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Inleiding
Het bestuur van de Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs De Meerwaarde biedt
hierbij haar jaarverslag aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2020.
Opbouw
Het verslag is als volgt opgebouwd. We beginnen het bestuursverslag van De Meerwaarde met de
volgende onderwerpen: beleid en organisatie van de Stichting, het onderwijs en de begeleiding, het
personeel, de ICT, de gebouwen en de financiële paragraaf. Speciale aandacht in dit jaarverslag voor
de impact van COVID-19. Na het verslag van de Raad van Toezicht volgt dan de volledige jaarrekening
en enkele overige gegevens.
Terugkijken
2020 is vanwege de ongekende wereldwijde impact van COVID-19 ook voor De Meerwaarde een heel
bijzonder jaar geworden. Het virus uit Wuhan maakte de kwetsbaarheid van samenlevingen en
mensen zichtbaar. Mede ook als gevolg van alle maatregelen die er achtereenvolgens op volgden,
werd de impact breder en dieper en kwam het heel dichtbij.
Ik mocht tussen lockdown periodes, toen de school voor alle leerlingen open was, meefietsen met
ATB-clinic van de LO-vakgroep voor een leuke groep 1e-jaars leerlingen van de Techniekroute. Een
jongen met te weinig kleren aan gezien de temperatuur fietste vrij achteraan. Een beetje stilletjes,
terwijl de rest een beetje stoerdere verhalen vertelden over hoe ze misschien wel zouden gaan
stunten in het bos. Ik vroeg of het wel lukte, hoe het met hem was en of hij het niet koud had. Hij
vertelde me dat hij er niet echt over had nagedacht. Zijn oma had al corona en nu zijn opa ook
hadden ze vanochtend vroeg gehoord. Maar hij hoefde niet opgenomen te worden, maar woonde
nog wel zelfstandig. Zijn ouders hadden ’s ochtends ruzie gehad over wat nu verstandig was. Hij hield
niet van ruzie en was dus maar zonder verder na te denken snel naar school gefietst. Zou zijn opa
doodgaan, wat dacht ik? Daar hadden we het toen over. Zijn klasgenoot die voor hem fietste, trapte
zich ondertussen naar voren en kwam terug met een trui van een andere klasgenoot: ‘rot man, dat
weten we niet meneer hé? Maar hier, heb je in ieder geval een trui’.
Tijdens de lockdown liep ik een rondje door school en kwam ik aan de praat met een leerling, het
meisje maakte gebruik van onze noodopvang. Het ging thuis niet meer, vertelde ze in een paar
zinnen. Tot de basisscholen dicht gingen hadden haar ouders het nog gered. Daarna ging het snel
minder, ze had drie kleinere broers en zusjes. Ze was ingesprongen, maar kon daardoor zelf het
afstandsonderwijs niet meer voldoende bijhouden. Na een paar week lukte het ook niet meer met de
kleinere broers en zusjes. De mentor was ingesprongen, daarom was ze nu op school. Dat was wel
fijner. Maar ze had wel veel achterstand en maakte zich nu zorgen over het CE, wist ik of dat door
zou gaan?
Het afgelopen jaar hebben we steeds snel geschakeld op de wisselende omstandigheden. Vanuit een
stabiele organisatie en de opgedane ervaringen in het crisismanagement hebben we steeds relatief
snel kunnen schakelen. Daarbij stelden we inhoudelijk steeds de bedoeling centraal: het kunnen
krijgen en geven van goed en veilig onderwijs (incl. begeleiding). Aan de hand van scenario’s is er in
het crisisteam en het MT proactief ingespeeld op de wisselende situaties en wisten we toch relatieve
overzicht, duidelijkheid en rust te creëren. We waren voor de zomervakantie blij dat we toch in
aangepaste vorm in onze sporthal aangepaste diploma-uitreikingen wisten te organiseren. Met naast
de ouders/verzorgers in de zaal ook een professionele livestream voor iedereen die vanuit huis
meeleefde. Wat is daar veel gebruik van gemaakt! En wat merk je achteraf uit de waarderende
reacties hoe belangrijk zoiets op zo’n moment voor iedereen is. Hoe verbinding in de verwachting
wordt gemist en toch opeens extra intensief wordt ervaren.
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Grote waardering ook voor alle collega’s voor hun inzet, betrokkenheid, creativiteit en onderlinge
samenwerking in het afgelopen jaar! Wat kon je merken hoe belangrijk de leerlingen zelf zijn, hoe
het contact met ouders en verzorgers in veel gevallen intensiveerde. Als er soms nieuw zicht kwam
op kwetsbare thuissituaties van leerlingen. Hoe nieuwe dilemma’s die zich daarin aandienden
zorgvuldig werden gedeeld en opgepakt.
Sommige collega’s hebben heel veel thuis moeten werken. Er ontstond hier en daar bij alleenstaande
collega’s eenzaamheid. Andere collega’s kwamen juist wel naar school, maar offerden daarvoor
fysiek contact met kwetsbare ouders op. Collega’s met jonge kinderen waren opeens leerkracht in
het kwadraat. Er waren bij leerlingen en collega’s corona-gevallen en overlijdens in de familiekring.
Wat is er veel met elkaar meegeleefd!
Ondertussen is heel veel doorgegaan. Onderwijs als afstandsonderwijs. De ontwikkeling van
leerroutes. We hebben daarbij wel op haalbaarheid gestuurd. Flexibel en wendbaar onderwijs is als
thema naar voren gehaald. Huisvestingsontwikkelingen hebben goede voortgang gekregen. Op Sterk
Techniek is keer op keer geschakeld, in de regio en op De Meerwaarde zelf.
In dit jaarverslag leest u daarover en heel veel andere dingen meer in detail onze verantwoording
voor wat er in 2020 op De Meerwaarde is gedaan, gebeurd, ontwikkeld en gewerkt. Ook 2020 was
een jaar Anno Domini geloven we. We werden flink bij onze afhankelijkheid en kwetsbaarheid
bepaald. Tegelijkertijd mochten we in een heel bijzondere context onze missie Geloof in elk Talent! in
verbinding met elkaar diep ervaren.

Bert Brand
Voorzitter College van Bestuur
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Bestuursverslag 2020
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1. Beleid en Organisatie
Wie we zijn
De Meerwaarde is een protestants-christelijke school voor voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs (PrO). Daarnaast verzorgen wij onder licentie van
MBO-Amersfoort een aantal mbo-opleidingen. We hebben een beroepsgericht profiel en bereiden
leerlingen vanuit onze visie voor op een mbo-vervolgopleiding of als dat beter past (zo veel als
mogelijk regulier) werk.
We zijn een protestants-christelijke school die duidelijk is over de eigen christelijke identiteit en
tegelijkertijd openstaat voor iedereen die dat wil respecteren. Daarbij geldt dat we zonder dat we
terughoudend zijn over onze identiteit, respect hebben voor andere geloofsovertuigingen. We
hebben onze christelijke identiteit vanzelfsprekend verwoord in onze statuten1 en ons
identiteitsbeleid, maar we willen vooral in de dagelijkse praktijk laten merken hoe het christelijk
geloof ons telkens weer inspireert en motiveert om als mens in relatie met God, de mensen om ons
heen en de schepping te leven. Onze christelijke identiteit komt dan ook terug in onze FilosoVisie.
In de praktijk betekent onze protestants-christelijke identiteit ook dat er bij werving en selectie
nadrukkelijk aandacht is voor onze identiteit. Elke sollicitant wordt op een gelijke manier op dit punt
bevraagd. Daarnaast is er aandacht voor hoe we ons christen-zijn verbinden aan ons denken en doen
in de praktijk van alledag. Dat doen we door bezinning op dit thema voor nieuwe collega’s en
daarnaast voor alle personeelsleden op onze studiedagen. Er zijn dag- en weekopeningen en met
Kerst en Pasen zijn er centrale vieringen en vieringen in teams. Dagelijks zijn er dagopeningen die
door onze eigen docenten godsdienst worden gemaakt.

Wat ons drijft, wat we willen bereiken en hoe
Onze missie: Geloof in elk talent!
Onze visie: Samen talent ontwikkelen: verbindend, levensecht en toekomstgericht!
We hanteren drie strategische doelen:
1. Leerlingen ontdekken hun talenten, ontwikkelen hun talenten en zetten deze optimaal in;
2. Leerlingen groeien uit tot gewilde vakmensen;
3. Leerlingen ontwikkelen zich tot evenwichtige mensen en actieve burgers.
Christelijk
Op De Meerwaarde willen we dat jonge mensen tot hun recht komen en hun talent ontwikkelen. Dat
betekent dat we leerlingen in een belangrijke fase van hun identiteitsvorming mogen helpen bij het
ontdekken en ontwikkelen van wie ze zelf zijn in relatie tot anderen en de wereld om hen heen. Wij
doen dat op De Meerwaarde vanuit de protestants-christelijke identiteit, waarbij geloof, hoop en
liefde belangrijke richtinggevende waarden voor ons zijn.
Verbindend
Wij willen een leeromgeving creëren waarin sprake is van sámen talenten ontdekken en ontplooien.
Hierbij hebben we oog voor verschillen en bieden we passende begeleiding.
We werken actief aan positieve relaties, tussen leerlingen onderling en tussen personeel en
leerlingen. Vanuit daar ontwikkelt het vertrouwen in elkaar en groeit het respect voor elkaar. Dit
draagt bij aan het realiseren van verbinding en een veilige omgeving, zowel binnen als buiten de
school.
1

Klik hier om de statuten te openen.
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We hechten grote waarde aan ouderbetrokkenheid. Samen -school én ouders/verzorgers- hebben
we een gedeelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leerlingen.
We zijn een school in de samenleving en vinden het onderhouden van een goede relatie met de
buurt belangrijk. Samen willen we ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Levensecht
Wij geloven dat onze impact op het leren van leerlingen het grootst is wanneer hun leeromgeving zo
‘echt’ mogelijk is. Daarom willen we, naast de ‘werelden’ van henzelf en elkaar, ook de werelden van
bedrijven en instellingen in de regio voor onze leerlingen meer toegankelijk maken. Denk hierbij aan
stages, leerwerkplekken, bedrijfsbezoeken en (gast)lessen. Daarnaast creëren we leersituaties op
school, waarin leerlingen kunnen werken aan levensechte opdrachten en waarmee we hun motivatie
om te leren versterken.
Naast werken aan vaardigheden willen we ook een oefenplaats en een leergemeenschap zijn voor de
samenleving. Leerlingen ontdekken dat fouten maken mag en leren wat samenwerken betekent. Zo
kunnen ze bouwen aan zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. In een steeds bredere leeromgeving
ontdekken ze het echte leven, wie ze zelf zijn en wie ze kunnen worden.
Toekomstgericht
In een wereld die in een hoog tempo verandert en naast kennis ook ontwikkeling van ‘brede’
vaardigheden vraagt, streven we naar een ontwikkelingsgerichte samenwerking met bedrijven en
instellingen. Een samenwerking waarin voor alle betrokkenen ondernemerschap en duurzaamheid
van belang zijn.
We willen leerlingen voorbereiden op de wereld van nu en die van de toekomst. En hen leren kritisch
na te denken, vaardigheden te ontwikkelen die breed inzetbaar zijn en leren reflecteren op hun eigen
talenten en doelen. Op deze manier stimuleren we onze leerlingen in hun ontwikkeling tot
evenwichtige mensen en gewilde vakmensen.

Hoe we hier systematisch aan werken
Voor schoolontwikkeling die schoolbrede impact heeft, hebben we gekozen voor een projectmatige
aanpak. Hoewel enkele zaken prima ‘in de lijn’ kunnen worden opgepakt, hebben we in 2016
namelijk gemerkt dat het lastig is om ‘schoolbreed’ te werken aan ontwikkeling. We werken
sindsdien met een op De Meerwaarde aangepaste methodiek van ‘projectmatig creëren’. Vanuit de
focus van het Strategisch Beleidsplan en de FilosoVisie maken we in toenemende mate gerichte
keuzes. Keuzes over welke zaken we wel en niet oppakken en als we dingen oppakken, in welke
samenhang we dat doen.
Aan de voorkant sturen we vanuit een Projecten-MT (PMT) op het portfolio van projecten zelf, op
afgestemde projectopdrachten en de onderlinge relaties tussen projecten. Verder sturen we op de
inhoudelijke doorontwikkeling van de methodiek van projectmatig creëren. Dit via de inzet van een
ondersteunende functionele staf (Project Management Ondersteuning) en externe begeleiding door
opleidingen van opdrachtgevers, projectleiders en projectleden. Daarnaast faciliteren we vanuit een
visie van verdiepend leren een continu leren van, met en aan elkaar via leer- en
ontwikkelbijeenkomsten.
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Onderstaande afbeelding is al een aantal jaren terug te vinden in ons Strategisch Beleidsplan en de
jaarverslagen. We zijn ondertussen echt aangeland in de vertaalslag naar de leerroutes en bij het
organiseren.

Het onderwijskundig leiderschap dat binnen de kaders van het leerplan daartoe in de leerroutes is
gepositioneerd (bij de betreffende directeur en teamleiders) in combinatie met een duidelijke rol
voor de vakgroepen en de vastgestelde visie op leiderschap maakt dat betrokken en deskundige
collega’s volop worden uitgenodigd en er ruimte is voor inbreng terwijl tegelijkertijd beter vanuit
heldere rollen kan worden gestuurd en voortgang kan worden geboekt.
Zo is naast de projectmatige aanpak ook in de lijn nu de ontwikkeling naar meer sturing merkbaar en
zichtbaar aan het worden. Hieronder wordt dat op verschillende deelonderwerpen verantwoord.

Inhoudelijke ontwikkelingen in 2020
In 2020 zijn ondanks COVID-19 alle projecten uit het Strategisch Beleidsplan 2020-2023 opgepakt. In
dit jaarverslag lopen we die projecten systematisch langs, waarbij vooraf opgemerkt moet worden
dat er gedurende 2020 op momenten nadrukkelijk is bijgestuurd vanuit het MT vanwege wisselende
omstandigheden in verband met maatregelen naar aanleiding van COVID-19. Daarbij hebben we
steeds als prioriteit aangehouden en expliciet als bedoeling gecommuniceerd, intern en extern: het
kunnen ontvangen en bieden van veilig en goed onderwijs en begeleiding. Met betrekking tot COVID19 verantwoorden we onder een apart kopje onze extra inspanningen rondom afstandsonderwijs,
begeleiding en noodopvang. In deze paragraaf, binnen de context van COVID-19, is een
verantwoording opgenomen van de overige inhoudelijke ontwikkelingen zoals die waren
voorgenomen in het Strategisch Beleidsplan 2020-2023.
Pedagogisch kader
Vanuit het Strategisch Beleidsplan en dan met name de FilosoVisie is in 2019 een pedagogisch kader
opgesteld dat ondertussen is opgenomen in ons Leerplan. Dat met het pedagogisch kader
aangevulde Leerplan heeft in 2020 als basis gefunctioneerd voor verdere keuzes in de inrichting van
de voorgenomen leerroutes. Het Leerplan zal in 2021 ook worden gebruikt als kader voor de
formulering van leerrouteplannen waarin specifieke keuzes in het onderwijsaanbod voor de
doelgroep zullen worden beschreven.
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Goede Start, Keuzebegeleiding, Instroomklassen en Brede Vorming
Vanwege COVID-19 is een aantal in het SBP 2020-2023 opgenomen onderwijsprojecten als Goede
Start, Keuzebegeleiding, Instroomklassen en Brede Vorming anders dan voorgenomen tussentijds
inhoudelijk afgerond. Dit vanuit de overweging dat we beter ‘het net konden ophalen’ en op basis
van die inzichten een vervolg in COVID-context te bepalen, dan stilstand te accepteren. Met de
tussentijdse opbrengsten zijn daarom vervolgens een werkgroep Goede Start aan de gang gegaan en
zijn ook in de nieuwe leerroutes, onder leiding van directeur en betreffende teamleiders, via een
aangepast proces met de betrokken teams en vakgroepen vertaalslagen gemaakt voor het eerste
concept van Goede Start en de leerroutes. En is vervolgens een en ander doorvertaald in een
praktisch voorstel voor een aangepaste lessentabel. De verwachting is dat we voor leerjaar
2021/2022 kunnen starten met een nieuwe lessentabel. Vanaf januari 2021 tot aan de meivakantie is
bij groen licht van de GMR ontwikkelruimte ingepland voor de verdere uitwerking van de plannen.
Dan starten we Goede Start vervolgens na de zomervakantie voor het eerste leerjaar op en wordt
parallel de doorontwikkeling van leerjaar 2 en verder in beide vmbo leerroutes opgepakt. Daarbij
zullen we vervolgens via de reguliere P&C-cyclus het onderwijs verder verbeteren en ontwikkelen.
Onderzoek tijd
Vanuit het eerdere onderzoek naar ons 80-minuten rooster is het voorgenomen besluit
gecommuniceerd om over te gaan tot een 60-minutenrooster. Ook dit is via een parallel proces langs
de teams en de vakgroepen als de verdere uitwerking van de lessentabellen in een 60-minuten
context beproefd en besproken.
Nieuwe lessentabellen
Bovenstaande onder 2 en 3 genoemde processen hebben uiteindelijk geresulteerd in een integraal
voorstel aan de GMR voor een gewijzigde lessentabel gekoppeld aan de visie op Goede Start, de
leerroutes en de aangepaste tijdseenheid van 60 minuten.
Kwaliteit
Het eerdere project ‘kwaliteitsspiegels’ met een aantal pilots heeft geresulteerd in een formatieve
visie op kwaliteit. Waarbij de middelen van een spiegel-app en pitch to peer de professionele dialoog
over ‘goed onderwijs’ kan ondersteunen en zichtbaar kan maken. De verkenning naar/ verdere
ontwikkeling van deze instrumenten is opgepakt.
EBC gepositioneerd tussen de leerroutes
Vanuit de vastgestelde visie is het in 2019 gestarte Expertise- en Begeleidingscentrum (EBC – als
opvolger van het Onderwijs Service Bureau) onder de onderwijsdirectie tussen de leerroutes
gepositioneerd. Met de aandachtsgebieden welkom, leren, kiezen, welzijn en kwaliteit is in interactie
met de leerroutes de vorming van specifieke expertgroepen opgestart. Nieuw is de expertgroep
kwaliteit.
Ontwikkeling MBO in Barneveld: BGO opgestart
In 2020 is de Barneveldse Gezondheidszorgopleiding (BGO) opgestart in samenwerking met Neboplus
en onder verantwoordelijkheid voor kwaliteit en examinering van MBO Amersfoort. De eerste
lichting studenten is september 2020 gestart. Vanwege COVID-19 zijn de omstandigheden complex.
Tegelijkertijd zijn de studenten die bij Neboplus lerend werken en werkend leren meteen volop
betrokken en, waar binnen randvoorwaarden mogelijk, ingezet.
Ontwikkeling MBO in Barneveld: verkenning naar BBO
In 2020 is de verkenning vervolgd om analoog aan de Barneveldse Techniekopleidingen (BTO) de
Barneveldse Bouwopleiding (BBO) op te starten. Waar het in 2018 opgestarte BTO met name PIEopleidingen en Mechatronica aanbiedt richt BBO zich nadrukkelijk op de bouw. Samen met MBO
Amersfoort, ReVaBo en Bouwmensen is een visie geformuleerd op de nieuwe hybride opleiding.
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Vervolgens is ook het contact met BTO gelegd om te verkennen of er op het snijvlak van de
technische opleidingen bij BTO en BBO cross-overs zijn te ontwikkelen voor bijvoorbeeld
duurzaamheid of de energie-transitie en of qua huisvesting gezamenlijk kan worden opgetrokken. Er
wordt een gezamenlijk ambitiedocument geformuleerd die in januari 2021 kan worden vastgesteld.

Volgende stap na strategisch HR: De Meerwaarde Academie
Vanuit de FilosoVisie is het strategisch HR-plan opgesteld. Een van de belangwekkende
ontwikkelingen is het voornemen tot het vormgeven van een De Meerwaarde Academie. De
bedoeling is het collectieve leren verder en gerichter te ondersteunen. In 2021 wordt (mogelijk via
een project) in de samenwerking van EBC en HR dit voornemen verder uitgewerkt.

Sterk Techniek Onderwijs
Regio (De Meerwaarde is penvoerder)
Vanaf 2020 werken vmbo-scholen binnen de regio FoodValley binnen het programma Sterk
Techniekonderwijs (STO) samen aan een up to date en dekkend onderwijsaanbod dat leerlingen
voorbereidt op een goede doorstroming naar het mbo. Na een succesvolle start in het najaar van
2019 is het programma vanaf 1 januari uit de startblokken gekomen. In alle vmbo-scholen worden
programma’s in samenwerking met het regionale bedrijfsleven ontwikkeld; technologische
ontwikkelingen vinden op die manier een weg naar de curricula in de verschillende scholen. De
scholen en aangesloten stakeholders werken binnen het programma aan een lerend ecosysteem.
Er is een projectstructuur opgezet met projectleiders op de verschillende scholen, een overall
projectleiding, een regie- en stuurgroep. In de stuurgroep zijn, naast de directies van de aangesloten
vmbo-scholen met de techniekprofielen, ook de regionale overheid, het regionale bedrijfsleven en de
opleidingsbedrijven vertegenwoordigd.
De penvoerder heeft in afstemming met de controllers van de aangesloten scholen en het landelijk
ondersteuningsteam een huishoudelijk reglement opgesteld waarin is vastgelegd op welke wijze de
aangesloten scholen de STO gelden ter beschikking wordt gesteld en op welke wijze over deze gelden
verantwoording wordt afgelegd. De verantwoordingscyclus sluit aan bij de rapportagemomenten
richting subsidieverstrekker en de jaarcycli van begrotingen, jaarrekeningen en jaarverslagen.
Ook het STO-programma heeft te kampen gehad met de gevolgen van COVID-19. Na een vliegende
start nam het tempo in maart flink af; de verschillende scholen moesten alle zeilen bijstellen om
invulling te geven aan het onderwijs op afstand. De maatregelen hebben tot gevolg gehad dat veel
kinderen geen stage hebben kunnen lopen, waarmee betrokkenheid van de aangesloten bedrijven
minder is geweest dan aanvankelijk gepland. Ook de regionale activiteiten tussen de scholen hebben
minder frequent kunnen plaatsvinden of hebben een andere invulling gekregen. Hierover heeft in de
regie- en stuurgroep bijeenkomsten afstemming plaatsgevonden en daar is besproken hoe
opgelopen achterstanden in het vervolg van de programmaperiode kunnen worden ingelopen.
In het plan is het meten van impact een belangrijk onderdeel. Een voorbeeld hiervan is het meten
van het resultaat van de inspanningen die verricht worden in samenwerking met het primair
onderwijs. In alle kernen van de FoodValley werken vmbo-scholen samen met het primair onderwijs
aan het ontwikkelen van doorlopende leerwegen op het vlak van techniek & technologie. In
samenwerking met expertisecentrum TechYourFuture van Saxion Hogeschool is een zogenaamd
actieonderzoek ingezet waarin enerzijds de impact gemeten wordt en anderzijds geleerd wordt. Het
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onderzoek moet informatie opleveren over de verandering van houding ten aanzien van techniek bij
leerlingen van het primair onderwijs, hun leerkrachten en ouders/verzorgers.
De Meerwaarde
Vanaf 2019 hebben we specifiek voor De Meerwaarde extra gelden ontvangen voor het programma
Sterk Techniek Onderwijs. Om deze gelden doelgericht in te zetten hebben we in het project drie
deel-sporen onderscheiden. Deze zijn mede ingegeven door een inventarisatie van achterstanden en
ook door de samenhang met en deels vooruitlopend op de regionale visievorming. Hieronder
verantwoorden we de voortgang voor 2020, waarbij COVID-19 zowel voor de voortgang intern als
voor de voortgang van deeltrajecten met externe partners serieuze impact heeft gehad.
STO-deelproject 1: verbinding PO-VO

Doel van dit deelproject is het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn wetenschap & technologie
vanaf groep 7 van de basisschool, waarbij voor een deel van de oriëntatie ook gebruik kan worden
gemaakt van faciliteiten in het VO (bijvoorbeeld via een skills lab). Op deze wijze willen we zorgen
voor een betere oriëntatie op en aansluiting van het techniekonderwijs voor leerlingen van het PO
naar de volle breedte van het VO. Dit door gebruik te maken van het concept van de zeven werelden
van techniek. Dit deelproject heeft verschillende aspecten. Na een startfase met de basisscholen van
Stichting Hervormde Scholen De Drieslag in Barneveld en nabije omgeving is het project ondertussen
verbreed met de scholen van PCO Gelderse Vallei in de nabije omgeving. Daarbij moet worden
opgemerkt dat niet alleen het VO, maar ook het PO te maken heeft gehad met wisselende COVIDomstandigheden met de daarbij komende extra inspanningen om in die wisselende omstandigheden
het onderwijs te vervolgen. Hoewel er dus voortgang is geboekt, hebben we qua diepgang wel wat
moeten inleveren. We hebben daarom besloten om in 2021 gezamenlijk stil te staan hoe we, waar
mogelijk rekening houdend met COVID-omstandigheden, een zo goed mogelijk vervolg kunnen
waarborgen.
Met alle andere niet-reformatorische basisscholen (waar de natuurlijke lijn richting het Van
Lodenstein College loopt), is ook constructief contact. Deze scholen worden minimaal geïnformeerd
over de voortgang. Met de reformatorische basisscholen zelf hebben we dus niet een direct contact,
omdat deze het traject oppakken met het Van Lodenstein College. Wij onderhouden daarom wel
constructief contact met het Van Lodenstein College. Omdat ook BTO zich actief oriënteert op hoe
leerlingen van basisscholen en het voortgezet onderwijs geïnteresseerd kunnen worden voor
techniek onderhouden we hier ook via korte lijnen direct contact. Ook de contacten met het
Johannes Fontanus College zijn zowel regionaal via de regionale STO-aanpak in de FoodValley als op
bestuurlijk niveau in het Barneveldse geborgd.
Het ontwikkeltraject met de basisscholen combineren we met het huisvestingsproject. STO maakt
het mogelijk dat de inrichting van de Techniekhal passend en doelmatig kan worden gerealiseerd.
STO-deelproject 2: versterking en verdieping vmbo
Doel van dit deelproject is om duurzaam technisch onderwijs te realiseren. Verder willen we
vernieuwing en kwaliteit inbedden door nauw samen te werken met partners. Dat wordt opgepakt
via de lijnen innovaties en moderne apparatuur en professionalisering van docenten. Met dit
deelproject wil De Meerwaarde de oriëntatie voor medewerkers en leerlingen beter afstemmen op
de ontwikkelingen in de sectoren van nu en in de toekomst. Denk aan de energietransitie,
connectivity, smart industry, smart mobility, robotisering, domotica e.d. Daarbij willen we ook door
meer en gerichtere begeleiding meer leerrendement halen uit het techniekonderwijs.
Op dit onderdeel hebben we ondanks vertragingen door COVID toch een heel aantal zaken kunnen
realiseren. Zo zijn er extra technische onderwijsassistenten aangenomen waardoor we betere
begeleiding kunnen geven aan kleinere groepen. Bij de onderwijsontwikkeling, waarop elders in dit
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jaarverslag onder het hoofdstuk onderwijs breder wordt ingegaan, hebben we gezorgd voor een
bredere inbedding van techniek in de praktische sector oriëntatie in de opzet van Goede Start (het
eerste leerjaar) en voorzien we ruimte in het in 2021 op te starten project Keuzemodules. Daarbij
kunnen leerlingen uit sectoren als Groen, Economie en Ondernemen en Zorg & Welzijn ook
kennismaken met relevante technische ontwikkelingen.
De ontwikkeling van nieuwe modules en aanschaf van nieuwe leermiddelen geeft verder een
wisselend beeld, sommige zaken zijn wel gelukt, maar ook heeft op onderdelen de uitvoer echt
vertraging opgelopen. We laten de geplande budgetten voor deze onderdelen gewoon staan, onze
ambitie is de achterstand in te halen.
STO-deelproject 3: aansluiting vmbo en mbo techniek
Doel is hier om samen met mbo-onderwijsinstellingen en relevante opleidingsbedrijven de
aansluiting tussen vmbo en het vervolgonderwijs te verbeteren. Hierbij gaat het dan ook om het
ontdubbelen en het verkennen van mogelijkheden om het techniekonderwijs te verbreden, te
verdiepen en te personaliseren in het vmbo. Dit naast inhoudelijke afstemming op bestaande
vervolgprogramma’s. Dit deelproject heeft met name richting BTO en de MBO-bouwopleidingen in
het Barneveldse zijn vervolg gekregen. Voor 2021 staat gepland om dit breder richting het MBO op te
pakken.

Huisvestingsproject
Het huisvestingsproject loopt ondanks PFAS, stikstof en COVID wonderbaarlijk genoeg nog steeds op
planning. In 2020 hebben we op basis van het Program van Eisen achtereenvolgens de fases van
voorontwerp, definitief ontwerp, technisch ontwerp en aanbesteding doorlopen. De
aannemingsovereenkomsten zijn half februari 2021 getekend met de volgende partijen:
•
•

Bouwbedrijf Driesten Harskamp voor het bouwkundige deel;
Leertouwer in combinatie met BAM bouw en techniek voor het installatie deel.

De vergunning voor de Techniekhal is binnen, we zijn nog in afwachting voor de ontheffing voor de
vleermuizen en van de vergunning van de huiskamer op de patio. De beschikking voor de bekostiging
van de gemeente Barneveld hebben we in de kerstvakantie ontvangen. Vanwege de vleermuizen is
de planning van de bouwactiviteiten en de herindeling van het bestaande gebouw omgegooid. Met
die herschikking lukt het bij het tijdig verkrijgen van ontheffing vleermuizen en vergunning verbouw
ten behoeve van de huiskamer om precies op planning te blijven.

