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1. VOORWOORD 

 
Voor u ligt het jaarverslag van de Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten (PCSV). In dit 
jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020 en kijken we vooruit naar 
een aantal belangrijke ontwikkelingen in 2021 en daarna. Dit jaarverslag volgt de Richtlijnen voor het 
Jaarverslag en behandelt de door het ministerie van Onderwijs voor het verslagjaar 2020 aangewezen 
vijf maatschappelijke thema’s te weten: strategisch personeelsbeleid, onderwijsachterstanden, 
passend onderwijs, werkdruk, allocatie middelen binnen het schoolbestuur en impact van Corona.  
 
Tevens is bij dit jaarverslag de jaarrekening 2020 toegevoegd. Het jaarverslag is opgesteld door de 
algemeen directeur. Van Ree Accountants heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een 
goedkeurende controleverklaring. 
 
2020 stond in het teken van Covid-19. De scholen werden geconfronteerd met een lockdown en 
afstandsonderwijs. Er is veel aanpassingsvermogen van het personeel gevraagd dit jaar, maar we zijn 
trots op de teams hoe het onderwijs aan onze leerlingen doorgang heeft kunnen vinden. Natuurlijk 
ook een compliment aan de ouders van onze leerlingen, die met veel enthousiasme en inzet het 
thuisonderwijs ter hand hebben genomen.  
 
Daarnaast zijn we heel blij dat we in die roerige tijd  twee nieuwe directeuren hebben weten te werven: 
Dorien Overvliet op de DS Fortgensschool (1 mei) en Arnaud Ouwehand op de Gevers Deynootschool 
(1 april). Hiermee is het MT van de PCSV weer op volle sterkte. 
 
Ook zijn we in 2020 zijn we gestart met een verdere concretisering van het koersplan. Er zijn 
bijvoorbeeld drie professionele leergemeenschappen gestart (op het gebied van hoogbegaafdheid, 21-
eeuwse vaardigheden en anderstaligen) om samenwerking tussen de scholen en kennisdeling te 
stimuleren. 
 
Ten slotte is begonnen met de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem om de 
voortgang van onze doelen op gebied van leeropbrengsten personeelsontwikkeling, steeds beter te 
kunnen meten.  
 
Al met al was het door maatschappelijke ontwikkelingen en interne veranderingen een enerverend 
jaar. Het stevige fundament waarop de scholen van de PCSV gebouwd zijn, blijken in dit soort tijden 
gelukkig een goede basis om de kwaliteit te borgen. Laten we met zijn allen verder bouwen aan onze 
vereniging zodat we kwalitatief hoogstaand en toekomstbestendig onderwijs kunnen bieden aan de 
leerlingen die aan de zorg van onze vereniging zijn toevertrouwd.   
 
 
 
 
Angele Jehee, algemeen directeur 
Martijn Meijer, voorzitter toezichthoudend bestuur 
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2. VISIE, ORGANISATIE EN BESTURING 

 
 

2A.  VISIE 

MISSIE, DOELSTELLING EN CULTUUR 

In het jaar 2019 is het strategische koersplan 2019-2023 (SKP) met input van ouders, bestuur, 
medewerkers en GMR vastgesteld en aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) gepresenteerd. In het 
SKP is de algemene missie van de PCSV “Het kind centraal” verwoord.  De PCSV biedt de leerlingen, die 
aan de PCSV zijn toevertrouwd zinvol onderwijs zodat zij zich ontwikkelen naar hun eigen 
mogelijkheden en geven hen een brede basis voor hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en 
handelende mensen met het besef van waarden en normen vanuit een protestants-christelijke 
levensvisie.  
 
Uit deze missie volgen de levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige visie: 
- onze leerlingen maken kennis met de liefde voor God en voor elkaar (onze levensbeschouwelijke 

visie); 
- onze leerlingen groeien op tot zelfbewuste en sociaal betrokken burgers (onze  pedagogische visie). 
- op onze scholen kunnen kinderen hun sterke kanten ontwikkelen met aandacht voor hun talenten, 

met een positief zelfbeeld en met vertrouwen in zichzelf en in elkaar (onze onderwijskundige visie).  
     
Levensbeschouwelijke visie 
Onze scholen zijn open christelijke scholen waar alle leerlingen en hun ouders of verzorgers welkom 
zijn. Wij kiezen voor het ontwikkelen van waarden en normen bij leerlingen vanuit onze christelijke 
levensovertuiging. Wij gunnen onze leerlingen kennis te maken met de liefde voor God en voor elkaar 
zoals door het Evangelie van Jezus Christus wordt opgeroepen.  
 
Dit betekent voor ons dat: 
- er aandacht is voor de viering van de christelijke feestdagen; 
- christelijke waarden en normen hun weerslag vinden in activiteiten in en vanuit de school; 
- de inrichting van het onderwijs en de gebruikte methodes op de scholen recht doen aan deze visie; 
- wij hiervoor van onszelf, van de leerlingen en van hun ouders respect vragen. 
 
Onze scholen dragen bij aan goed samenleven en een goed leven. Elk kind mag op onze scholen zichzelf 
zijn maar is ook een onderdeel van de gemeenschap. Leren om als persoon in die gemeenschap een 
plek in te nemen en zich verbonden te voelen met anderen, is belangrijk op onze scholen. De kinderen 
verschillen van elkaar. Wij willen hen leren met deze verschillen om te gaan en samen te leven in 
verscheidenheid. 
 
Wij zijn trots op onze protestants christelijke identiteit. Niet om leerlingen te bekeren maar om te laten 
zien wat de wortels en de bron van het onderwijs op onze scholen zijn. De samenleving verhardt 
(polarisatie, minder cohesie). Als christelijke school zetten we daar een geluid tegenover van 
christelijke waarden, zoals respect en aandacht voor de medemens. Zo maken we onze PC-identiteit 
onderscheidend. De levensbeschouwelijke identiteit geeft een eenheid aan de school en laat zien dat 
het leven diepgang heeft. Wij vinden dat kinderen kennis en vaardigheden op dit gebied nodig hebben 
in de pluriforme samenleving waar ze in terechtkomen.   
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Wat dit betekent voor onze scholen en ons strategisch beleid:  
 
- onze scholen zijn trots op de PC-identiteit. Er is aandacht voor zingeving en levensbeschouwing en 

onze leerkrachten hebben aandacht voor goed leven en goed samenleven. 
- onze scholen hebben aandacht voor burgerschapsvorming en zoeken naar manieren van 

ontmoetingen met andersgelovigen. We hebben vanuit christelijke waarden aandacht voor politiek 
en maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid, armoede, diversiteit; 

- wij onderzoeken wat onze scholen kunnen versterken door een herkenbare uitwerking van de 
christelijke identiteit in gehanteerde normen en waarden en dit expliciet uitdragen in gedrag en 
houding. 

 
Pedagogische visie 
Wij willen dat alle kinderen en grote mensen bij ons in een veilige en geborgen omgeving samen 
kunnen werken en leren. Zorgzaamheid, eigenaarschap en sociale betrokkenheid zijn voor ons 
kernbegrippen. 
 
Dit betekent voor ons dat: 
- er aandacht is voor iedere leerling en voor samenwerken en zorg voor elkaar; 
- wij onze leerlingen stimuleren bij hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en het nemen van hun 

verantwoordelijkheid; 
- de teams op de scholen zorgen voor een veilige omgeving en voor de juiste begeleiding en 

randvoorwaarden bij het verwerven van  kennis en vaardigheden op intellectueel, sociaal 
emotioneel, creatief en cultureel gebied, binnen de mogelijkheden van het kind;  

- onze organisatie openstaat voor feedback van ouders en/of verzorgers. 
 
Onderwijskundige visie    
Op onze scholen zetten we kinderen in hun kracht. Zij kunnen zich ontwikkelen vanuit hun talenten 
met een positief zelfbeeld en met vertrouwen in zichzelf en in elkaar.  
 
