevolg van Corona) waardoor kinderen beter tot leren komen. 

 
Expertteam rekenen 

Dertien leerkrachten zijn in het najaar gestart met de opleiding tot rekencoördinator van de Marnix 
academie en Windesheim. Zij vertegenwoordigen twaalf scholen. Vijf scholen hebben al een leerkracht 
die deze opleiding heeft gedaan en drie scholen hebben géén leerkracht bereid gevonden om de 
opleiding te volgen. Doel van de opleiding: rekencoördinator is een leraar die de professionaliteit van 
zichzelf en van een schoolteam bevordert op het terrein van rekenen-wiskunde en dat vertaalt in beleid. 

Leerteamontwikkeling 

Onder externe begeleiding zijn met alle collega’s van het directeurenberaad en het stichtingskantoor 
gesprekken gevoerd over het versterken van de onderlinge samenwerking en het leren van en met 
elkaar. Tijdens de tweedaagse in november 2021 zijn de rode draden uit deze gesprekken gedeeld. In 
2022 zal gekeken worden hoe we de leercultuur binnen CPOB kunnen versterken.  

Kweekvijver 

Goede schoolleiders en interne begeleiders zijn noodzakelijk om goed onderwijs op onze scholen te 
kunnen geven. De voorziene uitstroom de komende jaren in combinatie met nagenoeg geen nieuwe 
instroom baart ons ernstig zorgen. Daarnaast geloven we binnen CPOB in eigenaarschap van eenieder, 
bieden we maximale ruimte voor ontwikkeling waarbij de focus op onderwijskwaliteit altijd centraal 
staat. Vanuit deze gedachte is in samenwerking met Onderwijs Maak Je Samen (OMJS) de training 
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‘oriëntatie op leiderschap’ ontwikkeld die potentiële leiderschapstalenten binnen de stichting een kans 
biedt op een eerste kennismaking met het onderwerp ‘leiderschap’. In verband met Corona zal de 
training pas in 2022 van start gaan.  

Daarnaast is een gedeelte van de inkomsten gereserveerd voor toekomstige risico’s voorkomend uit het 
NPO traject. 

 

 
 
In 2021 zijn, ten laste van de NPO middelen, voor € 454.634,- aan kosten gemaakt. 7,118% betrof 
personeel niet in loondienst. Het betreft hier inleen van menskracht om onderwijzende taken uit te 
voeren. Er zijn verschillende redenen om externen op deze interventies in te zetten. Dat kan te maken 
hebben met de specifieke expertise, maar ook het arbeidsmarkt probleem speelt hier een grote oorzaak. 
 

 
 
Strategie en Innovatie 
Goed onderwijs wordt “gemaakt” door gemotiveerde, deskundige en betrokken medewerkers. 
Daarnaast zijn ook goede faciliteiten en voorzieningen van belang. 
Dit vraagt om voldoende financiële middelen en een duidelijk financieel beleid. CPOB is financieel 
gezond. Al jaren zetten we (buiten de reguliere bekostiging) extra middelen in om innovaties op 
schoolniveau te realiseren. Ook worden extra middelen ingezet om zaken uit het koersplan mogelijk te 
maken.  

 
Innovatie: 
Eind 2020 zijn weer diverse aanvragen gedaan voor innovatieve trajecten die in 2021 hun uitwerking 
hebben gekregen. Het bedrag dat voor deze specifieke aanvragen is gemoeid bedroeg €150.217. Aan het 
eind van het kalenderjaar 2021 is door scholen verantwoording afgelegd over de inzet van de middelen 
en het bereiken van de doelen zoals beschreven in de aanvraag.  
 
 Innovatieve trajecten in 2021: 
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Gepersonaliseerd werken 

Groepsdoorbroken werken 

Analyse onderwijsbehoefte 

Goed onderwijs buiten de traditionele kaders 

Intensiveren samenwerking PSZ en onderwijs 

De Klusklas 

Optimaliseren digitaal werken 

Implementatie SLIM model 

Leen- en taalrijk schoolplein 

Leren zichtbaar maken 

Optimaliseren digitaal werken 

Sturen op onderwijs resultaten 

 
 

We zien ook hier een effect door corona, aangezien niet alle projecten volledig zijn afgerond. 
De niet ingezette middelen blijven beschikbaar ia de bestemmingsreserve Innovatie. 

 
Strategie 
In 2019 is de Koers “Samen talentvol” voor de periode 2019-2023 goedgekeurd door de diverse 
geledingen en vastgesteld door het bestuur. Om de plannen uit de koers te realiseren is besloten om 
voor de beleidsplanperiode    € 750.000 uit de private-reserves te onttrekken.  
Voor het kalenderjaar 2021 wordt de uitwerking van de plannen op de diverse domeinen als volgt 
bekostigd. 
 

 
 

2.2 Personeel & professionalisering 
 

HRM richt zich op het werven en behouden van voldoende, bekwaam, gemotiveerd, gezond, betaalbaar 
en duurzaam inzetbaar personeel om het onderwijs te verzorgen, te verbeteren en te innoveren. HRM is  
een integraal onderdeel van het strategisch beleid van de organisatie en daarmee draagt het bij aan de 
doelen van de organisatie.  
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Ontwikkelingen 
 
Personeel: 
In 2021 is CPOB wederom geconfronteerd met oplopende tekorten op de arbeidsmarkt. De extra 
middelen vanuit het NPO die bedoeld zijn om de opgelopen achterstanden door de coronacrisis in te  
lopen, zorgden onbedoeld voor het vergroten van het leraren- en schoolleiderstekort. Door de extra 
middelen om meer personeel aan te nemen, worden alle bevoegden reeds ingezet. Vanaf het schooljaar 
2021-2022 werd bovendien steeds meer duidelijk dat ook de in het verleden gevormde CPOB-invalpool 
(5 % van de formatie = ongeveer 10 FTE) niet meer toereikend was om tijdelijke vervangingen in te 
vullen. Aan de ene kant omdat het steeds moeilijker wordt om (bepaalde) vacatures te vervullen en aan 
de andere kant heeft het hogere verzuimpercentage ertoe geleid dat de bestaande poolers ingezet 
worden op (langdurige) vervangingen. Ook in 2021 heeft CPOB diverse interventies ingezet om het 
personeelstekort het hoofd te bieden:  

• Een projectgroep ‘Anders organiseren’ is opgezet met als doel om vanuit urgentiebesef ons 
onderwijs anders in te richten om oplossingen te vinden die tegemoet komen aan het 
personeelstekort. Hierbij vormt onze CPOB visie op onderwijs(innovatie) het uitgangspunt en 
wordt rekening gehouden met de ontwikkeling per school.  

• P&O heeft de studenten die via verschillende opleidingsroutes binnen CPOB starten in kaart 
gebracht zodat deze tijdig ingezet kunnen worden in een vacature wanneer hun einddatum in 
zicht komt of mijlpalen zijn behaald.  

• P&O voert proactief gesprekken met potentiële nieuwe collega’s om ze warm te draaien voor 
CPOB. Dit betreft zowel bevoegde leerkrachten als potentiële zij-instromers.  

• CPOB is daarnaast al vanaf 2010 partner van de Marnixacademie (PABO) te Utrecht in het 
opleiden van nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenten (i.s.m. onze I.C.O.-ers op 
schoolniveau). Hierdoor blijven we investeren in instroom.  

• Onder supervisie inzetten van LIO-stagiaires en onderwijsassistenten voor de groep. Uiteraard in 
goed overleg met deze collega’s en de instructieverantwoordelijkheid is belegd bij een bevoegde 
leerkracht.  

• Samenwerking met 16 andere besturen voor primair onderwijs in het Regionaal Transfer Center 
Gelderland – Utrecht (RTC). In eerste instantie was het RTC vooral gericht op het behoud van 
werkgelegenheid en mobiliteit. Hiertoe is ook de gezamenlijke invallerspool ingericht (IPPON 
Personeelsdiensten) waarbij elk bestuur de intentie heeft uitgesproken om hier 4 % van haar 
personeelsbestand in te plaatsen. CPOP heeft hier vanuit eigen beleid zelfs 5 % in geplaatst. In 
de voorliggende twee jaar is de doelstelling samenwerken om het personeelstekort in het 
onderwijs aan te pakken nadrukkelijk in beeld gekomen. Trajecten die hiervoor gezamenlijk 
worden opgepakt, zijn: werven, selecteren en begeleiden van leerkrachten (speeddates), zgn. zij-
instromers, her-intreders, traineeship en Gulden Middenweg trajecten. 

• Gebruik maken van KEK dagen (Kant en Klaar) die door CPOB op basis van een mantelcontract bij 
IPPON zijn ingekocht voor € 420 per dag. 

• Wanneer bovengenoemde opties niet de oplossing bieden voor een (tijdelijke) vacature vragen 
wij uitzendbureau Maandag@ om een vervangingsvacature in te vullen. 

 
Door bovenstaande oplossingen hebben we nauwelijks groepen naar huis hoeven sturen. Uiteraard 
hebben veel leerlingen ook in 2021 thuis gezeten door diverse lockdowns als gevolg van de 
coronapandemie.  
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Strategische HRM agenda: 
Een strategisch HR-beleid gaat verder dan personeelsmanagement. Met strategisch HR-beleid koppelen 
we wat nodig is (voor de organisatie) aan de talenten in de organisatie. Hiermee draagt HRM bij aan de 
organisatiedoelstellingen, de kwaliteit van het onderwijs, ontwikkeling van professionals en de aanpak 
van werkdruk en personeelstekort. De ontwikkelingen rondom personeelstekort en daarmee de vraag 
hoe we de onderwijskwaliteit kunnen waarborgen en gelijktijdig processen kunnen blijven verbeteren, 
heeft ertoe geleid dat we voor 2022 aandacht gaan besteden aan een strategische HRM agenda.  
 