Flexibel en wendbaar
Zoals hierboven te lezen zijn een aantal projecten en trajecten ondanks COVID-19 goed doorgelopen,
een aantal projecten hebben we qua ambitie gedurende het jaar bewust bijgesteld. Een project dat
vanwege COVID-19 extra is opgestart of eigenlijk naar voren is gehaald is het project ‘flexibel en
wendbaar onderwijs’. Onder flexibel en wendbaar onderwijs verstaan we onderwijs dat niet of
minder afhankelijk is van tijd of ruimte. Leerlingen kunnen op elke plek en op elk tijdstip werken aan
hun ontwikkeling. De afhankelijkheid van de docent wordt hiermee ook anders van aard. Per
leerroute moet gekeken worden wat daarbij passend is voor de doelgroep.
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Concreet willen we nu via een project opgezet volgens
de methodiek van ‘vier in balans’ de volgende
resultaten behalen:
• Visie m.b.t. leermiddelen (inclusief ELO);
• Docenten en DOPPERS hebben kennis, kunde en
een positieve houding om ICT zoveel mogelijk in te
zetten voor het onderwijs (professionalisering);
• Er is voldoende inhoud en er zijn voldoende
toepassingen om onderwijs met ICT in te zetten;
• Infrastructuur is passend (BYOD).

F IGUUR 1V IER IN BALANS METHODE

Waar we mee gestart zijn, is te inventariseren wat de nul-situatie is. Op basis van die nul-situatie
hebben we routekaarten opgesteld voor het schakelen op wisselende COVID-omstandigheden en
tegelijkertijd ambities geformuleerd voor het vervolg. Zie voor verdere bijzonderheden COVID-19
hieronder.

Bijzonderheden COVID-19
Vanaf de week voor de voorjaarsvakantie hebben we als MT samen met het crisisteam de
ontwikkelingen rond COVID-19 gevolgd. Op 2 maart hebben we via een extra MEERweten
gecommuniceerd met ouders en verzorgers en de registratie van COVID-19 onder leerlingen en
collega’s opgestart. In de tweede week van maart kwam vervolgens op 9 maart het advies om elkaar
geen handen meer te schudden via een persconferentie waarbij daar nog lacherig over werd gedaan.
De studiedag van 11 maart met alle collega’s ging nog door, maar in het weekend werd het onrustig
toen artsen landelijk een verwarrende verklaring afgaven. Op maandag was het daarom ondanks
extra maatregelen onrustig op school onder collega’s en kwamen er vragen van ouders. Ons besluit
om over te schakelen op afstandsonderwijs kreeg gelukkig landelijke opvolging met extra
maatregelen op de 16e maart. Vanuit het crisisteam werden extra overleggen georganiseerd voor
bestuur, directie en teamleiders. Verschillende werkgroepen voor afstandsonderwijs, begeleiding en
noodopvang gingen van start. De noodopvang draaide binnen een dag. Twee dagen later was het
afstandsonderwijs in de lucht.
Vervolgens hebben we als MT vooruitgekeken aan de hand van scenario’s. In vier scenario’s hebben
we onderscheid gemaakt tussen de context van de omgeving, de persoonlijke context van betrokken
en de context van de organisatie. Daarbij constateerden we dat als de corona-impact in de omgeving
toenam, dat het dan ook waarschijnlijk zou zijn dat er een grotere impact zou ontstaan in de
persoonlijke context van betrokken leerlingen en collega’s. Daarom hebben we op de ene as context
omgeving & persoonlijk geplaatst en op de andere as de context van de organisatie om wat nodig
zou zijn in beeld te krijgen.
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Daarbij hebben we toen al benadrukt dat het belangrijk was te beseffen dat de aard en uitdagingen
van veel crises in de loop van de tijd behoorlijk tot drastisch kunnen verschuiven. Een klimaat van
solidariteit kan zomaar
verdampen in oplopende
temperaturen bij groeiende
maatschappelijke conflicten.
De scenario’s zijn ook besproken
met Raad van Toezicht en GMR.
De scenario’s zijn via scrumborden
tot op maatregel niveau
uitgewerkt voor alle relevante
perspectieven en disciplines en
leidend gebleven voor onze
aanpak tot de zomervakantie.
Sturing
We werken sinds april via een duidelijke werkverdeling. We onderscheiden regulier van incident
gedreven qua sturing. Het regulier schakelen op de omstandigheden van COVID-19 gebeurt binnen
de kaders van het MT via het Meerwaarde-corona-team (MCT) wat de facto het directieoverleg is
aangevuld met enkele vaste adviseurs (uit EBC, hoofd conciërge) en waar wenselijk op onderwerp
andere expertises adviserend aanschuiven (bijvoorbeeld informatiemanager/ ICT, senior
roostermaker). De afhandeling van incidenten als COVID-verdenkingen en -meldingen loopt via het
crisisteam. Dat betekent dat als we een signaal krijgen (van leerling, ouders/verzorgers, collega of
GGD) dat we (het crisisteam) contact opnemen met die persoon en het contactonderzoek
voorbereiden. Directbetrokkenen en externe contacten worden actief geïnformeerd. Indirect
betrokkenen krijgen een brief of mail. Er worden waar nodig alleen namen gebruikt na expliciete
toestemming (AVG). Zo belemmert de afhandeling van meldingen zo min mogelijk de (bijzondere)
reguliere voortgang. Het crisisteam rapporteert dagelijks nieuwe gevallen en levert wekelijks op
maandag standaard een rapportage op ontwikkeling totaal, per team, leerlingen en collega’s.
De verdere communicatie bij deze werkverdeling is strak en met korte lijnen geregeld. Iemand uit het
crisisteam is adviserend lid bij het MCT. En rond bijzondere incidenten of de dreiging van clustering
krijgen we als leiding van het crisisteam via de app-groep updates en is er zo nodig telefonisch direct
contact. Dan worden bijzonderheden rondom communicatie of contactonderzoek gedeeld en
afwegingen gemaakt. Ook in het weekend gaat dat ‘gewoon door’. De escalatie werkt zo goed dat we
op een zondagavond binnen tien minuten in Teams online in overleg waren om te bezien wat wijs en
verstandig was in een specifieke situatie.
Ouders en verzorgers worden naast specifieke gevallen waarover ze per direct bericht krijgen voor
algemeen transparante terugkoppeling via MEERweten. In achtergrondartikelen in MEERweten
hebben we naast de inhoudelijke communicatie ook onze werkwijze belicht. We hebben in de
periode tot de meivakantie een heel aantal extra MEERweten uitgebracht. Op onze communicatie
hebben we positieve respons ontvangen via direct contact, mails, brieven en kaartjes van betrokken
ouders en verzorgers.
Tussenstand
Net voor de zomervakantie hebben we een tussenstand opgemaakt met het MT en de GMR. We
konden constateren dat het denken in scenario’s ons echt heeft geholpen, we konden verder
vooruitzien, hadden daarbij meer zicht op onderlinge samenhang van ontwikkelingen en al bedacht
wat nodig zou zijn en wie daarbij dan betrokken moesten worden. Dat betekende dat aan de
voorkant die mensen al betrokken konden worden bij het nadenken over de gewenste invulling van
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bijzondere maatregelen en dat leidde weer tot meer gedragen maatregelen en ook vooral meer
draagkracht en energie voor als de maatregelen daadwerkelijk genomen moesten worden.
In termen van de scenario’s hebben we daardoor steeds in Variant II, de gele variant, kunnen blijven,
waarbij opgemerkt moet worden dat we soms preventief zaken hebben opgepakt uit variant rood
(waardoor we juist in variant II, de gele variant konden blijven). Hoewel het soms best spannend en
complex was, is het geen moment onbeheersbaar geworden. Door het gebruik van scenario’s zaten
we meer aan de voorkant, konden we beter uitleggen hoe we met zaken omgingen en zouden
omgaan en dat vertaalde zich in meer duidelijkheid in de communicatie richting collega’s en
ouders/verzorgers.
Daarbij moet wel worden opgemerkt dat echt niet alle beelden hetzelfde zijn en zullen zijn. Waar
bijvoorbeeld in de beleving van het MT en GMR er snel geschakeld is op de mondkapjes-maatregel
(binnen 24 uur een voorgenomen besluit en alle formele processen doorlopen), zijn er ook docenten
die aangeven dat ze het lang vonden duren voordat er duidelijkheid was. Daarbij speelt ook mee dat
een abstracte, algemene maatregel in specifieke situaties soms toch tot specifieke en concrete
uitwerkingsvragen leidt. Waar mogelijk is daarbij onze keuze geweest dat we veiligheid leidend
hebben willen laten zijn, dat geen enkele medewerker zich verplicht hoeft te voelen onveilige dingen
te doen en hebben we bestuurlijk mandaat gegeven om dat in goed onderling overleg op teamniveau
te bespreken en op te lossen, waarbij veiligheid voorop moet staan en eventuele problemen worden
gemeld aan de directie.
Waar we voor de zomervakantie ons gezien de
crisissituatie genoodzaakt voelden meer centraal te
sturen, hebben we na de zomervakantie meer
doelgroepgericht kunnen kijken hoe we kunnen
schakelen met verschillende vormen van hybride
onderwijs. Daarbij hebben we ook gesteld dat we naast
wat in het hier en nu kan, we daarbij ook het
perspectief van meer wendbaarheid en flexibiliteit naar
de toekomst (kunnen inspelen op veranderende
situaties) willen betrekken. De inventarisatie heeft
geleid tot verschillende routekaarten.
Wat we hiermee beoogden is dat we voor alle groepen
vmbo-leerlingen eenzelfde format kunnen hanteren,
maar dat er per doelgroep verschillende inhoudelijke
doelgroep-gerelateerde keuzes kunnen worden
ingevuld. Zo is bijvoorbeeld het streamen van lessen
voor GT wel een optie, maar voor de doelgroep van
Basis in de eerste klas veel minder.
Net voor de kerstvakantie kwam er toch vrij plotseling
weer een lockdown. Hoewel de routekaarten klaarlagen waren door de gecombineerde maatregelen
van het kabinet zoals praktijkonderwijs wel op school, examenklassen en anderhalve meter
maatregel aanvullende ingrepen nodig. Ondertussen bleek hoe gewend we zijn geraakt aan inspelen
op nieuwe situaties. Binnen een werkdag waren de plannen uitgewerkt en ouders/verzorgers en
leerlingen geïnformeerd.
We volgen met ons beleid in zijn algemeen de adviezen van het RIVM en de protocollen van de VOraad. Daarbij gebruiken we wel ook ons eigen verstand. De opeenvolging van inzichten en
maatregelen maakt het soms lastiger te volgen. De mondkapjes zijn daar een sprekend voorbeeld

JAARVERSLAG 2020 – versie: 1.0 – 13-4-2021

15 / 107

van. Van eerst geen nut naar verplichting heeft de geloofwaardigheid van het beleid geen goed
gedaan.
Meerdere ouders/verzorgers hebben dan ook boos gereageerd op het mondkapjesbesluit. Met drie
ouders/verzorgers is na contact met de teamleiders omdat er bezwaren waren over bestuurlijke
standpunten ook actief vanuit bestuur contact opgenomen. Zorgen zijn met allengs dalende
toonhoogte besproken en ondanks verschil van visie zijn we wel in contact gebleven. Met een enkele
ouder is herhaaldelijk gesproken. De zorgen zijn groot en dan loopt de toonhoogte weer snel op:
verplichte vaccinatie, genetische manipulatie, aangetoonde hersenbeschadiging, zaken die in de
mainstream-media veel minder aan bod komen maar wel degelijk als oprechte zorg spelen. Via een
aantal mails kregen we van ouders en verzorgers rapporten en websites aangeboden met de vraag
om daarop te reageren. We verwijzen dan in een nette reactiemail of met een telefoontje, waarin we
eerst luisteren en vervolgens verantwoorden hoe we ons beleid funderen op de laatste inzichten van
het RIVM en de protocollen van de VO-raad. We hebben ook enkele brieven ontvangen van
organisaties als Viruswaanzin waarin wordt voorgesorteerd op aansprakelijkheidsstellingen en
rechtszaken. Daar hebben we kennis van genomen.
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2. Juridische structuur en interne organisatiestructuur
Juridische structuur
De Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs De Meerwaarde is opgericht bij
notariële akte d.d. 24-12-2005 en staat geregistreerd onder nummer 08142370 bij de Kamer van
Koophandel Oost Nederland. De statuten van de stichting zijn gewijzigd per 24-10-2011. Belangrijkste
wijziging betrof de invoering van een Raad- van-Toezichtmodel. Verantwoordelijk voor de interne
organisatie is het College van Bestuur dat bestaat uit één persoon. De Raad van Toezicht van vijf
personen zorgt voor het toezicht op het College van Bestuur.

Governance
In het kader van de governance is het goed melding te maken van het bestuurlijk perspectief dat ook
in 2020 verder is gewerkt vanuit een professionele en open verhouding tussen de Raad van Toezicht
en het bestuur. De Raad van Toezicht heeft zich gepositioneerd vanuit het perspectief van
waardengedreven toezicht.
In 2020 zijn er vanwege COVID-19 extra tussentijdse contacten en bijeenkomsten geweest. Zo zijn de
scenario’s zoals die zijn opgesteld door bestuur en directie besproken met de Raad.
Vanuit het bestuur en de Raad is het strategisch partnerschap verder vormgegeven door naast de
reguliere bijeenkomsten van de Raad van Toezicht met het bestuur met extra themabijeenkomsten
stil te staan bij specifieke onderwerpen. Zo zijn de ontwikkeling van de nieuwe leerroutes en de
huisvestingsplannen aan bod gekomen.
Het bestuur heeft verder door middel van de reguliere bestuursrapportages en via - zo nodig of
wenselijk- tussentijds contact zorg willen dragen voor proactieve communicatie met de Raad. Het
bestuur heeft in het contact met de Raad een sparringpartner ervaren en ook vertrouwen en ruimte
ervaren in de vormgeving en uitvoering van strategie en beleid.
Het bestuur van De Meerwaarde werkt volgens de ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’. De Code bevat
zes lidmaatschapseisen voor de VO-raad. Ze hebben betrekking op verantwoording,
medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling. Zo moeten het jaarverslag, de
klachtenregeling en klokkenluidersregeling worden gepubliceerd. Ook moet de aanpak van de
horizontale dialoog met externe stakeholders worden geformaliseerd, verankerd, onderhouden en
vermeld in het jaarverslag.
In 2020 is door de remuneratiecommissie met de bestuurder gesproken op basis van opgehaalde 360
graden feedback. De feedback is opgehaald op de thema’s uit de professionele standaard voor
bestuurders in het VO die in 2019 op de ALV van de VO-raad is vastgesteld. Deze laatste is weer
gekoppeld aan de Code Goed Onderwijsbestuur zoals die op 6 juni 2019 geactualiseerd is vastgesteld
door de ALV van de VO-raad.
In 2020 is de dialoog met externe stakeholders vormgegeven via onder andere de
stakeholdersbijeenkomst ‘Samen Broeden’ met als thema ‘Leiderschap’. Gabriël Anthonio leverde
een prachtige, inspirerende bijdrage met als centrale gedachte dat leiderschap contact maken is.
Verder waren er tal van workshops. De bijeenkomst werd drukbezocht en was een prachtige plek
voor ontmoeting en verbinding van mensen en ideeën. Naast het reguliere contact met bedrijven en
instellingen is verder de werkwijze voortgezet om toekomstgericht contact met zogenaamde
binnenringen te onderhouden.
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Deze wisselwerking heeft inmiddels al een aantal jaren geleid tot mooie resultaten. Zo is de opstart
van BGO in 2020 mede gevolg van de stakeholdersbenadering.
Ook in 2020 hebben we het regulier overleg met het wijkplatform, de politie en jongerenwerk op een
prettige wijze voortgezet en waren er frequente en goede contacten met de gemeente.
Ten slotte beschrijft de Code Goed Bestuur cultuuraspecten die een belangrijk onderdeel vormen van
goed bestuur, maar moeilijk in regels zijn te vatten. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld: gedrag,
leiderschap, professionaliteit en handelen naar normen en waarden. In 2020 zijn deze aspecten
nader ingevuld via onderwijstafels, gesprekken over de FilosoVisie van De Meerwaarde en de
leiderschapsvisie zoals deze is opgesteld via het traject leiderschap, daarnaast via bijdragen aan de
studiedagen en ook via gerichte gesprekken met nieuwe personeelsleden. De cultuuraspecten maken
verder regulier onderdeel uit van de gesprekscyclus voor beoordelen en belonen.
De Raad van Toezicht en de bestuurder hebben ook in 2020 gewerkt binnen het vastgestelde Interne
Toezichtskader (ITK). Dit ITK is gebaseerd op principes van waardengericht toezicht dat zich met
name kenmerkt door strategisch partnerschap en de zogenaamde voorkantbenadering (het bestuur
krijgt, binnen de gestelde kaders, ruimte in de uitvoering van strategie en beleid).
In het Toezichtskader zijn de volgende perspectieven toegelicht:
• Identiteit, cultuur en mensen
• Onderwijskwaliteit
• Finance
• Processen, bedrijfsvoering en assets
• ICT
• Stakeholders en M&C
• Algemeen/overig
Het bestuur heeft in 2020 in nauw overleg met de Raad van Toezicht conform de vastgestelde
bestuursrapportage gerapporteerd. Aanvullende rapportages zijn verzonden naar aanleiding van
COVID-19 en de ontwikkelingen in het huisvestingsproject. Daardoor heeft de Raad een goed zicht
kunnen krijgen en behouden op de belangrijkste ontwikkelingen als het gaat om de ITKperspectieven, zodat er effectief intern toezicht kan worden gehouden. De belangrijkste
ontwikkelingen zijn afgeleid uit het strategisch beleidsplan dat op basis van de A3-methodiek is
geïntroduceerd en in het schoolplan breder is verwoord, en dat door de RvT is goedgekeurd. In de
bestuursrapportage worden ook de ontwikkelingen op de belangrijkste strategische projecten
regulier verantwoord.
In het kader van horizontale verantwoording is ook voor 2020 het goede contact met de GMR
vermeldenswaardig. Het bestuur beschouwt de GMR in het kader van medezeggenschap als de ogen,
oren en het kloppend hart van de organisatie en als belangrijke sparringpartner bij
beleidsontwikkelingen. Ook bij de GMR wil het bestuur in zijn algemeenheid inzetten op proactieve
communicatie om vroegtijdige betrokkenheid en meedenken bij belangrijke ontwikkelingen mogelijk
te maken. In 2020 heeft de GMR een nadrukkelijke rol gehad in het voortraject bij tal van
maatregelen rondom COVID-19 en in het belangrijke afstemmingsproces rond het PTA. Bestuur en
GMR hebben daarin constructief samengewerkt met respect voor wederzijdse rollen en ruimte voor
zowel kritische noten als waardering.
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Naast de bijzondere COVID-agenda is de GMR bij alle andere reguliere trajecten inhoudelijk op
vergelijkbare wijze als andere jaren betrokken, waarbij een aantal vergadering noodgedwongen via
Teams hebben moeten plaatsvinden. Extra vergaderingen zijn er georganiseerd rondom het
bespreken van de scenario’s van COVID-19 en de presentatie van de nieuwe lessentabellen.

Interne organisatie
De interne organisatie is sinds 2019 aangepast op de onderwijsinhoudelijke keuze te gaan werken
vanuit leerroutes. De onderwijsdirectie stuurt nu de onderwijskundige teams binnen de verschillende
leerroutes. De ene directeur is eerstverantwoordelijk voor Pro, GT en EBC en de andere voor
basis/kader en het mbo. Ook het EBC wordt vanaf 2019 dus vanuit de nieuwe visie en met de nieuwe
positionering rechtstreeks aangestuurd vanuit de onderwijsdirectie. De organisatie wordt
ondersteund door zes stafdiensten die onder leiding staan van een directeur bedrijfsvoering. Naast
ICT, Financiën & Administratie, Personeelszaken, Facilitair en Marketing & Communicatie, is in 2019
Informatiemanagement apart gepositioneerd.

Verbonden partijen
In het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 25-11 Barneveld-Veenendaal participeren

De Meerwaarde met het Johannes Fontanus College (Barneveld), de J.H. Donnerschool (De Glind),
het Rembrandt College (Veenendaal), het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV), De Christelijke
Scholengemeenschap Veenendaal (CSV), Het Ichtus College (Veenendaal) en De
Onderwijsspecialisten (Arnhem).
Het samenwerkingsverband stelt zich verantwoordelijk voor de opvang van alle leerlingen in de
regio. Centraal staat het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het streven naar zorg op maat.
Subsidie voor sluitende aanpak en voor reboundvoorziening wordt doelmatig ingezet voor de
leerlingen van de participerende scholen. Het samenwerkingsverband geeft onder meer vorm aan
Passend Onderwijs door ervoor te zorgen dat elke school een School Ondersteunings Profiel (SOP)
heeft.
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Over de richting en inrichting van het samenwerkingsverband vond eerder in 2016 een bestuurlijke
discussie plaats. Deze discussie resulteerde in richtinggevende uitspraken waarop een werkagenda is
gebaseerd die in 2017 verder is uitgewerkt. Inhoudelijk zijn daarbij met name de onderwerpen
‘nieuwkomers’, ‘hoogbegaafdheid’, ‘thuiszitters’ en nauwere afstemming gemeentelijke
voorzieningen en de arrangementen passend onderwijs genoemd. Op deze onderwerpen zijn in 2018
de voorbereidingen voor nieuwe programma’s en arrangementen gestart en is hiervoor binnen de
meerjarenbegroting ruimte gecreëerd. De programma's en arrangementen zijn in 2019 opgestart;
ook is een nieuw ondersteuningsplan opgesteld. In 2020 is met name geïnvesteerd in de
gezamenlijke beeldvorming rondom basisondersteuning. Ook zijn er stappen gemaakt in de opzet
van het kwaliteitsbeleid.
Met MBO Amersfoort zijn convenanten gesloten om de doorstroming van vmbo-leerlingen naar het
mbo te optimaliseren. In 2019 is veel werk gestoken om een nieuwe hybride mbo-opleiding te
realiseren samen met MBO Amersfoort, het Hoornbeeck College en de coöperatieve vereniging van
bedrijven uit de metaal, elektrotechniek, installatiewerk en mechatronica. Binnen deze zogeheten
Barneveldse Techniek Opleidingen staat werkend leren en lerend werken centraal. Per september
2019 is de eerste groep leerlingen gestart. In 2020 hebben we in overleg met MBO-Amersfoort
gezien de complexiteit van de sturing in BTO onze bijdrage in de uitvoering weer terug overgedragen
aan MBO Amersfoort. Wel blijven we bestuurlijk betrokken bij BTO.
De verkenningen die zijn opgestart voor eenzelfde soort opleiding in de techniek voor de
bouwsector, samen met ReVaBo Oosterbeek en Bouwmensen Amersfoort, heeft goede voortgang
gehad. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke visie op de nieuw vorm te geven opleidingen tussen
MBO Amersfoort, ReVaBo, Bouwmensen en De Meerwaarde. Vervolgens is met BTO doorgesproken
over afstemming van de opleidingsprogramma’s voor mogelijke gezamenlijke cross-overs. Ook is de
verkenning opgestart naar de mogelijkheden van gezamenlijke huisvesting. Er is een gezamenlijk
ambitiedocument in voorbereiding en er zal in januari 2021 een bestuurlijk gesprek plaatsvinden met
de gemeente Barneveld.
De verkenningen in 2019 naar mogelijkheden voor het opstarten van MBO-opleidingen in de zorg

hebben een goed vervolg gekregen en geleid tot de oprichting van de Barneveldse
Gezondheidszorg Opleiding (BGO). Er is in een samenwerkingsovereenkomst een goede basis
gelegd voor de duurzame samenwerking in BGO tussen MBO locatie De Meerwaarde, Neboplus en
MBO Amersfoort. Het doel van de samenwerking is bepaald op dat mbo-studenten een mboopleiding op niveau 2 of 3 kunnen volgen in Barneveld, direct in de beroepspraktijk. De leerlingen
draaien mee in de dagelijkse zorg bij Neboplus en krijgen tegelijkertijd lessen aangeboden op
dezelfde locatie door De Meerwaarde en MBO Amersfoort.
Met dit nieuwe Barneveldse initiatief worden twee voor Barneveld nieuwe fulltime studierichtingen
aangeboden: 'Verzorgende IG' en 'Maatschappelijke Zorg'. Dit als aanvulling op de bestaande MBOstudierichting 'Helpende Zorg' die al in Barneveld te volgen was. In de praktijk biedt het ook kansen
op grotere groepen en op combinatiegroepen en daarmee efficiency-voordelen. Het nieuwe
opleidingsaanbod beslaat naast MBO opleidingen op niveau 2 bovendien ook mbo-niveau 3. Het is de
bedoeling dat via onder andere stagemogelijkheden geleidelijk ook steeds meer aspecten van
kinderopvang worden opgenomen in de opleiding.
De opleiding wordt nu vormgegeven met Neboplus. Op termijn is het denkbaar dat ook andere
Barneveldse zorginstellingen aansluiten, maar in een zorgvuldig voorbereidingsproces zijn we alleen
bij Neboplus uitgekomen.
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Met Ons Bedrijf werkten we ook in 2019 samen bij het beheer van het Natuurcentrum De
Meerwaarde. De cliënten van Ons Bedrijf zijn verantwoordelijk voor het beheer. Dit zijn
medewerkers met een beperking die aangestuurd worden door een professional van Ons Bedrijf. We
zien dit als een vorm van maatschappelijk ondernemen waarbij onze leerlingen direct in contact
komen met mensen met een beperking.
In 2019 maakten vier ondernemers - de garage PON, Verkeersschool Speelziek, lunchroom ’t Meertje
en kapsalon Cnip bij Carole - gebruik van een bedrijfsruimte in ons onderwijsgebouw. Met deze
partijen hebben we een huurovereenkomst. Het mooie van deze samenwerking is dat – met
verschillende invullingen – er allerlei onderwijsinhoudelijke relaties met leerlingen gelegd worden en
er levensechte ervaringen kunnen worden opgedaan.

De samenwerkingsverbanden en convenanten
1. Samenwerkingsovereenkomst Platform Onderwijs-Arbeidsmarkt Valleiregio
2. Intentieverklaring regionaal Netwerk Passend Onderwijs, regio Vallei
3. Samenwerkingsovereenkomst betreffende het terugdringen van het aantal voortijdig
schoolverlaters door middel van programmagelden
4. Regionaal Arrangement voor de regio Veluwe Zuid
5. Samenwerkingsovereenkomst Rebound Barneveld
6. Samenwerkingsovereenkomst VO-ROC A12
7. Samenwerkingsovereenkomst met MBO Amersfoort
8. Raamovereenkomst met MBO Amersfoort
9. Samenwerkingsverband Veluwse Interne Arbeidsmarkt (VIA)
10. Samenwerkingsovereenkomst ISK Barneveld
11. Samenwerkingsovereenkomst ‘Wendbaar vakmanschap in Barneveld’ met BTO, MBO Amersfoort
en het Hoornbeeck College.
12. Samenwerkingsovereenkomst met MBO Amersfoort en Neboplus t.b.v. de Barneveldse
Gezondheidszorg Opleiding (BGO).

Zaken met een behoorlijk politieke of maatschappelijke impact
De financiële ontwikkelingen voor Passend Onderwijs en binnen het Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs Barneveld–Veenendaal blijven de nodige aandacht vragen. Vanwege toekomstige
wijzigingen in de bekostigingsstructuur is er voor de komende jaren mogelijk minder geld
beschikbaar voor De Meerwaarde. Dit punt blijft onderdeel van de bestuurlijke gedachtewisseling en
het verder uitwerken van de werkagenda in het samenwerkingsverband. In 2021 zal vanuit de
bredere visievorming op Passend Onderwijs in het samenwerkingsverband hierover verdere
duidelijkheid ontstaan.