Dit betekent voor ons dat: 
- het onderwijs waar mogelijk gepersonaliseerd is en leerlingen kunnen werken met individuele 

leerdoelen; 
- we thematisch en/of projectmatig onderwijs inzetten om te werken aan de kernvaardigheden die 

kinderen nodig hebben, zoals samenwerken, feedback geven en ontvangen en om samenhang te 
brengen in de verschillende vakgebieden; 

- we bij de beoordeling van leerlingen niet alleen naar cijfers kijken (summatief toetsen), maar we 
vormen van beoordeling inzetten die gericht zijn op het verbeteren van het leerproces van 
leerlingen (normatief toetsen). 

 
 

2B.  ORGANISATIE  

ORGANISATIESTRUCTUUR 

De Protestants Christelijke Schoolvereniging te Voorschoten is het bevoegd gezag van de drie PC 
scholen in Voorschoten:  De Fortgensschool, het Kompas en de PC Basisschool Gevers Deynoot. De 
Vereniging heeft tot doel het Protestants Christelijk onderwijs in Voorschoten te bevorderen en te 
steunen. Elke ouder, die instemt met de grondslag van de Vereniging (art. 2 van de statuten) kan lid 
worden van de vereniging.  
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Omdat de PCSV een vereniging is, is het hoogste orgaan de algemene ledenvergadering (ALV). De ALV 
benoemt uit haar leden een toezichthoudend bestuur. Ieder jaar vindt minimaal één bijeenkomst voor 
leden plaats waarin verantwoording wordt afgelegd over de gang van zaken op de scholen. Het 
toezichthoudend bestuur heeft de taken en bevoegdheden middels een managementstatuut  
gemandateerd aan de algemeen directeur. Deze legt daarover verantwoording af aan het 
toezichthoudend bestuur. Het bestuur is tevens de sparringpartner van de algemeen directeur. Het 
toezichthoudend bestuur geeft richting op strategisch niveau en houdt toezicht op de uitvoering van 
de genomen besluiten en evalueert de resultaten.  
                 
 
 
  

 
 
www.pcsv.nl 
 
De algemeen directeur van de PCSV is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de 
PCSV. Zij geeft leiding aan en is voorzitter van het managementteam van schooldirecteuren. De drie 
scholen zijn relatief zelfstandige organisaties, waarbinnen de directeuren opereren binnen het  
strategisch beleid van het PCSV. Zij leggen daarover verantwoording af aan de algemeen directeur.  
 
De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het opstellen en concreet uitwerken van het 
strategische beleidsplan zoals vastgelegd in het Strategisch Koersplan 2019-2023 (SKP). Dit SKP is het 
uitgangspunt voor de schoolplannen en het jaarplan per schooljaar, waarvoor de directeuren 
verantwoordelijk zijn.  
 
De hoofdlijnen van beleid, zoals die geformuleerd zijn in het SKP en het schoolplan en jaarplan vormen 
de basis voor de gesprekken over voortgang en uitvoering van beleid zoals die tussen de algemeen 
directeur en de directeuren worden gehouden. De directeuren geven in hun halfjaarlijkse 
managementrapportage schriftelijk verslag over de voortgang. De algemeen directeur schrijft drie keer 
per jaar een managementrapportage aan het toezichthoudend bestuur.  
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De algemeen directeur vertegenwoordigt het bestuur in het overleg met de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR). Ook evalueert de algemeen directeur één keer per schooljaar de 
PCSV-brede voortgang met de GMR en andere interne en externe stakeholders. 
Op 31 december 2020 bestond het toezichthoudend bestuur uit: 
 
Functie:  Naam:    Aangetreden: Aftredend: 
Voorzitter  Martijn Meijer   01-01-2019 01-2022 
Secretaris  Joost Cassee   23-05-2017 05-2020 
Penningmeester  Jan Willem van Borren  09-06-2020 06-2023 
Lid   Hans Roovers   23-05-2017 05-2020 
Lid   Jacco van Meggelen  25-06-2018 06-2021 
Lid   Laura Smits   09-06-2020 06-2023 
 
De leden van het toezichthoudend bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. De 
bezoldiging van de algemeen directeur is conform de functiebeschrijving uit het FuWaSys PO en blijft 
daarmee ruim onder de maximaal gestelde grens uit de wet “normering topinkomens”. 
 
Onderstaand een overzicht van de hoofd- en nevenfuncties van het toezichthoudend bestuur: 
 

  Hoofdfunctie Nevenfunctie(s) 

Martijn Meijer Programmamanager Adessium 
Foundation 

 

Joost Cassee Tech lead at Go About Adviseur bij Gameye 

Bestuurslid Steunstichting PCSV 

Hans Roovers HR Strategy & Change management 
bij Shell 

Voorzitter Steunstichting PCSV 

Jacco van 
Mechelen 

Senior werkvoorbereider bij Hochtief 
Nederland 

 

Laura Smits  Verzuimadviseur bij Verander Verzuim  

Jan Willem van 
Borren  

Projectmanager bij Tata Steel Voorzitter: Stichting freule Gevers 
Deynoot 

Angele Jehee  Algemeen directeur PCSV Onderwijs(zorg)consulent OCW 

CONTACTGEGEVENS JAARVERSLAG 

Angele Jehee, algemeen directeur 
Dobbeweg 1 
2254 AG Voorschoten 
angele.jehee@pcsv.nl 
06-53187107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Jaarverslag 2020 Protestants Christelijke School Vereniging 
Voorschoten 
   

Pagina 8 van 35 

KLACHTENREGELING 

De PCSV streeft naar een goede communicatie met ouders en leerlingen. Toch komt het voor dat er 
een meningsverschil ontstaat. Binnen de scholen van de PCSV is de afspraak dat wanneer ouders en 
leerkrachten het niet eens worden de directeur de eerstvolgende gesprekspartner is voor ouders. 
Wanneer er dan nog steeds onvrede is, kunnen ouders zich wenden tot de algemeen directeur. Leidt 
dit niet tot een bevredigende oplossing, dan is er een externe vertrouwenspersoon die kan worden 
ingeschakeld, of kan er een klacht worden ingediend bij de landelijke klachtencommissie. In 2020 is 
het niet eenmaal voorgekomen dat een ouder zich heeft gericht tot de algemeen directeur. Deze klacht 
is in overleg met de directeur van de school naar tevredenheid opgelost.  

GOVERNANCE EN CODE GOED BESTUUR 

De PCSV past de code goed bestuur van de PO raad toe. 
 
 

2C.  VERSLAGEN ALV EN MEDEZEGGENSCHAP 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING   

Op 9 juni 2020 vond de ALV virtueel plaats via Microsoft Teams. Tijdens de ALV heeft het 
toezichthoudend bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in 2019 en de besteding 
van de middelen. Daarnaast stonden op de agenda de benoeming van nieuwe bestuursleden, en het 
aftreden van twee oudgedienden. 
In de toelichting van het jaarverslag noemt de voorzitter de personeelsacties waar het bestuur achter 
stond, de nieuwe directeuren van de Fortgens en Gevers en, hoewel geen gebeurtenis in 2019, de 
knappe manier waarop de scholen omgaan met Corona. Naast de CITO-scores laat hij een vergelijking 
zien van de onderwijsresultaten van de scholen ten opzichte van hun referentiegroepen, waaruit blijkt 
dat een relatief hoog percentage VWO-adviezen is afgegeven. Hij vertelt over de inrichting van een 
nieuw kwaliteitsmanagementsysteem. Tenslotte noemt hij de ontwikkeling van een strategisch 
personeelsplan. 
 
De penningmeester licht de jaarrekening toe, en laat zien hoe vooral het wegvallen van twee 
schooldirecteuren en de werving van hun vervanging op het resultaat gedrukt hebben. De begroting is 
negatief, maar er is een aantal verwachtte ontwikkelingen waardoor het resultaat beter uit kan vallen. 
De leden vragen naar het minimale eigen vermogen waarop het bestuur wil sturen. Het gesprek 
daarover loopt, onder andere met de accountant. 
 