Professionalisering: 
“De leerkracht doet er toe”! CPOB vindt dat de kwaliteit van onze medewerkers van doorslaggevend 
belang is in relatie met de kwaliteit van de school en het onderwijs. 

Om die reden is het van belang dat onze directeuren en teamleiders zorgen voor een professionele 
cultuur op hun school. Een cultuur waar een ieder eigenaar is van de eigen- en de schoolontwikkeling. 
Om ons onderwijs nog meer passend te maken, zijn en zullen opleidingsmogelijkheden voor 
medewerkers worden verruimd en zal er een portaal gerealiseerd worden waarin opgedane 
specialistische kennis door medewerkers die dat willen ook op meerder CPOB-scholen kan worden 
ingezet. Zij kunnen zich daarvoor dan aanmelden bij de eigen CPOB academie Klasmastr. 

Medewerkers maken steeds meer, binnen de ruimte van het taakbeleid, gebruik van het aanbod dat 
CPOB doet via deze eigen CPOB-academie; Klasmastr. De CPOB-academie heeft een breed aanbod van 
scholingsactiviteiten waarvoor medewerkers zich kunnen inschrijven. Veel van het aanbod is direct 
gerelateerd aan de uitgangspunten en ontwikkelingen zoals die beschreven staan in de Koers 2019-2023. 
Ook andere zaken zoals de opleidingen, bedrijfshulpverlening en e-learning modules in het kader van 
o.a. het signaleren van kindermishandeling zijn in de academie opgenomen. 
Helaas konden in 2020 veel cursussen en opleidingen door Corona niet fysiek doorgaan en omdat niet 
alle aanbiedingen geschikt waren voor een digitale variant zijn er ook veel nascholingsbijeenkomsten 
geschrapt.  

 
Leeftijdsopbouw  
De personeelsopbouw van Stichting CPOB zag er op 31 december 2021 als volgt uit: 
 
Directie Vrouw Man Totaal 

15 tot 25 jaar     0 

25 tot 35 jaar 2 0 2 

35 tot 45 jaar 7 0 7 

45 tot 55 jaar 5 1 6 

55 tot 65 jaar 9 5 14 

65+ jaar 0 2 2 

Totaal 23 8 31H 

 
OP       Vrouw Man Totaal 

15 tot 25 jaar 11 1 12 

25 tot 35 jaar 67 4 71 

35 tot 45 jaar 88 4 92 

45 tot 55 jaar 54 3 57 

55 tot 65 jaar 51 8 59 

65+ jaar 11 0 11 
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Totaal 282 20 302 

 

OOP Vrouw Man Totaal 

15 tot 25 jaar 12 2 14 

25 tot 35 jaar 16 0 16 

35 tot 45 jaar 21 2 23 

45 tot 55 jaar 17 1 18 

55 tot 65 jaar 18 4 22 

65+ jaar 3 0 3 

Totaal 87 9 96 

       
    
    
Totaal Vrouw Man Totaal 

15 tot 25 jaar 23 3 26 

25 tot 35 jaar 85 4 89 

35 tot 45 jaar 116 6 122 

45 tot 55 jaar 76 5 81 

55 tot 65 jaar 78 17 95 

65+ jaar 14 2 16 

Totaal 392 37 429 

 
 
De belangrijke conclusies zijn: 

• Het aantal mannen in de Stichting is iets gedaald van 9,5 % in 2020 naar 8,6% in 2021. Dit betreft 
nog altijd geen afspiegeling van de maatschappij. Het lukt de PABO's helaas nog niet om de 
aantrekkelijkheid van de opleiding voor mannen te verhogen. Vanuit CPOB zijn wij nauw 
betrokken bij de Marnixacademie (PABO) in Utrecht. We zijn grotendeels afhankelijk van de 
opleidingsinstituten en beslissingen van de overheid. Tegelijkertijd zitten we niet stil en willen 
we een aantrekkelijke werkgever zijn. Voorbeelden hiervan zijn de uitbreiding van de WKR-
regeling.  

• De leeftijdsopbouw is vergelijkbaar met het landelijke beeld; er werken relatief veel oudere 
medewerkers, maar gelukkig weten wij nog altijd jonge mensen aan ons te binden waardoor de 
instroom op gang blijft.  

 Tot 35 jaar:   26,8 % 
 35 tot 45 jaar:  28,4 % 
 45 tot 55 jaar:  18,8 % 
 55 tot pensioen: 25,8 % 

• Onder de directieleden gaat 52 % de komende 12 jaar met pensioen. Tegelijkertijd hebben we 
vanuit de kweekvijver een jonge schoolleider aan ons kunnen binden. Uiteraard staan we de 
komende jaren voor een uitdaging om de directeuren die met pensioen gaan te vervangen. 
Hierop zijn wij ons aan het voorbereiden. Aan de ene kant door interne mobiliteit 
(doorstroommogelijkheden voor ambitieuze medewerkers) en aan de andere kant door ons 
employer brand te verstevigen. CPOB b(l)oeit! Daar wil je bij horen! Op deze manier willen we 
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een aantrekkelijk werkgever zijn voor externe schoolleiders. Tot slot zal parallel aan de nieuwe 
bedoeling van CPOB de vraag worden gesteld wat dit betekent voor de structuur.  

 
Ziekteverzuim 
In 2021 is de negatieve invloed van Corona op de ziekteverzuimcijfers overduidelijk geworden:  

             
2017 Gemid-

deld  

Doel 

 

Landelijk 

 

2018 Gemideld 

 

Doel 

 

Landelijk 

Verz.perc. 7,68  6,25  5,90  Verz.perc. 5,79  6,00  5,90 
Verz. 
perc. t/m 
1 jr 

6,63 

 

5,20 

    

Verz. 
perc. t/m 
1 jr 

4,70 

 

5,00 

   
Verz. 
perc. 1-2 
jr 

1,07 

 

1,05 

    

Verz. 
perc. 1-2 
jr 

1,10 

 

1,00 

   
Gem. 
verz. duur 
(dgn.) 

34,75 

 

20,00 

 22,00  

Gem. 
verz. duur 
(dgn.) 

22,33 

 

20,00 

 22,00 
Meldings-
frequentie 

0,91 

 

1,05 

 0,90  

Meldings-
frequentie 

0,96 

 

1,00 

 1,10 

             
             

2019 Gemid-
deld  

Doel 

 

Landelijk 

 

2020 Gemid-
deld 

  Doel 

 

Landelijk 

Verz.perc. 6,13  5,75  5,70  Verz.perc. 5,86   5,50  5,70 
Verz. 
perc. t/m 
1 jr 

5,33 

 

4,80 

    

Verz. 
perc. t/m 
1 jr 

4,81   4,60 

  
Verz. 
perc. 1-2 
jr 

0,81 

 

0,95 

    

Verz. 
perc. 1-2 
jr 

1,05   0,90 

  
Gem. 
verz. duur 
(dgn.) 

26,63 

 

17,00 

 21,00  

Gem. 
verz. duur 
(dgn.) 

20,57   17,00 

 24,00 
Meldings-
frequentie 

0,90 

 

0,95 

 0,90  

Meldings-
frequentie 

0,87   0,90 

 0,90 

             
 

2021 Gemid-
deld  

Doel 

 

Landelijk 

Verz.perc. 6,92  5,25  nnb 
Verz. 
perc. t/m 
1 jr 

5,84 

 

4,40 

  
Verz. 
perc. 1-2 
jr 

1,08 

 

0,85 
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Gem. 
verz. duur 
(dgn.) 

30,99 

 

16,00 

 nnb 
Meldings-
frequentie 

0,96 

 

0,85 

 nnb 
 

Als de vijf grafieken in volgorde van jaartal bekeken worden, dan kunnen de volgende conclusies 
getrokken worden: 

• De doelstelling voor het verzuimpercentage schuift elk jaar met 0,25 % op. Op deze manier 
wilden we in 2022 eindigen op een bovengrens van 5 % ziekteverzuim. Deze doelstelling moeten 
we helaas loslaten. De twee jaar van Corona heeft een groot effect. De eerste vier jaar 
ontwikkelde de cijfers zich van 7,68 % (2017) naar 5,86 % (2020). Maar nu staan we op 6,92 %. 
En helaas zit hier richting 2022 een stijgende lijn in. De landelijke cijfers over 2021 zijn op dit 
moment nog niet bekend. Maar ook hier zit ongetwijfeld dezelfde stijgende lijn in.  

• De doelstelling voor de ziekmeldingsfrequentie schuift elk jaar met 0,05 % op. Op deze manier 
willen we in 2022 eindigen op een bovengrens van 0,80%. Het resultaat is nu al heel stabiel rond 
de 0,90 %. Ook deze doelstelling moeten we loslaten. De ziekmeldingsfrequentie stijgt eveneens 
en is inmiddels (2022) boven de 1,50 beland.  

• Ondanks alle inspanningen om het nieuwe ziekteverzuimbeleid op de juiste wijze te 
implementeren en te borgen, blijkt de praktijk weerbarstiger. Natuurlijk speelt Corona hierbij 
een hele grote (negatieve) rol. Inmiddels is er besloten om in het voorjaar van 2022 een grondig 
onderzoek te laten uitvoeren naar alle aspecten rondom ons ziekteverzuimbeleid om te kijken 
waar en waarom dit beleid niet goed tot zijn recht komt. Veel aspecten spelen een rol. Maar wij 
willen onderzoeken aan welke knop(pen) wij kunnen draaien om onze doelstellingen toch te 
bereiken.   