Voorkoming en afhandeling van klachten
We vinden het onderhouden van goede en open relaties met leerlingen, ouders en ook met
omwonenden van groot belang. Daarom wordt geïnvesteerd in goede contacten met leerlingen, in
grotere ouderbetrokkenheid en in goede wijkcontacten. Het structureel overleg dat sinds 2017 twee
keer per jaar wordt gehouden, kende in 2020 goede voortgang. We kunnen concluderen dat we
elkaar goed weten te vinden. Zowel bij reguliere bijeenkomsten, bijzondere activiteiten zoals rond de
veiligheidsweek als rondom specifieke aandachtspunten zoals overlast van leerlingen en studenten.
In 2020 hebben we weer contact gehad met het bestuur van het wijkplatform Veller. Ze gaven aan
tevreden te zijn over de contacten. Signalen vanuit de wijk worden dan ook actief bijgehouden,
dezelfde dag opgepakt en direct teruggekoppeld richting relevante teams, leerlingen, studenten en
zo nodig richting ouders en verzorgers.
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Voor de afhandeling van klachten hebben we een protocol met klachtenprocedure en
klachtencommissie. We onderscheiden verschillende soorten klachten die elk hun eigen route
hebben en uiteindelijk bij de klachtencommissie kunnen uitkomen.
De klachten delen we als volgt in:
1. Klachten
2. Informele klachten
3. Meldingen uit de buurt.
De meeste vragen en opmerkingen komen uiteraard bij de mentor en de teamleider terecht.
Wanneer op dit niveau klachten worden opgelost, dan is registratie niet noodzakelijk. Wel wordt
altijd verslag gedaan in ons leerlingenadministratie-systeem. Wij registreren dus alleen de
(informele) klachten die bij de contactpersonen en de directie terechtkomen, omdat dit vaak
(informele) klachten zijn met een grotere impact. Als ze door de contactpersoon informeel kunnen
worden afgehandeld, noemen we het een informele klacht. Lukt dit niet, dan wordt het een formele
klacht. Alle (informele) klachten zijn in 2019 naar tevredenheid afgehandeld. Als uit verschillende
informele klachten blijkt dat een bepaalde thematiek zich voordoet, wordt deze - waar mogelijk - ook
extra opgepakt in preventieve zin. Zo is er op basis van eerdere informele klachten in 2018
nadrukkelijk extra ingezet op bewustwording rond het gebruik van de smartphone in relatie tot
sexting.
Naast formele en informele klachten hebben we te maken met meldingen uit de buurt. Deze
meldingen uit de buurt worden door de conciërge geregistreerd en monitoren we ook op
afhandeling. We vinden het belangrijk actief signalen op te vangen en in de omgeving van de school
naar de mogelijkheden van de school bij te dragen aan sociale veiligheid.
Overzicht geregistreerde (informele) klachten en meldingen:

Gemeente top 3

Aantal

Gemeld bij

1. Klachten

0

Directie/ bestuur

2. Informele klachten

0

Contactpersonen

3. Meldingen buurt

25

Conciërge/ veiligheidsmedewerker

In 2020 zijn er geen klachten of informele klachten geweest. Wel zijn er 25 meldingen via de receptie
en het speciale e-mailadres binnengekomen en afgehandeld. Het betrof:
• 2 x vuurwerkoverlast in de nabijgelegen tunnel;
• 1 x aanrijding rotonde;
• 3 x parkeren trekker achter in de wijk;
• 3 x overlast jeugd in de wijk/brandgangpad achter de huizen;
• 8 x overlast in de tunnel/achter de tunnel;
• 8 x incident (bv schelden/pesten) tussen jongeren langs het fietspad door Veller.
Opgemerkt kan worden dat al deze meldingen incidenten van buiten het schoolterrein betreffen, dat
sommige ook ruim buiten schooltijden waren en dat ook niet van alle meldingen kon worden
vastgesteld of het leerlingen van De Meerwaarde betrof of (ook) andere jongeren. Waar
betrokkenheid van leerlingen van
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De Meerwaarde kon worden vastgesteld heeft er actieve opvolging plaatsgevonden. Zowel richting
betreffende leerlingen als ook hun ouders/verzorgers, de onderwijsteams en indien relevant
buurtplatform, jeugdwerk Be Active, boa’s en/of politie.

Nevenfuncties bestuurder
De nevenfuncties van de bestuurder B. Brand zijn per 31-12-2020:
1. Voorzitter Toezichthoudend Bestuur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Barneveld Veenendaal, tevens voorzitter remuneratiecommissie;
2. Bestuurlijk medeverantwoordelijk voor de Internationale Schakelklas Barneveld;
3. Voorzitter regionale stuurgroep ‘Sterk Techniek Onderwijs Regio FoodValley’;
4. Lid OOGO (op overeenstemming gericht overleg) Onderwijs en Jeugdbeleid regio FoodValley;
5. Lid bestuurlijke stuurgroep VSV Eemland;
6. Lid stuurgroep Barneveldse Techniek Opleidingen (BTO);
7. Lid van de agendacommissie voor het LEA –platform ‘Elk talent telt in Barneveld’;
8. Lid agendacommissie platform Jeugd, gemeente Barneveld;
9. Bestuurder samenwerkingsverband Veluwse Interne Arbeidsmarkt (VIA);
10. Voorzitter Buurtvereniging Pleintje 06, Zwolle.
Alle nevenfuncties zijn onbetaald. Alle nevenfuncties zijn werk-gerelateerd met uitzondering van de
nevenfunctie voorzitter Buurtvereniging Pleintje 06 Zwolle.
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3. Onderwijs
Kernactiviteit
Onze kernactiviteit is het geven van goed onderwijs. We bieden leerlingen kansen om zich optimaal
te ontwikkelen en een zo hoog mogelijk diploma te halen. Ook bereiden we hen voor op de
maatschappij en het vervolgonderwijs en laten we ze zien wat het inhoudt een christen te zijn in
deze wereld.
Onderwijsontwikkeling vinden we belangrijk en is voor ons een continu proces. Omdat de wereld om
ons heen snel verandert, passen we ons onderwijs steeds weer aan de nieuwe werkelijkheid aan.
Wat hebben leerlingen van nu nodig voor hun toekomst? Op welke manier bereiken we het beste
onze doelen en hoe zorgen we ervoor dat leerlingen een fijne schooltijd hebben en met plezier
blijven leren?
Om deze onderwijsontwikkeling goed richting te blijven geven hebben we vier kernwaarden
geformuleerd: christelijk, verbindend, levensecht en toekomstgericht! De betekenis van deze vier
kernwaarde hebben we verder uitgewerkt in onze FilosoVisie.

In het leerplan ‘Samen talent ontwikkelen’ hebben we beschreven welke leidende principes we
gebruiken om samen met leerlingen en ouders (de dynamische driehoek) te werken aan het bereiken
van onderwijs- en ontwikkelingsdoelen. We houden daarbij steeds de bedoeling van ons onderwijs
voor ogen: Ogen van leerlingen laten stralen.
• De ogen van leerlingen laten we stralen wanneer we
• zien wie zij zijn;
• hen ruimte geven;
• eerlijk zijn;
• hen verantwoordelijkheid geven;
• met hen samenwerken;
• hen op Jezus wijzen (wanneer we zoeken naar wat recht is).
De leidende principes passen we toe bij het concrete ontwerpen van ons onderwijs. De formatieve
werkwijze is daarbij een passend instrument.
In het afgelopen jaar hebben verder gewerkt aan de inhoud van onze leerroutes. Ons werkdocument
‘Zin in Leren’ is daarbij steeds leidend geweest. In dit voortschrijdend plan staat beschreven hoe we
het onderwijs van de toekomst zien. Zin in Leren gaat uit van de motivatietheorie van Ryan en Deci,
later door Luc Stevens uitgewerkt voor het onderwijs (Nivoz). Het beschrijft de natuurlijke,
aangeboren neiging van mensen om bezig te zijn met interessante dingen en te zoeken naar
verbintenissen tussen zichzelf en de wereld.
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Ryan en Deci ontdekten dat onder die gerichtheid op groei en natuurlijke ontwikkeling een
fundament ligt van drie psychologische basisbehoeften: een natuurlijke behoefte aan autonomie,
relatie en competentie. Als daaraan is voldaan, dan is er welbevinden, motivatie, inzet en … zin in
leren. Als echter één van de drie tekortgedaan wordt, dan ontstaan veel van de motivatieproblemen
die op veel scholen ervaren worden.
De belangrijkste verandering die we hebben gerealiseerd is het formuleren van de visies op de
leerroute. Deze visies worden verwoord in de Leerrouteplannen en krijgen in 2021 een verdere
concretisering in Vakgroepplannen. Op basis van de leerroutevisies hebben we in 2020 de
lessentabellen aangepast voor de GT en de Basis/Kader.
Naast deze inhoudelijke verandering van de lessentabellen hebben we ook gekozen voor een andere
tijdseenheid van alle leerroutes. We gaan vanaf het schooljaar 2021/2022 werken met een 60minuten rooster i.p.v. een 80-minuten rooster. Deze keuze is gemaakt na een zorgvuldig onderzoek
door een extern bureau onder leerlingen, ouders en onderwijspersoneel. Uit dit onderzoek bleek dat
een meerderheid ontevreden was over de lessen van 80-minuten. Door de keuze van 60 minuten zijn
we tegemoetgekomen aan de grootste bezwaren. Tegelijk konden ook diegenen die tevreden waren
over de lessen van 80 minuten uit de voeten met onze keuze voor lessen van 60 minuten.

Leerlingenaantallen
Het afgelopen jaar zijn we qua instroom
gestegen. Het totaal aantal leerlingen is echter
gedaald vanwege een grote uitstroom. De
prognoses laten zien, dat na de dalingen vanaf
2022 de leerlingenaantallen een voortdurende
groei laten zien. De lange termijn prognoses
van de verschillende instanties als VOION, DUO
en de gemeente Barneveld en onze eigen
prognose geven aan dat de leerlingenaantallen
gedurende 15 jaar stijgen naar meer dan 2000
leerlingen.

Geografisch voedingsgebied
Onze leerlingen komen uit een grote regio die zijn grenzen kent bij Amersfoort, Leusden, Ede,
Veenendaal, Harskamp, Kootwijk, Garderen, Putten en Nijkerk. De leerlingen die het verst weg
wonen, wonen 21 kilometer
bij ons vandaan.
Uit welke gemeente komen de leerlingen in 2020/2021?
Ongeveer 50% van onze
leerlingen komt uit de kern
van Barneveld. Ongeveer 28%
komt uit Ede, waarvan een
groot gedeelte uit Lunteren,
een plaats die sterk
georiënteerd is op Barneveld.
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Aanbod opleidingen
Wij bieden een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.
De Meerwaarde biedt zes profielen: Zorg en Welzijn (Z&W), Economie en ondernemen (E&O), Groen
(Landbouw), Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Mobiliteit en Transport (M&T) en Produceren,
installeren en energie (PIE). Alle profielen kunnen op drie niveaus afgesloten worden: de
basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengd-/theoretische
leerweg. Naast deze profielen en leerwegen biedt De Meerwaarde Praktijkonderwijs.
Op MBO locatie De Meerwaarde kunnen mbo-opleidingen gevolgd worden in diverse vakgebieden.
De Meerwaarde werkt voor het aanbod van mbo-opleidingen samen met MBO Amersfoort. De
opleidingen die op MBO locatie De Meerwaarde worden aangeboden zijn BBL-opleidingen niveau 2
en 3 bouwtechniek. Daarnaast wordt de BOL-opleiding Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 in
schooljaar 2020/2021 voor het laatste jaar aangeboden. De Meerwaarde is verantwoordelijk voor de
uitvoering van het curriculum en MBO Amersfoort verzorgt de examinering. Docenten van het
Praktijkonderwijs verzorgen op De Meerwaarde, in samenwerking met MBO Amersfoort, de Entreeopleiding.
In schooljaar 2019/2020 zijn de opleidingen metaaltechniek, elektrotechniek, installatietechniek
ondergebracht bij BTO, de Barneveldse Techniek opleiding. Naast MBO Amersfoort en het
Hoornbeeck College heeft
De Meerwaarde een belangrijke bijdrage geleverd aan de succesvolle realisatie van deze opleiding in
Barneveld. Daarnaast is in augustus 2020 BGO, de Barneveldse Gezondheidszorgopleiding van start
gegaan in woonzorgcentrum Neboplus in Barneveld. Een mooie samenwerking tussen De
Meerwaarde, MBO-Amersfoort en Neboplus. Er worden twee BOL opleidingen aangeboden:
Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 en Verzorgende IG niveau 3. De studenten draaien dagelijks mee
in de zorg bij Neboplus en volgen hun lessen op dezelfde locatie. De lessen worden verzorgd door De
Meerwaarde en MBO Amersfoort. Zo is er een mooie stap gemaakt naar betekenisvol leren in de
praktijk!
In schooljaar 2020-2021 vinden de voorbereidingen plaats voor de start van een tweede niveau 3
opleiding, Verzorgende IG i.c.m. maatschappelijke zorg.

Profielen
De meeste leerlingen in leerjaar 4 van de
basisberoepsgerichte leerweg deden in
schooljaar 2019-2020 examen in de profielen
Techniek (45%): M&T 19%, BWI 10,5 % en PIE
15,5%. De opleiding Z&W werd door 24% van
de leerlingen in deze leerweg gevolgd, Groen
door 18%, en E&O door 13%.
Ten opzichte van 2019 nam het percentage
leerlingen dat binnen deze leerweg examen
deed iets toe bij Z&W (3%) en Groen (1%,) bij
E&O bleef het percentage gelijk en Techniek
ging er met 4% op achteruit.

JAARVERSLAG 2020 – versie: 1.0 – 13-4-2021

26 / 107

Profiel
Bouwen, wonen en interieur
Economie en ondernemen
Groen
Mobiliteit en transport
Produceren, installeren en energie
Zorg en Welzijn

2019-2020
9
11
15
16
13
20

2018-2019
16
12
15
19
9
19

Ook bij de kaderberoepsgerichte leerweg blijft
het profiel Techniek (34%) het meest gekozen
profiel. Voor het profiel Z&W koos 25% van de
leerlingen, voor Economie 23% en voor profiel
Groen 18% van de leerlingen. Net zoals in
2019 stegen in 2020 de percentages bij E&O
(1,5%) en Groen (6,5%) en daalden de
percentages bij Techniek (2,5%) en Z&W
(5,5%).

Profiel
Bouwen, wonen en interieur
Economie en ondernemen
Groen
Mobiliteit en transport
Produceren, installeren en energie
Zorg en Welzijn

2019-2020
27
43
35
21
17
47

2018-2019
27
44
23
19
29
62

Net zoals in de andere leerwegen kiezen we op
De Meerwaarde ook in de
gemengd/theoretische leerweg voor praktisch
onderwijs, omdat we van mening zijn dat
praktisch onderwijs motiveert én bijdraagt aan
een goede oriëntatie en keuze voor een
vervolgopleiding, gevolgd door een goede
doorstroom in het vervolgonderwijs.
De leerlingen in deze leerweg hebben in 2020
examen gedaan in het beroepsgerichte
profielvak naast de 5 of 6 avo-vakken.

Profiel
E&O
Groen
Techniek
Zorg en Welzijn
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2019-2020
40
21
42
57

2018-2019
37
29
52
57
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Waar in 2019 nog sprake was van een groei bij Techniek en Z&W en een daling bij E&O en Groen,
was de situatie in 2020 net andersom: groei bij E&O (3,9%) en Z&W (3,4%) en daling van het
percentage leerlingen dat koos voor Groen (3,6%) en Techniek (3,7%).
Welke profielen volgden de examendeelnemers in schooljaar 2019-2020?

Profiel
Bouwen, wonen en interieur
Economie en ondernemen
Groen
Mobiliteit en transport
Produceren, installeren en energie
Zorg en Welzijn

2019-2020 2018-2019
9
16
11
12
15
15
16
19
13
9
20
19

Profiel
Bouwen, wonen en interieur
Economie en ondernemen
Groen
Mobiliteit en transport
Produceren, installeren en energie
Zorg en Welzijn

2019-2020 2018-2019
27
27
43
44
35
23
21
19
17
29
47
62

Profiel
Economie
Landbouw
Techniek
Zorg en Welzijn

2019-2020 2018-2019
40
37
21
29
42
52
57
57

Bron: scholenopdekaart.nl
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Praktijkonderwijs
De afdeling Praktijkonderwijs (PrO) heeft een eigen Brinnummer (BRIN = Basisregistratie Instellingen)
en zijn eigen plek binnen De Meerwaarde. Er is een Leerrouteplan PrO dat aansluit bij het
schoolbrede Leerplan en de FilosoVisie van De Meerwaarde. Ook is er een eigen website, gekoppeld
aan de website van De Meerwaarde en een eigen schoolgids. Het PrO kenmerkt zich door leerlingen
met een extra ondersteuningsbehoefte. Zij hebben allemaal een toelaatbaarheidsverklaring van het
samenwerkingsverband POBV. Er wordt voor iedere leerling gewerkt met een Ontwikkelplan (OP).
Hierin staat beschreven welk eindperspectief nagestreefd wordt en op welke manier daaraan
gewerkt gaat worden. De Schakelklas en de Entree-opleiding behoren ook tot de afdeling
Praktijkonderwijs.
Aantal leerlingen afdeling PrO
Het praktijkonderwijs heeft wat betreft leerlingenaantallen tot en met het jaar 2019 een daling
gekend. In het afgelopen jaar heeft weer groei plaatsgevonden. Het leerlingenaantal is gestegen van
173 (1-10-2019) naar 182 (1-10-2020) leerlingen. Deze 182 leerlingen zijn onder te verdelen in 158
leerlingen Praktijkonderwijs en 24 leerlingen Schakelklas.
Kernactiviteit
Het PrO biedt leerlingen eindonderwijs; het leidt op voor wonen, vrije tijd, burgerschap en
arbeidsmarkt. Het onderwijs bereidt voor op het functioneren in de samenleving, nu en in de
toekomst.
In het praktijkonderwijs gaat het om talentontwikkeling, het centraal stellen van de leerling en
maatwerk. Het curriculum bestaat uit theoretisch onderwijs, persoonlijkheidsvorming, sociale
vorming en arbeidstraining. Rekenen en Taal krijgen veel aandacht om hiermee doorstroom naar het
mbo open te houden. Het gaat ook bij deze leerlingen om ‘Meer bereiken dan mogelijk lijkt!’ en We
geloven in elk talent.
Leerlingbegeleidingssysteem (lbs) Presentis
Voor een nog betere begeleiding van leerlingen gebruiken we het programma Presentis. Presentis is
een digitaal begeleidingssysteem voor vraaggericht onderwijs en een goede begeleiding. Het
programma is speciaal ontwikkeld voor het PrO. De invoering heeft plaatsgevonden 2018/2019 aan
de hand van Projectmatig Creëren. Vanaf 2019/2020 wordt het volledige programma gebruikt
inclusief de app. Het streven is om in schooljaar 2020/2021 70% van de beoordelingen summatief te
laten zijn.
Entree-opleiding
In samenwerking met het MBO Amersfoort verzorgt het PrO de volgende MBO-opleidingen:
• Entree horeca
• Entree dienstverlening en zorg
• Entree logistiek
• Entree verkoop/winkel
• Entree techniek
• Entree plant en leefomgeving
Entree kent twee varianten op De Meerwaarde:
• Entree-werken: gericht op uitstroom naar werk (arbeidscompetenties en het beroepsgerichte
programma en taal en rekenen op 1F)
• Entree-leren: gericht op uitstroom naar mbo-niveau 2 (arbeidscompetenties, het
beroepsgerichte programma en rekenen/taal op 2F).
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Transitieklas
De leerlingen uit deze klas stromen uit naar een reguliere baan. Wanneer regulier niet mogelijk is,
wordt voor deze leerlingen een werkplek gezocht in een meer beschermde omgeving met meer
begeleiding.
Schakelklas
Voor leerlingen die na de basisschool nog een extra ontwikkeljaar nodig hebben, bieden we een
traject in de Schakelklas aan. In dit schakeljaar krijgen de leerlingen veel taal en rekenen waardoor ze
beter voorbereid zijn op het VO. Leerlingen met een PrO-indicatie gaan niet naar de Schakelklas,
omdat de Schakelklas leerlingen voorbereid op het regulier VO.
Opbrengsten Praktijkonderwijs
Na klas 3 worden de leerlingen ingedeeld op hun uitstroomperspectief. De mogelijkheden zijn: MBO
Entree-Werken, MBO Entree-Leren en de Transitieklas.
Er zijn totaal 28 leerlingen uitgestroomd. Van de 26 leerlingen die de Entree hebben gevolgd, hebben
22 leerlingen het Entreediploma behaald. Van de vier leerlingen die geen Entree hebben gehaald is er
één naar een begeleide werkplek gegaan. Drie leerlingen zijn naar een reguliere werkplek gegaan.
Van de 28 leerlingen die de school verlaten hebben, hebben er 22 dus een Entreediploma. Dat is
ruim 89 % van onze uitstroom en daar zijn we erg blij mee. Leerlingen krijgen hierdoor meer kansen
op de arbeidsmarkt en meer mogelijkheden om verder te leren op niveau 2.
Van de leerlingen die een Entreediploma gehaald hebben is de volgende score op taal en rekenen
behaald.
• Rekenen: 3x2F en 12x1F. Zes leerlingen hebben 1F niet gehaald. Dit is echter geen onderdeel van
de zak- en slaagregeling.
• Nederlands: 11x2F en 11x1F.
Waar komen de leerlingen praktijkonderwijs die in 2019-2020 uitstroomden terecht?

Totaal

28

Werken

11

Leren

9

Werken en Leren

7

Dagbesteding

1

Leerlingen

Bron: scholenopdekaart.nl
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Waar kwamen de leerlingen praktijkonderwijs die de afgelopen jaren uitstroomden terecht?

Bron: scholenopdekaart.nl

Waar kwamen de leerlingen praktijkonderwijs die in 2017-2018 uitstroomden, na één jaar en na twee jaar
terecht?

Bron: scholenopdekaart.nl
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Onderwijskundige ontwikkelingen praktijkonderwijs
In het praktijkonderwijs werken we vanuit onze ambitie en onze missie is daarbij: Bouw je droom!
Om deze ambitie waar te maken zijn we als team PrO gestart met didactisch coachen. Concreet
betekent dit dat we als begeleiders (docenten, mentoren, jobcoaches) meer vragen stellen en de
leerlingen begeleiden bij het vinden van de voor hem/haar passende antwoorden.
Daarnaast zijn we gestart met leerlingen te leren goed om te gaan met feedback/feedforward. We
willen leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor zijn eigen gedrag en leren. Op dit
niveau zal een leerling dan ook beter gemotiveerd werken aan zijn droom.
Door het opleiden van onze bovenbouwdocenten tot jobcoach kunnen we leerlingen op een goede
manier begeleiden.
De onderbouwdocenten zijn gestart met het project van V&F didactisch coachen. Er is een sterke
behoefte bij deze docenten om samen te groeien in de rol als docent. Ook wordt ingezet op de groei
als team door ook zelf meer open te staan voor feedback en onderlinge coaching of het leren van
elkaar.
Didactisch hebben we ook vorderingen gemaakt. De leerlijnen taal en rekenen zijn ontwikkeld en
beschreven. De volgende stap is de ontwikkeling van een doorlopend toetsprogramma.

Examenresultaten vmbo
De examinering in coronatijd, in schooljaar 2019/2020, is anders verlopen dan de jaren ervoor.
Eind maart, toen de scholen druk waren om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Leerjaar
4 af te ronden, werden door de minister van Onderwijs maatregelen bekend gemaakt die effect
hadden op ons onderwijs. De belangrijkste maatregelen die de minister kenbaar maakte waren:
• Het centraal examen kwam te vervallen;
• De leerlingen konden op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen;
• Scholen kregen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten;
• Scholen werden opgeroepen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig
hadden de scholen de ruimte om hun PTA aan te passen om dit te realiseren;
• In plaats van landelijke herexamens moest elke school, aan de slag met het ontwerpen van
Resultaatverbeterende (RV) toetsen. Op deze wijze werd leerlingen die na het eerste tijdvak
afgewezen waren de kans geboden om alsnog hun diploma te behalen
• Daarnaast kregen leerlingen een extra herkansingsmogelijkheid; waar nodig kon een leerling drie
in plaats twee vakken herkansen. Uiteindelijk hebben vier leerlingen op De Meerwaarde
deelgenomen aan het tweede tijdvak. De afname van de RV-toetsen is voorspoedig verlopen en
er zijn goede resultaten behaald.
De grootste groep examenleerlingen deed in schooljaar 2019/2020 examen in de
kaderberoepsgerichte leerweg (43,8%). Zowel in de basisberoepsgerichte leerweg (19,4%) als in de
kaderberoepsgerichte leerweg is het percentage licht toegenomen (43,8%) ten opzichte van
schooljaar 2018/2019. Het percentage deelnemers in de gemengd/theoretische leerweg (36,9%)
daalde dit jaar opnieuw licht.
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Hoe zijn de leerlingen die de afgelopen jaren examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?

Bron: scholenopdekaart.nl

Ondanks de bijzondere omstandigheden en dankzij de grote inzet van leerlingen en personeel
hebben we de examenperiode goed af kunnen ronden en zijn we dankbaar voor de prachtige
examenresultaten die in 2020 behaald zijn:
• Voor de basisberoepsgerichte leerweg is, net zoals in 2019, het slaagpercentage 100%. Dit is
gelijk aan het landelijke slaagpercentage.
• Waar het slaagpercentage voor de kaderberoepsgerichte leerweg in 2019 nog op 96,1% uitkwam,
was het slaagpercentage in 2020 99,5%, hoger dan het landelijk gemiddelde van 96,1,5%.
• In de gemengd/theoretische leerweg zijn in 2020 alle leerlingen geslaagd. Met de score van 100%
scoorde deze leerweg boven het landelijk gemiddelde van 97.7%.
Wat is het slaagpercentage van de school in 2019-2020?
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Wat was het slaagpercentage van de school de afgelopen jaren?

Bron: scholenopdekaart.nl

Vervolgonderwijs
Nadat de opleiding op De Meerwaarde is afgerond, stromen de meeste leerlingen door naar het
mbo. In onderstaand overzicht is te zien dat de doorstroompercentages naar het mbo voor alle
leerwegen hoog zijn. Een goed teken, want het mbo biedt goede doorstroommogelijkheden voor
onze jonge mensen.
Waar kwamen de leerlingen na het examen in 2018-2019 terecht?

Bron: scholenopdekaart.nl

In 2019 ging 23,3 % van de 468 leerlingen naar MBO Amersfoort en 21,4% naar ROC A12. Andere
afnemers waren Aeres MBO Barneveld 9,2%), ROC Aventis in Apeldoorn 8,5%, Rijn IJssel in Arnhem
8,3% en ROC Landstede in Harderwijk 7,3% en ROC Midden Nederland in Amersfoort 4,5%. De
overige leerlingen stroomden, op een paar na, door naar andere mbo-opleidingen.
Vermeldenswaardig is dat van de 40 leerlingen die zich aanmeldden bij MBO-Amersfoort, ervoor
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kozen 40 leerlingen om hun MBO-opleiding (metaaltechniek, elektrotechniek, installatietechniek en
bouwtechniek of Z&W) te volgen bij het MBO in Barneveld.
Slechts 10 leerlingen 2,1% kozen voor doorstroom naar de havo. Kijkend naar de koers van onze
school is het logisch dat een hoog percentage leerlingen, ook binnen de gemengd/theoretische
leerweg, doorstroomt naar het mbo. De Meerwaarde kiest voor: De weg naar werk-mbo-hbo.
Wat was de situatie na één jaar v.d. vmbo leerlingen die examen deden in 2018 -2019?
Op basis van de gegevens uit ‘scholen op de kaart’ konden we jaarlijks informatie geven over hoe de
leerlingen het in hun vervolgopleidingen deden één jaar nadat ze gediplomeerd waren op De
Meerwaarde. Een systeemwijziging bij ‘scholen op de kaart’ resulteerde er helaas in, dat deze bron
de benodigde gegevens nog niet kan leveren. Zodra de gegevens wél bekend zijn, zullen deze worden
gerapporteerd naar de Raad van Toezicht. Ter informatie worden navolgend de ons bekende meest
recente gegevens weergegeven.
In 2018 ging 28% van de 485 leerlingen naar MBO Amersfoort en 16% naar ROC A12. Andere
afnemers waren ROC Midden Nederland in Amersfoort (8%), ROC Aventis in Apeldoorn (8%), Aeres
MBO Barneveld (7,5%), Rijn IJssel in Arnhem (ruim 6%) en ROC Landstede in Harderwijk (7%). Voor
het Hoornbeeck College in Amersfoort kozen 20 leerlingen (2,5%), voor VAVO 8 leerlingen (1,6%), net
zoals voor een MBO-opleiding bij De Meerwaarde (1,6%). De overige leerlingen stroomden, op een
paar na, door naar andere mbo-opleidingen. Slechts 7 leerlingen (1,4%) kozen voor doorstroom naar
de havo. Kijkend naar de koers van onze school is het logisch dat een hoog percentage leerlingen,
ook binnen de gemengd/ theoretische leerweg, doorstroomt naar het mbo. De Meerwaarde kiest
voor: De weg naar werk-mbo-hbo.
Uit onderstaande overzichten van scholenopdekaart.nl blijkt dat onze leerlingen het op het mbo
goed doen en de percentages na één jaar mbo aanzienlijk hoger liggen vergeleken met het jaar
ervoor. Toen lag het percentage in de basisberoepsgerichte leerweg op 89%, in de
kaderberoepsgerichte leerweg op 91% en was het doorstroompercentage voor de gemengd/theoretische leerweg 85%. Als we naar de vergelijkingsgroep kijken, kunnen we concluderen dat
onze leerlingen vanuit alle drie de leerwegen goed doorstromen in de gekozen mbo-opleiding. Een
mooi resultaat van de Loopbaanoriëntatie –en begeleiding (LOB) binnen de verschillende teams en
de aansturing hiervan door teamleiders en decanen.
Wat was de situatie na één jaar v.d. vmbo-b
leerlingen die examen deden in 2017 -2018?

Wat was de situatie na één jaar v.d. vmbo-k
leerlingen die examen deden in 2017 -2018?

Wat was de situatie na één jaar v.d. vmbo-(g)t
leerlingen die examen deden in 2017 -2018?