In de komende periode is een belangrijk onderwerp de nieuwbouw voor de Fortgens in 2023. Daar is 
een projectgroep voor samengesteld. Ook wordt het koersplan uitgewerkt in een nieuwe visie, 
bovenschoolse profilering en schoolplannen. 
 
De ALV stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast en verleent het bestuur décharge over het 
gevoerde beleid. 
 
Vervolgens benoemt de ALV Laura Smits en Jan Willem van Borren als nieuwe bestuursleden. Jan 
Willem neemt de rol van penningmeester over van Robert Liesveld. Daarnaast herbenoemt de ALV 
Hans Roovers en Joost Cassee. Tenslotte neemt de ALV afscheid van Pieter Kuijt en Robert Liesveld als 
bestuurslid. 
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VERSLAG (GEMEENSCHAPPELIJKE) MEDEZEGGENSCHAP  

In 2020 is de GMR voornamelijk online ‘bijeengekomen’ om te vergaderen. In totaal is de GMR 5 keer 
bijeengekomen en heeft er 1 gesprek met het bestuur plaatsgevonden. Door de Corona crisis is helaas 
1 bijeenkomst uitgevallen. De algemeen directeur is op 1 na, alle bijeenkomsten aanwezig geweest.  
 
De samenstelling van de GMR in 2020  

School Oudergeleding Personeelsgeleding 

Kompas Erik van Fraassen Kirsten Oerlemans  - per september 
vervangen door Gerda Heino 

Gevers Deynoot Henri Koopman (Vz) Heiltje van Rijn (Secr) 

Fortgens Berend Brasjen Ria van Duijn – per sept vervangen door 
Jaap Booij 
 

 

In het begin van dit jaar is er veel aandacht besteed aan de selectieprocedure van de nieuwe 

Directeuren op de Forgens en Gevers Deynoot. Beide zijn succesvol geïnstalleerd. Traditioneel hebben 

we stilgestaan bij de begroting en jaarcijfers. Gezien 2019 met een negatief resultaat werd afgesloten 

werd het belang van het strategisch personeelsplan groter.  

Tegen de zomer is het op afstand lesgeven geëvalueerd, waarbij is besproken wat de scholen kunnen 

leren van deze situatie en mogelijk kunnen meenemen in de toekomst ter verbetering of efficiëntie.  

Per kwartaal zijn de managementrapportages besproken. De GMR neemt waar dat er punten uit het 

jaarplan zijn overgenomen, maar een duidelijke koppeling en opvolging mist. Dit jaar heeft een 

inspectiebezoek aan de PCSV plaatsgevonden. De uitkomsten zijn met de GMR gedeeld en worden 

meegenomen in volgende bijeenkomsten in 2021. 

Op 8 juni heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de GMR en het bestuur. Hier hebben we 

gesproken over het effect van de meerjarenbegroting op het personeelsbestand. Hierbij is deelname 

aan het vervangingsfonds ook van belang. Ook hebben we gesproken over de identiteit van de PCSV 

in combinatie met de invulling die de scholen hieraan wensen te geven.  

Verder zijn de medezeggenschapsreglementen door de GMR geüpdatet en goedgekeurd. Ook zijn de 

nieuwe functieschalen voor Directie en ondersteunend personeel besproken en er is instemming op 

verleend.  

Het WMK (kwaliteit en bekwaamheidsdossier) is geïntroduceerd, maar moet nog verder worden 

uitgerold. Naar aanleiding van de nieuwbouw plannen van de Fortgensschool, heeft er regelmatig 

terugkoppeling plaatsgevonden in de bijeenkomsten.  

Twee GMR leden, te weten Berend Brasjen en Erik van Fraassen, zijn inmiddels op uitnodiging van het 

PCSV bestuur toegetreden tot het bestuur van de Steunstichting. 
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3. VERSLAG BESTUUR  

 
In 2020 is het toezichthoudend bestuur 5 maal bijeengekomen (waarvan vier keer virtueel) met de 
algemeen directeur. Daarnaast organiseerde het bestuur in mei 2020 de Algemene Ledenvergadering, 
alsook een gezamenlijke vergadering met de GMR.  
 
In de genoemde vijf periodieke vergaderingen rapporteert de algemeen directeur de voortgang op de 
plannen zoals vastgesteld in het Jaarplan en wordt de financiële stand van zaken besproken. Daarnaast 
worden de vergaderingen gebruikt om beleidsdocumenten vast te stellen, lopende zaken te bespreken 
en waar nodig van gedachten gewisseld over relevante ontwikkelingen binnen onze scholen of binnen 
het onderwijsveld. In de december vergadering is de begroting voor het volgende jaar besproken en 
vastgesteld en in de april vergadering wordt het Jaarbericht vastgesteld in voorbereiding op de ALV. 
Buiten de vergaderingen om is er naar behoefte overleg tussen (met name) de voorzitter en de 
algemeen directeur.  
 
Toezien op de nalevering van wettelijke verplichtingen en rechtmatige verwerving van en 
aanwending van de middelen 
Door de genoemde voortgangsrapportages van de algemeen directeur blijft het bestuur goed op de 
hoogte van het reilen en zeilen van de vereniging. Aan wettelijke verplichtingen wordt binnen de PCSV 
voldaan. Er worden middelen verworven door de ouderraden, ten behoeve van festiviteiten op de 
scholen. Naar de mening van het bestuur worden de middelen rechtmatig verworven en aangewend. 
Naast het toezicht uitgeoefend door het bestuur is er een accountant aangesteld voor het controleren 
van de jaarrekening en het toezien op de rechtmatigheid van de aanwending van de middelen. Het 
contract met Van Ree accountants is hiertoe gecontinueerd. 
 
In de bestuursvergaderingen is onder andere aandacht geweest voor de volgende zaken: 

 Financieel toezicht: het bestuur houdt via de kwartaalrapportages toezicht op de besteding van de 
middelen en heeft o.a. in februari 2020 de meerjarenbegroting goedgekeurd. De financiële situatie 
van de vereniging is in zichzelf gezond, maar een negatief exploitatieresultaat heeft het bestuur er 
toe bewogen om mogelijkheden te verkennen om de exploitatie van de PCSV weer meer in balans 
te brengen. Door middel van een strategische personeelsplanning hebben we beter inzicht 
gekregen in het bestaande en benodigde lerarenbestand en het verwachte verloop. Hiermee 
kunnen we beter inspelen op fluctuaties in het leerlingenbestand. Ook is onderzocht of de PCSV 
uit het zogenoemde Vervangingsfonds zou kunnen stappen dat de kosten voor vervanging bij 
ziekte van leerkrachten vergoed. Dit bleek uiteindelijk geen logische zet.  

 Nieuwbouw Fortgensschool: In 2020 zijn de voorbereidingen gestart voor het indienen van de 
officiële aanvraag tot nieuwbouw bij de gemeente Voorschoten. Hiertoe is een projectgroep 
opgericht waarin ook 3 bestuursleden zitting hebben genomen, te weten de voorzitter (algemene 
zaken), de penningmeester en een lid met bouwkundige kennis. In de projectgroep zijn de wensen 
en eisen met betrekking tot de nieuwe school uitgewerkt en is in overleg met de gemeente 
toegewerkt naar de aanvraag die voor 1/4/21 moet worden ingediend. De planning is dat in 2022 
de voorbereidende werkzaamheden kunnen starten en in 2023 de daadwerkelijke bouw.  

 De doorontwikkeling van het Strategisch Koersplan in een concept school- en onderwijsvisie voor 
de PCSV. Doel van deze visie is om beter te formuleren waar de PCSV scholen voor staan in termen 
van onderwijsprioriteiten, pedagogisch klimaat en identiteit. Hiermee willen we duidelijker naar 
ouders kunnen communiceren wat zij van ons kunnen verwachten als ze hun kinderen aan onze 
zorg toe vertrouwen. Door Corona heeft dit proces vertraging opgelopen, maar we hopen dit in 
2021 af te ronden en te lanceren.   
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 Landelijk lerarentekort en gevolgen voor de PCSV. Zoals eerder vermeld, zijn de gevolgen voor de 
PCSV nog beperkt gebleven. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt bevestigt het eerder 
ingezette beleid dat investeringen in personeel, o.a. door het inzetten van extra middelen voor 
werkdrukverlichting, doorgezet moeten worden. Met het eerder genoemde strategische 
beleidsplan is meer inzcht gecreëerd in de personeelsbehoefte de komende jaren. Ook is het de 
bedoeling dat leerkrachten indien nodig ook over de 3 scholen ingezet kunnen worden.  