 
 
Uitkeringen na ontslag 
Ontslagen in verband met terugloop van het aantal leerlingen worden gemonitord via het meerjaren 
formatiebeleid. Indien nodig wordt er tijdig overgegaan tot beëindiging van tijdelijke contracten of 
plaatsing in het Risico Dragend Deel van de Formatie (RDDF). Ontslag in verband met disfunctioneren 
komt zelden voor omdat de ontwikkeling van de personeelsleden wordt gevolgd middels de 
gesprekscyclus van CPOB en er op tijd interventies (coaching, overplaatsing, bijscholing) worden 
uitgevoerd. Incidenteel kan er ook gekozen worden voor een vaststellingsovereenkomst. Hier zijn kosten 
mee gemoeid. Daarbij speelt altijd de afweging tussen kosten (zoals financiën en de effecten van slecht 
onderwijs) en baten (werkgever en werknemer gaan in goed onderling overleg uit elkaar). In 2021 is hier 
één keer gebruik van gemaakt. Verder zijn de activiteiten in het kader van de Wet Poortwachter in het 
jaar 2021 consequent op school en stichtingsniveau uitgevoerd. In het verslagjaar 2021 zijn er geringe 
kosten (€ 555,-) gemaakt in het kader van inhoudingen door het Participatiefonds. Hiervoor was in 2021 
een voorziening opgenomen. 

Aanpak werkdruk 
Ook in 2021 is er met veel enthousiasme gebruik gemaakt van de mogelijkheden om de werkdruk te 
verlagen door een juiste inzet van de werkdrukmiddelen. Om te komen tot een bewuste keuze, wordt 
gebruikt gemaakt van een standaard procedure. Deze procedure start met een evaluatie in het 
schoolteam van de besteding van de werkdrukmiddelen over het afgelopen schooljaar. Vervolgens gaat 
het gesprek verder over de opties en inzet van de nieuwe werkdrukmiddelen. Op basis van de uitkomst 
van het gesprek wordt door de directie een bestedingsplan opgesteld. Dit plan wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de P-MR.  
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Uit onderzoek naar de resultaten van deze inzet op schoolniveau blijkt dat de scholen hun plannen 
hebben kunnen waarmaken. Het werkdrukgeld is daarmee ook uitgegeven en voornamelijk besteed aan 
extra handen in de klas: onderwijsassistenten, conciërges, administratief medewerkers en leraren. De 
leraren worden ondersteund en houden hierdoor weer meer tijd over voor het geven van onderwijs. De 
werkdrukmiddelen maken écht het verschil.  
In 2021 zijn de keuzes uit 2018, 2019 en 2020 gecontinueerd. Hieruit blijkt het succes van deze 
maatregel.  

De werkdrukmiddelen (€ 860.750,-) zijn in 2021 vooral uitgegeven aan Personele kosten (99 %).  
 
Arbeidsmarkttoelage 
De arbeidsmarkttoelage is bedoeld om het werk op scholen met het grootste risico op 
onderwijsachterstanden aantrekkelijker te maken. Om zo kansengelijkheid te bevorderen. Deze scholen 
hebben namelijk de meeste moeite met het lerarentekort: het verloop van personeel is hoger en zij 
krijgen vacatures moeilijker vervuld. Terwijl goed personeel juist nu hard nodig is om alle leerlingen een 
kans op een volwaardige toekomst te geven. 

Daarom krijgen deze scholen extra middelen om het personeel 2 jaar een toelage op het salaris te 
betalen. Het gaat om het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023. 

Binnen CPOB ontvangt het BRIN 19YO, de Prins Willem Alexander – Centrum en Prins Willem Alexander 
West in Tiel deze arbeidsmarktoelage. CPOB heeft er voor gekozen om de ontvangen middelen niet 
alleen te gebruiken voor bovengenoemde scholen, maar ook de personeelsleden op de Prins Maurits – 
West te voorzien van een tijdelijke toelage. Ook deze locatie heeft, naar inziens van CPOB, een verhoogt 
risico op onderwijsachterstanden. De GMR heeft hiermee ingestemd.  

 

2.3 Huisvesting & facilitair 
Huisvesting 
In 2021 is er opnieuw (onder de eindverantwoordelijkheid van de stafmedewerker gebouwen en 
terreinen) gewerkt aan de huisvestingskwaliteit van de scholen van CPOB. De scholen zijn tenslotte ons  
visitekaartje en wij willen dat een school een fijne werkplek is voor kinderen en medewerkers.   
Er wordt gewerkt op basis van een meerjaren onderhoudsplanning. Jaarlijks wordt er bepaald op welke 
school welke werkzaamheden aan de beurt zijn. In 2021 is er voor € 450.000 aan werkzaamheden 
verricht. Dit jaar veel schilderwerk, zonwering en zonnepanelen. Inmiddels kunnen we de conclusie 
trekken dat bijna alle scholen die daarvoor in aanmerking komen, zijn voorzien van LED verlichting en 
zonnepanelen.  
Helaas zijn twee andere huisvestingsproblemen (die juist door de Corona – pandemie overduidelijk naar 
voren kwamen), te weinig ventilatie van CO2 en het niet voldoen aan de minimale eis van Frisse Scholen 
Klasse B, op een aantal scholen niet opgelost. Stichting CPOB heeft nog een aantal panden waar de 
ventilatie alleen uitgevoerd kan worden door het openzetten van ramen. Overleg met de betrokken 
Gemeentes (om b.v. samen de SIVUS subsidie in te zetten) levert niet altijd het gewenste resultaat op. 
De 70 % kosten die samen betaald moeten worden, zijn niet altijd beschikbaar. Voorlopig zijn daarmee 
de oudere schoolgebouwen in Tiel en Culemborg, de Ds. Derksen en het oude gedeelte van De Leiboom 
niet geholpen. Wij stellen alles in het werk om deze panden een hoge prioritering te laten krijgen in de 
betreffende IHP’s.  
 
 
ICT en privacy 

In 2021 zijn de ontwikkelingen op het gebied van ICT voortgezet. De afgelopen jaren is er enorm veel 
tijd, energie en geld geïnvesteerd. ICT netwerken worden goed onderhouden en touchscreenborden zijn 
waar nodig aangevuld. Er zijn nieuwe Canon kopieermachines met “follow me” software uitgerold. CPOB 
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werkt in de cloud met office 365. Dit wordt ondersteund door de Rolf Groep, met als extra toevoeging 
het portaal ZuluConnect waarvan de leerkrachten gebruik maken. 
Er is hardware aangeschaft voor een bedrag van € 215.000. Nieuw hierbij waren de Webcams voor 
afstandsonderwijs.  
Het optimaliseren van de snelheid van het internet op onze locaties blijft voortdurend een 
aandachtspunt. Waar mogelijk wordt overgegaan naar glasvezel.  
De Wet op de Privacy (AVG) vraagt ons om alert te blijven. In 2021 is er de verwerking van 
persoonsgegevens door Google onderzocht, het Google DPIA ( Data Protection Impact Assessment ). 
Er is veel aandacht besteed aan de voorbereiding van het invoeren van de nieuwe HR software van 
HR2day per januari 2022.  
In 2021 speelde Corona nog steeds een grote rol. CPOB was snel in staat om geheel of gedeeltelijk, door 
hybride onderwijs, in te spelen op onderwijs op afstand. Een compliment voor de flexibiliteit en 
aanpassingsbereidheid van alle betrokkenen is op zijn plaats.  
Er is in 2021 voorbereiding geweest op een aantal onderwerpen rond het thema Veiligheid. Zo is er 
getest met Multi Factor Authenticatie, is er een Phishing training van alle medewerkers voorbereid, en er 
werd besloten om een PEN test ( Penetration Test ) te gaan uitvoeren. Dit zal in 2022 gaan plaatsvinden. 
Verder is het besluit genomen om aandacht te schenken aan digitale geletterdheid. Hiervoor is een extra 
medewerker benoemd. 
 
Onroerend Goed 
In 2020 is de zoektocht naar een oplossing voor het kantoor van Stichting CPOB afgerond. Deze 
zoektocht heeft geresulteerd in de verkoop van het huidige pand (voor € 270.000) en de aankoop van 
een nieuw pand met 340 vierkante meters aan Hooibeestje 4 (voor € 310.000). Het pand is in drie 
maanden (januari t/m maart 2021) grondig verbouwd (kosten € 275.000) en op 1 april 2021 geopend.  
Tegelijkertijd zijn de juridische rechten van de Prins Mauritsschool locatie Passewaaij van de Gemeente 
Tiel overgedragen aan Stichting CPOB. Zo’n overdracht van juridische rechten zal ook nog moeten 
plaatsvinden in de Gemeente West Betuwe i.r.t. de Oranje Nassauschool en De Morgenster. 
 
In 2021 is het beleidsstuk Onroerend Goed herschreven. Hierin staat per gebouw beschreven wat de 
huidige status is i.r.t. juridisch en economisch eigendom, bouwjaar, vierkante meters, MjOP 
onderwerpen, bijzonderheden, verduurzaming, leerlingaantallen, toekomst, plattegrond en financiële 
consequenties voor het jaar daaropvolgend. Dit beleidsstuk wordt jaarlijks in oktober geüpdatet. De 
belangrijkste conclusies uit deze eerste versie luiden: 

− De scholen zijn goed onderhouden en ondersteunen het onderwijskundige proces.  
− Er liggen heldere uitspraken over de drie kleinere scholen (Ds. Derksen met 36 leerlingen), Freule 

van Pallandt (met 56 leerlingen) en De Prinses Margriet (met 66 leerlingen). Deze wensen zien 
we ook terug in de IHP van die gemeentes. Voorlopig kiezen we voor instandhouding.  

− Vanuit de MjOP kiezen we voor 3 onderdelen en 6 categorieën: 
o Exploitatie (Technisch Verfraaiings Onderhoud / Dagelijks Technisch Onderhoud / 

Contracten) 
o Activeren (Duurzaamheids Groot Onderhoud / Incidenteel Groot Onderhoud) 
o Voorziening (Planmatig Groot Onderhoud) 

− Op het gebied van verduurzaming zijn (waar mogelijk) alle scholen inmiddels voorzien van LED 
verlichting en zonnepanelen. 

− Er zijn bij de oudere scholen (grote) zorgen over de ventilatiemogelijkheden en Frisse Scholen 
Klasse B.     