Bron: scholenopdekaart.nl
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Onderwijskundige en onderwijs-programmatische zaken
Onderwijs op afstand
Vanaf maart 2020 hebben we te maken gekregen met gedeeltelijke en volledige sluiting van het
schoolgebouw. Vanaf het allereerste moment hebben we gewerkt aan onderwijs op afstand.
Schoolbreed hebben we vanaf maart 2021 jl. Zoveel geleerd en ontwikkeld, dat we nu met korte
schakeltijd in staat zijn het onderwijs in aangepaste vorm doorgang te laten vinden ondanks
beperkende maatregelen of lockdowns.
De ontwikkeling van leerlingen is, zoals COVID-19 samenlevingsbreed impact heeft gehad, zonder
twijfel beïnvloed door COVID-19. De vanuit een ‘normalere’ situatie vergelijkenderwijs te constateren
onderwijsachterstand (we spreken niet over leerachterstand) is over de hele linie aanwezig. Daarom
hebben we per leerroute extra inzet gepleegd door o.a. het inzetten van extra docenten, extra uren
en vooral ook extra begeleiding. Daar waar mogelijk hebben we ruimte gemaakt in het
onderwijsprogramma door te focussen op de kerndoelen van elk vak.
De begeleiding van onze leerlingen op sociaal-emotioneel gebied heeft veel van onze
docenten/mentoren en ondersteuners gevraagd. De spaarzame tijd die leerlingen op school
doorbrengen, hebben we daarom verdeeld over de twee aandachtsgebieden: leren en sociaalemotioneel functioneren.
Voor de schoolontwikkeling hebben we gefocust op een nieuwe lessentabel van 60-minuten en het
voorbereiden van Goede Start (een nieuw programma voor leerjaar 1).
Leerplan
Ons prachtige onderwijsgebouw voldoet aan de voorwaarden voor goed onderwijs. Wat volgens ons
goed onderwijs is, hebben we beschreven in ons Leerplan. Dit Leerplan is continu in ontwikkeling.
Jaarlijks zijn er zaken die van buitenaf op ons afkomen en waar we de keuze moeten maken of we er
wel of niet iets mee gaan doen in ons onderwijsprogramma. Het leerplan, of de
onderwijsontwikkeling, is opgenomen in de Planning & Control-cyclus zodat het een richtinggevend
instrument is voor de planvorming in teams en leergebieden.
Zoals eerder beschreven bij ‘kernactiviteit’ werken we sinds schooljaar 2019/2020 per Leerroute aan
het realiseren van onze onderwijskundige visie. Hiervoor hebben we drie documenten waarin de
onderwijskundige koers uitgewerkt is:
1. Leerplan Schoolbreed - Leerplan
2. Leerplan per Leerroute Leerrouteplan
3. Leerplan per Vakgroep Vakgroepplan
Al deze leerplannen zijn beschreven
volgens het Spinnenweb van Van den
Akker (SLO).

F IGUUR 2 CURRICULAIRE SPINNENWEB DE MEERWAARDE
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Om onze onderwijskundige visie te realiseren hebben we een viertal projecten opgestart middels
Projectmatig Creëren (PMC). Deze PMC-werkwijze is schoolbreed ingevoerd als werkwijze voor
veranderonderwerpen. Het gaat om het project Keuzebegeleiding, Instroomklassen, Brede Vorming
en Goede Start. Daarnaast hebben we werkgroepen die een omzetting van de lessentabel van 80minuten naar 60-minuten gaan voorbereiden.
Door de Lockdown hebben we in het voorjaar van 2020 alle projecten in elkaar geschoven. Hiervoor
moesten enkele projecten versneld afsluiten en opleveren. Het project Goede Start is tussentijds
afgerond en overgegaan naar de lijnorganisatie. Een werkgroep bestaande uit teamleiders heeft
vervolgens verder gewerkt aan de realisatie van Goede Start. Hierbij zijn de resultaten van de
projecten Keuzebegeleiding, Instroomklassen, Brede Vorming meegenomen.
Goede start en de 60-minutentabel hebben geleid tot een nieuwe lessentabel voor de vmboleerroutes. De komende jaren zal de doorontwikkeling vanuit Goede Start verder een plek krijgen.
Techniekroute
De techniekroute is de afgelopen jaren ontwikkeld en ondertussen volledig opgenomen in de
lijnsturing. Via de Leerrouteplannen – die jaarlijks worden vastgesteld - wordt gekeken welke
gewenste doorontwikkeling hier nodig is. Door de realisatie van Goede Start is het in het eerste jaar
nu de bedoeling dat leerlingen via een goede keuzebegeleiding ontdekken of de Techniekroute iets
voor hen is. Plaatsing in deze bijzondere route is dus vanaf schooljaar 2021/2022 niet meer vanaf
leerjaar 1.
GTX
Deze route voor leerlingen met een havo-profiel blijft bestaan, maar we gaan gedurende leerjaar 1
kijken welke leerlingen geschikt zijn om deze route helemaal te gaan volgen. De GTX start dus
definitief vanaf leerjaar 2 en zo is leerjaar 1 dus een voorlopige plaatsing.
Internationalisering
Op De Meerwaarde vinden we het belangrijk dat de leerlingen in de gelegenheid worden gesteld om
levensecht te leren. Om hieraan tegemoet te komen, worden projecten ontwikkeld waarin leerlingen
uitgedaagd worden om aan de slag te gaan met het oplossen van levensechte dilemma’s. Bij de
moderne vreemde taal Duits krijgen leerlingen te maken met taken en opdrachten die een realistisch
beeld van Duitsland met haar taal en cultuur geven.
De activiteiten in het jaar 2020 zijn door de Lockdown en de beperkende maatregelen niet van de
grond gekomen. We hopen de internationale activiteiten de komende jaren in gelijksoortige en
nieuwe vormen voort te zetten.
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Prestatiebox voortgezet onderwijs
Prestatiebox voortgezet onderwijs
Ook in 2020 verstrekte het ministerie van OC&W weer een bedrag per leerling, met als doel de
uitvoering van de afspraken in het Bestuursakkoord en Sectorakkoord VO, in het bijzonder de
landelijke streefdoelen.
Uitdagend onderwijs voor iedere leerling
Iedere leerling op De Meerwaarde heeft recht op goed onderwijs dat haar of hem motiveert en
uitdaagt het beste uit zichzelf te halen.
Vanaf schooljaar 2019/2020 hebben we, zoals reeds beschreven bij “Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken” gewerkt aan het ontwikkelen van de verschillende leerroutes waarbinnen
sprake is van onderwijs dat leerlingen motiveert:
• Een Goede Start in leerjaar 1, waarbij sprake is van:
o goede keuzebegeleiding, zodat leerlingen al een (voorlopige) profielkeuze kunnen maken
bij de overgang naar leerjaar 2, want een profiel volgen dat aansluit bij je interesses en
talenten motiveert!
o goede sociaal-emotionele begeleiding’
o aandacht voor niveaubepaling: o.a. het goed monitoren van de leerlingen.
• Brede vorming: persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en vormende activiteiten voor de
leerlingen van leerjaar 1-4. De resultaten van project Burgerschap, de vaardigheden die we onze
leerlingen willen leren wordt in schooljaar 2020/2021 uitgewerkt in een concreet curriculum.
Vanaf schooljaar 2021/2022 wordt er in de leerroutes gestart met de eerste activiteiten in ons
onderwijsprogramma.
Eigentijdse voorzieningen
In schooljaar 2029/2020 hebben we vastgesteld aan welke digitale vaardigheden al onze leerlingen in
de leerroutes gaan werken. Corona en onderwijs op afstand hebben bijgedragen aan een verdere
ontwikkeling van onderwijs met gebruik van ICT. We willen ons onderwijs nog verder eigentijds en
toekomstgericht vormgeven, door leerlingen meer digitaal onderwijs aan te bieden, zodat ze
hierdoor ook digitaal vaardiger worden. Het project “Flexibel en wendbaar”, dat in schooljaar
2020/2021 van start is gegaan zal daar zeker aan bijdragen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het
model “Vier in balans”.
Doelstellingen zijn:
1. Het onderwijs op De Meerwaarde is flexibel en wendbaar;
2. In het onderwijs wordt doelgericht gebruik gemaakt van ICT-toepassingen.
Partnerschap in de regio
In de afgelopen jaren heeft het zoeken naar verbinding met de diverse stakeholders ertoe geleid dat
De Meerwaarde in veel bedrijven en instellingen in de regio een goede samenwerkingspartner heeft
gevonden, waardoor onze jongeren in het VMBO, het Praktijkonderwijs en het MBO de kans krijgen
om in de praktijk goede stage- en werkervaringen op te doen, hun talenten te ontdekken en te
ontwikkelen en zich zo te oriënteren op een toekomstig beroep. We werken hierbij graag samen met
onze stakeholders, onze educatieve partners. Ontwikkeling en verandering hebben namelijk de
grootste kans van slagen als de meest belanghebbenden, er op een of andere manier bij betrokken
worden. We vinden het daarnaast belangrijk om, in een tijd vol veranderingen in beroep en
samenleving, samen met bedrijven en instellingen in te spelen op toekomstige ontwikkelingen.
Voor het realiseren van Sterk Beroepsonderwijs en Sterk Techniekonderwijs is regionale
samenwerking nodig om het onderwijs up-to-date te houden. In de afgelopen jaren hebben we veel
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ingezet op partnerschap in de regio. Op MBO locatie De Meerwaarde in Barneveld (kleinschalig en
dichtbij) kunnen mbo-opleidingen gevolgd worden in diverse vakgebieden (metaaltechniek,
elektrotechniek, installatietechniek, bouwtechniek en Z&W), waarbij samengewerkt wordt met MBO
Amersfoort. De Meerwaarde is verantwoordelijk voor de uitvoering van het curriculum en MBO
Amersfoort verzorgt de examinering. Docenten van het Praktijkonderwijs verzorgen op De
Meerwaarde, in samenwerking met MBO Amersfoort, de Entree-opleiding. Daarnaast is in schooljaar
2020/2021 gestart met een brede verkenning wat betreft de doorlopende leerroutes vmbo-mbo.
In schooljaar 2019-2020 zijn de opleidingen metaaltechniek, elektrotechniek, installatietechniek
ondergebracht bij BTO, de Barneveldse Techniek opleiding. Naast MBO Amersfoort en het
Hoornbeeck College heeft
De Meerwaarde een belangrijke bijdrage geleverd aan de succesvolle realisatie van deze opleiding in
Barneveld. Daarnaast is in augustus 2020 BGO, de Barneveldse Gezondheidszorgopleiding van start
gegaan in woonzorgcentrum Neboplus in Barneveld. Een mooie samenwerking tussen De
Meerwaarde, MBO-Amersfoort en Neboplus. Hier worden verschillende BOL opleidingen
aangeboden. Betekenisvol leren in de praktijk!
Daarnaast zijn er tal van initiatieven waar onze partners, bedrijven, instellingen, andere VO-scholen,
mbo’s en basisscholen met ons samenwerken aan een goed aanbod voor onze leerlingen. Zo zijn er
verschillende samenwerkingsinitiatieven met PO-scholen: rondom techniekonderwijs vanaf groep 7,
doorgaande leerlijnen Engels en rekenen/wiskunde, kwalitatief onderwijs en onderwijs in de keten.
Zo wordt er In maart 2021 gestart met de bouw van een Techniekhal achter het onderwijsgebouw
van De Meerwaarde. Daar zal in het kader van Sterk Techniekonderwijs (STO) techniek in de volle
breedte in de praktijk gebracht worden en zal er ook ruimte zijn voor onderwijs aan leerlingen van
groep 7 en 8 van basisscholen. Daarnaast is er samenwerking met bedrijven en instellingen rondom
stages en van levensecht leren. Zo gaan groepen leerlingen van
De Meerwaarde lessen volgen in een verzorgingstehuis of bij een tuincentrum.
Alle teams werken aan meer levensecht onderwijs door zelf contacten te leggen met bedrijven en
instellingen. De maatschappelijke stage is in samenwerking met andere VO-scholen, de gemeente
Barneveld en Welzijn Barneveld voor onbepaalde tijd geborgd.
In 2020 hebben we voor de vierde keer een Netwerkbijeenkomst gehouden op De Meerwaarde voor
al onze educatieve partners onder de naam “Samen Broeden……gewoon een eitje”. Tijdens deze
editie van ‘Samen broeden’ op De Meerwaarde nam prof. dr. Gabriël Anthonio, auteur van het
’Zwitsers zakmes van de leider’ en ‘Het leven praat terug’, een volle zaal aanwezigen mee tijdens een
lezing over waardengedreven leiderschap. Na de lezing konden de 120 aanwezigen deelnemen aan
diverse workshops met onderwerpen zoals onderliggende drijfveren, het gedachtengoed van Deep
Democracy, projectmatig creëren, Leiden en laten leiden door je brein en eigenaarschap in het leren
en ontwikkelen.
Onderzoekende houding
Er is en wordt ingezet op het ontwikkelen van De Meerwaarde als onderzoekende school. Het goed
volgen en begeleiden van leerlingen blijft onze kerntaak en een onderzoekende houding is daarbij
essentieel. Via de basisondersteuning willen we per leerroute de begeleiding van leerlingen verder
versterken.
Reeds enkele jaren onderzoeken de onderwijskundige teams op De Meerwaarde op welke wijze zij
de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren en het leersucces van leerlingen kunnen
bevorderen. De teamleider is hierbij de initiator en één of meerdere collega’s de onderzoekers. Het
onderzoek heeft het professionele gesprek in de teams gestimuleerd: waarom doen we de dingen
zoals we ze doen en kan het beter? Vanuit ons eigen Expertise en Begeleidings Centrum (EBC) wordt
de onderzoekende houding en het onderzoek doen gestimuleerd en begeleid.
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Interne en externe kwaliteitszorg
Jaarlijks verrichten we onderzoek naar de tevredenheid onder ouders en leerlingen. De uitslagen van
het onderzoek onder de leerlingen worden op onze website gepresenteerd en vergeleken met het
landelijk gemiddelde. Hieronder lichten we enkele scores verder toe en vermelden we welke
initiatieven we genomen hebben naar aanleiding van vorige tevredenheidsonderzoeken. De afdeling
Praktijkonderwijs (PrO) is meegenomen in de totaalcijfers.

Algemeen
Het aantal deelnemers aan het onderzoek is gedaald. We denken dat dit voor het personeelsgedeelte
te maken heeft met de Corona-omstandigheden. Het percentage leerlingen dat deelgenomen heeft
is gedaald van 90,7% naar 80%. Deelname van ouders is licht gedaald van 36,1% naar 32,7%.
We blijven nadenken over het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Alle teams hebben
ouderbetrokkenheid op hun agenda staan en hopen hiermee ook hun ouders te motiveren mee te
doen aan het tevredenheidsonderzoek.
Leerlingen, ouders en medewerkers zijn over het algemeen positief over de school. Er zijn weinig
significante verschillen op te merken ten aanzien van voorgaande jaren.

Veiligheid
De ervaren veiligheid scoort bij alle leerlingen ongeveer gelijk aan vorig schooljaar (VMBO 3.7, PrO
3.9). We zijn nog niet tevreden en zullen verder werken aan verschillende veiligheidsonderwerpen.
Dat doen we vanuit de nieuwe leerrouteplannen. Vanaf leerjaar 1 zal er nog meer aandacht besteed
worden aan brede vorming en een gezonde leefstijl. Ook zal er wekelijks meer tijd en ruimte worden
ingeroosterd voor gesprekken tussen leerlingen en mentor. Dit valt allemaal onder de noemer:
Goede Start.
Naast deze leerlijnen wordt er gewerkt aan een fijn schoolklimaat via twee projecten: Mooi, Schoon,
Netjes (MSN) en Pedagogische begeleiding in de vrije ruimte. Deze projecten brengen ook in kaart
wat er allemaal nodig is voor een veilig en prettig schoolklimaat.

Pedagogisch klimaat
Het pedagogisch klimaat wordt positief gewaardeerd en is op veel gebieden gelijk gebleven. De
tevredenheid over de sfeer in de thuisbasis scoort nog altijd iets hoger dan de tevredenheid over de
sfeer buiten de thuisbasis. Bij het VMBO is dat 4.0 tegenover 3.7 en bij het Praktijkonderwijs is dat
4.0 tegenover 3.9. We denken dat dit logisch is en zijn dan ook vooral tevreden over de hoge score
voor de ervaren sfeer op de thuisbasis. De projecten hierboven genoemd bij veiligheid dragen
mogelijk straks ook bij aan hogere scores buiten de thuisbasis.

Begeleiding mentor
Leerlingen en ouders zijn over erg tevreden over de begeleiding van de mentor. De aandacht voor de
dynamische driehoek blijft voor ons belangrijk en de betrokkenheid van ouders bij het leren van hun
kind krijgt steeds meer vorm door onder andere de formatieve wijze van evalueren.
Vanuit de projecten ‘Keuzebegeleiding’ is geadviseerd de ouders nog meer te betrekken bij de
verschillende keuzemomenten van de leerling. Per team zijn dan ook duidelijke afspraken gemaakt
om leerlingen en ouders goed mee te nemen in de periode voorafgaand aan de belangrijke keuze
voor de profielen en vakken in de bovenbouw.
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Tevredenheid leerlingen en ouders 2019-2020
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2019-2020, uitgesplitst naar thema en onderwijssoort
(vmbo en PrO)?

Bron: Verslag tevredenheidsonderzoek 2019-2020

Bron: Verslag tevredenheidsonderzoek 2019-2020

Hoe tevreden zijn ouder(s)/verzorger(s) over de school in 2019-2020, uitgesplitst naar thema?

Bron: Verslag tevredenheidsonderzoek 2019-2020
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Medewerkers
Over het algemeen zijn de medewerkers erg tevreden. De veiligheid wordt positief gewaardeerd.
Verder waarderen medewerkers hun werk en geeft het hen veel voldoening. Door PMC en de nieuwe
onderwijstafels slagen we er steeds beter in het personeel mee te nemen in de ontwikkelingen die
we als school meemaken of inzetten. Een onderwijstafel geeft teamleiders, projectleiders en
stafleden de mogelijkheid om mensen uit de organisatie mee te laten denken en praten over een
onderwerp. In het afgelopen jaar is daar gebruik van gemaakt door de verschillende projectgroepen
en het EBC.
We blijven werken aan dit onderdeel communicatie door het ‘samen’ in veel processen nog meer
voorop te zetten.
Hoe tevreden zijn medewerkers over de school in 2019-2020, uitgesplitst naar thema?

Bron: Verslag tevredenheidsonderzoek 2019-2020
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Toetsing en examinering
De organisatie van de kwaliteitsborging rondom de schoolexaminering
“Van toetsbeleid naar toetskwaliteit”
We vinden het belangrijk op De Meerwaarde dat de kwaliteit van onze examens en toetsen in alle
leerjaren geborgd is. Sinds 2019 wordt gewerkt vanuit schoolbreed toetsbeleid: een samenhangend
geheel van kwaliteitszorg waarin maatregelen en voorzieningen zijn getroffen om de kwaliteit van
toetsing en examinering bij regulier toetsing en examinering te bewaken en te bevorderen.
Doel van dit kwaliteitsdocument is dat de kaders met betrekking tot toetsing en examinering
duidelijk zijn. Deze kaders worden vervolgens nader geconcretiseerd in leerrouteplannen van de
verschillende leerroutes (Basis-Kader en GT). Vakken maken hierop een uitwerking met betrekking
tot hun vakgebied. Op deze wijze wordt de kwaliteit van toetsing en examinering geborgd middels
een gezamenlijk beeld van toetsing.
Inhoudelijke beschrijving van toetsen (microniveau) en toetsprogramma leerjaar 1-4 (macroniveau)
wordt weergegeven in de toetsjaarplannen per vak. Deze worden als bijlage opgenomen in de
leerrouteplannen van de verschillende leerroutes.
Voor de bovenbouw heeft het PTA vanwege zijn wettelijke karakter een belangrijke rol in het
toetsprogramma. Organisatorische kaders van het PTA zijn deels beschreven in het
examenreglement, het toetsbeleid, waarin een handleiding schoolexamen als bijlage is opgenomen
en in Handboek examinering.
Ons toetsbeleid is gebaseerd op:
• vernieuwde landelijke regelgeving;
• voortschrijdend inzicht in het licht van de visie op toetsing.
Het beleidsdocument 'Van toetsbeleid tot toetskwaliteit' neemt de kaders die gesteld zijn in ons
Leerplan ‘Samen talent ontwikkelen’ als uitgangspunt.
Daarnaast is het goed om te vermelden dat ons toetsbeleid beschreven is aan de hand van het
spinnenweb van Van den Akker, om zo te komen tot een consistent curriculum. Toetsing is hierbij
een van de leerplanaspecten.

F IGUUR 3 CURRICULAIRE SPINNENWEB DE MEERWAARDE
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Op De Meerwaarde wordt toetsen (en beoordelen) gezien als:
het systematisch verzamelen van informatie over iemands
kennis, vaardigheden, inzicht, attitude en/of
competentieniveau van een leerling en het geven van een
oordeel daarover (feedback).

Formatief evalueren
Ons beleid is dat toetsing het leren van de leerling moet versterken.
In de afgelopen jaren heeft op De Meerwaarde dan ook een transitie plaatsgevonden naar een meer
formatieve manier van toetsen en evalueren. Doel is hierbij dat formatief handelen aan het einde
van het schooljaar 2020/2021 zichtbaar is in lessen op De Meerwaarde. Sinds de start in schooljaar
2019/2020 hebben alle teams een expert formatieve evaluatie, die een belangrijke rol heeft in de
doorontwikkeling van formatief handelen binnen het team en expertise ontwikkelt door deelname
aan een landelijk leernetwerk.

Toetsexperts
In schooljaar 2019/2020 is er een toetscommissie (leerjaar 1-4) in het leven geroepen, die bestaat uit
vier toetsexperts. Deze experts zijn op de hoogte van landelijke ontwikkelingen en brengen hun
expertise in vakken en/of teams. Inmiddels is gerealiseerd dat ook elk vakgebied op De Meerwaarde
een toetsexpert heeft. De toetsexpert is voor de toetscommissie het aanspreekpunt vanuit de
vakken, coördineert het proces toetsprogramma en draagt zorg voor een juist verloop van het proces
toetsing in zijn/haar vakgebied.

Betrokken bij toetsing en examinering
Betrokken bij toetsing en examinering zijn:
• de vakdocenten;
• de toetscommissie (leerjaar 1-4);
• het expertise- en begeleidingscentrum (EBC);
• de examencommissie/examensecretaris;
• de directeur Basis/ Kader;
• de directeur GT.

Evaluatie toetsprogramma
Het toetsprogramma wordt jaarlijks in de vakgebieden
geëvalueerd. Met de procedure wordt in januari van elk
schooljaar gestart:

JANUARI
EVALUATIE , BESPREKING EN
BIJSTELLING TOETSPROGRAMMA
IN LEERGEBIEDEN

Een schematische weergave van deze procedure ziet
er als volgt uit:
JUNI / JULI

APRIL : TOETSPROGRAMMA

TOETSBELEID WORDT
VOORGELEGD AAN GMR

WORDT AANGELEVERD BIJ
TOETSCOMMISSIE

M EI/ JUNI :
TOETSPROGRAMMA WORDT
INGEVOERD
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Basiskwaliteit schoolexamen en (centrale) examinering
Met betrekking tot het schoolexamen (PTA) gelden specifieke wettelijke regels. Hoe hier op De Meerwaarde
mee om wordt gegaan, is terug te vinden in het ‘Handboek examinering’. Doel van dit handboek is om de
betrokken medewerkers van De Meerwaarde duidelijkheid te bieden ten aanzien van de verschillende
procedures die betrekking hebben op het School Examen (SE) en het Centraal Examen (CE). Dit zal bijdragen
aan een goed verloop van de examens.
Als leidraad hanteert de examencommissie de protocollen van de VO-raad. Naast de wettelijke bepalingen van
het Ministerie van OC&W zijn in dit handboek de keuzes die op De Meerwaarde zijn gemaakt ten aanzien van
de invulling en uitvoering van de regelgeving beschreven.

Examensecretaris en examencommissie
Op De Meerwaarde heeft de directie een examensecretaris aangewezen. In de praktijk is de examensecretaris
de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de
(school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school: administratie,
secretariaat, applicatiebeheer, examinatoren, schoolleiding en teamleiding, conciërges, roostermakers en
andere leden van het OOP. Daarnaast is de examensecretaris doorgaans de contactpersoon voor intern en
extern betrokkenen bij het schoolexamen en het centraal examen. De examensecretaris maakt deel uit van de
examencommissie en krijgt bij bovenstaande werkzaamheden ondersteuning van twee andere leden van de
examencommissie. Binnen de examencommissie wordt nauw samengewerkt en men betrekt elkaar bij de
verschillende processen. Achter de schermen zijn de taken goed verdeeld.
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4. Expertise Begeleiding Centrum (EBC)
Het Expertise en Begeleidingscentrum (EBC) biedt ondersteuning op de volgende drie taakgebieden:
1. het begeleiden van leerlingen met bijzondere ondersteuning;
2. het stimuleren van de ontwikkeling van de docent in de leerroute op het gebied van
onderwijsontwikkeling en begeleiding;
3. het bijdragen aan beleidsvorming over passend onderwijs.
Het EBC kan vanuit deze drie taakgebieden bijdragen aan de visie dat al het onderwijs voor de
leerling passend is. Deze visie is geënt op de Wet passend onderwijs (2014).

Realisatie EBC
In 2020 heeft EBC uitvoering gegeven aan haar drie taakgebieden op de vijf domeinen, namelijk (1)
Welkom, (2) Leren, (3) Welzijn, (4) Kiezen en (5) Kwaliteit. Hieronder wordt schematisch
weergegeven welke rol het EBC heeft in relatie tot het onderwijs (= de leerroutes) en de educatieve
partners.

F IGUUR 4 S CHEMATISCHE WEERGAVE POSITIONERING EBC

Het EBC voorziet het onderwijs van kennis en expertise ten behoeve van een passend
onderwijsproces van de leerling. Vanuit deze benadering staat het welbevinden alsook het onderwijs
laten aansluiten bij het onderwijsproces van de leerling centraal.
In het afgelopen jaar is met name geïnvesteerd in:
• het innemen van de verbindende rol tussen de leerroutes, directie en educatieve partners.
Deze verbinding is gericht op de leerling en op de wederzijdse afhankelijkheid om samen te
bouwen aan een optimaal onderwijsklimaat;
• het door ontwikkelen van de kwaliteitsbenadering om de andere vier domeinen cyclisch met
elkaar te verbinden. Dit moet bijdragen aan een lerende omgeving van zowel de leerling als
de docent.
• het flexibel en tijdig in kunnen spelen op zowel de individuele begeleiding van de leerling
alsook het ondersteunen van de onderwijsteams ten gevolge van de coronapandemie.
De opgave om EBC te verbinden met zowel de interne als de externe professionals vraagt de
komende jaren de benodigde aandacht, met name op taakgebied 2 en 3. Het verder
professionaliseren van het EBC in samenwerking met de onderwijsteams is nodig vanwege de
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toenemende vraag voor passend onderwijs, als het gaat om jeugdhulp, inclusief onderwijs en de
financiering van passend onderwijs. Eind vorig jaar zijn deze ontwikkelingen vertaald in ambities voor
het EBC en vastgesteld in het EBC-plan 2020-2025.
Realisatie – Taakgebied 1 Het begeleiden van leerlingen met bijzondere ondersteuning
Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft in zijn of haar leerproces staat het ontwikkelperspectief van de leerling hierbij centraal. De ondersteuning die De Meerwaarde kan geven staat
beschreven in het School Ondersteuningsplan (het SOP).
Samenwerking met het Samenwerkingsverband en CJG
In het SOP worden afspraken gemaakt met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO
Barneveld – Veenendaal (SWV). Vanuit de beschikkingen (o.a. LWOO) ontvangt De Meerwaarde
ondersteuningsmiddelen alsook personele ondersteuning, zoals een orthopedagoge, een
schoolmaatschappelijk werker, ambulante begeleiders voor cluster 3 en 4 en extra ondersteuning
voor cluster 2 leerlingen. Dit zijn leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben met een auditieve
beperking of taalontwikkelingsstoornis. In het begeleidingsproces wordt – indien nodig –
samengewerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de gemeente Barneveld. In 2020 is een
project ‘Onderwijs en Jeugd’ gestart om de keten tussen jeugdzorg en onderwijs beter op elkaar te
laten aansluiten.
Een belangrijke indicatie van hoeveel leerlingen extra ondersteuning behoeven zijn het aantal
leerlingen met een LWOO-indicatie en/PRO-indicatie. De instroom van leerlingen met een
beschikking voor passend onderwijs zijn:
• LWOO: 895
• PRO: 153
Samen met het Praktijkonderwijs van De Meerwaarde is gewerkt aan een verbeterde instroom
vanuit speciaal onderwijs. De reden hiervoor was onder andere dat een aantal ouders/ verzorgers
van toekomstige leerlingen het wel of niet toelaten niet begreep. Het resultaat van deze gesprekken
met deze basisscholen is een duidelijker profiel van instroommogelijkheden op De Meerwaarde. Bij
de instroom van 2020/2021 is deze gezamenlijke aanpak leidend en beoogt bij te dragen aan een
goede plaatsing van de leerling.
Basisondersteuning
De school is wettelijk verplicht basisondersteuning te bieden. Deze wordt ingevuld in samenhang met
andere scholen in het Samenwerkingsverband. De financiering van de basisondersteuning vindt
plaats vanuit de Lumpsum bekostiging VO.
De begeleiding
Het streven is dat ondersteuning zo dichtbij mogelijk gegeven kan worden bij het onderwijsproces.
Dit betekent dat iedere leerling een mentor heeft die als eerste de zorg draagt voor zijn/haar leerling.
Deze mentor kan worden ondersteund door een leerlingbegeleider, een faalangsttrainer, een antipestcoach, een SOVA-trainer en een taal- en rekencoach om leerlingen ondersteuning te bieden.
Deze ondersteuning vindt plaats in groepsbesprekingen aan de hand van didactische en sociaalemotionele ontwikkelingen en ontwikkelingen op het vlak van leerprestaties. De groepsbesprekingen
leiden tot een vakoverstijgende aanpak per klas. Hieruit volgen onderwijsbehoeften voor de gehele
klas, maar ook voor de individuele leerling.
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Tabel 1. De begeleiding van leerlingen in de teams met dyslexie en dyscalculie
Klas 1