 De leeropbrengsten, aan de hand van de scores van het leerlingvolgsysteem / CITO: de PCSV zet in 
op Passend Onderwijs en daardoor is er relatief veel ruimte voor zorgleerlingen op de scholen. 
Omdat deze vaak minder goed scoren op CITO toetsen, vinden bestuur en algemeen directeur het 
belangrijk om niet alleen naar de gemiddelde eindscore voor de CITO per school te kijken maar 
ook naar de referentiescores. 

Het bestuur heeft zijn eigen functioneren geëvalueerd. Uit deze evaluatie zijn geen verbeteracties naar 
voren gekomen. 

 

3A.  ONDERWIJS 

ONDERWIJSKUNDIG BELEID EN VISIE OP HET ONDERWIJS 

De onderwijskundige visie op de PCSV scholen is dat kinderen in hun kracht worden gezet. Zij kunnen 
zich ontwikkelen vanuit hun talenten met een positief zelfbeeld en met vertrouwen in zichzelf en in 
elkaar.  
 
Dit betekent voor ons dat: 
- het onderwijs waar mogelijk gepersonaliseerd is en leerlingen kunnen werken met individuele 

leerdoelen; 
- we thematisch en/of projectmatig onderwijs inzetten om te werken aan de kernvaardigheden die 

kinderen nodig hebben, zoals samenwerken, feedback geven en ontvangen en om samenhang te 
brengen in de verschillende vakgebieden; 

- we bij de beoordeling van leerlingen niet alleen naar cijfers kijken (summatief toetsen), maar we 
vormen van beoordeling inzetten die gericht zijn op het verbeteren van het leerproces van leerlingen 
(normatief toetsen). 

 
Pedagogisch klimaat 
Het is van groot belang dat leerlingen zich ‘gezien’ en ‘gekend’ voelen door de leerkrachten. Dat ze als 
persoon gezien en geaccepteerd worden. Vanuit deze basis is leren en ontwikkelen mogelijk. Samen 
leren en samen leven in een groep en op school leert kinderen wat nodig is om voor iedereen een 
veilige plek te waarborgen. Stap voor stap leren onze leerlingen verantwoordelijkheid te dragen voor 
hun gedrag.  
 
Wat dit betekent voor onze scholen en ons strategisch beleid:  
- Binnen onze scholen is een samenhangende visie op de omgang met leerlingen en hanteren we een 

éénduidige manier van werken om blijvend te investeren in een goed pedagogisch klimaat; 
- Op onze scholen nemen we voortdurend gerichte stappen om de veiligheid te waarborgen c.q. te 

herstellen en we leren onze leerlingen verantwoordelijkheid te dragen. 
 
Onderwijs en kwaliteit 
Op onze scholen kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen met hun talenten en met een positief 
zelfbeeld en vertrouwen in zichzelf en in elkaar. Daarbij zijn onze belangrijkste uitgangspunten:  
- Aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen door: 
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o hun creativiteit te stimuleren;  
o te bouwen aan hun zelfvertrouwen;  
o het geven van verantwoordelijkheid. 

- Aandacht voor (het vergroten van) het lerend vermogen, onder andere door leerdoelen zichtbaar 
te maken en een onderzoekende leerhouding aan te leren met de hiervoor benodigde 
vaardigheden; 

- De sociale veiligheid in en om de school, het vertrouwen in zichzelf en in elkaar en het plezier in het 
leren te bevorderen en te ontdekken met welbevinden van leerling en leerkracht; 

- Aandacht voor de kwaliteit van ons onderwijs en professionaliteit van het team c.q. voor voldoende 
teamleden. 

 
Wat dit betekent voor onze scholen en ons strategisch beleid:  
- De scholen werken handelingsgericht, we kijken naar kinderen vanuit kansen en mogelijkheden;   
- Onze scholen werken opbrengstgericht, planmatig en doelgericht; 
- Onze scholen geven inzicht in wat nodig is om kwalitatief goed, toekomstgericht en waarde(n)vol 

onderwijs te (blijven) bieden in een organisatie waar leerkrachten samenwerken binnen één 
pedagogische en educatieve doorgaande leerlijn voor kinderen;  

- Voor het behouden en bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs is sprake van: 
o een leerlingvolgsysteem voor het consequent volgen van de ontwikkeling van de leerling; 
o gestructureerd bevragen en betrekken van ouders, leerlingen en leerkrachten, bijvoorbeeld 

door middel van enquêtes; 
o adequate informatievoorziening aan interne en externe stakeholders. 

- Onze scholen bieden leerlingen, voor wie zonder speciale ondersteuning het normale 
basisonderwijs niet het beste onderwijs zou zijn, zo goed mogelijk en zinvol onderwijs; 

- Wij ontwikkelen een visie en beleid op digitalisering vanuit de vragen:  
o Welke vaardigheden hebben kinderen nodig om hun weg te vinden in de enorme hoeveelheid 

aan informatie en mogelijkheden?  
o Welke normen voor gebruik geven wij leerlingen mee?  
o Welke waarden geven wij de kinderen daarin mee?  
o Welke rol heeft de school hierin?  
o Welke rol hebben de ouders hierin? 

- De scholen hanteren een open toelatingsbeleid. Iedere leerling is welkom op onze scholen 
 
In 2020 hebben we de bovenstaande visie nader geconcretiseerd tot een vijftal visie uitspraken: 
 
1. Ontdek je talent 
Leerlingen binnen de PCSV krijgen alle kansen en mogelijkheden om hun eigen talenten te ontdekken 
en te ontwikkelen. Onze kinderen krijgen onderwijs dat past bij hun belevingswereld en dat individueel 
afgestemd is op wat zij nodig hebben waardoor ieder kind de gelegenheid krijgt zich zo optimaal 
mogelijk binnen eigen capaciteiten te ontwikkelen. Hierdoor is er naast de aandacht voor het 
leerresultaat, ook oog voor de weg er naar toe.  
 
2. Een stevige basis 
Op onze scholen gaat het natuurlijk om de ontwikkeling van kennis en cognitieve vaardigheden. Maar 
we vinden het net zo belangrijk dat onze leerlingen verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen 
keuzes en oog hebben voor elkaar. Het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld zijn 
daarvoor cruciaal en zijn een belangrijk speerpunt van de PCSV.   
 
3. Midden in de maatschappij 
Onze scholen zijn geen eilanden maar staan midden in de maatschappij. Sociale betrokkenheid van 
onze leerlingen bij de leefwereld waar ze deel van uitmaken is voor ons belangrijk. Deze betrokkenheid 
komt voort uit de bijbelse verhalen die op onze school gelezen worden en de waarden die deze in zich 
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dragen. Maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid, diversiteit en ongelijkheid hebben een 
belangrijke plaats in ons leeraanbod.  
 
4. Klaar voor de toekomst 
De wereld om ons heen is dynamisch en zal snel veranderen. Bij alles wat we de leerlingen leren zijn 
we ons hiervan doordrongen. Leren omgaan met verandering is daarom een belangrijk aandachtspunt. 
Kritisch en creatief denken zijn hiervoor belangrijk. Maar ook het benutten van de kracht van digitale 
technologie staat hierin centraal. Digitale geletterdheid krijgt daarbij veel aandacht via computational 
thinking, mediawijsheid, informatievaardigheden en ICT-basisvaardigheden. 
 