− Er is nog met 2 gemeentes (Tiel en Culemborg) overleg over het IHP om te bepalen welke 
scholen in aanmerking komen voor renovatie en nieuwbouw om te kunnen voldoen aan de 
BENG norm (bijna energie neutraal in 2030) en ENG norm (energie neutraal in 2050). 

− Er is met 3 gemeentes (West-Betuwe, Buren en Zaltbommel) een nieuw IHP afgesloten. Voor de  
scholen in deze gemeentes liggen de plannen vast en zijn de scenario’s duidelijk.  
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
Stichting CPOB heeft hiervoor tot op heden geen specifiek beleid geformuleerd. Toch speelt het 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een steeds grotere rol en zullen we dit onderwerp in 
de nieuwe Koers (2023-2027) meenemen. MVO betekent o.a. meer aandacht voor de mens en het 
milieu. Aandacht dus voor duurzaamheid. Want wij geven onderwijs aan kinderen en op wat voor een  
planeet laten we hen straks leven? Naast de dagelijkse praktijk voorbeelden (zoals het zo min mogelijk 
gebruik van papier door veel te digitaliseren) zien we dit vooral terug in het beleid rond onze gebouwen. 
Zo is er veel aandacht voor duurzaamheid bij onze gebouwen. En willen we onze scholen in 2030 BENG 
(bijna energie neutraal) en in 2050 ENG (energie neutraal gebouw). Met andere woorden; hoe krijgen 
we onze gebouwen van het gas af en hoe kunnen we dan toch nog voldoen aan “frisse scholen klasse B” 
i.r.t. het CO2 gehalte in de lokalen. Dat is een uitdaging die groter is dan alleen het plaatsen van 
zonnepanelen, Ledverlichting,  WTW installaties, enz. Hiertoe voert CPOB intensief overleg  met de 
Gemeentes over verduurzaming, renovatie en / of nieuwbouw. In de reeds eerder genoemde notitie 
onroerend goed is hier verder uitwerking aan gegeven.  
 

2.4 Financieel beleid 
 
Doelen en resultaten 
Het financiële beleid is bedoeld om de kaders van de financiële huishouding van de organisatie aan te 
geven. Daarmee wordt bereikt dat het financieel beleid voor alle betrokkenen eenvoudig en transparant 
is, dat de afspraken helder zijn en verantwoordelijkheden duidelijk afgebakend. Maar ook dat de 
organisatie financieel gezond is en de middelen zo effectief mogelijk ingezet kunnen worden. Dit beleid 
is een instrument waarmee de organisatie op lange termijn verantwoorde keuzes kan maken en 
strategisch doelen kan realiseren. Het financieel beleid is eenvoud en transparant, met als doel 
besluitvorming, toezicht, medezeggenschap en budgethouderschap betekenisvol in te kunnen richten.  
 
In 2019 zijn wij gestart om de financiële- en de salarisadministratie nog meer aan te laten sluiten bij het 
financieel beleid. Denk hierbij aan een betere inrichting van kostenplaatsen en kostendrager, 
overzichtelijkere en begrijpelijkere rapportages en een betere inrichting van de salarisadministratie. Dit 
alles gericht op een nog betere  en snellere informatie voorziening richting onze stakeholders. Hierdoor 
is het financieel beleid transparanter en inzichtelijker geworden. Hier zijn we in 2020 en 2021 verder 
mee gegaan. 
 
 
Treasury  
Ons huidige Treasury statuut  is vastgesteld op 19 december 2016. Vervolgens zijn er (in samenspraak 
met de auditcommissie van de RvT) een drietal vervolgnotities geschreven. In 2020 is besloten om op dit 
moment geen gebruik te maken van de mogelijkheden om te beleggen. Tot slot zullen de huidige 
financiële middelen op een juiste wijze over onze bankrekeningen worden verdeeld zodat er geen 
negatieve rente betaald hoeft te worden.  

Daarnaast is in 2018 al vastgesteld op welke wijze het private vermogen wordt teruggebracht t.b.v. de 
exploitatie van de scholen. Dit wordt ingevuld door financiële middelen beschikbaar te stellen voor 
strategie en innovatie. Hier is in 202 gevolg aan gegeven. 

 
Allocatie middelen 
De exploitatiebegroting van CPOB is opgebouwd uit twee delen, conform het financieel beleidsplan: 

• Resultaat Strategie en innovatie 
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• Resultaat operationele bedrijfsvoering 
 
Het resultaat operationele bedrijfsvoering bestaat uit een vijftal deel begrotingen: 
 

• Bestuur en organisatie; 
• Gezamenlijke activiteiten; 
• Personeel scholen; 
• Materiele scholen; 
• Privaat. 

 
Op basis van het financieel beleid worden de kosten inzake “Strategie en Innovatie” gedekt door in het 
verleden gevormde bestemmingsreserves.  
 
De deelbegrotingen inzake de operationele bedrijfsvoering worden gedekt op basis van een percentage 
van de publieke baten. Een uitzondering hierop is “Privaat”. Deze deelbegroting wordt volledig gedekt 
door de private baten. 
De dekking van de overige deelbegrotingen is als volgt opgebouwd: 
 

 
De begroting materieel scholen bevat de materiele lasten van een school/ locatie inclusief klein dagelijks 
onderhoud en professionaliseringskosten, met uitzondering van de huisvestingslasten (exclusief klein 
dagelijks onderhoud). De huisvestingslasten vallen onder de verantwoording van het bestuur en worden 
opgenomen in de deel begroting “ Gezamenlijke activiteiten”. In deze deelbegroting vallen o.a. ook 
kosten Arbo, professionalisering, onkosten RvT, en diverse externe ondersteuningen. 
 
Bestuur en organisatie bevatten o.a., kosten stafbureau, extern advies, accountantskosten, kosten 
salarisverwerker en overige bovenschoolse activiteiten. Personeel scholen omvat de salariskosten van 
scholen. 
 
Onderwijsachterstandenmiddelen  
Het uitgangspunt bij de verdeling van deze middelen zijn de CBS achterstand scores en de subsidie 
bepaling daarop.  Deze score en ook de bekostiging worden toegekend aan een BRIN. Waar een BRIN 
meerdere locaties heeft, is de interne allocatie gebaseerd op de oude gewichten regeling, dan wel 
inspectie score. In overleg met de scholen zijn deze middelen volledig aan de formatie toegekend. 
 
De middelen worden door de scholen ingezet voor o.a. uitvoering van specifieke programma’s (o.a. 
Pyramide), inzet van onderwijsassistenten en klassenverkleining. Gerichte aandacht voor met name 
taalontwikkeling d.m.v. bijvoorbeeld pre-teaching is succesvol gebleken bij het terugdringen van 
achterstanden.  
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2.5 Risico’s en risicobeheersing 
Interne risicobeheersingssysteem  
CPOB heeft in de laatste jaren de nodige aandacht besteed aan het in beeld brengen van met name de 
financiële  risico’s. In de reguliere processen wordt gewerkt met een strategisch beleidsplan (SBP) dat 
jaarlijks wordt vertaald in een jaarplan. Op basis daarvan wordt door het bestuur per kwartaal 
gerapporteerd aan de RvT over de bereikte resultaten en vorderingen of belemmeringen. 

Schooldirecties rapporteren tweemaal per jaar aan het bestuur over de vorderingen van hun 
jaarplannen. M.i.v. de nieuwe planperiode (m.i.v. 2015) is de planperiode van CPOB en van de scholen 
gelijk. Inhoudelijk raken de plannen ook steeds meer op elkaar afgestemd. 

De directies ontvangen van het SB elke maand een overzicht met daarop de uitputting van de financiën 
t.o.v. hun begroting. Die begroting past uiteraard binnen de MJB-kaders en wordt in concept door 
scholen opgesteld en bijgesteld o.g.v. een bespreking met de Algemeen Directeur en de stafmedewerker 
Financiën.  

Evenals de RvT ontvangen ook de schooldirecties de kwartaalrapportage van het bestuur, die zowel 
inhoudelijk (Jaarplan) als financieel (begroting) de stand van zaken weergeeft. 

Natuurlijk blijven wij onze interne systemen monitoren, waar mogelijk verbeteren en aan te laten sluiten 
bij de huidige behoeftes van de organisatie. Zo is in 2020 gekozen om een verdere automatisering in te 
zetten, door middel van en activa module in te richten en een begrotings-/ informatie software. 

Covid- 19 / Corona virus  
Sinds de maart 2020 heeft ook CPOB te maken met de gevolgen van het COVID-19 virus. Onze scholen 
zijn gesloten en kinderen krijgen via allerlei digitale mogelijkheden thuis les. CPOB heeft de afgelopen 
jaar veel geïnvesteerd in zogenaamde chromebooks en randvoorwaarden gecreëerd om digitaal 
onderwijs mogelijk te maken en te verbeteren. Wij hebben daarom geen substantiële investeringen 
hoeven te doen in onze infrastructuur als gevolg van covid 19. Anders dan een enkele training rondom 
het gebruik van bijvoorbeeld TEAMS, voor digitale contactmomenten.   