Klas 2

Klas 3

Klas 4

Aantal leerlingen met dyslexieverklaring

89

87

100

92

Aantal leerlingen met dyscalculieverklaring

2

5

3

8

Voor leerlingen met dyslexie zijn er twee dyslexiecoaches en voor leerlingen met dyscalculie is er een
dyscalculiecoach. Leerlingen die deze begeleiding ontvangen zijn in het bezit van een geldige
dyscalculie- of dyslexieverklaring.
Basisondersteuning – toekomstgericht
Het goed begeleiden betekent ook dat leerlingen worden voorbereid op hun toekomst. Om
leerlingen een goede keuze te laten maken voor hun profiel wordt vanuit de basisondersteuning
door o.a. LOB’ers gewerkt aan hun Loopbaanbegeleiding. De LOB’er werkt nauw samen met EBCkiezen en is in het afgelopen jaar ingezet op:
• PSO-lessen in alternatieve vorm door uitval van deze lessen. Deze lessen krijgen de leerlingen
in leerjaar 2 ter voorbereiding op hun profielkeuze.
• Het uitvoeren van LOB-opdrachten ging moeilijker vanwege corona. Dit heeft geleid dat het
PTA-LOB van klas 3 en 4 moest worden aangepast en dat er vervangende opdrachten
kwamen voor het niet kunnen volgen van stage en het niet kunnen bezoeken van de
scholenmarkt.
• Het uitvoeren van het Plusdocument. Dit document is naast het diploma en cijferlijst een
waardevol document, omdat hierin alvast wordt gewerkt aan het ‘CV’ van de leerling. Tijdens
corona hebben alle leerlingen van het vierde jaar het Plusdocument afgerond.
Werken aan het toekomstbeeld van de leerling heeft door corona een marginale plek gehad. Komend
jaar zal EBC-kiezen kijken naar dit geheel en met een advies komen over een passend manier voor
o.a. het invullen van een loopbaandossier (bijv. AMN). Daarvoor is niet alleen het instrument van
belang, maar veel meer de manier waarop we loopbaanbegeleiding vorm zouden moeten geven.
Daarbij zal de rol van het gesprek met de leerling en de activiteiten die daaruit voortkomen een
belangrijke plek in moeten nemen.
Deskundigheidsbevordering
Naast structureel overleg met de betrokkenen rondom een leerling, krijgen de deskundigen die de
basisondersteuning geven diverse trainingen aangeboden, zoals toerusting voor de taal- en
rekencoach of mentorbegeleiding.
Deskundigheidsbevordering is een belangrijk onderdeel in de basisondersteuning om passende
ondersteuning te kunnen geven binnen het onderwijs en waar nodig door te verwijzen naar externe
partners, zoals de GGD, Leerplicht.
Overlegstructuur
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben worden gemonitord via twee overleggen:
Het Interne Zorg Overleg (IZO). Structureel heeft het EBC bij de onderwijsteams geïnformeerd hoe
het verloopt in de teams en of er ondersteuning is voor leerlingen, docent en/of het team.
Het Zorg Advies Team (ZAT). Indien nodig kan het EBC ook een leerling inbrengen in een breed
zorgoverleg, het ZAT. In een ZAT-overleg kunnen handelingsadviezen ertoe leiden dat een leerling
met extra onderwijsbehoefte buiten school ondersteuning krijgt. Bij dit overleg zijn naast de
ondersteuningscoördinatoren, ambulante begeleiding en schoolmaatschappelijk werk ook de
jeugdarts en leerplichtambtenaar aanwezig. Deze laatste functionaris voert ook de preventieve
verzuimgesprekken op school met leerlingen en ouders.
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Inzetten op preventie
‘Veiligheid’ is een belangrijk onderwerp voor de school. Binnen het EBC wordt veiligheid ondersteund
met een preventiemedewerker sociale veiligheid. In verband met corona zijn in 2020 niet alle
preventieprojecten op het gebied van alcohol, drugs, sexting, verkeerveiligheid en pesten
doorgegaan en is per team gekeken wat is er nodig.
Een mooie en aansprekende voorstelling over pesten kon voor alle eerste klassen wel doorgang
vinden. Leerlingen en hun docenten hebben handvatten gekregen om in te grijpen als er gepest
wordt. Naast deze voorstelling heeft elk team haar eigen antipestcoach en is er in de mentorlessen
aandacht voor dit onderwerp.
Interne arrangement
Als de ondersteuning ontoereikend is binnen het onderwijsteam wordt een leerling aangemeld bij
het EBC voor een intern arrangement. In het jaar 2020 zijn 244 leerlingen hiervoor aangemeld
(waarvan 96 leerlingen voor RT, 74 leerlingen voor Pluspunt en 74 leerlingen begeleiding).
Vergeleken met 2019 is het aantal aanmeldingen gestegen (2019: 187).
Naast het gegeven van de stijging is er ook tijdens de gehele/gedeeltelijk lockdown extra opvang
geboden voor leerlingen die thuis onvoldoende faciliteiten dan wel een verminderde leeromgeving
hadden.
Ten gevolge van de coronapandemie is door inzet van ondersteuningscoördinatoren meer
ondersteuning geboden aan de onderwijsteams. De mentor was tijdens de (gedeeltelijke) lockdown
een belangrijke spil voor de leerling. Iedere week onderhield de mentor contact met de leerling.
Tabel 2. Realisatie – interne arrangementen
Arrangement
Pluspunt
Ambulante begeleiding
School Maatschappelijk Werk
Leerlingbegeleider
Orthopedagoog
Spelling/Lezen
NT2
Leren Leren
Engels
Rekenen

Aantal leerlingen
74
26
37
6
5
Ondersteuning gericht op RT
17
34
11
11
23

Ontwikkelpunten
In het afgelopen jaar is, naast de instroom vanuit de Internationale Schakelklas, de begeleiding voor
NT2 leerlingen uit het regulier onderwijs toegenomen. De structuur voor NT2 dient aankomend jaar
hierop aangepast te worden. Hiervoor is het voorstel om binnen het NT2-team een NT2-expert een
rol te laten spelen.
Het Pluspunt is een arrangement dat aan leerlingen de mogelijkheid biedt om in een rustige
omgeving te kunnen leren. Dit arrangement wordt ingezet als het onderwijsteam onvoldoende
houvast dan wel structuur kan bieden aan de leerling. De vraag naar Pluspunt neemt toe op:
• het aantal hulpvragen voor leren en plannen en
• het aantal leerlingen dat voor een langere periode verblijft op het Pluspunt.
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Deze twee signaleringen maakt dat in samenwerking met EBC-leren wordt gekeken wat de
onderwijsteams nodig hebben om dergelijke ondersteuningsvragen binnen het team te kunnen
blijven geven. Daarnaast zal in samenwerking met EBC-welzijn, Toelating en het SWV worden
gekeken naar de duur/het beroep dat wordt gedaan op het Pluspunt. De aanname is dat het
Pluspunt steeds meer wordt ingezet om leerlingen ‘binnen’ de school te houden.
De inzet voor extra ondersteuning verschilt tussen onder- en bovenbouw. In de bovenstaande tabel
is dit inzicht niet weergegeven, maar in de onderbouw wordt Ambulante Begeleiding en School
Maatschappelijk Werk meer ingezet dan in de bovenbouw.
Extern arrangement/speciaal onderwijs
Als blijkt dat na inzet van externe ondersteuning de leerling alsnog niet tot ontwikkeling komt in zijn
of haar leerproces, wordt in overleg met het Samenwerkingsverband besloten om de leerling een
tijdelijk arrangement aan te bieden. Denk hierbij aan: de TAD, Overstag, Speciaal Onderwijs of een
interne doorverwijzing naar Entree of Praktijkonderwijs. Voor een dergelijke plaatsing wordt
meermalen met leerling, ouders/ verzorgers gesproken over de ontwikkeling en het meer gebaat zijn
bij onderwijs in een andere leeromgeving. De meeste plaatsingen betreffen veelal leerlingen die
gebaat zijn bij een kleinere leersetting en minder wisselende leerkrachten. Het niveau en het gedrag
van de leerling is medebepalend waar de leerling wordt geplaatst. Intern kan het betekenen dat een
leerling bijvoorbeeld bij praktijkonderwijs van De Meerwaarde wordt geplaatst. Voor deze
plaatsingen is een TLV van het SWV nodig.
In totaal is met 34 leerlingen een traject aangegeven waarbij een extern arrangement is ingezet. In
dit proces is nauwe samenwerking met ouders/ verzorgers, de leerling en het onderwijsteam
essentieel, om de verwachtingen over het traject met elkaar in overeenstemming te hebben. De stap
om voor een leerling een extern arrangement aan te vragen vraagt zorgvuldigheid, betrokkenheid en
expertise, voor de leerling met zijn of haar ouders/ verzorgers is het veelal een confronterend proces.
Van EBC vraagt dit om blijvend te investeren in professionaliseren.
Tabel 3. Inzet externe arrangementen
Arrangement
TAD
VSO
Casusregie bijzonder ll school

Aantal leerlingen
12
15
7

Een zorgelijke ontwikkeling is dat de externe arrangementen te weinig capaciteit hebben om
leerlingen op te kunnen opvangen. Voor een betere doorstroming wordt de samenwerking gezocht
met het SWV alsook dat er intern wordt gekeken naar eventuele mogelijkheden.
Realisatie – Taakgebied 2 Het stimuleren van de ontwikkeling van de docent in de leerroute op het
gebied van onderwijsontwikkeling en begeleiding
De docent is een bepalende factor in het leerproces van de leerling. Om de docent voldoende toe te
kunnen rusten zijn de volgende instrumenten ontwikkeld dan wel geïmplementeerd.
1. Het inzetten van het JIJ-instrument. Het volgen van de ontwikkeling van een leerling is van groot
belang. Zeker nu we te maken hebben met thuisonderwijs door lockdowns, is het noodzakelijk
om te weten waar een leerling staat.
2. In september 2020 is klas 1, 2 en 3 gestart met het werken met JIJ! als leerlingvolgsysteem. JIJ!
gaf een goed beeld van waar de leerlingen stonden na de eerste lockdown en nu bij de tweede
lockdown.
3. Leermiddelen. De vraag naar leermiddelen die flexibel zijn is groot. Doordat er meer
thuisonderwijs gevolgd wordt, wordt er meer nagedacht over vernieuwen van leermiddelen.
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Het werken in leerroutes heeft ervoor gezorgd dat collega’s zich meer verantwoordelijk voelen
voor het vakgebied. De vraag naar nieuwe methodes is toegenomen. Hierdoor is de verwachting
dat er ook vaker een beroep wordt gedaan op EBC Leren.
4. Didactiek. Een aantal jaren zijn we aangesloten bij het landelijk leernetwerk Formatief evalueren.
Ook aankomend jaar blijft hier aandacht voor en is de wens dat de olievlek groter wordt en meer
collega’s hun lessen formatief inrichten.
5. De Meerwaarde academie. In samenwerking met HR wordt gewerkt aan De Meerwaarde
academie, die bijdraagt aan de lerende organisatie. In 2021 wordt hier verder uitvoering
aangegeven.
Realisatie – Taakgebied 3 De bijdrage aan beleidsvorming over passend onderwijs
Binnen dit taakgebied zijn in 2020 initiatieven opgestart die bijdragen aan passend onderwijs.
1. Het opzetten van een kwaliteitsbenadering passend bij de formatieve gedachte. In het schooljaar
2020/2021 is de focus komen te liggen op een plan van aanpak voor het uitrollen ervan in de
organisatie. In september heeft de directie een akkoord gegeven op het ‘Plan ontwikkeling
kwaliteitszorg op
De Meerwaarde’, waarin de kwaliteitsbenadering uiteengezet wordt. In februari 2021 is een start
gemaakt met het schrijven van een Plan van aanpak voor het opstarten van de kwaliteitscyclus.
2. Een project Onderwijs en Jeugd. In het afgelopen jaar is gewerkt aan een gemeenschappelijk
beeld over de impact van deze ontwikkelingen (externe veld). In de komende schooljaren wordt
gewerkt aan een visie hoe samen te werken met jeugdzorg.
3. Bij tussentijds instromen van leerlingen zorgen voor een goede beeldvorming. Daarbij willen we
de samenwerking met de scholen versterken, zodat de leerlingen vervolgens een overwogen
overstap kunnen maken.
4. Aandacht hebben voor leerlingen die tussentijds De Meerwaarde verlaten, zonder een diploma.
Een belangrijke ontwikkeling is dat het EBC naast het leerplan voor het komende schooljaar een
begeleidingsplan gaat opstellen, afgestemd met de leerroutes (de onderwijsteams), de strategische
koers en de externe ontwikkelingen. Indien nodig neemt EBC deel aan externe overleggen dan wel
projectgroepen om aan te sluiten bij de externe ontwikkelingen.
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5. Personeel
Personele bezetting afgelopen jaar
Gedurende het boekjaar 2020 bedroeg het gemiddeld aantal medewerkers bij de organisatie,
omgerekend naar volledige mensjaren 223.7 (2019: 224,4). De onderverdeling naar functie wordt
hierna weergegeven. Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland.
2020
Verdeling

2019

2018

FTE

%

FTE

%

FTE

Management

14,0

6,2

14,2

6,3

17,0

7,4

OP

156,8

70,1

158

70,4

160,1

70,7

DOP

20,4

9,1

17,7

7,9

17,1

7,6

IOP

31,5

14,1

33,5

14,9

31,1

13,8

VOP

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

223,7

100

224,4

100

226,3

100

Totaal

%

De personele bezetting is in 2020 gedaald met 0.7 fte ten opzichte van 2019. De gemiddelde
bezetting over 2020 van 223,7 fte en is conform de begroting van 2020.
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel op 31 december 2020?

Belangrijke elementen van het gevoerde beleid
Zaken met een behoorlijke personele betekenis
Verzuim
Voor het kalenderjaar 2020 komt het verzuimpercentage uit op 4,49 %. Dit was in 2019 nog 5,75%.
Een mooie daling die vooral wordt veroorzaakt doordat het langdurig verzuim van medewerkers met
een hoge aanstellingsomvang is afgenomen. Verreweg het grootste gedeelte betreft medisch
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verzuim. Positieve ontwikkelingen zijn ook dat het aantal ziekmeldingen gedaald is van 300 naar 271
meldingen en dat het nulverzuim is gestegen van 42,9% naar 48,2%. Dit bij een iets hoger aantal
medewerkers. Het verzuimpercentage is lager dan het landelijk gemiddelde ziekteverzuim in het VO
van 2019 (5,7%).
Ons verzuimbeleid is erop gericht om uitval door ziekte te voorkomen. Er worden preventieve
maatregelen genomen zoals het voeren van frequent-verzuimgesprekken, het aanbieden van
preventiegesprekken, bedrijfscounseling of begeleiding door een bedrijfsmaatschappelijk werker of
arbeidspsycholoog. Waar nodig worden maatregelen genomen door bijvoorbeeld een medewerker
eerder te ontzien of begeleiding aan te bieden op het moment dat men aangeeft dat er werkdruk
ervaren wordt.
Door Covid-19 was in 2020 de belasting van medewerkers vaak hoger dan normaal. Hier is regelmatig
aandacht voor geweest en medewerkers zijn gewezen op de mogelijkheden van interne- of externe
begeleiding. Ook zijn voor sommige collega’s maatwerk aanpassingen in het werk gedaan.
Het gevoerde beleid betreffende beheersing van uitkeringen na ontslag
Ons beleid op dit punt is gericht op het voorkomen van ontslag. We besteden veel aandacht aan
professionalisering en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Er is een ruim budget voor
ontwikkeling van de medewerkers wat hen de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van scholing,
begeleiding en/of coaching of een loopbaantraject. Voor nieuwe collega’s is er een uitgebreid
introductieprogramma.
Nadat een zorgvuldig ontwikkeltraject van een medewerker die niet meer voldoende functioneerde
niet had geleid tot voldoende resultaat, is in overleg met de betreffende medewerker gekozen voor
demotie. Er is, conform CAO-VO een beëindigingsovereenkomst met de betreffende medewerker
gesloten en deze is opnieuw benoemd in een lagere functie. De medewerker heeft hierbij juridische
bijstand ontvangen.
De begeleiding van collega’s die een uitkering ontvangen na ontslag wordt uitbesteed aan Bureau
Streefkerk. Zij begeleiden de medewerker bij zijn/haar re-integratie. Indien een medewerker niet
voldoende meewerkt aan zijn re-integratie is het op basis van de dossieropbouw van Bureau
Streefkerk mogelijk om het UWV te verzoeken een loonsanctie op te leggen.

Strategisch personeelsbeleid
In 2020 is het Strategisch HR-beleidsplan verder vormgegeven. De focus daarbij lag op de
totstandkoming van een op ontwikkeling gerichte leergemeenschap. Dit willen we bereiken door
aantrekkelijk werkgeverschap, een open professionele cultuur, continue ontwikkeling en duurzame
inzetbaarheid van de medewerkers. Door de Covid-19 ontwikkelingen is de uitwerking van het HRbeleid wat vooruitgeschoven. De focus van het HR-beleid in 2020 lag uitdrukkelijk op aandacht voor
de belasting van medewerkers en ondersteuning hierbij.
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6. ICT
ICT beleid
Het jaar 2020 kenmerkt zich door de coronacrisis die in maart begon. Dit had ook invloed op de ICTondersteuning in de vorm van diensten en middelen. Docenten en leerlingen zaten thuis om
onderwijs te geven of te krijgen, en ondersteunend personeel werkte voor zover mogelijk ook vanuit
thuis.
Dit had invloed op het ICT-beleid: namelijk meer laptops beschikbaar stellen voor thuis. In de eerste
lockdown werden er ruim 180 laptops uitgeleend. Bij de tweede lockdown (vanaf de kerstvakantie,
dus in januari 2021) waren dat er al ruim 300.
Eind 2020 is uit voorzorg een investering gedaan in 120 extra laptops anticiperend op een 2e
lockdown. Helaas kwam die tweede lockdown er ook. De uit voorzorg ingekochte laptops zijn
allemaal ingezet zijn.
Het afstandsonderwijs en thuiswerken stelden nieuwe eisen aan de inzet van ICT. Onze bestaande
ELO itslearning konden we met aanvullende afspraken effectief inzetten. Een snelle implementatie
van Microsoft Teams was ook doorslaggevend voor het succes van afstandsleren en thuiswerken. De
ICT vaardigheden bij leerlingen en medewerkers hebben hierdoor een flinke ontwikkeling
meegemaakt.

ICT-medewerkers
Het ICT-team bestond in 2020 uit 6 medewerkers (één hoofd ICT, twee medewerkers ICT, één
systeem- en netwerkbeheerder en twee applicatiebeheerders).
De Informatiemanager die rechtstreeks onder de directeur Bedrijfsvoering valt had nog wel de
beheertaken voor Profit en InSite meegenomen en die werden uitgevoerd samen met een externe
medewerker van het bedrijf Optimo. Uit evaluatie is gebleken dat de combinatie
informatiemanagement en van beheer Profit en InSite een tweetal ongewenste effecten geeft. Ten
eerste is het voor de Informatiemanager een te grote belasting is, en ten tweede blijken de kosten
voor een externe Afas-beheerder van zodanige omvang te zijn, dat het efficiënter is om een eigen
interne Afas-beheerder aan te stellen. Daarom is besloten een ‘Applicatiebeheerder Bedrijfsvoering’
te gaan werven. Deze applicatiebeheerder is per 1-2-2021 gestart.
De coronacrisis had soms hoge piekbelasting tot gevolg voor de medewerkers bij het uitlenen van
laptops. En later ook weer als deze laptops weer ingeleverd werden, schoongemaakt, en opnieuw
geïnstalleerd moesten worden. Met extra inhuur van capaciteit is dit gelukt. Anderzijds zijn er geen
Centrale Examens geweest wat weer minder drukte gaf.
Het stafhoofd ICT had de extra taak van Privacy coördinator voor De Meerwaarde en in die rol was hij
ook voorzitter van de regiegroep Informatiebeveiliging en Privacy (IBP).

Samenwerking met ICT-partners
In 2020 zijn er twee Europese aanbestedingen afgerond. De overeenkomst met het bedrijf
Acknowledge voor uitbesteding van netwerk- en serverbeheer was aan het eind van de termijn
gekomen. Hiervoor is de Europese aanbesteding uitgevoerd en als uitkomst is er een overeenkomst
getekend met het bedrijf Veltwerk. Veltwerk is een ICT-dienstverlener specifiek voor het Voortgezet
Onderwijs. In 2020 is de transitie van het beheer van Acknowledge naar Veltwerk uitgevoerd en
afgerond.
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De tweede Europese aanbesteding betrof de levering van PC-hardware. De bestaande overeenkomst
met drie leveranciers waarmee jaarlijks een mini-competitie werd georganiseerd was ook aan het
eind van de termijn. De uitkomst van deze Europese aanbesteding is dat er een nieuwe
overeenkomst is getekend met het bedrijf CentralPoint die in 2020 ook de eerste leveringen heeft
gedaan.

ICT-middelen en projecten
Bij de inzet van ICT-middelen kwam er meer nadruk te liggen op grotere aantallen devices (vooral
laptops) die ook meer thuis gebruikt kunnen worden. Dit stelde ook hogere eisen aan de ICTinfrastructuur in de school. Als project was al benoemd om de netwerkinfrastructuur te vervangen in
het hoofdgebouw aan de Rietberglaan inclusief het Wifi-netwerk. Samen met ICT-partner
Acknowledge zijn er diverse projecten gerealiseerd.
Naast de reguliere activiteiten van de ICT-afdeling op het gebied van dagelijkse ondersteuning,
vervanging van afgeschreven apparatuur, up-to-date houden van software e.d. zijn er de volgende
projecten gerealiseerd in 2020.
Netwerkinfrastructuur hoofdgebouw
De kern van het (bekabelde) netwerk met actieve netwerkcomponenten (switches) is vervangen. Alle
verbindingen naar pc’s, printers, wifi-aansluitpunten en telefoontoestellen zijn opnieuw aangesloten.
De capaciteit van het netwerk is daarmee opgewaardeerd en voor de komende 5 jaar voldoende, ook
bij toenemende aantallen devices.
Wifi
Samen met de organisatie Sivon (een professionele inkooporganisatie voor het onderwijs) is het Wifinetwerk vervangen voor een nieuw “Waas”-netwerk. Waas staat voor “Wifi-as-a-service”. Er is een
contract voor 5 jaar aangegaan en in de zomervakantie is dit aangelegd. De Wifi-problemen die we
hadden behoren nu tot het verleden.
BGO en MBO De Meerwaarde
Vanuit de ICT-afdeling is bijgedragen aan het ontwerpen van een goede manier van onderwijs en
samenwerking met de nieuwe BGO-opleidingen bij Neboplus. Samen met de beheerder en ICTpartner van Neboplus heeft dit een goede start gemaakt in 2020.
MBO locatie Amice opgeheven
Het gebruik van de locatie ‘Amice’ op het industrieterrein is beëindigd. In goed overleg is dit netwerk
weer ontkoppeld en afgebouwd. Componenten die bruikbaar waren zijn als uitbreiding weer
toegepast op de MBO locatie aan de Zonnebloemstraat.
Beveiliging en Twee Factor Authenticatie (2FA)
Voor betere beveiliging tegen misbruik van medewerker-accounts (waarvan voorbeelden te noemen
zijn) is gestart met 2FA voor alle ICT-medewerkers. Dit werkt naar tevredenheid met de Microsoft
authenticator-app op een mobiel of een zogenaamde ‘hard token’. In 2021 zal dit voor alle
medewerkers worden geïmplementeerd.
Vervangen Firewall
Eind 2020 is de bestaande firewall vervangen. De softwarelicentie van de bestaande firewall had een
einddatum in januari 2021. Dit was het eerste project wat in samenwerking met de nieuwe ICTpartner Veltwerk is uitgevoerd. Deze implementatie heeft succesvol plaatsgevonden, de nazorgacties zijn vervolgens uitgevoerd en de nieuwe firewall is werkend opgeleverd.
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Vervangen Backup-voorziening
Ook de bestaande back-up-voorziening liep teneinde wat betreft het hardware-onderhoud en de
software licenties. Een nieuwe oplossing is nu geïmplementeerd. Deze is gebaseerd op D-to-D-to-C.
De afkorting betekent dat er een back-up wordt gemaakt van Disk-to-Disk-to-Cloud. De vervangen
back-up-voorziening was nog gebaseerd op D-to-D-to-D en had dus nog geen back-up-mogelijkheid
naar de Cloud. Met deze oplossing kunnen we ook van onze Microsoft Office365 omgeving van De
Meerwaarde een back-up maken.
Software ontwikkelingen
In 2020 is het gebruik van software (applicaties) verder ontwikkeld, mede door de coronacrisis.
Gelukkig beschikte De Meerwaarde al over Office365 en werd SharePoint als gemeenschappelijk
platform voor opslag van documenten al gebruikt. Door corona is het gebruik ervan toegenomen
(zowel door medewerkers als leerlingen) en is in korte tijd MS Teams geïmplementeerd.
De belangrijkste software ontwikkelingen waren:
• Microsoft Teams is geïmplementeerd en in gebruik genomen. Dit is zowel voor
afstandsonderwijs als voor videovergaderingen. Vrijwel alle medewerkers/docenten zijn
hiermee nu bekwaam. Ook de integratie van Teams met de Elektronische Leeromgeving
(ELO) van itslearning is beschikbaar gekomen zodat docenten eenvoudig hun hele klas
toegang kunnen geven tot de ‘digitale les’.
• Samen met Praktijkonderwijs is de applicatie Snappet in gebruik genomen met behulp van
twee boxen met iPads. De betreffende docenten zijn erg tevreden over het gebruik en nut
van Snappet voor de Praktijkonderwijs-leerlingen.
Verder zijn er diverse optimalisaties en updates uitgevoerd voor belangrijke applicaties, zoals
Somtoday (LVS), Afas (Financieel, HRM, salarissen en workflows), Zermelo (roosterprogramma),
Office 365, itslearning (de ELO), e.d. En datzelfde geldt ook voor de educatieve programmatuur.
Security scan
Eind 2019 was al gestart met de tweejaarlijkse security scan. D.m.v. een derde partij laten we dan
ons netwerk, systemen en cloudapplicaties controleren.
Dit was de tweede keer dat we een security scan georganiseerd hebben. Dit leverde enkele kleine
verbeterpunten op.