5. Lerende leraren 
Ook onze leerkrachten blijven leren, want de leraar is ons waardevolste bezit. We investeren daarom 
in het welzijn en in de loopbaanontwikkeling van ons personeel. Daarnaast werken de drie scholen 
werken intensief samen en maken we gebruik van elkaars kennis en expertise. Kennis wordt gedeeld 
in bovenschoolse kenniskringen en leraren weten elkaar te vinden. 
 
Kwaliteitszorg 
In schooljaar 20/21 is gestart met de implementatie van het WMK-PO. De scholen hebben de basis 
kwaliteitsmetingen gedaan en school- en jaarplannen ingevoerd. Het bestuur heeft het koersplan 
ingevoerd en het jaarplan vormgegeven. Belangrijke doelen voortvloeiend uit het bestuursbeleid 
worden automatisch in de jaarplannen van de scholen opgenomen. Op basis van dit kwaliteits-
managementsysteem is in 2021 een oudertevredenheidspeiling gedaan alsmede een medewerkers- 
en een leerling tevredenheidspeiling. In schooljaar 2021-2022 zal binnen het WMK gestart worden met 
het inrichten van het bekwaamheidsdossier en het observatie instrument t.b.v. de gesprekkencyclus. 
Tenslotte is de daartoe speciaal ontwikkelde tool van het WMK t.b.v. het Nationaal Programma 
Onderwijs gebruikt om de leerachterstanden van de leerlingen ten gevolge van Covid 19 in kaart te 
brengen. 
 
In het verslagjaar hebben zich geen ontwikkelingen op het gebied van internationalisering 
voorgedaan. 

ONDERWIJS EN ONDERWIJSPRESTATIES 

Het Kompas 

Ieder jaar wordt voor groep 8 een cito eindtoets gemaakt. Afhankelijk van hoe de toets door alle 
leerlingen in Nederland is gescoord, wordt vastgesteld wat de ondergrens is. De ondergrens wisselt 
per school, hierbij wordt het opleidingsniveau van de ouders meegenomen. Wanneer een school 
onder de ondergrens scoort, is dit onvoldoende. Het Kompas scoorde tot nu toe steeds boven de 
ondergrens op de eindtoets. In 2020 is er vanwege de sluiting van de scholen geen eindtoets 
afgenomen. Daarom kijken we dit keer naar de uitstroomgegevens van de afgelopen vier jaar. 
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Voor een aantal kinderen geldt dat we in de loop van de basisschoolperiode met hun ouders een heel 
bewuste keuze hebben gemaakt om niet te kiezen voor speciaal onderwijs maar voor het passende 
onderwijs dat onze school kan bieden. 

 
Fortgensschool 

Ieder jaar wordt door groep 8 een cito eindtoets gemaakt. Afhankelijk van hoe de toets door alle 
leerlingen in Nederland is gescoord, wordt vastgesteld wat de ondergrens is. De ondergrens wisselt 
per school, hierbij wordt het opleidingsniveau van de ouders meegenomen. Wanneer een school 
onder de ondergrens scoort, is dit onvoldoende. De Fortgensschool scoorde tot nu toe steeds boven 
de ondergrens op de eindtoets. 

In 2020 is er vanwege de sluiting van de scholen geen eindtoets afgenomen. Daarom kijken we dit 
keer naar de uitstroomgegevens van de afgelopen vier jaar (in percentages): 

 



  

Jaarverslag 2020 Protestants Christelijke School Vereniging 
Voorschoten 
   

Pagina 15 van 35 

Onze leerlingen worden jaarlijks gevolgd, de VO scholen geven de resultaten en de niveaus van de 
leerlingen door. Leerlingen in het derde jaar van het VO worden vergeleken met de uitstroom van de 
basisscholen. In 90% komt de plaatsing overeen met het niveau van uitstroom. Belangrijk onderwerp 
van onze gesprekken rond de plaatsing van het VO zijn de leerlingen die passen in het PO/VO traject. 
Dit zijn de leerlingen die volgens verwachting lager dan VMBO-B zullen uitstromen. Deze leerlingen 
worden vanaf groep 5 al door ons gevolgd en begeleid, waardoor het ons tot nu toe is gelukt het 
referentieniveau van deze leerlingen tot VMBO-B te begeleiden. Deze leerlingen volgen wij met extra 
belangstelling. 

Gevers Deynootschool 

Op de Gevers Deynootschool heeft men ondanks de schoolsluiting in het voorjaar de E toetsen allemaal 
kunnen afnemen. Vergeleken met de resultaten van de M toetsen zien we met name bij begrijpend 
lezen in de middenbouw een stagnatie in de vaardigheidsgroei. Een enkele groep scoorde ook lager op 
het gebied van rekenen. Spelling werd opvallend hoger gescoord. 

Middels teamscholing is er regelmatig aandacht voor de herinrichting van het leesonderwijs. Het 
nieuwe leesbeleidsplan geeft daarbij houvast en richting. Door toekenning van subsidie op het gebied 
van NT-2 onderwijs, hebben we plannen gemaakt om leerlingen met een taalachterstand extra te 
ondersteunen. We zien deze vorm van ondersteuning als een van onze speerpunten. Vanaf september 
2020 geven we op een nieuwe manier invulling aan ons meer begaafdenonderwijs. Deelnemende 
leerlingen worden door een HB specialist begeleidt, waarbij de terugkoppeling in de klas beter 
verloopt. 

Uitstroomgegevens:  

 

Schooljaar  VWO HAVO VMBO-t VMBO-k / b 

2016-2017 30 40 23 7 

2017-2018 35 48 13 4 

2018-2019 27,5 41 24 7,5 

2019-2020 20 27 30 23 
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INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS 

Op 5 november 2020 heeft de inspectie van het onderwijs een compacte variant van het vierjaarlijks 
onderzoek uitgevoerd bij PCSV. De PCSV zou voor 1 augustus 2021 in aanmerking komen voor een 
regulier vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen. Vanwege COVID-19 heeft de inspectie van het 
onderwijs echter het aantal reguliere vierjaarlijkse onderzoeken op locatie beperkt. Op basis van een 
analyse van de beschikbare informatie heeft de inspectie van het onderwijs het onderzoek bij de PCSV 
beperkt tot een prestatieanalyse en een gesprek met het bestuur. Tijdens het gesprek heeft het 
bestuur toegelicht hoe de onderwijskwaliteit op de scholen wordt gevolgd en indien nodig wordt 
verbeterd. Daarnaast is er gekeken naar de actuele ontwikkelingen van het onderwijs op de scholen. 
Verder is gesproken over hoe het bestuur de afgelopen periode heeft ervaren en hoe het verzorgen 
van afstandsonderwijs en de (gedeeltelijke) terugkeer van de leerlingen is gegaan. Ten slotte is ook de 
financiële situatie van het bestuur aan de orde geweest. Tijdens het onderzoek heeft de inspectie van 
het onderwijs samen met het bestuur geconcludeerd dat er geen indicaties van risico’s zijn bij het 
bestuur en de onderliggende scholen die een regulier vierjaarlijks onderzoek in het schooljaar 
2020/2021 noodzakelijk maken. Het regulier vierjaarlijks onderzoek zal daarom op een later tijdstip 
plaatsvinden, in principe in schooljaar 2021/2022 of 2022/2023. 

PASSEND ONDERWIJS (THEMA 2020) 

De PCSV scholen bieden onderwijs aan een grote diversiteit aan leerlingen. Een beperking wordt niet 
gezien als een bedreiging. Zo zijn er op onze scholen verschillende leerlingen met diverse 
ondersteuningsbehoeften. Toch kunnen we niet aan alle leerlingen onderwijs bieden. Een enkele keer 
wordt er verwezen naar scholen voor S(B)O. Het verwijzingspercentage van de scholen van de PCSV is 
onder de twee procent gebleven, waarmee het percentage lager is dan het landelijk gemiddelde en in 
de pas loopt met de andere scholen in het samenwerkingsverband in de regio Leiden. 
 