 

Belangrijkste risico’s  
In 2017 heeft CPOB op voorstel van een werkgroep (bestaande uit bestuur en management van CPOB, 
stafmedewerker financiën alsmede een tweetal directeuren namens het directieberaad) en onder leiding 
van een externe partij een nieuwe risicoanalyse gemaakt (zie onderstaand overzicht). In de risicoanalyse 
zijn de risico’s geactualiseerd, zowel naar inhoud als naar impact en ook zijn thans maatregelen 
benoemd die risico’s kunnen voorkomen of de impact daarvan kunnen beperken. Op basis daarvan is 
afgesproken de realistisch te achten financiële risico’s anderhalf maal af te dekken. Bij de jaarlijkse 
actualisatie van de MJB wordt beoordeeld of dat nog steeds haalbaar is.  
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Risiconr. Risico Gevolgen beperking oorzaak beperking gevolg Resterende Kans Financieel gevolg Gewogen
R1 Ontslagbeleid (PD niet op 

orde, kantonrechter, 
Participatiefonds) 
Transitievergoeding

Financieel-
Personeel  
Onderbouwin
g ook in 
relatie tot 
jaarbegroting

goede gesprekkencyclus tijdiger problemen 
aanpakken

20% € 600.000 € 120.000

R2 Vermindering van 
incidentele gelden 
waarmee structurele 
lasten zijn aangegaan bijv 
Impulsgelden

Financieel-
Financien

buiten onze invloedssfeer bij risico van verlies 
voorzichtiger begroten

50% € 300.000 € 150.000

R3 Negatieve ontwikkeling 
leerlingenaantal. 
Demografische 
ontwikkeling valt tegen, of 
belangstelling 
(marktaandeel).  
Verandering 
schoolpopulatie door 
gewijzigde instroom 
(PWA west)

Financieel                             
(20 l.l. a € 
5.000)                     
School komt 
onder de 
opheffingsnor
m           
Inleveren 
brinnummer

Goede aandacht bij 
invullen infoformulieren.                          
Goed P.R.-beleid. 
Kwaliteitsonderzoek. 
Toekomstscenario's 
maken voor kleine 
scholen. 

nvt; doordat we  gebruik 
maken van gemiddelde 
schoolgrootte valt een 
kleine school bij daling 
onder 23-grens het jaar 
erop al uit de 
bekostiging.

50% € 100.000 € 50.000

R4 Groeiregeling, Wel extra 
groepen maar extra geld 
van DUO is onzeker

Financieel-
financieel

kritische blik bij vorming 
extra groep 

nvt 50% € 50.000 € 25.000

R5 Onzekerheid uit 
bestuursakkoord en 
dekking CAO-akkoord. 
Aandachtspunt 2017-2018

Financieel-
FInancieel

afstemming met PO-raad voorzichtig begroten bij 
onzekerheid

50% € 200.000 € 100.000

R6 Duurzame inzetbaarheid. 
(Spaarvoorziening is geen 
risico). BAPO blijft 
onvoorzienbaar

Financieel-
financieel

nvt nvt 20% € 100.000 € 20.000

R7 De kwaliteit van het 
onderwijs is niet op orde 
(scores blijven achter op 
doelen, invoering Passend 
Onderwijs, kwaliteit 
zorgsysteem 
onvoldoende, onvoldoende 
in staat om vernieuwing te 
realiseren (bijv. ook 
wegens vertrek directeur)

Financieel                   
Imago                             
Kwaliteit

Signalering ogv 
kwaliteitsmonitor.                
Interim-directeur

nvt 50% € 150.000 € 75.000

R8 Onveiligheid / incidenten / 
geweld                                                      
Fysiek en sociaal / 
Pesten

Financieel                   
Imago                             
Kwaliteit

Pestprotocollen.                    
Beleid mbt sociale media             
Veilige gebouwen

nvt 50% € 50.000 € 25.000
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Risiconr. Risico Gevolgen beperking oorzaak beperking gevolg Resterende Kans Financieel gevolg Gewogen
R9 Werkdruk wordt als hoog 

ervaren (medewerkers 
geven aan moeite te 
hebben om te kunnen 
voldoen aan de eisen van 
het werk binnen de 
daarvoor gestelde tijd) 
waardoor werkstress en 
ziekteverzuim 

Financieel-
verzuim

Aandacht voor (ervaren) 
werkdruk

scholing 50% € 200.000 € 100.000

R10 Borging van rol van 
bestuurder (is geregeld via 
vz RVT, er is een 
protocol)

Risico van 
uitval door 
ziekte 

nvt nvt 20% € 100.000 € 20.000

R11 Risico's voortvloeiend uit 
wet- en regelgeving (Bijv 
schoolrekeningen)                                                                                     
Weging van l.l. verkeerd 
opgegeven

Belastingtec
hnisch en 
OCW

meer controle op uitgaven 
via schoolrekeningen                  
Extra controle op wegings-
factoren

nvt 50% € 50.000 € 25.000

R12 Verdwijnen van Kleine 
scholentoeslag en nog 
niet/onvoldoende 
beleidsmatig daarop 
geanticipeerd

Financieel                   
Imago                             
Kwaliteit

Strategische 
beslissingen; denken in 
scenario's

correctie begroting 50% € 250.000 € 125.000

R13 Fraude  Financieel                   
Imago                             
Kwaliteit

Werken aan normbesef 
binnen CPOB                                                 
Naleving AOIB

nvt 20% € 100.000 € 20.000

R14 Leegstand - meer kosten 
dan bekostiging

buiten 
gebruikstelle
n, teruggeven 
, exploiteren

buiten gebruikstellen, 
teruggeven , 
medegebruik/verhuur

verwarming laag; 
lokalen op slot

50% € 50.000 € 25.000

R15 Onvoorziene uitgaven in 
onderhoudssfeer 
(voorbeeld asbest, eigen 
rekening). Duurder 
onderhoud door ontbreken 
afspraken over renovatie in 
wetgeving

Meestal 
afgedekt door 
MOP

Overleg gemeenten. nvt 20% € 200.000 € 40.000

R16 ICT uitval, 
beschikbaarheid goed 
internet Databeveiliging / 
datalekken

Financieel                   
Imago                             
Kwaliteit

kwaliteit ICT-infrastructuur 
verbeteren

nvt 20% € 200.000 € 40.000

R17 Risico van 
projectoverschrijdingen 
(bijvoorbeeld bij 
bouwheerschap inzake 
renovatie + nieuwbouw) 
Let op: ook aanbesteden

Financieel                   
Imago                             
Kwaliteit

Trachten bouwheerschap 
bij gemeenten te 
beleggen. Externe 
ondersteuning

nvt 20% € 1.000.000 € 200.000

R18 Krapte arbeidsmarkt, 
onvoldoende in staat 
gekwalificeerd personeel 
aan te trekken

Financieel                   
Imago                             
Kwaliteit

Aantrekkelijk WG zijn.                     
Goede stageplaatsen 
bieden met potentie

Inschakeling 
uitzendbureau

50% € 100.000 € 50.000
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3. Jaarverslag Raad van Toezicht 
3.1 Leden 
Per 31-12-2021 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden: 

Dhr. W.J. (Willem-Jan) Stegeman  Amersfoort Voorzitter (bestuurlijk / vastgoed) 
Dhr. T. (Tom) Roetert    Geldermalsen (lid onderwijs, op voordracht GMR) 
Mevr. D. (Debby) Dacier   Culemborg (lid onderwijs) 
Mevr. M. (Marry) Rooseboom   Culemborg (lid onderwijs) 
Dhr. G. (Gijs) Beekhuizen   Renkum (lid financiën) 
De raad wordt secretarieel ondersteund door mevr. M. (Martine) van den Hoven en D. van Welie 
 
(Neven)functies RvT leden: 
Dhr. W.J. (Willem-Jan) Stegeman  Wethouder Amersfoort en lid bestuur Steunstichting   
      PCI 
Dhr. T. (Tom) Roetert    AVS, Lid Provinciale Staten Gelderland 
Mevr. D. (Debby) Dacier  Onderwijs adviseur, Voorzitter RvT O2A5 (PO), lid 

Bestuur Steunstichting PCI 
Mevr. M. (Marry) Rozenboom   Gezinsouders / Gezinshuis 
Dhr. G. (Gijs) Beekhuizen Rector Hendrik Pierson College Zetten (VO) en  

voorzitter RvT landelijk platform D&P (Dienstverlening & 
Producten)  

Samenstelling van de RvT 

In 2021 zijn een aantal wijzigingen in de samenstelling van de RvT opgetreden. In verband met het 
tussentijds vertrek van de heer Pascal Vermeulen, is mevrouw Janneke Plantenga benoemd om de 
resterende periode (tot en met 31 dec 2025) vol te maken. 

Daarnaast liep de maximale termijn van Tom Roetert af.  Hiermee is per 1 januari een nieuwe vacature 
ontstaan voor het lid van de RvT namens de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Begin 
2022 is deze vacature ingevuld. 

De benoeming van de nieuwe leden heeft geleid tot een herverdeling van de leden over de commissies.   

Verqoedinq en kosten 

De kosten van de Raad van Toezicht als orgaan in de besturing van de stichting worden in de post 
bestuurskosten door het Bestuur opgenomen.  

Tot de kosten van de Raad van Toezicht behoren de kosten van zijn werkzaamheden, bijeenkomsten en 
vergaderingen (met name reis- en verblijfkosten) en de kosten van zijn vergoeding, bestaande uit een 
vast bedrag per jaar. De hoogte van de vergoeding wordt 1 maal per twee jaar door de Raad van 
Toezicht vastgesteld. Er wordt geen apart bedrag voor deskundigheidsbevordering uitgekeerd. De 
hoogte van de vergoeding van de voorzitter kan maximaal 150 procent bedragen van de vergoeding van 
de overige leden. 

3.2 Activiteiten toezicht 
De Raad van Toezicht komt als voltallige Raad zes tot zeven keer bijeen. Daarnaast zijn er vanuit de 
Raad leden in de auditcommissie, de kwaliteitscommissie (komen elk minimaal 3x per jaar bijeen) en de 
remuneratiecommissie. 
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Vanuit de commissie Kwaliteit en de auditcommissie worden verslagen van de bijeenkomsten 
geagendeerd op de reguliere vergaderingen van de RvT. Dit alles staat beschreven in het handboek dat 
jaarlijks wordt herzien en geactualiseerd. 

Naast de bovenstaande formele bijeenkomsten bezoeken de leden van de Raad normaal gesproken de 
seizoenopening en de jaarlijkse studiebijeenkomsten van de directies van CPOB die over het interne 
kwaliteitszorgsysteem ging. 