JAARVERSLAG 2020 – versie: 1.0 – 13-4-2021

56 / 107

AVG en Informatiebeveiliging en privacy (IBP)
Afgelopen jaar 2020 zijn flinke stappen gezet m.b.t. Informatiebeveiliging en Privacy (IBP). Het
project IBP is gestart in 2019 en in 2020 afgerond. De ambitie van het project was om het “minimaal
benodigde scenario” te realiseren. De projectresultaten zijn getoetst door onze externe functionaris
gegevensbescherming (Lumen Group). Daaruit bleek dat we bovengemiddeld scoren voor het VO. De
score is privacy-volwassenheidsniveau 3. De toets door de functionaris gegevensbescherming heeft
een aantal actiepunten opgeleverd voor de regiegroep IBP.
De projectgroep is opgeheven en vervolgens als regiegroep IBP verder gegaan. Deze regiegroep kent
ten opzichte van een project een permanente karakter en zal vanuit de jaarcyclus de realisatie van
aanvullende IBP doelen coördineren, uitvoeren en evalueren. De regiegroep wordt geleid door onze
privacy coördinator.
Daarnaast is samen met een extern bedrijf (Privacy op School) een risicoanalyse uitgevoerd samen
met de domeineigenaren van de ‘domeinen van data met persoonsgegevens’ (zoals
leerlingenadministratie, P&O, e.d.).
Voor 2021 is inmiddels een IBP Jaarplan opgesteld waarbij als input is gebruikt:
• de actiepunten n.a.v. de toets van de functionaris gegevensbescherming,
• de risicoanalyse
• en de plannen om aan bewustwording van de medewerkers te gaan werken.
Daarnaast zal in 2021 voor het eerste de Planning & Control cyclus doorlopen worden die in 2020 is
opgesteld.
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7. Huisvesting
Nieuwbouw
In 2020 is een vervolg gegeven aan het ontwerpproces van de huisvestingsplannen voor de
vervanging van de tijdelijke huisvesting en uitbreiding. Daarbij is de Stuurgroep Huisvesting
geïnstalleerd die bestaat uit de bestuurder, een onderwijsdirecteur, de directeur bedrijfsvoering, de
gebouwenbeheerder en onze huisvestingsadviseur ICS. Eind 2019 was het ontwerpteam
samengesteld door middel van selectieprocedures. Het ontwerpteam bestaat uit: architect AGS,
constructeur ABT, huisvestingsadviseur ICS, installatieadviseur Enervisie en bouwfysisch adviseur
Noorman.
Met het ontwerpteam zijn we eind 2019 gestart met de voorontwerpfase gestart voor de
uitbreidingen en aanpassingen aan de huisvesting.
De nieuwbouw zal bestaan uit twee delen, namelijk een zogenaamde ‘huiskamer’ in de patio die
aansluit op het huidige entreegebied. En een techniekhal die als losstaand gebouw achter het
hoofdgebouw wordt gerealiseerd. Een belangrijke technische duurzaamheidsambitie voor de
techniekhal is dat deze minimaal energie neutraal wordt en indien mogelijk zelfs energieleverend aan
het hoofdgebouw.
In de huiskamer worden faciliteiten ondergebracht die voor de hele school zijn bedoeld en hiermee
op een centrale plek in het gebouw komen. Belangrijk onderdeel hiervan is de afdeling Expertise- en
Begeleidingscentrum (EBC) die hier wordt gesitueerd. Verder zijn er voorzieningen zoals het
Leesplein aansluitend op de mediatheek, gespreksruimten en een flexibel te gebruiken lokaal. De
huiskamer zal ook apart afsluitbaar worden ten opzichte van het overige deel van het gebouw.
De techniekhal zal bestaan uit een grote en (gedeeltelijk) hoge projecthal met enkele lokalen gericht
op techniek en een leskeuken. In de projecthal zullen enkele onderdelen van het techniekonderwijs
vanuit het hoofdgebouw worden ondergebracht waardoor er ruimte in het hoofdgebouw ontstaat.
Eén van de lokalen in de techniekhal wordt een zogenaamde ‘7 werelden van techniek ruimte’. In
deze ruimte zullen verschillende werkvelden van techniek te zien zijn om de leerlingen te inspireren
voor een loopbaan richting de techniek.
Tijdens het ontwerpproces voor de nieuwbouw is gebleken dat er een grote onderlinge
verwevenheid is tussen de nieuwbouw en het huidige gebouw, mede door de onderwijskundige
vernieuwingen binnen de school. Daardoor is besloten om de herindeling en de terreininrichting ook
onderdeel te maken van het ontwerpproces.
De verschillende huisvestingsonderdelen (techniekhal, huiskamer, herinrichting hoofdgebouw en de
terreininrichting) zijn in 2020 verder uitgewerkt. Het ontwerpteam heeft, in samenwerking met
diverse collega’s en belanghebbenden binnen en buiten De Meerwaarde, de ontwerpfasen nagenoeg
volgens planning kunnen doorlopen. In het ontwerpproces zijn er, naast de 3-wekelijkse
ontwerpsessies, diverse bijeenkomsten georganiseerd met collega’s en andere betrokkenen. Dit
waren onder andere onderwijstafels voor collega’s, informatiebijeenkomsten voor omwonenden en
voor vertegenwoordigers van ouders en leerlingen uit de GMR.
Begin januari werd besloten om het project Geldersch Erf niet door te zetten. De leskeuken voor PrO
die was opgenomen in het project Geldersch Erf is vervolgens opgenomen in het ontwerp van de
techniekhal. Hierdoor moest de voorontwerpfase met enkele weken worden verlengd, maar dat had
geen nadelige consequenties voor de overall planning.
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Vanaf half maart 2020 was het door de lockdown niet meer mogelijk om live ontwerpsessies te
organiseren. Daarom zijn de deelontwerpen techniekhal, huiskamer, herinrichting hoofdgebouw en
terreininrichting vanaf dat moment verder uitgewerkt in ontwerpsessies via MS teams. Het was een
behoorlijke omschakeling maar op deze wijze was het mogelijk om binnen de overall-planning van
het project te blijven.
In het ontwerpproces zijn de volgende ontwerpfasen doorlopen in 2020:
- Voorontwerp
- Definitief ontwerp
- Technisch ontwerp
Aan het einde van elke ontwerpfase werd er een fasedocument opgeleverd aan de stuurgroep
huisvesting. In het fasedocument werden de opgeleverde ontwerpen getoetst aan de vastgestelde
kaders, kwaliteit, financiën en planning. Na goedkeuring van de stuurgroep op het fasedocument kon
de volgende fase worden gestart.
In oktober is de laatste ontwerpfase, het technisch ontwerp, opgeleverd aan de stuurgroep
huisvesting. Vervolgens is, na goedkeuring van de stuurgroep op het technisch ontwerp, de
aanbesteding van het werk gestart.
De aanbesteding is in twee percelen gesplitst; een bouwkundig- en een installatietechnisch perceel.
Voor elk perceel is door de stuurgroep een selectie gemaakt van de bedrijven die benaderd zijn voor
het inschrijven. Bij het selecteren van de bedrijven is onder andere gekeken naar uitgevoerde
referentie projecten in het onderwijs, de relatie met onze school en met de focus op regionale
bedrijven.
In december hebben de aannemers hun inschrijvingen ingediend en een presentatie gehouden. De
presentaties zijn beoordeeld door een beoordelingscommissie bestaande uit De Meerwaarde, de
architect/adviseur en de directievoerder die we hebben betrokken. Daarnaast heeft de gemeente
Barneveld met een adviserende rol deelgenomen aan het proces.
Uit de aanbesteding zijn de volgende bedrijven geselecteerd: Driesten Harskamp voor het
bouwkundig perceel en de combinatie Leertouwer/BAM voor het installatietechnisch perceel. De
verificatie gesprekken met de genoemde partijen en de afronding van de aanbestedingsprocedure
vindt plaats in 2021.
De uitvoeringsperiode van de bouw strekt zich uit over 2021 en 2022. In augustus van 2022 zal de
huidige tijdelijke huisvesting worden verwijderd.
Parallel aan het ontwerptraject is in 2021 het vergunningstraject doorlopen. Er is besloten om de
vergunningsaanvraag op te delen in verband met de lange looptijd van de aanvraag voor de
techniekhal. Er zijn twee afzonderlijke vergunningen aangevraagd, één voor de techniekhal en het
terrein en één voor de huiskamer en de herindeling van het hoofdgebouw.
In de voorbereiding op de vergunningsaanvragen zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd. Onder
andere ten behoeve van flora en fauna, bodemgesteldheid, grondwaterbemonstering en
stikstofberekeningen.
Als eerste is de vergunningsaanvraag voor de techniekhal en het terrein ingediend in juni. De
vergunningsaanvraag voor de huiskamer en de herindeling is in oktober ingediend. Beide
vergunningen zijn verleend.
Uit het flora en fauna onderzoek volgde dat er nader onderzoek moest worden uitgevoerd m.b.t.
aanwezigheid van vleermuizen in de binnentuin. Uit het nader onderzoek is gebleken dat er
vleermuizen verblijven in de gevel waar de huiskamer gerealiseerd wordt. Door de aanwezigheid van
vleermuizen moet er een ontheffing worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. De
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ontheffingsaanvraag is ingediend. Als de ontheffing verleend is, dan moeten er mitigerende
maatregelen worden genomen en daarna mag er pas worden gestart met de bouwwerkzaamheden.
Dit heeft consequenties voor de planning van de huiskamer en de herindeling. De planning is hierop
aangepast, de einddatum van het project in 2022 kon worden gehandhaafd.

Verbouw
In 2020 zijn, naast het reguliere inspectie-, keurings- en onderhoudswerk, diverse
verbouwingen en aanpassingen aan de gebouwen en installaties van De Meerwaarde
uitgevoerd. Een belangrijke activiteit betrof het vervangen van de regelapparatuur van het
gebouwbeheersysteem in het hoofdgebouw en de sporthal. Dit omvangrijke project was
gestart in de zomervakantie van 2019 en in iedere vakantie is er een fase uitgevoerd. I n de
voorjaarsvakantie van 2020 is de laatste fase van het project uitgevoerd.
Aansluitend op de werkzaamheden voor het gebouwbeheerssysteem zijn in de voorjaarsvakantie alle
branddoorvoeringen in bouwdeel B gecontroleerd en hersteld. De branddoorvoeringen in bouwdeel
A waren reeds in 2019 gecontroleerd en hersteld waar nodig.
In het kader van verduurzaming was in 2019 de gangverlichting geheel vervangen voor LED
verlichting. In 2020 was echter omvangrijke nazorg nodig. Als gevolg van fabricagefouten is in alle
gangen de ophangbevestiging vervangen.

In het kader van duurzaamheid is in 2019 pilot met nieuwe sanitaire voorzieningen
uitgevoerd. De pilot was succesvol en leverde zowel minder aan- en afvoerstromen op en
tegelijkertijd een kostenbesparing. Tijdens de lockdown periode vanaf half maart zijn ook de
andere delen van het gebouw voorzien van de nieuwe sanitaire voorzieningen. Naast een
mooi en duurzaam resultaat betekende het ook een verbetering in de hygiëne van de sanitaire
voorzieningen.
Rondom de kerstvakantie zijn er diverse werkzaamheden op het terrein uitgevoerd ter voorbereiding
op de bouw van de techniekhal. Er zijn nieuwe fietsenstallingen gemaakt langs twee gevels van het
hoofdgebouw. En er zijn bomen verplaatst die moesten wijken voor de techniekhal.

Ten slotte heeft er een verhuizing plaatsgevonden met betrekking tot de huisvesting van
MBO locatie Zonnebloemstraat. De studenten van de opleiding Zorg en Welzijn die werden
gehuisvest in de opleidingsfaciliteiten van Amice op industrieterrein De Harselaar zijn in de
herfstvakantie ondergebracht op de locatie Zonnebloemstraat.

Overige
In 2020 zijn er naast de nieuwbouw en verbouw activiteiten ook diverse werkzaamheden uitgevoerd
in het kader van veiligheid, duurzaamheid maar ook de corona pandemie.
Door de corona pandemie is de ventilatie van schoolgebouwen in 2020 een belangrijk aandachtspunt
geweest. Vanuit het RIVM zijn er diverse richtlijnen en adviezen opgesteld met betrekking tot
ventilatie, en tijdens 2020 ook diverse malen bijgesteld. We hebben deze richtlijnen en adviezen
toegepast op onze gebouwen. Na de eerste lockdown zijn, in voorbereiding voor het opstarten van
de lessen, de instellingen van de klimaatinstallaties aangepast conform de richtlijnen van het RIVM.
Aan het einde van de zomervakantie zijn de richtlijnen vanuit het RIVM bijgesteld op basis van
voortschrijdend inzicht. De instellingen van de klimaatinstallaties zijn hierop aangepast tijdens de
zomervakantie.
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Voor de MBO locatie Zonnebloemstraat is na de zomervakantie door een extern bureau onderzoek
uitgevoerd naar de ventilatie mogelijkheden. De locatie betreft een oude basisschool zonder
mechanische ventilatie waardoor het onduidelijk was of de locatie kon voldoen aan de eisen vanuit
het RIVM. Uit het onderzoek is gebleken dat er voldoende mogelijkheden voor natuurlijke ventilatie
zijn in het gebouw. Bijkomend nadeel is wel het verhoogde gasverbruik in de wintermaanden.
Na de zomervakantie zijn er in de lokalen van de tijdelijke huisvesting en de MBO locatie
Zonnebloemstraat losse CO2 sensoren geplaatst. Hiermee kunnen de aanwezige docenten het CO2
gehalte tijdens de lessen monitoren en kan het functioneren van de ventilatie worden gecontroleerd.
Het hoofdgebouw is voorzien van een Warmte-Koude Opslag installatie (WKO) voor de verwarming
en koeling van het gebouw. Deze installatie maakt gebruik van warmte en koude opslag in de bodem.
Jaarlijks moet er een opgave van de energie uitwisseling met de bodem worden ingediend bij de
provincie Gelderland in het kader van de Waterwet. De provincie controleert of onze WKO installatie
functioneert binnen de gestelde kaders in de vergunning. Uit de opgaven van de afgelopen jaren is
een trend gesignaleerd dat er een onbalans ontstaat in de hoeveelheid warmte in de bodem.
De provincie heeft ons gevraagd een plan van aanpak op te stellen om de energiebalans te
herstellen. We hebben in oktober 2020 het plan van aanpak bij de provincie ingediend om de
energiebalans in de bodem in de aankomende jaren te verbeteren. Dit plan is goedgekeurd door de
provincie. In samenwerking met BAM en Enervisie zijn de eerste wijzigingen in het
gebouwbeheersysteem uitgevoerd conform het Plan van Aanpak.
De verwarmingsinstallatie van het kassengebouw is een grote gasverbruiker binnen de school. In
overleg met de afdeling Groen is er gekeken naar de gewenste temperaturen in de kassen. In veel
gevallen bleek de temperatuur significant omlaag te kunnen. Daarnaast kwam naar voren dat de cvketel van het kassengebouw niet is voorzien van een (buiten)temperatuur afhankelijke regeling. De
cv-ketel is hierop aangepast wat een positief effect heeft op het gasverbruik van de ketel.
In de voorjaarsvakantie is er een inspectie uitgevoerd m.b.t. de pakkingen in de gasafsluiters in het
gebouw. Alle afsluiters in de gasleidingen zijn gecontroleerd. Tijdens het onderzoek zijn er diverse
pakkingen vervangen.
Op de 2e verdieping van het hoofdgebouw hebben we te maken met een hardnekkige lekkage op het
leerplein van kader. Er zijn diverse onderzoeken geweest naar deze lekkage door de dakdekker en de
installateur. Het vermoeden was dat de lekkage oorsprong had in het luchtbehandelingssysteem. Dit
is onderzocht en bleek niet het geval te zijn. Uit verder onderzoek werd duidelijk dat het water zich
onder de isolatie van het dak kon verspreiden. Hierdoor was het zeer moeilijk om de oorsprong van
de lekkage te lokaliseren.
Tijdens de zomervakantie is er een hevige regenbui over het gebouw getrokken waarbij in een korte
tijd enorm veel water is gevallen. Hierdoor is er in de Tijdelijke Huisvesting en op de 2e verdieping
van het hoofdgebouw op verschillende plaatsen veel water naar binnen gekomen. De ontstane
schade is ingediend bij de verzekering.
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8. Financiële informatie
Risicomanagement
Om de kwaliteit van het onderwijs, de bedrijfsvoering en de continuïteit van de organisatie te
bewaken, maken wij gebruik van het instrument ‘risicomanagement’. Door een risicoanalyse uit te
voeren, krijgt de organisatie vroegtijdig inzicht in mogelijke knelpunten in de bedrijfsvoering. Zo
kunnen wij vroegtijdig maatregelen treffen om risico’s te beheersen.
De risico’s worden jaarlijks intern geïnventariseerd. Hierover wordt gerapporteerd door middel van
een risicoparagraaf bij de begroting. Ten opzichte van het jaarverslag 2019 zijn wijzigingen
vastgesteld met betrekking tot de thema’s die in 2019 zijn benoemd. In de eerste plaats is dat het
risicothema huisvesting. De onzekerheden rondom de kosten en de bekostiging zijn verminderd. Het
detailontwerp heeft tot een solide kostenbegroting geleid en op basis daarvan is de aanbesteding
inmiddels afgerond. Het thema huisvesting blijft dus wel bestaan, maar kent een significant ander
risicoprofiel.
Het tweede onderscheid betreft het thema MBO Onderwijs. Het onderwijs wat verzorgd wordt via
BTO is inmiddels zodanig georganiseerd, dat dat plaatsvindt alleen met bestuurlijke betrokkenheid.
De onzekere financiële resultaten rondom BTO spelen daarom geen rol meer voor De Meerwaarde.
Wat als risicothema blijft staan zijn de onzekere financiële resultaten rondom het onderwijs van BGO
en de ontwikkeling van de nieuwe MBO Bouwopleiding.
De inventarisatie van de risico’s per ultimo 2020 omvat de volgende punten:

LWOO en PRO Bekostiging
Vanaf 2016 worden de ondersteuningsmiddelen voor PRO en LWOO via het Samenwerkingsverband
betaald. Het Samenwerkingsverband waar De Meerwaarde deel van uitmaakt heeft een hoog LWOO
percentage. Omdat de landelijke criteria voor LWOO vanaf 2019 worden losgelaten, kan het
Samenwerkingsverband zelfstandig afspraken maken over de criteria en de duur van de LWOOaanwijzingen. Het Samenwerkingsverband wil vanuit een nieuwe visie nieuwe afspraken maken met
betrekking tot LWOO. De nieuwe afspraken worden verwacht in het kalenderjaar 2021 te zijn
gemaakt en zullen dan vervolgens naar verwachting in de daarop volgende jaren met een
overgangsperiode worden ingevoerd. De financiële consequenties zijn op dit moment nog niet te
overzien. Voor de komende jaren blijft dit een aandachtspunt.
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Vermogen
De Inspectie voor het Onderwijs heeft een nieuwe signaleringswaarde ontwikkeld; het normatieve
publieke eigen vermogen. Volgens een vast rekenmodel wordt deze berekend en vergeleken met het
werkelijke publieke vermogen van de instelling. De Meerwaarde heeft thans een bescheiden
bovenmatige reserve. Onderstaande opstelling geeft de omvang van de bovenmatige reserves weer.

De Meerwaarde moet kunnen onderbouwen wat ze met de bovenmatige reserve van
€ 185.383,72 doet. Daarom zijn de afgelopen jaren vanuit een investeringsvisie begrotingen
opgesteld met een negatief resultaat. Ook voor het komende jaar 2021 is een negatief
exploitatieresultaat begroot; dit met een omvang van € 472.999,- (neg.) waarvan naar verwachting €
350.000,- (neg.) ten laste van het publiek vermogen is. Hierdoor verdwijnt de bovenmatige reserve.
Met de begroting 2020 is opnieuw bepaald welk vermogen ingezet kan worden voor extra
investeringen in het onderwijs. Verder zal het mbo in Barneveld ook extra investeringen van De
Meerwaarde vragen. Enerzijds voor de eerste jaren om BGO uit te bouwen en anderzijds de
ontwikkeling van de nieuwe MBO Bouwopleiding. Er is daarnaast een risicobuffer nodig om
bijvoorbeeld mogelijk negatieve effecten op de LWOO-bekostiging tijdelijk op te vangen. De
Meerwaarde wil zich transparant moeten verantwoorden over de hoogte van het vermogen en de
inzet van de middelen.
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Aantal leerlingen
Het aantal leerlingen per 1 oktober is bepalend voor het bedrag van de bekostiging voor het volgend
kalenderjaar. De bekostiging wordt daarmee vertraagd toegekend: het kalenderjaar volgend op de
stijging of daling in enig schooljaar. Een sterke stijging of daling in het leerlingenaantal is dan ook een
risico. Het blijft de komende jaren een aandachtspunt om het leerlingenaantal goed te volgen en
vooraf in te schatten. Voor de komende jaren zijn de leerlingenaantallen begroot op basis van de
gegevens van de basisscholen en de verwachte uitstroom. We zijn hierbij uitgegaan van een stabiel
marktaandeel.

MBO in Barneveld
Met MBO Amersfoort hebben we sinds 2015 een samenwerking voor de verzorging van MBO
Onderwijs in Barneveld. In 2020 is de samenwerking opnieuw bekrachtigd, door een hernieuwde
samenwerkingsovereenkomst.
Voor het gebruik van de onderwijslocatie aan de Zonnebloemstraat zijn in kalenderjaar 2020 nadere
afspraken gemaakt om de huisvesting aan de Zonnebloemstraat te verlengen en wel zodanig dat de
locatie kan worden gebruikt totdat de transitie naar de nieuwe opleiding BBO – Barnevelds Bouw
Opleiding - heeft plaatsgevonden.
In september 2020 is de nieuwe opleiding BGO – Barnevelds Gezondheidszorg Opleiding – van start
gegaan. In samenwerking met Neboplus en MBO Amersfoort worden de opleidingen verzorgd die
volledig geïntegreerd zijn in de zorginstelling; dit volgens het concept van “onderwijs in bedrijf”. Zo
wordt een nieuwe stap gezet naar optimaal leren in de praktijk en wordt het MBO opleidingsaanbod
in het Barneveldse verder verbreed.

Personeel
Voor sommige vakken is het lastig om gekwalificeerd personeel te krijgen. Vandaar dat er ingezet
wordt op scholing voor een tweede bevoegdheid. De extra inzet in scholingsuren zal na afronding
van de studie weer beschikbare formatie vormen. Verder is de vervanging bij ziekte een risico.
Hiervoor werkt De Meerwaarde met een eigen flexpool. In de flexpool zitten personeelsleden met
een 0-urencontract die snel en flexibel worden ingezet bij ziekte. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in
preventiegesprekken.

Huisvesting
De huidige locatie aan de Rietberglaan is de afgelopen jaren meerdere keren aangepast. Daarnaast is
in 2017 tijdelijke uitbreiding gerealiseerd. Dit alles met het doel om de grote groei van leerlingen op
de vangen. De prognose van de leerlingenaantallen dienen als onderbouwing voor de realisatie van
permanente huisvesting. De plannen voor de permanente uitbreiding zijn inmiddels vergevorderd.
De aanbestedingen voor de verbouw en nieuwbouw zijn inmiddels afgerond en daarmee is een
belangrijk financieel risico niet meer aan de orde, namelijk het risico dat marktomstandigheden een
prijsopdrijvend effect konden hebben op de bouwkosten. De doelstelling is om medio 2022 de
tijdelijke huisvesting te hebben vervangen door permanente huisvesting.

Sterk Techniekonderwijs
De subsidiëring vanuit het programma Sterk Techniek Onderwijs (STO) brengt nieuwe kosten in de
organisatie met zich mee die in de loop der jaren tot de vaste kosten van de organisatie kunnen gaan
leiden. Dit terwijl de STO gelden niet als structurele financiering zijn benoemd. De verwachting is
weliswaar dat de STO gelden structureel worden, maar daar zijn geen garanties voor. Als het risico
zich voordoet dat de STO gelden worden gestopt, dan zal het een periode vergen om ons
kostenpatroon aan te passen aan de nieuw ontstane werkelijkheid.
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Convenantsgelden
In december 2019 is door het kabinet besloten tot een éénmalig bijdrage die ingezet kan worden
voor werkdrukvermindering. Deze regeling staat ook bekend als de “convenantsgelden”. De inzet
van deze éénmalige extra middelen hebben we vanwege het éénmalige karakter niet ingezet voor
structurele werkdrukvermindering. In de eerste plaats gaven de convenantsgelden ruimte om voor
het schooljaar 20/21 sneller te kiezen voor het splitsen van klassen waar het in voorgaande jaren bij
die specifieke leerlingaantallen gebruikelijk was te kiezen voor vollere klassen. Op deze wijze zijn met
name in de bovenbouw een aantal relatief kleinere klassen ontstaan waar we niet toe zouden
hebben besloten wanneer daar door de afwezigheid van de convenantsgelden geen ruimte voor was.
Deze keuzen zijn net als de convenantsgelden voor een eenmalige periode.
In de tweede plaats zijn de gelden ingezet voor verlenging van de duur van de klassenverkleining. Om
de gelden toch zoveel als mogelijk een duurzaam karakter te geven is ervoor gekozen om de inzet
van deze gelden toe te voegen aan de klassenverkleining waarvoor de Sterk Techniekonderwijs
impulsgelden ook mede zijn ingezet. De combinatie van deze twee niet structurele subsidies leiden
ertoe, dat de klassenverkleining over een langere termijn kunnen worden bekostigd en daarmee een
duurzamer karakter krijgt.

Afstemming Baten en Lasten
Vanuit de ambitie om de baten en lasten duurzaam met elkaar in evenwicht te brengen, is in de
planvorming vastgelegd op welke wijze dat gaat plaatsvinden. De planvorming die daarvoor is
gemaakt, heeft een bandbreedte van onzekerheid of deze volledige realisatie tot stand komt. Deze
onzekerheid is vertaald in een risicobedrag en opgenomen in het totale risicobedrag zoals
onderstaand in het risicoprofiel is opgenomen.

Risicoprofiel
In 2020 is de vermogenspositie van De Meerwaarde opnieuw beoordeeld en uitgewerkt als
onderdeel van de meerjarenbegroting. In de meerjarenbegroting zijn de onderdelen beschreven die
vertaald kunnen worden in financiële risico’s en is een inschatting gemaakt van de kosten van deze
risico’s die deze onderdelen met zich meebrengen. Er is aan de hand van de kapitalisatiefactor en de
financiële kwantificering van de risico’s in kaart gebracht welke reserves we willen aanhouden en
waarvoor. Op deze wijze is de financiële ruimte zichtbaar geworden die we kunnen inzetten om het
onderwijs te optimaliseren.
Het totale risico voor De Meerwaarde wordt laag ingeschat. De benodigde buffercapaciteit voor rest
risico’s is op grond van bovenstaande risicoanalyse vastgesteld op € 1.085.000,-

Interne risicobeheersings- en controlesysteem
De interne procedures zijn vastgelegd. Waar nodig worden deze bijgesteld om verbeteringen door te
voeren. Daarnaast zijn proceseigenaren verantwoordelijk gesteld voor belangrijke processen binnen
de organisatie. Alle relevante procedures worden op een eenduidige manier vastgelegd in
processchema’s, die voor iedereen toegankelijk zijn. Belangrijke processen worden steeds meer
gestandaardiseerd en gelogd via digitale workflows. Hierdoor worden processen gestandaardiseerd
en wordt vastgesteld wie welke actie heeft ondernomen.
Aan het instrumentarium van het risicobeheersings- en controlesysteem zijn externe audits
toegevoegd voor specifieke domeinen. In de eerste plaats betreft dat de audit in het kader van de
AVG. Deze audit is afgestemd met de extern aangestelde Functionaris Gegevensbeheer en zal
jaarlijks plaatsvinden; voor het eerst in het jaar 2020. Ten tweede wordt de ICT beveiliging minimaal
tweejaarlijks ge-audit door een daarin gespecialiseerd bedrijf. En in de derde plaats wordt op het
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gebied van de fiscaliteit een periodieke audit uitgevoerd door de accountant die is verbonden aan De
Meerwaarde.

Treasurybeleid
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en
overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten
opgenomen: verstrekte leningen en overige vorderingen en overige financiële verplichtingen.
Financiële instrumenten omvatten ook in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten
(derivaten). De stichting heeft beleid geformuleerd dat gebruik van derivaten uitsluit.
Er zijn geen effecten in portefeuille. Alle middelen staan op vrij opneembare spaarrekeningen. Daarin
is geen ander beleid gevoerd dan in het voorgaande boekjaar. In 2021 wordt opnieuw gesproken met
onze huisbankier om te bezien of de huidige middelen op de juiste manier zijn ondergebracht.
Er is een liquiditeitsprognose voor de komende jaren opgesteld waaruit blijkt dat De Meerwaarde
over voldoende liquiditeiten beschikt. Er is geen financieringsbehoefte voor de komende jaren
voorzien. Het maximale bedrag aan kredietrisico bedraagt € 31.156 (2019: € 39.753).