Inmiddels is het zinvol op school houden van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 
gemeengoed geworden op onze scholen. Dit is een aandachtsgebied waarop we ons kunnen en zullen 
blijven ontwikkelen. Tegelijkertijd is de aandacht voor vroeg signalering toegenomen. De leerkrachten 
in de kleuterbouw zijn geschoold in het vroegtijdig signaleren van kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand. We zien dan ook een verschuiving plaatsvinden in de verwijzing van 
leerlingen naar het S(B)O. Leerlingen worden op jongere leeftijd verwezen in de hoop dat ze na enige 
tijd kunnen terugkeren naar het regulier onderwijs. De PCSV is aangesloten bij het 
samenwerkingsverband PPO Leiden en heeft voor het bieden passend onderwijs in het jaar 2020 een 
bedrag van € 193.060 ontvangen. Dit bedrag is voornamelijk ingezet in formatie voor 
onderwijsassistenten, remedial teacher en uitbreiding werktijdfactor Intern Begeleider.  

CORONA (THEMA 2020) 

COVID-19 heeft het dagelijks leven in 2020 in verregaande mate beïnvloed. Op last van de rijksoverheid 
waren de scholen vanaf 16 maart 2020 gesloten, met uitzondering van de kinderen van ouders in vitale 
beroepen en de kwetsbare kinderen. De eindtoets is in 2020 niet doorgegaan, een politieke en 
maatschappelijke overheidsbeslissing van formaat. De schooladviezen waren leidend voor de niveau 
bepaling van het vervolgonderwijs. De scholen hebben na het besluit van de rijksoverheid allemaal 
enorm hun best gedaan de kinderen te voorzien van werk. Er is bewust gekozen om nieuwe stof te 
blijven aanbieden en geen herhalings- of verrijkingsstof aan te rijken. Op die manier hebben we 
getracht de leerachterstanden van de leerlingen zoveel mogelijk te beperken. In de loop van de 
schoolsluiting werden de scholen snel vaardiger in het aanbieden van online onderwijs en is de 
digitalisering in een stroomversnelling terecht gekomen. Er is zo goed mogelijk en op allerlei manieren 
contact onderhouden met de leerlingen en hun ouders. Anders dan op sommige plaatsen hebben de 
scholen er voor gekozen zelf de leerlingen die nog naar school komen op te vangen op de eigen locatie 
in plaats van een opvang die centraal geregeld wordt door de kinderopvang.   
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Op 11 mei mochten de scholen weer gedeeltelijk open. De PCSV heeft het onderwijs conform de 
richtlijnen van de PO raad vormgegeven. Op 8 juni konden de scholen gelukkig weer helemaal open 
maar was het onderwijs nog verre van normaal. Met veel zieke leerkrachten en leerlingen was het elke 
dag weer een opgave het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven.  

Na de zomervakantie leek het beter te gaan. Helaas op 16 december werd wederom een schoolsluiting 
aangekondigd. Gelukkig konden we toen snel teruggrijpen naar de protocollen en werkwijzen van de 
eerste lockdown en was het afstandsonderwijs weer snel vormgegeven. Het afgelopen jaar heeft een 
grote wissel getrokken op het personeel. Ondanks alles bleven zij zich met hart en ziel inzetten in het 
belang van onze leerlingen.  

Op dit moment mogen de kinderen weer naar school. Ook nu worden we geconfronteerd met zieke 
leerlingen, klassen in quarantaine en zieke leerkrachten. Ook nu is het weer nodig alle zeilen bij te 
zetten. De scholen zijn op basis van de M toetsen bezig eventuele leerachterstanden in kaart te 
brengen aan de hand waarvan een plan geschreven gaat worden ten behoeve van de subsidie aanvraag 
in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. 
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3B.  PERSONEEL 

STRATEGISCH PERSONEELSBELEID (THEMA 2020) 

Personeel en organisatie 
De kracht van onze scholen is dat er sprake is van een stevige basis als gemeenschap vanuit verbinding 
en vertrouwen. Kwaliteitsverbetering op personeelsgebied is mogelijk door: 
- verdere professionalisering; 
- meer onderlinge samenwerking met gebruik van elkaars expertise, zowel binnen als tussen de 

scholen; 
- de manier waarop het personeelsbeleid wordt geïmplementeerd, gemonitord en geëvalueerd is 

het geheel doorlopen van de plan-do-check-act-cyclus met aandacht voor communicatie en vieren 
van behaalde successen.  

Het personeelsbeleid is onderdeel van de halfjaarlijkse managementrapportage van de 
schooldirecteuren aan de directeur-bestuurder en MR van de schoollocaties en vast onderdeel van de 
managementrapportage aan het toezichthoudend bestuur. 
 
Het strategische personeelsbeleid betekent in relatie tot het onderwijskundig beleid voor de PCSV dat:  
- Onze scholen plaatsen zijn waar kinderen en leerkrachten met passie en plezier werken en waar 

sprake is van een professionele leercultuur met een open en transparante manier van werken met 
een voortdurende dialoog met interne en externe stakeholders vanuit het oogpunt van ons 
onderwijs; 

- We investeren in het welzijn en de ontwikkeling van ons personeel. We hebben aandacht voor 
werkdruk(verlaging), scholing en loopbaanontwikkeling; 

- Onze vereniging behoudt een stabiel leerlingenaantal; ook in een krimpende markt; 
- Wij formuleren onze visie op het leerkrachtprofiel van de toekomst vanuit onze onderwijskundige 

en pedagogische opdracht en daarop aansluitend scholingsbeleid om de leerkracht van nu toe te 
rusten voor het leraarschap van de toekomst. Daarbij is in ieder geval aandacht voor: 
o een inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers  
o het meten (en vieren!) van resultaten. 

 
Personeel 
Het aantrekken en behouden van goed personeel is een voorwaarde van kwalitatief goed onderwijs. 
Voor het aannemen van nieuw personeel worden per vacature duidelijke criteria gehanteerd. De PCSV 
merkt dat het steeds lastiger wordt kwalitatief goed personeel te vinden. Daar waar we in het verleden 
tientallen reacties kregen op een vacature, zijn dat er nu vaak maar enkele. Gelukkig slagen we er nog 
steeds in goede nieuwe collega’s aan te trekken.  
 
Verzuim 
In onderstaande grafiek is het verzuimpercentage van 2019 en 2020 (oranje lijn) weergegeven, evenals 
het voortschrijdende verzuimpercentage (blauwe lijn). Het jaarlijkse verzuimpercentage ligt in het jaar 
2020 op 7,55% en daarmee boven het landelijk gemiddelde van 5% en boven het verzuimpercentage 
van het jaar van 2019 van 5,2%. De oranje lijn laat midden in het jaar 2020 een duidelijke piek zien als 
gevolg van de landelijke COVID-19 uitbraak. Van de schooldirecteuren en leerkrachten wordt er veel 
gevraagd om alle vervangingen te regelen en het onderwijs voortgang te laten vinden. 
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         Ziekteverzuimpercentage 2019/2020 

 
    2019     2020 

 
Professionalisering  
Personeel blijven boeien is een uitdaging. Scholen zijn dynamische instituten, waar iedere dag andere 
gebeurtenissen plaatsvinden. In dat opzicht is het werken op een school heel boeiend. Het personeel 
boeien door uitdaging te zoeken in opleidingen lukt steeds beter. Steeds meer collega’s volgen een 
masteropleiding. Middels nascholing, al dan niet op teamniveau, blijven de leerkrachten van de PCSV 
goed op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en kan aan kwaliteitsverbetering worden 
gewerkt.  
 
De scholingsuitgaven van de PCSV liggen voor het jaar 2020 op € 114.781. Dit is € 36.781 boven de 
begroting 2020 van € 70.000. Dit is substantieel hoger dan het minimum van € 500 per fte zoals in de 
CAO PO gesteld ofwel 60 fte * € 500 = € 30.000. 
 