In verband met de COVID 19 pandemie hebben de meeste vergaderingen en bijeenkomsten digitaal 
plaatsgevonden. Gelukkig zijn enkele vergaderingen op scholen in grotere ruimtes gehouden en hebben 
we zowel   een studiemoment van de RvT en de studiebijeenkomst van de directie, waarbij een 
delegatie van de RvT aanwezig was, fysiek door kunnen laten gaan. 

Door de pandemie hebben vrijwel geen van de normale bezoeken aan scholen doorgang kunnen 
vinden. De gesprekken met de bestuurder, de controller, de stafmedewerkers Onderwijs en Kwaliteit, 
de stafmedewerker Personeel en Organisatie en de algemeen directeur hebben allen vooral digitaal 
plaatsgevonden. De leden van de RvT missen deze extra bron van informatie, maar een fysiek bezoek 
aan de scholen is door de opeenvolgende periodes van gehele of gedeeltelijke sluiting van de scholen 
niet mogelijk geweest. Ook vond de RvT het, net als in 2020, gezien de bijzondere belasting van het 
personeel en de directies, niet passend om het scholenbezoek digitaal te doen. 

De najaarsbijeenkomst tussen RvT en GMR is uitgesteld naar het voorjaar 2022. De contacten met de 
GMR vonden plaats door telefonisch contact tussen beide voorzitters.  

Twee leden van de RvT zitten namens CPOB in de Stichting Steunfonds PCI. Deze stichting heeft als 
voornaamste doel het ondersteunen van het christelijk onderwijs in Culemborg en omgeving. CPOB 
krijgt jaarlijks een bijdrage en kan daarnaast projectsubsidies aanvragen bij PCI. 

Inhoudelijk houdt de Raad op hoofdlijnen toezicht op het behalen van de strategische doelen (waarbij 
ook de kwaliteit - de basis en eigen doelen van CPOB is inbegrepen - ), de besteding van de middelen en 
identiteit.  

 

Beleidsmatig is 2021 een tussenjaar. De komst van de nieuwe bestuurder betekende dat zij eerst de 
organisatie en de bestaande beleidslijnen moest leren kennen. Ondanks het tweede “coronajaar” en de 
daardoor mede vergrote knelpunten t.a.v. het lerarentekort, is de organisatie op orde en heeft zeer 
goed gefunctioneerd. 

 De financiën zijn zowel rechtmatig als doelmatig besteed; het grootste gedeelte gaat naar het primaire 
proces en in het bijzonder innovatie. Via de tussenevaluaties van het strategisch beleidsplan monitorde 
de Raad de ontwikkeling van de strategische doelen en de besteding van de middelen om die doelen te 
bereiken. Einde 2021 bleek dat veel doelen dankzij samenwerking en eigenaarschap binnen het team 
van directeuren zijn behaald. 

Daarnaast benoemt de RvT de externe accountant. 

 

Activiteiten werkgever 
De remuneratiecommissie heeft met de benoemingscommissie en de adviescommissie een nieuwe  
bestuursvoorzitter benoemd. Hierbij zijn doelen afgesproken en de voortgang hiervan is geregeld met 
de bestuursvoorzitter besproken. De bevindingen zijn steeds teruggekoppeld aan de overige leden van 
de Raad. De Raad heeft haar waardering over het bestuur, het interne toezicht en over de kwaliteit van 
de scholen uitgesproken.  

Op basis van een functioneringsgesprek wordt begin 2022 besloten of overgegaan wordt tot een vaste 
aanstelling.  
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Activiteiten als klankbord 
De voorzitter spreekt elke vergadering van de Raad van Toezicht voor met de bestuurder. Daarnaast is 
de voorzitter voor de bestuurder een klankbord over actuele zaken en dilemma's. Zowel de COVID 19 
pandemie, de werving van nieuwe RvT leden en de samenwerking met de Raad als geheel zijn 
bijvoorbeeld onderwerp van gesprek geweest. Ook de andere leden van de Raad zijn op hun terreinen 
expert en klankbord voor de bestuurder; in 2021 waren, naast de pandemie, opnieuw de onderwerpen 
kwaliteit, huisvesting en financiën van belang. 

3.3 De Raad van toezicht als team 
Leiddraad voor het toezicht en de samenwerking is ook in 2021 het "Handboek Governance CPOB" 
geweest. Dit document geeft duidelijkheid over het wat en hoe van het toezicht en de bijbehorende 
systematiek van verantwoorden. We gaan hierbij uit van policy governance. Tijdens de studiedagen 
evalueren we de werkwijze en de samenwerking en actualiseren we het handboek Governance. De 
evaluatie is op inhoud en ook op het proces van toezicht gericht. Daarnaast wordt de agenda 
geactualiseerd. We streven naar twee studiedagen per jaar, maar net als in 2020 heeft er in 2021 maar 
één doorgang kunnen vinden. 

3.4 Thematiek 
De Raad heeft zich in 2021 laten informeren/toezicht gehouden op de uitvoering van het meer jaren 
strategisch beleid, het jaarplan, (het meer jaren)financieel beleid, het jaarverslag, het formatiebeleid, 
huisvestingsperikelen en de (meer jaren)begroting. De Raad is door middel van terugkoppeling op de 
hoogte gehouden van de koers van de Stichting Steunfonds PCI. 

In 2021 hebben Raad en bestuur de samenwerking met andere (onderwijs) partners voortgezet op basis 
van de in 2019 gemaakte afspraken. De Raad heeft hierbij geen actieve rol gehad in 2021. 

De Raad van Toezicht van CPOB volgt met betrekking tot het uitvoeren van de wettelijke taken datgeen 
wat in het handboek is vastgelegd. Ook zaken met betrekking tot de vergoedingsregeling van de leden van 
de Raad van toezicht staan in het handboek vermeld. 

3.5 Beeld en vertrouwen 
Het beeld dat de Raad van CPOB heeft is goed. We zien over het algemeen de 'best bijzondere' 
opbrengsten (beter dan de gemiddelden in Nederland) van de scholen en goed leiderschap of de aanzet 
daartoe. Ook heeft CPOB laten zien in tijden van crises adequaat te kunnen acteren. Ondanks dat de 
situatie bij CPOB nog redelijk beheersbaar is t.o.v. andere scholen en of regio’s, zijn er wel zorgen t.a.v. 
het lerarentekort en ziekteverzuim door Covid 19.  

We zien dat de verschillende bronnen zoals de leerling- en oudertevredenheid, de scholen positief 
beoordelen. We zien dat de Stichting planmatig werkt volgens de waarden vanuit de Bijbel. CPOB is een 
financieel gezonde en toekomstbestendige stichting waarbij de kwaliteit van het onderwijs permanent 
wordt gevolgd en waar medewerkers graag werken. Ook de inspectie waardeert het bestuurstoezicht 
met een voldoende, evenals de scholen zelf. Dat maakt ook dat de Raad van Toezicht vertrouwen heeft 
in de voortgang van best bijzonder onderwijs van de CPOB-scholen in de Betuwe en de Bommelerwaard 
en de aansturing hiervan door de bestuurder en het management. 

Willem-Jan Stegeman (voorzitter RvT) 

April 2022 
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4. Verantwoording financiën 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur. Het geeft de 
belangrijkste financiële gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. 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 van het bestuur aan bod. 

 
4.1 Leerling- en personele ontwikkelingen in meerjarig perspectief  
 

Ontwikkeling leerlingaantallen 

Per 01-01-2023 gaat de versimpeling van de rijksbekostiging van start. Gevolg daarvan is dat de 
bekostiging niet meer op schooljaar, maar op kalenderjaar wordt toegekend en de teldatum verschuift 
van 1 oktober naar 1 februari. 

Onderstaande leerling prognose geeft dan ook de prognose weer op 1 februari. 

 

 

We zien dat het totaal aantal leerlingen van de stichting, naar verwachting, minimaal daalt / gelijk blijft.  
dat was ook de laatste jaren de voorspelling, alleen zagen we dat, mede als gevolg van incidentiele 
instroom, niet terug in de werkelijke aantallen. Dit is ook wel in een algemeen landelijke en regionale 
trend.  

Het marktaandeel blijft daardoor stabiel. Daarnaast is de SBAO school harder gegroeid dan verwacht, in 
de afgelopen jaren. Als gevolg van de tekorten aan personeel, is in 2022 ook een tijdelijk aanname stop 
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ingezet.  Het streven vanuit BEPO (het grootste samenwerkingsverband binnen CPOB)  is om het aantal 
doorverwijzingen naar het SBAO (KJS) de komende jaren te verminderen. Dat is ook de reden dat het 
aantal leerlingen daalt van 175 in 2022 naar 150 leerlingen in 2025.  

Het formatieve budget per school is afhankelijk van het aantal leerlingen op een locatie. Het gevolg van 
de daling van het aantal leerlingen, is dat ook de formatieve inzet zal dalen. 

 

FTE ontwikkeling vaste formatie 

 
 
 

 

Het betreft hier vaste formatie van zowel Directie, OP en OOP. De ontwikkeling van FTE’s hangt samen 
met de ontwikkeling van de leerling groei. Jaarlijks wordt de formatieve inzet bepaald op basis van T=0. 
Daarnaast wordt de kalenderjaar begroting gebaseerd op de prognose van leerling groei / daling. In 
bovenstaande prognose is nog geen rekening gehouden met eventuele Nationaal Onderwijs Plan (NPO) 
middelen. De verwachting is dat deze niet structurele middelen direct voor personeel (eigen of inhuur) 
ingezet zullen gaan worden.  