Toelichting balans
In 2016 is een bestemmingsreserve gevormd van € 1.000.000 om de plannen vanuit de strategische
visie vorm te geven. In 2020 is besloten om deze bestemmingsreserve met € 280.000 te vergroten. In
hoofdstuk 1 is de voortgang van deze projecten met de gerealiseerde resultaten beschreven. De
financiële realisatie over 2020 die ten laste komt van de bestemmingsreserve, bedraagt € 132.000.
Dat betekent dat er nog een bestemmingsreserve resteert voor de komende jaren van € 182.000.
De voorziening voor groot onderhoud voor zowel het onderwijsgebouw als het sportgebouw is
gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan inclusief alle elementen voor de technische installaties
die door een externe deskundige beoordeeld. Daarmee wordt voldaan aan de geldende eisen van de
Raad voor de Jaarverslaglegging.
Toelichting op ontwikkeling van de post Materiële vaste activa
De afname van de waarde in de materiële vaste activa vindt zijn verklaring in de posten van de
Gebouwen en Terreinen. Tegenover de afschrijvingen op Gebouwen en Terreinen stonden ook
bijzondere investeringen waardoor de afname beduidend minder groot is dan in het voorgaande
verslagjaar 2019.
De omstandigheid van een mogelijke tweede lockdown heeft De Meerwaarde doen besluiten om een
deel van de geplande investering van laptops in het najaar van 2020 te doen in plaats van 2021.
Hierdoor is € 100.000 aan investering vervroegd. Dit besluit maakte het mogelijk om uiteindelijk alle
leerlingen die tijdens de tweede lockdown ontoereikende ICT faciliteiten hadden te kunnen voorzien
van een laptop, zodat zij het afstandsonderwijs konden volgen.
Naast de bijzondere investering in ICT is in 2020 geïnvesteerd ten behoeve van de nieuwe
huisvesting. Dit betreft posten als advies, onderzoek en ontwerp en kennen een omvang van bijna €
50.000,-.
Per saldo is de waarde van de materiële vaste activa verminderd met € 74.981,-.
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Toelichting op ontwikkeling van de post Onderhoudsvoorzieningen
De voorzieningen zijn ten opzichte van 2019 toegenomen met € 631.520,-. De verklaring wordt voor
het grootste deel gegeven door de post onderhoudsvoorzieningen. In het verslagjaar is per saldo €
478.043,- meer gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening dan er aan is onttrokken. In het verslagjaar
heeft weinig onderhoud plaatsgevonden vanuit de planning van het meerjaren onderhoudsplan. Dit
heeft als voornaamste oorzaak, dat de beschikbare capaciteit voor het gebouwenbeheer was gepland
om de nieuwe huisvesting te organiseren.
Toelichting op ontwikkeling van de post Personeelsvoorzieningen
In de personeelsvoorzieningen is een voorziening opgenomen voor boven formatief personeel ter
grootte van ruim € 90.000,-. Dit personeel is in dienst van De Meerwaarde, maar voor hun
werkzaamheden zijn inmiddels andere medewerkers in dienst gekomen. Er is dan sprake van dubbele
loonkosten. Deze post drukt uit tot welke omvang de dubbele loonkosten worden voorzien. Deze
post en de post voor de voorziening van LPB en spaarverlof ter grootte van bijna € 70.000,- zijn
bekend geworden na de rapportage van de voorlopige jaarcijfers en tijdens de opstelling van de
jaarrekening en verklaren bijna volledig het verschil van het gerapporteerde jaarresultaat van de
voorlopige jaarcijfers en het resultaat zoals dat in deze jaarrekening is weergegeven.
Toelichting op ontwikkeling van de post Overige kortlopende schulden
In het kader van Sterk Techniek Onderwijs zijn in de voorgaande twee kalenderjaren subsidiegelden
ontvangen die bekend staan onder de naam ‘Impulsgelden’. In het verslagleggingsjaar is wederom
subsidie ontvangen, maar deze kennen andere voorwaarden en staan bekend onder naam ‘Sterk
Techniekgelden’.
Op basis van een bestedingsplan worden de ‘Impulsgelden’ besteed aan techniekonderwijs. In het
bestedingsplan is opgenomen waaraan de ‘Impulsgelden’ worden besteed en wanneer. De
bestedingen strekken zich uit tot de kalenderjaren 2018 tot en met 2023. Van de ontvangen subsidie
is € 345.600 besteed in het verslagjaar 2019 en is € 271.799 besteed in het verslagjaar 2020.
Daar waar de ‘Impulsgelden’ door het ministerie aan individuele scholen werd toegekend, worden de
‘Sterk Techniekgelden’ aan een regio toegekend; voor ons is dat de regio STO FoodValley. Als De
Meerwaarde hebben wij voor de regio ook de rol van penvoerder. Dat betekent, dat de toegekende
subsidie voor de regio door
De Meerwaarde wordt geadministreerd, via ons op basis van de regio-afspraken worden verdeeld en
dat wij hierover de rapportage verzorgen naar het ministerie. De totaal ontvangen regio-subsidie
bedraagt € 2.221.002,-. Het deel wat voor De Meerwaarde is bestemd is € 1.124.644,-.
De komende 3 verslagjaren wordt een vergelijkbaar bedrag ontvangen. Deze “Sterk Techniekgelden’
worden conform een Plan van Aanpak besteed. Er hebben zich vertragingen in de bestedingen
voorgedaan. De verwachting vanuit de stuurgroep Sterk Techniek FoodValley is dat achterstanden
zullen worden ingelopen. De daadwerkelijke besteding c.q. het subsidiebedrag wat in de baten van
het verslagjaar is opgenomen bedraagt € 511.806,-
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Toelichting op het resultaat
De afwijking van het exploitatieresultaat 2020 ten opzichte van de begroting wordt voor groot deel
verklaard door de lagere baten vanuit de subsidie voor Sterk techniekonderwijs. Door Corona zijn de
STO plannen slechts gedeeltelijk gerealiseerd waardoor van de begrote € 854.010,- voor de vrijval
van baten voor personeelslasten slechts € 511.806,- is vrijgevallen. De baten bleven daardoor met €
342.204,- achter. Omdat het ons vaste voornemen is de plannen te realiseren betekent dit, dat na
het verslagjaar aanvullende kosten worden verwacht. Door de daarbij horende baten nu niet in het
resultaat te laten vrijvallen wordt volgens goedkoopmansgebruik het daardoor ontstane negatievere
resultaat in dit verslagjaar weergegeven. Hieronder wordt per onderdeel een toelichting gegeven op
enkele bijzondere posten.
Baten
Het leerlingenaantal van het schooljaar 2019-2020 laat een daling zien van 2% ten opzichte van het
vorige schooljaar. Dit leidt tot een lagere bekostiging in 2020 ten opzichte van 2019. Tegelijkertijd is
de bekostiging door het ministerie verhoogd als gevolg van de sectorakkoorden en de prijsbijstelling
over 2020 met ruim 3%. Per saldo stijgen de baten daardoor.
Personeelslasten
De totale personeelslasten liggen boven de begroting (3,6%). De vernieuwde CAO afspraken hebben
tot significant hogere personeelslasten geleid. In de begroting 2020 is gerekend met 1,5%, terwijl de
CAO stijging in totaal 3,7% is (2,75% structureel en aanvullend € 750,- per FTE). De hogere CAO lasten
zijn door een hogere bekostiging wel gecompenseerd. Een tweede factor waarom de
personeelslasten een begrotingsoverschrijding kennen houdt verband met de kosten van
doorbetaling van boven formatief personeel en door doorbetaling van flexmedewerkers gedurende
de lockdown in het voorjaar van 2020. Bovendien is een voorziening opgenomen voor het boven
formatieve personeel. Bij de samenstelling van de jaarrekening bleek voorts dat een aanvullende
personeelsvoorziening voor LPB en spaarverlof diende te worden opgenomen. Daarnaast heeft de
combinatie van iets minder personeel en kostenbeheersing de stijging van personeelskosten kunnen
beperken.
Afschrijvingen
De afschrijvingskosten van het sportcentrum worden onttrokken aan de bestemmingsreserve
nieuwbouw. De afschrijvingslasten zijn conform verwachting ten opzichte van het vorige boekjaar
gedaald. Maar niet in de mate als de begroting luidt. Dat komt omdat ten tijde van het opstellen van
de begroting voor 2020 in de taakstelling is opgenomen om € 205.000,- aan kostenvermindering te
realiseren niet zijnde salariskosten. Door het ontbreken van uitgewerkte plannen ten tijde van het
opstellen van de begroting, is de taakstelling administratief volledig opgenomen in de post
“afschrijvingen”. In werkelijkheid zijn de bezuinigingen doorgevoerd in verschillende posten als ICT,
inhuur en opleidingskosten. Dit geeft dus een vertekenend beeld tussen begrote en werkelijke
afschrijvingskosten.
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn gestegen met € 115.550,-. Een belangrijke factor voor de stijging van de
huisvestingslasten is het gevolg van de hogere energiekosten in verband met de hogere Covid-19
eisen voor ventilatie, schoonmaakkosten en overige huisvestingslasten. Tegelijkertijd zijn de
activiteiten voor de kostenbeheersing in de loop van 2020 weliswaar uitgevoerd en hebben derhalve
deels effect gekregen in het jaar 2020, maar de volledige effecten zullen in het navolgende boekjaar
gelden. Denk aan de activiteiten om de energielasten te verlagen, de verandering in de sanitaire
voorzieningen die naast een hygiënevoordeel ook tot een financieel voordeel leidden.
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Overige lasten
De belangrijkste veroorzakers van de daling van de kosten in de post overige lasten hebben
plaatsgevonden onder invloed van COVID-19. De posten leermiddelen, excursies/vieringen,
kantinekosten en uitbesteed onderwijs zijn daardoor sterk gedaald. Tegelijkertijd heeft COVID-19 ook
voor extra Communicatiekosten gezorgd; denk hierbij aan de communicatiekosten voor de online
opendagen en andere kosten die gemaakt zijn om de “live-events” op school te vervangen.
Kostenbeheersing geeft verdere verlaging van de post Overige Lasten.
Financiële baten en lasten
De rentekosten zijn in 2020 de verdere oplopende negatieve rentepercentages gestegen. Om de
rentekosten te beperken wordt in overleg met de huisbankier nagedacht over alternatieven waar
onze spaarsaldi op een vergelijkbaar veilige wijze qua risicoprofiel kunnen worden ondergebracht.

Toelichting op de kasstromen
De kasstroom uit operationele activiteiten ligt beduidend hoger dan vorig jaar. Dit wordt voor een
groot gedeelte veroorzaakt door de ontvangen gelden Sterktechniekonderwijs en de aanvullende
bekostiging uit het convenant. Er zijn voldoende liquide middelen beschikbaar, er is dus geen sprake
van een financieringsbehoefte.

Horizontale verantwoording
De Meerwaarde staat midden in de maatschappij. Werkend aan ons tweede en derde doel willen we
een samenlevingsgerichte school zijn richting leerlingen en ook als organisatie breder een actieve rol
vervullen in de samenleving. We zien daarom voor onszelf naast transparante verantwoording ook
een verantwoordelijkheid om als onderwijsorganisatie te participeren in die maatschappij.
Verantwoording
We willen ons transparant verantwoorden naar alle stakeholders. Daarvoor is het jaarverslag ook
beschikbaar via een interactieve website2. Daarnaast zijn we deelnemer van het project Scholen op
de Kaart3. Dit is een landelijk project waarbij de school via de eigen website verantwoording aflegt.
Deze informatie is afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en van de school zelf.
Participatie
In 2020 is een vierde stakeholdersbijeenkomst gehouden onder de titel ‘Samen Broeden’. Als doel
hebben we bepaald om met bedrijven en maatschappelijke organisaties waar we contact mee
hebben stil te staan bij belangrijke ontwikkelingen. Namelijk:
• verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en het werkveld in de regio;
• realiseren van nieuwe kansen voor jongeren door mooie praktijkgerichte opleidingen;
• vormgeven van een toekomstbestendig mbo in Barneveld
Dit jaar stond de bijeenkomst in het teken van Waardengedreven leiderschap. Leiderschap dat gaat
over invloed uitoefenen op jezelf, naasten en een wijdere kring die werk en samenleving genoemd
kan worden.

2
3

Klik hier om de website te bezoeken.
Klik hier om de website te bezoeken.
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Continuïteitsparagraaf
Algemeen
De begroting 2020 tot en met 2023 ondersteunt de ambities zoals vastgelegd in het strategisch
beleidsplan.
Meerjarenbegroting balans

Hierna wordt per onderdeel een toelichting gegeven op enkele bijzondere posten.
Activa
In 2022 is ten doel gesteld de tijdelijke huisvesting te vervangen. Naast de realisatie van nieuwbouw
zullen ook in het bestaande onderwijsgebouw aanpassingen worden gerealiseerd. De investeringen
in machines zijn voor direct gebruik in het onderwijs. Voor hardware/ ICT zijn
vervangingsinvesteringen gepland. In de vlottende activa worden geen grote wijzigen verwacht.
Vanuit de subsidie voor Sterktechniekonderwijs – de impulsgelden - zullen investeringen worden
gedaan; in 2019 bedroegen deze investeringen € 97.000,-, in 2020 bedroegen de investeringen €
271.799,- en voor de komende jaren is een resterend budget aanwezig van € 750.601,-.
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Passiva
Het vermogen neemt de komende jaren af als gevolg van exploitatietekorten. Dit wordt met name
veroorzaakt doordat we extra investeren om de plannen vanuit de strategische visie vorm te geven
en door de opstart van het mbo-onderwijs in Barneveld. Om de plannen vanuit de strategische visie
vorm te geven, is over een periode van vier jaar een bestemmingsreserve gecreëerd met een
totaalbedrag van € 1.359.000. In de voorzieningen en kortlopende schulden zijn geen grote
veranderingen voorzien.
Staat van baten en Lasten begroting

Hierna wordt per onderdeel een toelichting gegeven op enkele bijzondere posten.
Baten
De rijksbijdragen zijn berekend op basis van het leerlingenaantal per 1 oktober en de consequenties
van de verschillende sectorakkoorden. De inkomsten die De Meerwaarde ontvangt voor het
verzorgen van mbo-onderwijs worden afzonderlijk gepresenteerd. Onder de overige baten worden
onder meer de ouderbijdragen, bijdragen voor excursieweken, opbrengst van kantine gerekend.
Daarnaast zijn de verhuuropbrengsten van het Sportcentrum en de overige ruimten apart
opgenomen.
Personeelslasten
De personeelskosten zijn doorgerekend voor de prognoseperiode aan de hand van de strategische
personeelsplanning en het personeelsformatieplan. Er is gerekend met extra formatie om de plannen
vanuit de strategische visie vorm te geven en de organisatie toekomstbestendig te maken. Voor 2021
is een personele formatie begroot van gemiddeld 218,23 fte. Hierbij is verondersteld dat het
ziekteverzuim percentage gelijke hoogte houdt.
Huisvestingslasten
De huurkosten betreffen de huur van de locatie aan de Zonnebloemstraat in Barneveld en Amice op
industrieterrein Harselaar voor het mbo-onderwijs.
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Overige lasten
Bijzonderheden onder de overige lasten zijn:
• De advieskosten dalen door een lagere inzet van advieskosten op de projecten. Er wordt
meer eigen personeel ingezet. Door aanvullende kostenbeheersing wordt verdere duurzame
resultaatsverbetering.
• Verder wordt verwacht dat de dalende trend van leerlingaantallen tot kostendaling leidt op
de post leermiddelen en drukwerk.
• Ook voor ICT wordt ingezet op kostenbeheersing.
Liquiditeit
De komende jaren wordt er geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. De Meerwaarde heeft
voldoende liquiditeiten om dit te doen. Er is geen financieringsbehoefte.

Leerlingen en Personeel
Stand per 31-12

2020 werkelijk

2021 Planning

2022
Planning

2023
Planning

Aantal Leerlingen

1828

1820

1799

1839

Personele bezetting in fte
(totaal)
Bestuur/ Management

223,7

218,23

210,01

215,25

15

15

15

15

Personeel primair proces

177,2

171,73

163,51

168,75

Ondersteunend personeel

31,5

31,5

31,5

31,5

De langetermijnprognose laat zien dat de komende jaren een daling wordt verwacht. Deze daling
kent zijn laagste stand in het jaar 2022. Vervolgens laat de prognose en gestage groei zien. In het jaar
2023 wordt weer hoger leerlingaantal verwacht als per ultimo 2020. Hierna wordt de groei voor
langere termijn doorgezet.
De geplande bezetting is vastgesteld aan de hand van de strategische personeelsplanning en het
personeelsformatieplan.
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9. Verslag Raad van Toezicht
De Meerwaarde is primair verantwoordelijk voor onderwijs van hoge kwaliteit. Bij het aansturen van
onderwijs draait het om sturing geven, controle uitoefenen, verantwoording vragen, geven en
afleggen en het toezicht op dit geheel. Dit samenspel is vastgelegd in de enkele jaren geleden
landelijk vastgestelde Governance Code “Goed Onderwijsbestuur VO”. Deze Code en de overige
wettelijke voorschriften worden door de RvT nageleefd en vormen de basis voor het werk van de
Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
Het College van Bestuur van De Meerwaarde is integraal verantwoordelijk voor het beleid en de
resultaten waarbij het College van Bestuur verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht.
In het kader van het toezicht fungeert de Raad van Toezicht (RvT) voor het College van Bestuur
afwisselend als verantwoordingsorgaan, als goedkeuringsorgaan voor bepaalde bestuursbesluiten,
als adviseur en klankbord, als werkgever en als maatschappelijk venster.
De RvT maakt bij de uitoefening van het integraal toezicht gebruik van een daartoe opgesteld Intern
Toezichtskader (ITK) waarin de volgende perspectieven zijn geëxpliciteerd:
• Identiteit, cultuur en mensen;
• Onderwijskwaliteit;
• Finance;
• Processen, bedrijfsvoering en assets;
• ICT;
• Stakeholders en M&C;
• Algemeen/overig.
Het ITK is gebaseerd op principes van waardengedreven toezicht dat zich met name kenmerkt door:
• Strategisch partnerschap: samenwerking van bestuur en toezicht in strategie en
beleidsbepaling, sparringpartner zijn;
• Voorkantbenadering; het bestuur, binnen de gestelde kaders, ruimte laten in de uitvoering
van strategie en beleid.
In 2020 heeft de RvT met de bestuurder zes keer vergaderd. Voorafgaande aan de vergadering met
de bestuurder heeft de RvT eerst vooroverleg.
De RvT heeft goedkeuring gegeven aan het bestuursverslag en de (jaarlijkse) herijking van het
strategisch meerjarenbeleidsplan.
Tijdens de vergaderingen wordt de RvT door de bestuurder uitvoerig geïnformeerd middels de
bestuursrapportage. De bestuursrapportage is in lijn met het strategisch beleidsplan en biedt de RvT
voldoende houvast om de toezichthoudende taak uit te kunnen voeren. Naast de reguliere
vergaderingen heeft de RvT een eigen vergadering belegd, waarin de speerpunten voor 2021 zijn
vastgelegd.

Samenstelling RvT in 2020
De samenstelling van RvT heeft in 2020 een wijziging ondergaan. Carina Schaafsma, lid van de RvT en
lid remuneratiecommissie met als aandachtsgebied Onderwijs en identiteit is reglementair
afgetreden. In samenwerking met een extern werving- en selectiebureau is per 1 september 2020
benoemd Ingrid Paalman uit Biddinghuizen.
Arie Vorstelman, lid van de RvT en daarin lid van de auditcommissie is tussentijds afgetreden.
Hiervoor loopt momenteel in samenwerking met hetzelfde externe bureau de werving voor een
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nieuw lid. De RvT bestaat uit vijf personen met verschillende deskundigheden en maatschappelijke
achtergronden. Eenmaal per jaar vindt er toetsing plaats of het beroep en/of nevenfuncties van de
leden van de RvT in strijd zijn met de belangen van
De Meerwaarde.
De samenstelling van de RvT is als volgt:
Naam
Functie RvT
Aandachtsgebied
Beroep
Nevenfuncties
Benoeming

: de heer G. (Geurt) Boon MBA
: voorzitter RvT en lid remuneratiecommissie
: personeel & organisatie
: eigenaar Boon Organisatieadvies
: Voorzitter STAK bestuur Roseboom aannemings- en transportbedrijf te Ede
: Scriba kerkenraad Hervormde Gemeente Ederveen
: 1-9-2019, herbenoembaar 1-9-2023

Naam
Functie RvT
Aandachtsgebied
Beroep
Nevenfunctie

: vacature
: lid RvT en voorzitter auditcommissie
: financiën, control en huisvesting
:
:

Naam
Functie RvT
Aandachtsgebied
Beroep
Nevenfuncties

: mevrouw I. (Ingrid) Paalman-Dijkenga
: lid RvT en lid remuneratiecommissie
: onderwijs en identiteit
: Lector
: Raad van Advies IVN, Gemeenteraadslid Dronten, mede-eigenaar HPkozijn,
voorzitter bestuur St. Uitzicht.
: 1-9-2020, herbenoembaar 1-9-2024,

Benoeming
Naam
Functie RvT
Aandachtsgebied
Beroep
Nevenfunctie
Benoeming
Naam
Functie
Aandachtsgebied
Beroep
Nevenfuncties
Benoeming

: de heer G. (Gert) Versteeg
: vice voorzitter RvT en lid auditcommissie
: externe belanghebbenden en externe organisaties, PR, marketing
: directeur/eigenaar van project-, interim management- en
Organisatieadviesbedrijf Idefix Consultancy B.V.
: scriba PKN Barneveld
: voorzitter Raad van Toezicht Ons Bedrijf
: 1-8-2013, herbenoemd 1-9-2017, aftredend 1-9-2021.
: de heer prof. dr. Ir. J.M. (Johan) Versendaal
: lid RvT
: ICT en processen, bedrijfsvoering & assets (exclusief huisvesting)
: lector Hogeschool Utrecht, leerstoel Digital Smart Services 80%
: bijzonder hoogleraar Open Universiteit Nederland, leerstoel E-Business
(20%)
: 1-9-2015 en herbenoemd 1-9-2019 aftredend 1-9-2023

Tegenstrijdige belangen
De nevenfuncties van de leden van de RvT zijn besproken in een RvT-vergadering. De RvT heeft
vastgesteld dat er geen nevenfuncties zijn die een (potentieel) tegenstrijdig belang vormen met
betrekking tot de belangen van De Meerwaarde.
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Personeel
De Meerwaarde heeft een strategisch HRM-beleid geformuleerd dat bouwt op krachtige
professionals, teams en leergebieden. Dit HRM-beleid is in lijn met het strategisch beleidsplan. De
ontwikkelingen binnen het onderwijs vragen om een adequaat HRM-beleid waarbij de medewerkers
ondersteund en gefaciliteerd worden.
De RvT constateert met genoegen dat de medewerkerstevredenheid hoog scoort. Tijdens bezoek aan
de school en in gesprekken met medewerkers en de GMR neemt de RvT een hoge motivatie en
betrokkenheid waar, hetgeen essentieel is voor de verdere ontwikkeling van De Meerwaarde.
Voor de bezoldiging van de bestuurder wordt de CAO Bestuurders VO gehanteerd.
In 2020 heeft de remuneratiecommissie van de RvT een formeel beoordelingsgesprek met de
bestuurder gevoerd. Voorafgaande aan de beoordeling is een planningsgesprek en zijn twee
voortgangsgesprekken gevoerd.
Voor de beoordeling van de bestuurder is het strategisch beleidsplan als uitgangspunt gebruikt
alsmede de vereiste competenties uit het functieprofiel. Onderdeel van de beoordeling was een door
de bestuurder breed uitgezette 360 graden feedback. De RvT is tevreden over de gerealiseerde
doelstellingen en het functioneren van de bestuurder.

Identiteit
De Raad van Toezicht is door de bestuurder op hoofdlijnen geïnformeerd over de uitvoering van het
identiteitsbeleid. Op de studiedagen voor medewerkers van De Meerwaarde krijgt het
identiteitsbeleid en daaraan gerelateerde onderwerpen systematisch aandacht. Daarnaast heeft de
RvT geconstateerd dat in bijeenkomsten met externe stakeholders de identiteit van De Meerwaarde
aandacht en uitleg krijgt. De RvT heeft geconstateerd dat het MT inmiddels gestart is met een
bezinning op het thema identiteit. De raad volgt deze bezinning en zal hieraan haar bijdrage leveren.

Onderwijs
Verschillende thema’s rond onderwijs zijn in de vergaderingen en gesprekken van RvT met de
bestuurder onderwerp van gesprek geweest:
• Ontwikkelingen binnen het LEA;
• Centrale projecten binnen De Meerwaarde, die direct betrekking hebben op het onderwijs,
zoals het project leerplan, leiderschapstraject, verbindend werken;
• Onderwijsprojecten;
• Taakbeleid;
• Sectorplannen:
• Het onderwijs op MBO niveau;
• De tijdelijke huisvesting, en voorbereiding nieuwbouw.
• ISK;
• De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek;
• De resultaten van de eindexamens en de analyse daarvan;
• Passend onderwijs/samenwerkingsverband;
• Sterktechniekonderwijs (STO)
• Samenwerking met bouwbedrijven en zorginstellingen BOB en BGO
• Stakeholdersbeleid en omgevingsonderzoek.
Begin 2020 werden we geconfronteerd met het corona virus (COVID-19). Hieraan moest meer dan
gemiddeld aandacht worden besteed. Diverse maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te
gaan hadden direct invloed om de school en de wijze van lesgeven. Er is adequaat gereageerd vanuit
de school en overgeschakeld op afstandsonderwijs. Hoewel dat natuurlijk eerst wel zorgde voor
aanloopproblemen en gewenning, mogen we constateren dat de school ook tijdens deze crisis in
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control is gebleven. Momenteel zijn er nog steeds extra maatregelen van kracht. De RvT constateer
dat er adequaat wordt geacteerd op de steeds veranderende maatregelen.
De RvT en de bestuurder spraken regelmatig over de uitbreiding van de MBO opleidingen die De
Meerwaarde aanbiedt in samenwerking met MBO Amersfoort. Naast het BTO wordt nu ook BGO en
op termijn Bouw (BOB) aangeboden. Niet alleen de visie en de kaders zijn besproken, maar ook de
borging van de onderwijskwaliteit was onderwerp van gesprek.
De bestuurder en RvT hebben gesproken over de ontwikkeling van de leerroutes en de borging van
deze ontwikkeling voor de langere termijn. De bestuurder heeft de RvT ervan overtuigd dat er
voldoende borging is om ervoor te zorgen dat bij uitval van de bestuurder het directieteam deze
ontwikkeling zal voortzetten. Door de corona maatregelen was er in 2020 geen schoolbezoek.

ICT & Bedrijfsvoering
De portefeuille ICT & Bedrijfsvoering omvat een aantal aspecten. Aan de ene kant is er ICT voor de
bedrijfsvoering (inkoop, personeelszaken, financiën), dan is er ICT voor directe ondersteuning van het
primaire proces van De Meerwaarde: het onderwijs geven. Het gaat daarbij om zaken als een goede
Wifi, goed functionerende Pc’s, leerlingvolgsysteem (SOM2day), en dergelijke. Een derde aspect is de
ICT, die niet direct aan het onderwijs is gerelateerd; het betreft echte basisinfrastructuur, zoals
telefonie. Tot slot is er een categorie ICT in opkomst, waarin het onderwijsproces als het ware met
ICT is verweven, zoals in online learning en blended learning. Op alle aspecten heeft De Meerwaarde
in 2019 projecten uitgevoerd. Als RvT mogen we constateren dat alle projecten en investeringen op
alle aspecten direct of indirect bijdragen aan het onderwijsproces, en dus aan de leerling. Tijdens de
eerste Corona-lockdown heeft de school aan veel leerlingen laptops ter beschikking gesteld; het Wifi
netwerk is tijdens de zomer verbeterd via aanbesteding: dit zijn goede voorbeelden van hoe ICTvoorzieningen direct ten dienste van het onderwijs en de leerling komen.
Met betrekking tot de bedrijfsvoering heeft de school bijvoorbeeld tijdens de eerste lockdown
maatregelen genomen en controles uitgevoerd v.w.b. o.a. ventilatie en sanitaire voorzieningen.

Stakeholderbeleid
Het stakeholderbeleid heeft zich ook het afgelopen jaar positief ontwikkeld. Het beleid is zowel
gericht op de externe- als de interne-stakeholders. Beide groepen maken deel uit van De
Meerwaarde en zijn onderdeel van het proces om de leerlingen het juiste type (passend) onderwijs
te bieden waarmee zij in de praktijk als goed opgeleide werknemer(ster) aan de slag kunnen.
De leden van de Raad van Toezicht hebben ieder de nodige contacten in het gebied waar De
Meerwaarde actief is. Zij zijn zo in staat om “buiten” ook “binnen” te brengen. Om een goede basis
te realiseren voor onze leerlingen is het noodzakelijk goede contacten te onderhouden met “de
markt” (het bedrijfsleven) en daar waar mogelijk het programma zodanig te organiseren dat het
passend is of wordt.
Dit doet De Meerwaarde o.a. door het organiseren van een jaarlijks activiteit “Samen broeden,
gewoon …. een eitje”. Deze bijeenkomsten met het bedrijfsleven uit Barneveld en omgeving wordt
sinds 2017 elk voorjaar georganiseerd.
Behalve dat er een spreker wordt uitgenodigd om een lezing te houden over diverse onderwerpen
met een relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven c.q. management. Zijn er workshops waar de
aanwezigen aan deelnemen om zich in het thema te verdiepen. Tenslotte is er meer dan voldoende
ruimte om te netwerken en kennis te maken met De Meerwaarde.
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Vanuit deze bijeenkomst ontstaan diverse vormen van samenwerking tussen De Meerwaarde en de
organisaties in alle sectoren;
• Techniek
• Zorg en welzijn
• Economie (ondernemen)
• Groen
Sinds de start van deze activiteit nemen elk jaar 100 tot 120 organisaties en bedrijven uit de regio
Barneveld deel aan de bijeenkomst ‘Samen broeden’ waarmee de stevige positie van De
Meerwaarde in de regio tot uiting komt. Niet onvermeld mag blijven is dat De Meerwaarde met een
10-tal Barneveldse bedrijven of organisaties een Educatief Partnerschap onderhoudt.
De RvT heeft in 2020 twee keer met de GMR vergaderd. De gesprekken en afstemming met de GMR
ervaart de RvT als nuttig en noodzakelijk als onderdeel van de toezichthoudende taak.

Financiën en controlling
Evenals vorig jaar is er ook in 2020 diverse malen gesproken binnen de RvT en met de bestuurder en
de directeur bedrijfsvoering over de financiën. De bestuurder heeft in het voorjaar een financiële
prognose van het afgelopen boekjaar verstrekt. Tevens is er een exploitatieoverzicht over het eerste
kwartaal en over het eerste half jaar opgesteld. Die zijn besproken in de auditcommissie en in de RvT.
In de maand juni is de kaderbrief, die als input geldt voor jaarplan en begroting van het nieuwe jaar,
in de auditcommissie en in de RvT besproken.
In het najaar is, als onderdeel van de PDCA cyclus, het jaarplan en de begroting opgesteld. Tevens is
daarbij een meerjarenbegroting gepresenteerd.
Ook in 2020 zijn die begrotingen in december door de bestuurder en de directeur bedrijfsvoering
met de auditcommissie besproken. De begroting 2021 is in de RvT goedgekeurd. In het verslagjaar is
tevens gesproken over uitbreiding van de huisvesting, deels ter vervanging van de portocabins die op
het terrein staan.
De jaarrekening 2019 en het accountantsverslag zijn in de auditcommissie en in de RvT besproken,
waarbij de RvT de jaarrekening heeft goedgekeurd, hierbij was de extern accountant van de
organisatie aanwezig.
Een wezenlijke taak van de RvT is het toezicht op de doelmatige besteding van de middelen. Met
betrekking tot het verslagjaar 2020 en de meerjarenbegroting is de RvT van mening dat de middelen
doelmatig en rechtmatig worden ingezet. Daarnaast heeft de RvT Van Ree Accountants verzocht tot
een controle van de jaarrekening waarin de aspecten van rechtmatige besteding onderdeel zijn van
deze jaarrekening controle.
In het verslagjaar is door de auditcommissie het reglement van de auditcommissie opnieuw
beoordeeld. In de auditcommissie zijn tevens actuele onderwerpen besproken zoals
“techniekgelden”, uitbreiding huisvesting, ontwikkelingen in het MBO onderwijs,
leerlingenprognoses, vermogenspositie, ziekteverzuim etc.

Kwaliteit en deskundigheid
De zelfevaluatie van de RvT met betrekking tot haar eigen functioneren vindt jaarlijks plaats. De RvT
hecht veel waarde aan een kritische zelfevaluatie. In 2020 hebben we als Raad aan de hand van ons
intern toezichtkader gesproken over de meest actuele thema’s. Die thema’s waren: 1. De
nieuwbouwplannen, 2. De MBO ontwikkelingen en relaties, 3. De trend dat onderwijs met zorg steeds
meer vervlochten raakt. Deze drie thema’s zijn aan de hand van het intern toezichtkader besproken
en we concluderen dat ons intern toezichtkader voldoende houvast biedt om deze thema’s met de
bestuurder te bespreken.
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Daarnaast heeft de herziening van het identiteitsbeleid de aandacht.
De RvT houdt haar kwaliteit en deskundigheid op peil door middel van scholing, deelname aan
informatieve bijeenkomsten en vakliteratuur van de Vereniging van Toezichthouders in
Onderwijsinstellingen (VTOI). In 2020 is er vanwege de corona maatregelen maar beperkt scholing
gevolgd door de RvT leden.