Beleid na ontslag (wachtgelden) 
Met medewerkers, die de organisatie verlaten wordt altijd een zogenaamd “exitgesprek” gehouden. 
Hierin komt ten minste de motivatie voor het vertrek aan de orde. Een enkele keer komt het voor dat 
we afscheid moeten nemen van een personeelslid dat niet langer werkzaam kan zijn binnen de PCSV. 
De PCSV probeert daarbij zo zorgvuldig mogelijk te zijn en rekening te houden met de belangen van 
beide partijen. Tot nu toe hebben ontslagprocedures alleen geleid tot betaling van kosten van 
ondersteuning bij outplacement. Een ontslagvergoeding is alleen uitgekeerd in de vorm van de 
wettelijk verplichte transitievergoeding en hebben niet geleid tot wachtgelduitkeringen. 

WERKDRUK (THEMA 2020) 

In 2019 zijn er extra gelden beschikbaar gesteld voor het verlagen van de werkdruk in het primair 
onderwijs. De middelen die hiervoor vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld bedroegen voor het 
schooljaar 2019 – 2020  € 229,21,- per leerling en voor het schooljaar 2020-2021 € 243,86 per leerling. 
In de komende jaren zal dit bedrag verder toenemen tot € 275 per leerling . Omdat het bestuur een 
trapsgewijze opbouw van de gelden onwenselijk vond en echt meteen iets aan de werkdruk wilden 
doen hebben we niet €243,86,- per leerling beschikbaar gesteld, maar €275,-. Dit beleid hebben we 
gecontinueerd in 2020. De teams van de drie scholen zijn met elkaar in overleg gegaan over de wijze 
van inzet van dit budget. Op alle drie de scholen is gekozen voor extra personele inzet, hoewel de 
invulling daarvan verschillend is. De ontvangen werkdrukmiddelen 2020 van € 205.260 is voor € 
126.955 besteed aan onderwijskundig personeel, voor € 41.625 aan onderwijsondersteunend 
personeel en voor € 6.438 activiteiten en culturele vorming. De (G)MR heeft ingestemd met de 
besteding van de middelen op de drie scholen.  
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3C.  HUISVESTING  

HUISVESTINGSBELEID, ONTWIKKELINGEN EN DUURZAAMHEID  

Het huisvestingsbeleid van de PCSV is erop gericht het onderhoud van de drie schoolgebouwen up-to-
date te houden. Op basis van een actuele meerjaren onderhoudsplanning worden middelen voor het 
onderhoud van de schoolgebouwen gereserveerd en aangewend. We laten het niet alleen bij 
onderhoud, maar ook noodzakelijke aanpassingen in het gebouw worden meegenomen en 
aangewend uit de middelen van de voorzieningen. 

Het Kompas en de Gevers Deynoot zijn gehuisvest in goed geoutilleerde gebouwen, waarvan de staat 
van onderhoud goed is. Al eerder is een duurzaamheidscan gedaan op zowel de Gevers Deynoot als 
de Fortgensschool waaruit bleek dat er geen aanpassingen nodig zijn. Beide gebouwen zijn voorzien 
van zonnepanelen en led verlichting, Voor het Kompas is in afgelopen jaar ook led verlichting 
aangebracht. 

Voor de Fortgensschool is in de periode 2023-2026 voorzien in nieuwbouw. Dit is opgenomen in het 
Integrale Huistingsplan (IHP) van de gemeente Voorschoten. Voor het huidige gebouw wordt alleen 
nog dat onderhoud uitgevoerd dat nodig is om de school netjes en veilig te houden. De staat van het 
onderhoud van Gevers Deynoot is ruim voldoende en het reguliere onderhoud van deze schoollocatie 
is up-to-date. 

De mogelijkheden van Multi Functionele Accommodaties/Integrale Kind Centra is onderzocht door de 
gemeente Voorschoten. Voorlopig is besloten door PCSV, naar aanleiding dat de gemeente niet verder 
wil gaan met een Multi Functionele Accommodatie, om te gaan voor een Integrale Kind Centra als 
nieuwbouw. Over de locatie is nog overleg gaande met de gemeente Voorschoten. 

Alle schoolgebouwen van PCSV zijn, op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, gecheckt of de ventilatie aan de normen voldeden. 

De PCSV gebruikt haar huisvesting voornamelijk voor het geven van onderwijs. Alleen op de 
Fortgensschool wordt echter het speellokaal en overblijflokaal aan Norlandia Kinderopvang verhuurt. 
Hiervoor ontvangt de Fortgensschool huurinkomsten. 

  



  

Jaarverslag 2020 Protestants Christelijke School Vereniging 
Voorschoten 
   

Pagina 21 van 35 

3D.  PRIVACY EN AVG  

AVG, BENOEMIMG FG, VEILIGHEID, ORGANISATIE ICT 

De PCSV is zich van nature vanuit haar onderwijstaak bewust van het belang van privacy voor haar 
leerlingen en medewerkers. Een onderwijsinstelling verzamelt, verwerkt en vergaart veel 
persoonsgegevens over leerlingen die bij haar onderwijs volgen. Daarom heeft de PCSV al langer een 
Functionaris Gegevensbescherming (FG) die toezicht houdt op het naleven van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hier waar nodig (ongevraagd) advies over geeft. 

De PCSV verwerkt vanuit de wettelijke onderwijstaak en de daarbij behorende zorgplicht 
vanzelfsprekend persoonsgegevens. Het gaat hier om een kwetsbare groep betrokkenen omdat het 
minderjarigen betreft. De komst van de AVG heeft de noodzaak om zorgvuldig met alle 
persoonsgegevens om te gaan alleen maar extra benadrukt. 

De eerste stappen om volledig aantoonbaar aan de AVG te voldoen zijn met de aanstelling van een FG 
reeds gezet. In het verleden zijn er wisselingen geweest in de invulling van deze functie. Per februari 
2020 is een vaste FG aangesteld die als eerste taak heeft structuur aan te brengen in het AVG-project 
en tegelijkertijd de kennis en bewustwording binnen PCSV te vergroten. 

Sindsdien is werk gemaakt aan het opstellen van nieuw beleid en de evaluatie van bestaand beleid. 
Ook zijn er stappen gezet in het invullen van het verwerkingsregister. Daarmee heeft de PSCV duidelijk 
laten zien het belang van de bescherming van persoonsgegevens te onderschrijven. Voor het komend 
jaar zal de focus vooral liggen op het opstellen van procesbeschrijvingen, het in kaart brengen van de 
digitale veiligheid bij de PCSV en het voltooien van het verwerkingsregister. Ter illustratie hieronder 
een afbeelding die de samenhang van beleid en praktijk uitbeeldt. 
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ORGANISATIE ICT 

De PCSV scholen zijn uitgerust met vernieuwde ICT-apparatuur. De toepassingsmogelijkheden, ook  in 
onderwijskundig opzicht, zijn enorm. Dit vraagt om een onderzoekende en proactieve houding van de 
personeelsleden om zaken uit te proberen en zich te blijven scholen. Daarnaast zal in het onderwijs 
meer aandacht moeten komen voor de zogenaamde vaardigheden van de eenentwintigste eeuw.  
 
Binnen de PCSV zetten we de ICT-mogelijkheden optimaal in en onderzoeken we vernieuwende 
toepassingen op bruikbaarheid. 
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4.  FINANCIËN 

DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN 

De PCSV voert een verantwoord financieel beleid, gericht op het borgen van de continuïteit van onze 
organisatie.  We investeren in ons onderwijs en zorgen voor voldoende buffer om risico’s op te vangen. 
Te denken valt aan krimp van het leerlingaantal, een arbeidsconflict, enz. 
 
Mocht er op grond van veranderd politiek beleid of anderszins meer geld naar het primaire onderwijs 
gaan en we extra geld te besteden hebben, dan gaat dit naar waar op dat moment de hoogste prioriteit 
ligt. 
- De PCSV werkt met weloverwogen begrotingen en met verantwoorde keuzes; 
- De PCSV heeft voldoende buffer om financiële gevolgen van risico’s op te vangen; 
- De PCSV streeft naar behoud van de leerlingenaantallen in een krimpende markt,  door ons te 

profileren als scholen die meer bieden dan het gewone. 
 