 

 

4.2 Financiële ontwikkelingen in meerjarig perspectief  
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De kengetallen laten zien dat CPOB op financieel gebied gezond is. Ook hier geldt dat de NPO middelen 
en het eenmalig wegvallen van de vordering op OCW een effect hebben en verklaren het grillige verloop 
van een aantal kengetallen. Een tweetal kengetallen zullen we specifiek toelichten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vermogenspositie 

Het kengetal signaleringswaarde vermogenspositie geeft aan of een onderwijsinstelling beschikt over 
teveel  publieke middelen in de reserve. Voor CPOB is dat in de jaren 2021 en 2022 dan ook het geval 
(waarde hoger dan 1). 

Daarna neemt de waarde af tot onder 1. 

Met de invoering van het innovatie- en strategie budget, heeft CPOB in het verleden reeds ingespeelt op 
het te hoge publieke vermogen. Hierdoor zal CPOB geen extra acties uitzetten om het publieke eigen 
vermogen te verlagen. Het eenmalig wegvallen van de vordering draagt uiteraard ook bij aan het verder 
verlagen van het publieke eigen vermogen. 
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Weerstandsvermogen 

Ook het weerstandvermogen laat een, als gevolg van ingezette acties, dalende trend zien. Om risico’s af 
te dekken is een minimaale algemene reserve van € 2.090.000,- vereist. De algemene reserve per ultimo 
2025 is voldoende om de risico’s af te dekken.  

 Het totale eigen vermogen laat de volgende ontwikkeling zien: 
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Resultaatontwikkeling 

Het financieel beleid schrijft een nihil resultaat op de operationele bedrijfsvoering voor. Jaarlijks kan 
hier, door middel van een onderbouwd advies van het CvB aan de RvT, van afgeweken worden. Voor 
2022 is dat ook gedaan met betrekking tot het wegvallen van de vordering op OCW. De RvT heeft 
akkoord gegeven om het ontstane verlies te dekken vanuit de algemene reserve.  
 
In deze begroting zien we echter het effect van de boekhoudkundige verwerking van de NPO middelen 
terug komen. Dit is geen beleidskeuze, maar een gevolg van wet- en regelgeving vanuit het Ministerie 
van OCW en de RJ en is ook als zodanig opgenomen. Dit kan een vertekenend beeld geven, daarom is 
hieronder ook de ontwikkeling van het resultaat opgesplitst weergegeven. Hier komt duidelijk het effect 
van van de NPO middelen en Innovatie en Strategie los is weergegeven. 
 
Daarnaast is er een zeer klein effect door het niet volledig inzetten, en dus reserveren, van middelen in 
de materiele schoolbegroting. 
Het resultaat zal zich, op basis van de huidige kennis, als volgt ontwikkelen. 
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Zouden we deze incidentele effecten los weergeven, dan zien we onderstaand resultaat ontwikkeling 
 
 
 
 
 
 
 
Als gevolg van de NPO middelen laat het resultaat een zeer grillig verloop zien. De wet- en regelgeving 
schrijft ons voor om de NPO middelen direct via het resultaat te laten verlopen. De kosten volgen echter 
niet hetzelfde patroon. Zo zien we in 2021 € 700.000,- meer aan opbrengsten dan kosten. Voor dit 
resultaat wordt een bestemmingsreserve gevormd, waarmee de meerkosten in de komende jaren 
gedekt zullen worden.  
 
Naast eerder genoemde effecten op het resultaat operationele bedrijfsvoering, wordt het negatieve 
resultaat vergroot door kosten ten gunste van de bestemmingsreserves Innovatie en Strategie. 
De innovatie plannen hebben altijd betrekking op 1 kalenderjaar, waardoor er geen toekomstige 
plannen zijn. Daarom zijn de verwachte jaarlijkse kosten innovatie gebaseerd op 1/10 deel (€ 114.000,-) 
van de totale beschikbare middelen bij aanvang van het vormen van de bestemmingsreserve innovatie. 
Maar ook hier kan van afgeweken worden, als de plannen dat noodzakelijk maken.  
In 2025 ontstaat een positief resultaat op de operationele bedrijfsvoering, als gevolg van de mogelijk 
voor scholen om te sparen binnen hun materiele begroting. 
 
In het kader van optimaal financieel management zou het een pre zijn, dat we innovatie plannen 
passend kunnen maken bij de ontwikkeling van een school en zo plannen voor meerdere jaren opstellen. 
 
De bestemmingsreserve strategie bestond bij aanvang uit € 750.000,-, en was vastgesteld voor 4 jaar. In 
de praktijk blijkt dit niet gehaald te worden, waardoor het saldo ultimo 2020 rond de € 500.000,- 
bedraagt. Met als gevolg dat ook in de nieuwe koersperiode gebruik gemaakt kan worden van deze 
middelen. Naar verwachting zullen de kosten in 2023 lager zijn dan in 2024 en 2025, omdat het nieuwe 
koersplan dan optimaal tot uitvoering zal komen. De precieze invulling is nog niet bekend, maar zal in 
2022/2023 duidelijk worden. 
Ook de jaarlijkse middelen vanuit de PCI (€ 70.500,-) worden gebruikt voor het realiseren van 
doelstellingen in het koersplan. 
 
Rijksbijdragen 

De Rijksbijdragen, exclusief incidentiele effecten,  laten een dalende lijn zien. Dit wordt veroorzaakt door 
een dalend aantal leerlingen.  
 
 
 
 
 
In 2022 en in 2023 zien we relatief hogere rijksbijdragen, welke verklaard worden door de NPO gelden 
en de arbeidsmarkttoelage.  
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Deze middelen zijn van tijdelijke aard.  
In 2022 zien we een eenmalig effect van - € 926.000,- inzake het wegvallen van de vordering per ultimo 
boekjaar. 
Het effect van incidentiele opbrengsten zal verminderen. De arbeidmarkttoelage is vastgesteld voor 2 
schooljaren. In 2023 zien we dan ook 7/12 deel terugkomen. 
Ieder jaar wordt een herrekening van de bekostiging, op basis van de marktontwikkeling vastgesteld. 
Deze is over de afgelopen jaren gemiddeld € 300.000,- geweest.  
 
Ten tijde van het opstellen van de kalenderjaar begroting 2022 was er nog geen inzage in de gevolgen 
van de rechtszaak inzake de fusie van De Wegwijzer en Ds. Derksen in 2017. Inmiddels is dat wel bekend. 
Als gevolg hiervan ontvangt CPOB in 2023 nog 1 maal de volledige fusiebekostiging van € 180.000,-. Dit is 
ook het geval in 2022 realisatie, maar dat was nog niet meegenomen in de vastgestelde begroting over 
2022. In de begroting 2022 is een bedrag van € 20.000,- opgenomen. 
 
overige overheidsbijdragen 

De overige overheidsbijdragen, subsidies vanuit de gemeenten, zijn stabiel opgenomen conform 
beschikbare informatie. Het betreft hier o.a. de volgende subsidies: Vroeg en Voorschoolse Educatie 
(VVE), Onderwijs en Achterstanden Beleid (OAB), Schakelbouw, Bredeschool Academie Tiel Oost (BSA) 
en klokuurvergoeding gebruik gymzaal.  Wij doen hierbij de aanname dat er geen wijziging in beleid zal 
plaatsvinden. Vanuit de gemeente Culemborg is 1 subsidie (€ 35.000,-) van tijdelijk aard, met een nihil 
effect op het resultaat (opbrengsten zijn gelijk aan kosten), toegekend. Deze subsidie stopt per ultimo 
2022.  
 

 
 
 
 
 
overige baten 

De overige baten zijn stabiel geprognotiseerd op basis van het verleden. 
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Personele Lasten 

De personele lasten zijn op te delen in 3 onderdelen: 
• Lonen en salarissen; 
o Vaste formatie; 
o Vervangingskosten; 
o Overige lonen en salarissen. 
• Overige personele lasten; 
• Uitkeringen. 
 
 
 
 
 
 
Lonen en salarissen / vaste formatie 
De vaste formatie betreft formatie vanuit de rijksbekostiging. CPOB stuurt en kent intern 
toe op basis van Formatie Plaats Eenheden (FPE). Ieder salarisschaal heeft een eigen FPE  
waarde (zie bijlage blz 25). Om de vertaling naar euro’s te maken wordt een stichtings GPL berekend. 
Verder kennen we FPE’s aan de individuele locaties toe op basis van het 
leerlingaantal op de eerste schooldag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
CPOB hanteert een financieel beleid welke uitgaat van een nihil resultaat op de operationele  
bedrijfsvoering. Eventuele schommelingen in het resultaat worden opgevangen door correcties in de 
lonen 
 en salarissen vaste formatie om te voldoen aan de eisen van het interne financiële beleid. We zien dan 
ook de kosten en aantal FPE inzake vaste formatie afnemen. 
De GPL blijft stabiel, aangezien eventuele CAO stijgingen ondervangen worden door een stijgende 
rijksbekostiging. 
 
Lonen en salarissen / vervangingskosten 
Als gevolg van corona zullen de vervangingskosten in 2022 toenemen ten opzichte van 2021. 
De verwachting is dat deze kosten in de jaren daarna weer zullen dalen naar het niveau van 
voor corona. Het doel is een gemiddeld ziekteverzuim van 5%. 
 
 
 
 
 
 
 
Lonen en salarissen / overige lonen en salarissen 
De overige lonen en salarissen betreffen salariskosten welke niet voortkomen uit (directe) Rijks- 
Bekostiging. Deze zijn dan ook meestal (semi) incidenteel van aard en hebben in de meeste 
 gevallen een nihil effect op het resultaat (kosten zijn gelijk aan baten).  
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Dat geldt niet voor de incidentiele overige lonen en salarissen. Deze bestaan voornamelijk uit de NPO 
middelen. Waarbij de grootste kosten druk ligt op de jaren 2022 en 2023. In 2023 verwachten wij € 
500.000,- aan meerkosten NPO tov de inkomsten. Deze worden gedekt door de gevormde 
bestemmingsreserve NPO. Respectievelijk in 2024 en 2025 verwachten wij € 200.000,- en  € 100.000,- 
aan meerkosten NPO tov de inkomsten. 
 