Honorering van de Raad van Toezicht
De honorering van de toezichthouders wordt vastgesteld door de RvT zelf. Voor het bepalen van de
hoogte van de honorering volgt de RvT de richtlijnen van de VTOI. In de wet WNT-2 zijn de
honoreringsmaxima voor toezichthouders gekoppeld aan de bezoldiging van de bestuurder. De
maximale vergoeding voor leden van de RvT bedraagt 10% van de voor de eigen bestuurder geldende
bezoldiging en voor de voorzitter is dit 15% van deze bezoldiging, exclusief BTW. De RvT van De
Meerwaarde heeft de tijdsbesteding geïnventariseerd en geëvalueerd. Op basis van deze
inventarisatie is vastgesteld dat de leden van de RvT minimaal 120 uur en de voorzitter 180 uur op
jaarbasis besteden om hun toezichthoudende taken professioneel uit te voeren. Op basis van dit
aantal uren is de honorering vastgesteld op grond van de richtlijnen van de VTOI:
• Lid RvT:
€ 7.500,- per jaar exclusief BTW
• Voorzitter RvT: € 11.250,- per jaar exclusief BTW
De bedragen blijven onder de maximale vergoeding conform de Wet WNT-2.

Tot slot
De RvT spreekt haar waardering uit voor de inzet en betrokkenheid waarmee het College van Bestuur,
de directie, stafdiensten en docenten van De Meerwaarde uitvoering geven aan hun taken en op deze
wijze De Meerwaarde een organisatie laten zijn van maatschappelijke waarde.

Namens de Raad van Toezicht
Geurt Boon
Voorzitter
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10. Kengetallen
2020

2019

2018

2017

22.199.760
23.873.632
-1.673.872
12.857.419
20.162.699
78,4
2,42
57,92
64,5
8,2
96,71
77,89
22,11
11.980
12.884
10.035
2.849

22.503.400
23.494.063
-990.663
14.531.291
20.281.451
83,1
3,08
64,57
63,1
8,3
95,42
74,54
25,46
11.511
12.017
8.958
3.059

22.177.356
23.459.229
-1.281.873
15.521.954
20.964.300
86,8
3,40
70,00
65,6
8,7
94,70
74,43
25,57
10.893
11.522
8.576
2.946

22.782.881
23.145.252
-362.371
16.803.827
21.437.436
89,2
4,47
73,76
63,85
8,8
95,23
74,71
25,29
10.494
10.661
7.965
2.696

1.853

1.955

2.036

2.171

15,0
156,8
20,4
31,5
223,7

15,2
158,0
17,7
33,5
224,4

18,0
160,1
17,1
31,1
226,3

18,6
162,3
15,8
31,4
228,1

Financieel
Totale baten
Totale lasten
Exploitatieresultaat
Eigen vermogen
Totaal vermogen
Solvabiliteitsratio
Liquiditeit
Weerstandsvermogen
Kapitalisatiefactor
Huisvestingsratio
Rijksbijdrage / totale baten
Personele lasten / totale lasten
Materiële lasten / totale lasten
Totale baten / aantal leerlingen
Totale lasten / aantal leerlingen
Personele lasten / aantal leerlingen
Materiële lasten / aantal leerlingen

Aantal leerlingen per 1 oktober vorig
jaar
Personeel in dienst
Directie (inclusief teamleiders)
Onderwijzend personeel
Direct ondersteunend personeel
Indirect ondersteunend personeel
Totaal FTE
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Jaarrekening 2020

JAARVERSLAG 2020 – versie: 1.0 – 13-4-2021

80 / 107

Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)

Activa
2020
€

2019
€

Vaste activa
1.2

Materiële vaste activa

9.647.841

9.722.822

9.647.841

9.722.822

985.046
9.529.812

539.252
10.039.863

10.514.858

10.579.115

20.162.699

20.301.937

Vlottende activa
1.5
1.7

Vorderingen
Liquide middelen
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Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)

Passiva
2020
€
2.1

Eigen Vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve publiek
Bestemmingsreserve privaat

2.2

6.206.704
4.374.383
2.276.332

7.893.381
4.086.984
2.550.926

12.857.419

14.531.291

600.686
2.356.135

447.209
1.878.092

2.956.821

2.325.301

387.542
800.169
239.721
2.029.292
891.735

275.407
752.549
233.059
1.309.219
875.111

4.348.459

3.445.345

20.162.699

20.301.937

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen
Onderhoudsvoorzieningen

2.4

2019
€

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
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Staat van baten en lasten over 2020
2020
€

Begroting 2020
€

2019
€

Baten

3.1
3.2

Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies

3.4

Baten werk in opdracht van derden

3.5

Overige baten

Totaal baten

21.470.130
29.125
446.646
253.840

22.199.741

21.126071
15.000
492.000
481.000

22.114.071

21.471.737
17.700
436.442
555.734

22.481.613

Lasten
4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

4.4

Overige lasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten
5

Financiële baten en lasten

Resultaat
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18.593.986
969.173
1.720.188
2.573.907

23.857.254

-1.657.513

-16.359

-1.673.872

17.945.670
805.000
1.579.850
2.990.800

23.321.320

-1.207.249

-5.000

-1.212.249

17.513.427
1.052.919
1.604.638
3.318.685

23.489.669

-1.008.056

17.393

-990.663
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Kasstroomoverzicht over 2020
2020
€
x 1.000

2019
€
x 1.000

-1.673

-1.008

969
632

1.045
-356

-72

-319

-446
904

-265
684

458

419

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

386

100

Ontvangen interest (5.1)
Betaalde interest en waardevermindering Fin. Vaste Activa (5.5)

-16

22
-4

Saldo financiële baten en lasten

-16

18

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Gecorrigeerd voor:
Afschrijvingen (4.2)
Mutatie voorzieningen (2.2)

Veranderingen in vlottende middelen
Vorderingen (1.5)
Schulden (2.4)

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

370

118

-894
14
-

-764
7
-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Overige desinvesteringen in financiële vaste activa
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-880

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
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Toelichting behorende tot de jaarrekening
Algemeen
Juridische vorm en voornaamste activiteiten
De organisatie is een stichting; de voornaamste activiteiten van Stichting voor Protestants Christelijk
Voortgezet Onderwijs De Meerwaarde bestaan uit de oprichting en instandhouding van scholen voor
Protestants Christelijk Voortgezet Beroepsonderwijs te Barneveld en omstreken, het via deze scholen
geven en doen geven van onderwijs gebaseerd op de grondslag en het doorgeven van het
verlossende werk van de Here Jezus in deze wereld. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 08142370. Op grond van de Wet op de
Vennootschapsbelasting 1969 (Wet VPB) zijn de activiteiten van de instelling vrijgesteld van
vennootschapsbelasting.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is
bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het
bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn en met inachtneming van de daarin
aangeduide uitzonderingen.
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk
is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van
het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de organisatie.
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor
de herziening gevolgen heeft. De post voorzieningen is het meest onderhevig aan schattingen.
Baten worden opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting,
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden
verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een
vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en
alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn
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overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder
worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet
meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische
voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige
vorderingen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen
posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen:
verstrekte leningen en overige vorderingen, en overige financiële verplichtingen. Financiële
instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten).
De stichting maakt geen gebruik van derivaten. Na de eerste opname worden financiële
instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere
waardeverminderingsverliezen.
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.
Materiële vaste activa
De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste
bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd
tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.
Investeringssubsidies worden zichtbaar in mindering gebracht op de materiële vaste activa.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire
methode op basis van de economische levensduur. Op terreinen, materiële vaste bedrijfsactiva in
uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
Ter zake van verwachte kosten van periodiek groot onderhoud aan gebouwen, installaties e.d. wordt
een voorziening gevormd. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Buiten gebruik
gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Gebouwen:
2,5 % - 30 %
• Inventaris en apparatuur:
6,7 % - 25 %
• Andere vaste bedrijfsmiddelen: 10 % - 20 %
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waarde wanneer
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een
actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn,
wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde
van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren (de realiseerbare
waarde).
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Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de
toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil
tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder
waardeverminderingsverlies van een kasstroomgenererende eenheid, wordt het verlies allereerst
toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel
restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun
boekwaarden.
Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren
verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie
aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroomgenererende
eenheid) geschat.
Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats
als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare
waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval
wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de
geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na
afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of
kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.
Vorderingen en effecten
De grondslagen voor de waardering van vorderingen en effecten zijn beschreven onder het hoofd
Financiële instrumenten.
Liquide middelen
De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de
bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije
beschikking staan van het Bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de
organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als
bestemmingsreserve. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan
wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.
Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private middelen.
Voorzieningen
Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen en de overige voorzieningen
gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale
waarde. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten.
Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen.
Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW
wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
a. de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk);
b. het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen
noodzakelijk is; en
c. er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting.
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Uitzondering op voorgaande voorwaarden betreft de voorziening voor groot onderhoud. De
toevoegingen aan deze voorziening zijn bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot
onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt,
gebaseerd op een meerjaren-onderhoudsplan.
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De
voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De
berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Bij een ambtsjubileum van 25
en 40 jaar is een disconteringsrente van respectievelijk 2,1% en 2,4% aangehouden. De percentages
zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. De voorziening Levensfase Bewust
Personeelsbeleid (LBP) betreft een voorziening voor de verwachte toekomstige opname van LBP
verlof door de werknemers.
De voorziening is bepaald op basis van de nominale waarde van de in de toekomst op te nemen LBP
verlof. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen gebaseerd op de CAO VO en de
salarisschaal van de werknemers.
Verplichtingen aangaande LPB welke korter zijn dan 1 jaar en leiden tot een uitstroom van middelen,
dan wel zijn opgenomen in de jaarformatietaak van het opvolgend boekjaar, zijn opgenomen onder
de kortlopende schulden. De voorzieningen hebben een langlopend karakter.
Kortlopende schulden
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.
Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en
nog te betalen bedragen terzake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van
bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op
deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van
de besteding.
Personeelsbeloningen/pensioenen
Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die gekwalificeerd kan
worden als een toegezegde pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een
bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt – overeenkomstig de in de Richtlijnen voor
Jaarverslaggeving (RJ) aangereikte vereenvoudiging – in de jaarrekening verwerkt als toegezegde
bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden
verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het
fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan
het pensioenfonds. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen
voorziening. Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in
de toekomstige jaren is niet beschikbaar.
Operationele leases
Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de
staat van baten en lasten gebracht.
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Opbrengstverantwoording
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies
Rijksbijdragen uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning
betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Overige
overheidsbijdragen en -subsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen
baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en De Meerwaarde zal
voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door De
Meerwaarde gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de staat van baten en lasten
opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.
Baten Werk in opdracht van derden
Opbrengsten van werk in opdracht van derden (waaronder contractonderwijs) worden in de staat
van baten en
lasten als baten opgenomen voor een bedrag gelijk aan de kosten als vast staat dat deze kosten
declarabel zijn.
Overige baten en overige opbrengsten
Overige baten en overige opbrengsten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking
hebben.
Financiële baten
Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de staat van baten en lasten verwerkt. Hierbij wordt
rekening gehouden met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien het bedrag
bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk.
Kostenverantwoording
Lasten
De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.
Personeel
De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de
periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting
op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen,
wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van
terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de stichting.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld
doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord
in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande
verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen)
aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in
staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een
voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen
die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen.
De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (cao en individuele
arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste
respectievelijk ten gunste van het resultaat gebracht.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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1.2 Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:
1.2.1
Gebouwen en
terreinen

1.2.2
Inventaris en
apparatuur

Totaal

EUR

EUR

EUR

Stand per 1 januari 2020:
Aanschafprijs

8.716.161

8.121.007

16.837.168

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

2.633.015

4.481.331

7.114.346

Boekwaarde

6.083.146

3.639.676

9.722.822

Mutaties in het boekjaar:
Investeringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen aanschafwaarde
Desinvesteringen afschrijvingen
Saldo

Stand per 31 december 2020:
Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Boekwaarde

42.973

851.219

894.192

-229.232

-726.464

-955.696

-

-427.498

-427.498

-

414.021

414.021

-186.259

111.278

-74.981
8

8.759.134

8.544.728

17.303.862

2.862.247

4.793.774

7.656.021

5.896.887

3.750.954

9.647.841

Totaal heeft de stichting per balansdatum drie percelen grond in eigendom van in totaal circa
27.647m2 waarop geen economisch claimrecht rust.
De WOZ waarde van het sportgebouw bedroeg, conform beschikking in het verslagjaar € 3.920.000.
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1.5 Vorderingen
2020
€
1.5.1

Debiteuren

1.5.5
1.5.6
1.5.7

30.137

32.787

Leerlingen
Overige overheden
Overige vorderingen:

1.019
-

6.967
-

Vooruitbetaalde kosten

65.005
-

74.645
3.512

96.161
888.885

117.911
421.341

985.046

539.252

omzetbelasting

1.5.8

2019
€

Overlopende activa

Debiteuren / Overige vorderingen / Overlopende activa
Onder de post debiteuren, overige vorderingen en overlopende activa is een bedrag van € 6.080 begrepen met

een resterende looptijd langer dan 1 jaar. Deze vordering betreft een huurkoop iPads voor leerlingen
van de opleiding Groen. Deze vordering loopt tot 31 mei 2022 (laatste termijnbedrag). Onder de
overlopende activa is een vordering opgenomen voor de gemeente Barneveld i.v.m. nieuwbouw (€
434.070).
Onder de post debiteuren is een bedrag opgenomen wegens oninbaarheid ter grootte van € 672
(2019: € 1.053).

1.7 Liquide middelen

1.7.1

Kasmiddelen

1.7.2

Tegoeden op bank- en girorekeningen

2020

2019

€

€
1.500

770

9.528.312

10.039.093

9.529.812

10.039.863

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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2.1 Eigen vermogen
Stand per
1 januari
2020
€

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Resultaat

€

Overige
mutaties

Stand per
31 december
2020
€

€

Algemene reserve (publiek)
Algemene reserve

7.893.381

-763.677

-923.000

6.206.704

Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve Nieuwbouw
Bestemmingsreserve Strategische visie

4.063.296
23.688

-193.601
-442.000

923.000

3.869.695
504.688

Bestemmingsreserve (privaat)
Bestemmingsreserve

2.550.926

-274.594

14.531.291

-1.673.872

2.276.332
-

12.857.419

In 2010 is door het bestuur besloten tot het vormen van een bestemmingsreserve nieuwbouw. Deze
reserve is gevormd om aan te geven welk deel van het eigen vermogen ingezet is voor de
nieuwbouw. In 2016 is besloten om een bestemmingsreserve te vormen van € 1.000.000 om de
plannen vanuit de strategische visie vorm te geven. In 2020 is een bestemmingsreserve gevormd
voor huisvesting, onderwijsprojecten en een reserve groeiscenario. De bestemmingsreserve privaat
is gevormd om aan te geven welk deel van het eigen vermogen is opgebouwd uit private resultaten.
De algemene reserve betreft het vermogen dat is opgebouwd uit publieke middelen.

2.2 Voorzieningen
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2.4 Kortlopende schulden
2020
€

2019
€

€

€

2.4.3

Crediteuren

387.542

275.407

2.4.7

Belastingen en premies sociale verzekeringen

800.169

752.549

2.4.8

Schulden terzake van pensioenen

239.721

233.059

2.4.9

Overige kortlopende schulden
Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt
Omzetbelasting
Nog te betalen salarissen
Vooruitontvangen overige bedragen

1.903.867
14.674
17.250
93.501

1.093.681
23.424
192.114
2.029.292

2.4.10

1.309.219

Overlopende passiva
Vakantiegeld en –dagen
Reservering bindingstoelage
Personeelsvereniging/Ver. De Meerwaardigen
Accountants- en administratiekosten
Nog te betalen bedragen

655395
55.064
49.363
15.065
116.848

626.889
54.907
27.621
14.339
151.355
891.735

875.111

4.348.459

3.445.345

Onder de overlopende passiva is geen bedrag begrepen met een resterende looptijd langer dan 1
jaar.

Risicoparagraaf
Algemeen
De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële
instrumenten die haar blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële
instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De stichting handelt niet in financiële derivaten.
Kredietrisico
Het maximale bedrag aan kredietrisico bedraagt € 31.156 (2019: € 39.753).
Renterisico en kasstroomrisico
De stichting heeft ultimo boekjaar geen leningen afgesloten.
Liquiditeitsrisico
De stichting bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het
bestuur ziet erop toe dat voor de stichting steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de
verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare
faciliteiten beschikbaar blijft.
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Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder
vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Vordering op het ministerie van OCW
Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 5 van de (Gewijzigde)
Regeling “Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs”
(kenmerk: WJZ-2005/54063802 en kenmerk VO/F-2006/1769) toegestaan een vordering op te
nemen op de Ministerie van OCW. Hiervan is geen gebruik gemaakt. De vordering op het Ministerie
van OCW is ter hoogte van de op dat moment bestaande schuld aan het personeel in verband met:
• de tot en met december opgebouwde bruto vakantieaanspraken;
• de over de maand december door het bevoegd gezag verschuldigde afdracht
pensioenpremies en loonheffing verbonden salarisbetalingen op grond van de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving;
• met een voorgeschreven maximum van 7,5% van de personele bekostiging voor het
voorafgaande kalenderjaar.
• De omvang van deze vordering zou per balansdatum € 1.244.719 bedragen.
Meerjarige financiële verplichtingen
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van huur en operationele
leasing. De verplichtingen die hieruit voortvloeien bedragen voor 2020 ruim € 71.000 (2019: €
71.000).
Er zijn geen verplichtingen met een resterende looptijd langer dan 5 jaar.
Claims
Er is geen sprake van claims of geschillen.
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Model G
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving

Jaar

Kenmerk

Sterk Techniekonderwijs
Sterk Techniekonderwijs
Onderwijsachterstanden

2018
2019
2020

Lerarenbeurs
Lerarenbeurs

2020
2019

923428-1
936898-1
IOP241585
Divers
Divers

Bedrag van
toewijzing

Ontvangen
t/m
verslagjaar

€

€

Prestatie
geheel
uitgevoer
d en
afgerond

Prestatie nog
niet geheel
uitgevoerd en
afgerond

484.891
904.489
103.500

484.891
904.489
103.500









14.401
29.831

14.401
29.831







1.537.112

1.537.112
-

G2B Verantwoording van subsidies doorlopend in een volgend verslagjaar
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3.1 Rijksbijdragen

2020
€
3.1.1

Rijksbijdrage OCW

Begroting 2020
€

2019
€

19.090.144

18.735.000

19.554.084

906.350

976.961

433.886

Niet-geoormerkte OCW-subsidies

1.242.336

1.185.000

1.249.167

3.1.2

Overige subsidies OCW

2.148.686

2.161.961

1.683.053

3.1.4

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV

231.300

229.110

234.600

21.470.130

21.126.071

21.471.737

Geoormerkte OCW subsidies

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies

3.2.2

2020

Begroting 2020

2019

€

€

€

Overige overheidsbijdragen

29.125

15.000

17.700

29.125

15.000

17.700

De overige overheidsbijdragen hebben betrekking op de rugzakgelden die ontvangen worden voor
cluster 1 en cluster 2.

3.4 Baten in opdracht van derden

3.4.1

Contractonderwijs
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2020

Begroting 2020

2019

€

€

€

446.646

492.000

436.442

446.646

492.000

436.442
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3.5 Overige baten
2020

Begroting 2020

2019

€

€

€

3.5.1

Verhuur

49.517

3.5.2
3.5.5
3.5.6

Detachering personeel
Ouderbijdragen
Overige

36.518
78.232
89.573

105.507

100.000
48.000
74.000

253.840

259.000

50.087
82.307
317.833

481.000

555.734

4.1 Personeelslasten
2020
€
Brutolonen en salarissen

4.1.1

4.1.2
4.1.3

Begroting 2020
€

€

2019

€

€

13.459.550

12.856.000

12.591.264

Sociale lasten

1.754.578

1.620.000

1.622.736

Pensioenpremies

2.067.106

2.000.000

1.999.657

Lonen en salarissen

17.281.234

16.476.000

16.213.657

Dotatie pers. voorzieningen

80.706

-

4.358

Personeel niet in loondienst

383.248

418.800

421.613

Overige

969.977

1.050.870

1.025.399

Overige personele lasten
Af: uitkeringen

€

1.433.931

1.469.670

1.451.370

-121.179

-

-151.600

18.593.986

17.945.670

17.513.427

Onder de overige personele lasten is een bedrag van € 307.486 verwerkt voor cursuskosten (2019: €
340.778). Het begrootte bedrag voor cursuskosten bedroeg voor 2020 € 411.700.
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Personeelsbestand
Gedurende het boekjaar 2020 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de organisatie, omgerekend naar volledige mensjaren 223,7 (2019: 224,4). De onderverdeling naar functie wordt hierna
weergegeven. Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland.

Verdeling

2020
FTE
%

FTE

Management
OP
DOP
IOP
Totaal

15,0
156,8
20,4
31,5
223,7

15,2
158,0
17,7
33,5
224,4

6,7
70,1
9,1
14,1
100,0

2019
%

2018
%

FTE

6,8
70,4
7,9
14,9
100,0

18,0
160,1
17,1
31,1
226,3

7,9
70,7
7,6
13,8
100,0

4.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa
2020

Begroting
2020

2019

€

€

€

Inventaris en apparatuur

229.233
726.464

Boekresultaat activa

955.696
13.477

Materiële vaste activa

969.173

Gebouwen

4.2.2

235.000
570.000
805.000

337.555
708.206

-

1.045.761
7.158

805.000

1.052.919

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7

Huur
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Overige
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2020

Begroting
2020

2019

€

€

€

74.020
847.219
174.952
487.689
29.024
107.284

102.250
791.000
150.000
470.000
28.600
38.000

91.039
854.961
154.124
431.443
24.986
48.085

1.720.188

1.579.850

1.604.638
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4.4 Overige lasten
2020

Begroting 2020

2019

€

€

€

4.4.1
4.4.1

Kantoorbenodigdheden

5.971

4.4.1

Advieskosten

178.361

4.4.1

Reprokosten

64.716

4.4.1

Portokosten

7.633

4.4.1

Contributies en abonnementen

36.837

4.4.1

Drukwerk

36.510

4.4.1

PR en Marketing

4.4.1

Verzekeringen

13.257

4.4.1

Telefoonkosten

47.834

30.000

39.535

4.4.1

Kosten beheer en bestuur

44.365

48.000

66.849

4.4.1
4.4.2

Kosten Raad van Toezicht

66.857

90.000

4.4.2

Inventaris en apparatuur

6.779

4.4.2

Autokosten

5.388

4.4.2

Automatiseringskosten

607.272

4.4.4

Excursies, Vieringen, Projecten, Sportdagen

147.629

4.4.4

Kantinekosten

45.631

82.000

93.670

4.4.4

Uitbesteed onderwijs

18.191

99.000

96.542

2.573.907

2.990.800

3.318.685

Accountantskosten

Leermiddelen

123.029

1.075.303

4.619

10.500

42.344

33.435

35.000
194.000

333.779
98.624

80.000

9.863

11.300

41.090

52.000

34.056

40.000

77.989

110.000

14.858

15.000

1.195.000

74.824
1.273.287
13.823

12.500

6.396

6.500
524.000
356.000

665.142
340.304

5. Financiële baten en lasten
2020
€

5.1
5.5

Rentebaten
Rentelasten
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Begroting 2020

2019

€

€

19
-16.378

0
-5.000

21.787
-4.394

-16.359

-5.000

17.393
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Honoraria van de accountant
De volgende honoraria van de accountant zijn ten laste gebracht van de organisatie, een en ander
zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.

Specificatie honorarium
Onderzoek jaarrekening
Meerwerk jaarrekening 2019 (onderzoek jaarrekening)
Sterk Techniekonderwijs (andere niet-controledienst)
Fiscale adviezen
Andere controleopdrachten
Andere niet-controledienst

Van Ree Accountants Van Ree Accountants
B.V.
B.V.
2020
2019
€
€
24.140
23.414
7.562
6.894
569
8.135
3.179
1.886

Accountantslasten

42.344

33.435

Verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de stichting,
haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen
transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag.
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€ 332.185

Nee

Consolidatie

€ 1.313.733

Deelname

4

Art 2:403 BW

Code
activiteiten

Statutaire zetel
Veenendaal

Resultaat jaar
2019

Stichting

Eigen Vermogen
31-12-2019

Samenwerkingsverband Passend
V.O. Barneveld –
Veenendaal

Juridische vorm
2018

Naam

Model E: Verbonden partijen

0%

Nee
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WNT-verantwoording 2020
Per 1 januari 2016 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op De
Meerwaarde van toepassing zijnde regelgeving voor het onderwijs.
Bepaling klassenindeling
De klassenindeling wordt bepaald op basis van de volgende criteria die van toepassing zijn voor
De Meerwaarde:
Criterium
Uitkomst De Meerwaarde
Aantal punten
Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal leerlingen
Gewogen aantal onderwijssoorten

Tussen de € 5 en € 25 miljoen
Tussen de 1.500 en 2.500
2: VMBO en PrO

Totaal

4 punten
2 punten
2 punten

8 punten

Op basis van deze klassenindeling is het bezoldigingsmaximum in 2020 voor De Meerwaarde €
143.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang
van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.
Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter
15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur
van het dienstverband.
Bezoldiging topfunctionarissen
Bedragen x € 1
Functie
Duur dienstverband in 2020
Omvang dienstverband (in FTE)
Gewezen topfunctionaris
(Fictieve) dienstbetrekking?

B. Brand
Voorzitter CvB
1-1 t/m 31/12
1,0
Nee
Ja

Individueel bezoldigingsmaximum 2020

143.000

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

121.156
157
20.400

Totaal bezoldiging 2020

141.713

Gegevens 2019
Functie
Duur dienstverband in 2019
Omvang dienstverband 2019 (in FTE)

Voorzitter CvB
1-1 t/m 31/12
1,0

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

118.032
373
19.449

Totaal bezoldiging 2019

137.854

Individueel bezoldigingsmaximum 2019

138.000
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Toezichthoudende topfunctionarissen
Bedragen x € 1

G. Boon

I. Paalman

C.T. Schaafsma

Functie
Duur dienstverband in 2020
Gewezen topfunctionaris
(Fictieve) dienstbetrekking?
Individueel bezoldigingsmaximum

Voorzitter
1-1 t/m 31-12
Nee
Nee
21.450

Lid
1-9 t/m 31/12
Nee
Nee
4.767

Lid
1-1 t/m 31-8
Nee
Nee
9.533

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

11.250
-

2.500
-

5.000
231
-

Totaal bezoldiging

11.250

2.500

5.231

1-1 t/m 31-12

-

1-1 t/m 31-12

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

3.750
-

-

7.500
-

Totaal bezoldiging 2019

3.750

-

7.500

Individueel bezoldigingsmaximum 2019

6.900

-

13.800

J.M. Versendaal

G. Versteeg

A. Vorstelman

Functie
Duur dienstverband in 2020
Gewezen topfunctionaris
(Fictieve) dienstbetrekking?
Individueel bezoldigingsmaximum

Lid
1-1 t/m 31-12
Nee
Nee
14.300

Lid
1-1 t/m 31-12
Nee
Nee
14.300

Lid
1-1 t/m 30-9
Nee
Nee
10.725

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

7.500
-

7.500
-

5.625
-

Totaal bezoldiging

7.500

7.500

5.625

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

7.500
-

7.500
-

7.500
26

Totaal bezoldiging 2019

7.500

7.500

7.526

13.800

13.800

13.800

Gegevens 2019
Duur dienstverband in 2019

Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)
Bedragen x € 1

Gegevens 2019
Duur dienstverband in 2019

Individueel bezoldigingsmaximum 2019
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Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de raad van toezicht van Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs De
Meerwaarde
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet
Onderwijs De Meerwaarde te Barneveld gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet
Onderwijs De Meerwaarde op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 ín
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over
2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in
vereenstemming met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals
opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW
2020.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs De Meerwaarde
zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Naleving antícumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding
door een Ieidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader
vereiste toelichting juist en volledig is.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatíe,
die bestaat uit:
• bestuursverslag;
• Overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijsen paragraaf
'2.2.2 Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggevíng
onderwijs, paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens ín overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in
paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.
C. Beschrijving van verantwoordelíjkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezícht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk
voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten
alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 23.1 'Referentiekader' van het
Onderwijscontroleprotocol OCW 2020. In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is
om haar activiteiten ín continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het
bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen
of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

JAARVERSLAG 2020 – versie: 1.0 – 13-4-2021

104 / 107

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelíjkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlíjk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uítgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
• het identifíceren en ínschatten van de risico's
- dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
- van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties,
die van materieel belang zijn,
• het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersíng van de onderwijsinstelling;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruíkte grondslagen voor financiële
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatígheidscriteria en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandígheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat
er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandígheden kunnen er echter toe
leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
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balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen.
Wij communíceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Barneveld, 13 april 2021
Van Ree Accountants
w.g.
J. (Jaap) Goossen RA MS
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Resultaatbestemming
Het resultaat van het verslagjaar ad -/- € 1.673.872 wordt als volgt bestemd:
•
•
•
•

€ 274.594 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve privaat,
€ 442.000 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve strategische visie,
€ 193.601 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve nieuwbouw,
€ 763.677 wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Samenwerkingsverbanden
De Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs De Meerwaarde heeft
samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen in de regio. In overeenstemming met
het Besluit samenwerking VO-BVE wordt hierover gerapporteerd. Per peildatum volgen de volgende
aantallen leerlingen per BRIN-nummer elders onderwijs:
BRIN

Schoolnaam

01MU

De Meerwaarde

2020
Aantal
leerlingen
1
1

2019
Aantal
leerlingen

Volgt onderwijs bij:

-

ROC

-

Daarnaast is er het samenwerkingsverband VO/VSO regio Barneveld-Veenendaal, waarin De
Meerwaarde participeert.

Barneveld, 13 april 2021
Vastgesteld,

Goedgekeurd,

B. Brand
Voorzitter College van Bestuur

G. Boon
Voorzitter Raad van Toezicht
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Rietberglaan 6 l Postbus 223, 3770 AE Barneveld
Telefoon 0342 404 777
demeerwaarde.nl l info@demeerwaarde.nl
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