De lonen en salarissen inzake het samenwerkingsverband zijn opgenomen op basis van de huidige 
bekostiging. Zoals aangegeven bij de inkomsten is het nog onduidelijk hoe de bekostiging zich gaat 
ontwikkelen. Hetzelfde geldt dus ook voor de kosten. In 2022 komt hier meer duidelijkheid over. 
 
 
Overige personele lasten 
Vanuit professionalisering zien wij een lichte stijging aan kosten. CPOB zal in  
2022/2023 een visie op professionalisering opstellen, als afgeleide van de visie en missie. 
Een beleidsmatige invulling zal daarna volgen.  
 
 
De dotaties aan langdurig zieken, 
 jubileum gratificatie, en duurzame  
inzetbaarheid blijven, naar verwachting,  
gelijk. De hoogte van de voorzieningen zijn  
toereikend. 
 
In 2022 zal de RI&E herijkt worden, wat zorgt voor eenmalige extra kosten rondom ARBO in 2023 (€ 
25.000,-). Wij zien echter wel een stijgende lijn in de kosten rondom ARBO (verzuim, coaching, 
ARBOdients, etc) ontstaan. Dit wordt vooral verklaard door corona en met name de psychische effecten 
daarvan. Iedere leerkracht heeft het recht om te bloeien en als goed werkgever willen wij onze 
medewerkers daarin ondersteunen. Dat vraag bijvoorbeeld een hogere preventieve inzet van coaches.  
 
Uitkeringen  
De uitkeringen inzake zwangerschap zullen stabiel blijven op € 262.500,-. 
 
Afschrijvingen 

De afschrijvingskosten laten een daling zien. Verschillende investeringen zijn gelinkt aan het aantal 
leerlingen, denk hierbij aan devices, maar ook methodes. 
Als de leerling aantallen afnemen, zullen ook de afschrijvingslasten afnemen.  
 
Ook zien we een verschuiving van Onderwijs leer pakketten (leermethodes) naar meer digitaal 
onderwijs. Met als gevolg jaarlijkse licentie kosten in plaats van investeringen en dus afschrijvingskosten. 
 
Door het uitstellen van de invoer van de aangepaste systematiek rondom de voorziening groot 
onderhoud, is het effect daarvan nog niet doorgerekend in de afschrijvingslasten. Naar verwachting 
zullen deze stijgen als gevolg van deze aanpassing.  
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Huisvestinglasten 

Als gevolg van de huidige inflatie verwachten wij dat de huisvestingslasten stijgen.  
 
 
 
 
 
 
De onderhoudskosten bestaan voornamelijk uit de dotaties inzake voorziening groot onderhoud. Deze is 
constant begroot op een bedrag van € 495.000,-. De stijging van 
 de onderhoudskosten komt vooral voort uit de kosten klein-, contract en tuinonderhoud. 
 
 
CPOB heeft een langlopend energiecontract tot en met 2025. Voor deze periode verwachten wij dan ook 
geen sterk stijgende energielasten. 
 
Hoewel CPOB ook voor schoonmaak lang lopende contracten heeft, staan deze toe dat prijsstijgingen 
(grondstoffen, salaris, etc) doorgevoerd mogen worden. Met de huidige inflatie verwachten wij ook dat 
deze kosten zullen stijgen. 
 
De kosten medegebruik, gebruikersvergoeding in brede scholen, zijn gekoppeld aan de inflatie, met als 
gevolg stijgende kosten. 
 
Overige instellingslasten 

De overige instellingslasten bestaan uit 3 onderdelen, welke hieronder kort toegelicht  
worden. Over het geheel gezien zullen ook deze kosten stijgen.  
 
 
 
 
 
 
Administratie en beheerslasten 
Opvallend binnen deze categorie zijn de kosten inzake extern advies. Deze post verklaart de stijging in 
administratieve- en beheerslasten. 
Het nieuwe koersplan is in ontwikkeling. De kosten, als gevolg van de meerjarige strategie, worden 
gedekt door de bestemmingsreserve strategie en de inkomsten vanuit de Stichting PCI. 
Aangezien nog niet duidelijk is hoe deze kosten vorm gaan krijgen, zijn deze opgenomen 
onder extern advies. Maar kunnen in werkelijkheid verschuiven tussen de verschillende  
kostensoorten. Naar verwachting zal de huidige bestemmingsreserve in 2025 nihil zijn. 
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Inventaris, apparatuur en leermiddelen 
Wij verwachten een steeds grotere  verschuiving van leer- en werkboeken naar digitale leermethodes in 
de komende jaren. Dat zien we terug in de daling van de afschrijvingslasten en in de stijging van  
kosten voor leermiddelen (licenties).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij een dalend aantal leerlingen is de verwachting dat ook de kosten inzake leermiddelen zullen dalen. 
We zien echter dat de verschuiving naar digitale methodes ook extra kosten met zich meebrengt, omdat 
het, voor nu vaak nog, hybride oplossingen zijn. En leveranciers hogere (ontwikkel) kosten vragen. De 
dalende afschrijvingslasten worden hiermee deels gecompenseerd. 
 
De ict kosten bestaan uit de diensten- en hardware-contracten zoals accespoints en abonnementen op 
internet. Deze zullen naar verwachting stabiel blijven. 

 
Overige instellingslasten 
De overige instellingslasten blijven grotendeels stabiel.  
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4.3 Toelichting financiële ontwikkelingen 2021  
 

 

Materiele vaste activa (1.2) 

CPOB heeft voor € 464.539,- geïnvesteerd in o.a. ICT hulpmiddelen, leermiddelen en zonnepanelen.  In 
de verbouwing van het stafbureau is € 271.935 geïnvesteerd.  

Vorderingen (1.4) 

De vorderingen zijn enigszins hoger dan vorig jaar.  Dit wordt vooral verklaard door een hoger 
debiteuren saldo, als een gevolg van het laat ontvangen van de huursuppletie (€ 123.000,-) van de 
gemeente Culemborg inzake de Koning Willem Alexanderschool. 

Liquide middelen (1.5) 
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De afname van de liquide middelen houdt met name verband met het toegenomen volume aan 
investeringen en groot onderhoud, als mede de inzet aan innovatie en strategie. 

 

 

 

Eigen vermogen (2.1) 

Als gevolg van de nabetaling vanuit het Rijk inzake fusie bekostiging (+ € 380.000,-) het resultaat op de 
NPO middelen ( + € 698.000,-) lagere kosten en een lager inzet van de strategische middelen. 

Voorzieningen (2.2) 

De voorzieningen nemen toe als gevolg van dotaties in 2020. 

Kortlopende schulden (2.3) 

De overlopende passiva neemt incidenteel toe, als gevolg van ontvangen verduurzamingsmiddelen (€ 
207.000,-0, welke uitgegeven zullen worden in 2022 en een hoger nog te betalen bedrag inzake 
loonheffing en pensioenpremie over 2021 in 2022 (€ 186.000,-). 
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Rijksbijdragen (3.1) 

Als gevolg van bekostiging inzake verminderen opgelopen achterstanden (NPO (€ 1.144.201), inhaal- en 
ondersteuningsprogramma (€ 308.928) en Extra hulp in de klas (€ 477.647)) zijn de Rijksbijdragen fors 
gestegen. Ook de incidentiele baat inzake nabetaling fusiebekostiging (€ 437.000,-)heeft bijgedragen aan 
hogere bekostiging dan verwacht. 

Ook vanuit het Samenwerkingsverband zijn de middelen hoger dan verwacht ( € 100.000,- als gevolg 
hoger aantal SBO+ leerlingen, overheveling middelen vanuit 2020, hoger leerling aantal. 

Overige overheidsbijdragen (3.2) 

De overige overheidsbijdragen zijn hoger dan verwacht als gevolg van middelen welke ten tijde van het 
opstellen van de begroting nog niet bekend waren (VVE middelen gemeente Tiel) en enkele kleine 
incidentiele middelen.  

Overige baten (3.3) 

De stijging wordt voornamelijk verklaard door onvoorziene inkomsten, zoals middelen inzake 

• Doorbelasting TOPklas voorziening (€ 25.000,-) 
• Belastingdienst teruggave WTL (13.000,-) 
• Gezonde school (€ 25.000,-) 

Personele lasten (4.1) 

Een aantal zaken leiden tot hogere kosten. Dit betreft met name de volgende onderdelen: 

• Inzet tgv zogenaamde corona middelen (NPO, inhaal- en ondersteunings programma, Extra hulp 
in de klas (€ 700.000,-) 

• Hogere gemeentelijke subsidie 
• Meerkosten vervangingen (€ 500.000,-) 
• Hogere kosten ARBO ( € 60.000,-) 
• Lagere kosten inzake scholing 
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Daarnaast zien we dat er op diverse andere posten ook kleine(re) verschuivingen plaatsvinden. Zowel 
positief als negatief. 

Afschrijvingslasten (4.2) 

• De afschrijvingslasten zijn conform begroting. 
 

Huisvestingslasten (4.3) 

Als gevolg van een onvoorziene herrekening van de kostenverdeling tussen CPOB en OPO-R in de Brede 
School Culemborg Oost (Koning Willem Alexandersschool) zijn de afdrachten inzake brede scholen € 
76.000,- hoger dan begroot. Daarnaast is een extra dotatie van € 30.000,- aan de voorziening groot 
onderhoud gedaan. Dit kan gezien worden als een inhaal dotatie van de afgelopen jaren. 

De energielasten zijn € 28.000,- lager dan begroot en het preventief onderhoud € 26.000,- hoger dan 
verwacht, als gevolg van onverwachte incidentiele kosten. 

 

Overige instellingslasten (4.4) 

De overige instellingslasten komen grotendeels overeen met de begroting op totaal niveau. Onderling 
zijn er wel diverse verschuivingen zichtbaar. 
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5. Jaarrekening 2021 
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