De financiële positie van de PCSV biedt voldoende ruimte om de komende jaren bewust en 
verantwoord extra uitgaven te doen. De PCSV heeft daarom voor het verslagjaar een negatief resultaat 
van € 239.000 begroot, gezien de ruime financiële reserve waarover de PCSV beschikt. Het 
gerealiseerde jaarresultaat 2020 is geëindigd op een negatief bedrag van € 266.000 en ligt daarmee in 
lijn met de begroting 2020.   
 
De meerjarenbegroting 2021-2024 laat een (beperkte) negatieve exploitatie zien. Gezien de goede 
financiële positie van de PCSV wordt dit beleid de komende jaren gecontinueerd. Hiermee wordt ook 
inhoud gegeven aan het reduceren van het bovenmatige eigen vermogen zoals dat door de nieuwe 
signaleringwaarde van de inspectie van het onderwijs wordt berekend en in dit jaarverslag  
gepresenteerd. 

TREASURY 

Over de manier waarop binnen de PCSV wordt omgegaan met de financiële middelen, is er een 
treasurystatuut opgesteld. In dit treasurystatuut is vastgelegd op welke wijze de PCSV omgaat met 
haar financiën en welke functies welke taken en bevoegdheden hierin hebben. Een aantal belangrijke 
zaken die hierin opgenomen zijn: 
- Eén van de bestuursleden is benoemd als penningmeester. De penningmeester ziet toe op de 

financiële gang van zaken binnen de vereniging; 
- De algemeen directeur is gemachtigd zelfstandig, binnen de door het bestuur gestelde kaders, 

financiële uitgaven te doen. De van overheidswege verkregen financiën (publieke gelden) zullen 
niet worden belegd, maar tegen een zo hoog mogelijke rente worden weggezet;  

- Beleidskeuzes (met de daarbij behorende financiële consequenties) worden door het bestuur 
genomen, op voorstel van de algemeen directeur. 

ALLOCATIE VAN MIDDELEN (THEMA 2020) 

De bijdrage van middelen vanuit de drie scholen aan het bovenschoolse bestuurskantoor PCSV wordt 
gebaseerd op het aantal leerlingen. In het jaar 2020 is hiervoor een bedrag van € 156.000 (ofwel 3% 
van de totale inkomsten) begroot en € 274.000 als bovenschoolse inkomsten gerealiseerd. Dit geld is 
grotendeels besteed aan directiekosten; ARBO dienstverlening; werkkostenregeling; huur 
kantoorruimte; accountantskosten, externe inhuur advisering, extra scholingskosten, wervingskosten 
voor schooldirecteur en een afrekening 2020 van het vervangingsfonds.     

ONDERWIJSACHTERSTANDSMIDDELEN (THEMA 2020) 

Over het jaar 2020 zijn geen onderwijsachterstandsmiddelen aan de PCSV toegekend. 
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SAMENVATTING JAARCIJFERS 2020 

In dit hoofdstuk zijn de verkorte geconsolideerde balans en resultatenrekening 2020 opgenomen. 
Tevens is er een analyse gemaakt van de verschillen tussen het afgesloten boekjaar, de begroting en 
het voorgaande boekjaar. De belangrijkste verschillen zijn toegelicht. Tevens worden de belangrijkste 
kengetallen weergegeven. De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2020, zoals deze in dit verslag 
zijn opgenomen. In dit hoofdstuk zijn de bedragen afgerond op duizenden euro’s. 
 
ALGEMEEN 

De PCSV heeft over het jaar 2020 een negatief exploitatieresultaat gerealiseerd van € 266.000. In 2019 
bedroeg het resultaat € 85.000 negatief. De financiële uitkomst van het jaar 2020 is in lijn met het 
meerjaren financiële beleid van de PCSV en de begroting 2020 van € 239.000 negatief.  
 
Het beleid om de ruime financiële reserves aan te wenden voor het onderwijs is in het jaar 2020  
gerealiseerd. Gezien de goede financiële positie van de PCSV kan dit beleid ook de komende jaren 
worden gecontinueerd. 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

In de staat van baten en lasten zoals deze is opgenomen in de jaarrekening 2020 worden de baten en 
lasten vergeleken met de opgestelde begroting voor 2020 en met de baten en lasten over 2019.  
 
Protestants Christelijke 
Schoolvereniging Voorschoten     Realisatie   Begroot   Realisatie 

Verkorte resultatenrekening (x € 1.000)     2020   2020   2019 

        

Ministerie OCW   5.140  4.952  5.033 

Overige overheidsbijdragen   28  22  56 

Overige baten   59  51  110 

Totaal baten   5.227  5.025  5.199 

        

Personele lasten   4.495  4.274  4.284 

Afschrijvingen   195  196  185 

Huisvestingslasten   342  373  349 

Overige instellingslasten   481  426  492 

Doorbetalingen aan schoolbesturen   0  0  0 

Totaal lasten   5.513  5.269  5.310 

        

Saldo baten en lasten   -286  -244  -111 

Financiële baten   20  5  26 

Exploitatieresultaat   -266  -239  -85 

 
Het negatieve resultaat over 2020 ligt € 27.000 boven de begroting en wijkt daarmee 0,5% af van de  
begroting 2020. De mutaties t.o.v. de begroting 2020 en de exploitatie 2019 (t.o.v. begroting) zijn in 
het onderstaande overzicht samengevat en worden nader toegelicht. 
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Mutaties Expl 2020   In % van   Expl 2020    In % van 

Baten en lasten 2020 Bgr 2020   bgr 2020   Expl 2019    expl 2019 

      
 

  

Ministerie OCW 188 (v) 4%  107  (v) 2% 

Overige overheidsbijdragen 6 (v) 27%  -28  (n) -50% 

Overige baten 8 (v) 16%  -51  (n) -46% 

Totaal baten 202 (v) 4%  28  (v) 1% 

      
 

  

Personele lasten 221 (n) 5%  211  (n) 5% 

Afschrijvingen -1 (v) -1%  10  (n) 5% 

Huisvestingslasten -31 (v) -8%  -7  (v) -2% 

Overige instellingslasten 55 (n) 13%  -11  (v) -2% 

         
Totaal lasten 244 (n) 5%  203  (n) 4% 

      
 

  

Financiële baten 15 (v) -6%  -6  (n) 5% 

Exploitatieresultaat -27 (n)   -181  (n)  
 
 
BATEN 

 
ALGEMEEN 

De bekostiging van het onderwijs is in belangrijke mate gekoppeld aan het aantal en type leerlingen 
van de school. De teldatum voor het bepalen van het aantal bekostigde leerlingen is 1 oktober van het 
voorgaande jaar. In het primair onderwijs is de personele bekostiging gebaseerd op schooljaren. In het 
primair onderwijs is de teldatum 1 oktober 2018 bepalend voor de bekostiging in het schooljaar 
2019/2020 en is 1 oktober 2019 bepalend voor de bekostiging voor het schooljaar 2020/2021. Van het 
schooljaar 2019/2020 wordt 7/12 deel toegerekend aan het jaar 2020 en van het schooljaar 2020/2021 
5/12 deel.  

MINISTERIE VAN OCW 

De subsidie van OCW ligt € 188.000 (4%) boven het begrote bedrag. Deze stijging is grotendeels te 
herleiden naar de prijscompensatie die in de loop van het jaar 2020 is ontvangen en de bijzondere 
bekostiging asielzoekers. 
 
Het in 2020 ontvangen bedrag vanuit de Prestatie box bedraagt  € 176.000. Hiervoor is een bedrag van 
€ 115.000 aan scholing uitgegeven. Het restant is besteed aan personele formatie voor het verbeteren 
van het onderwijs, duurzame onderwijsverbetering en het ontwikkelen van doorgaande 
ontwikkellijnen. 

OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN 

De overige overheidsbijdragen vallen € 6.000 hoger uit dan begroot. Dit is te herleiden naar een hogere  
financiële subsidie 2020 van de gemeente voor het vak gym en een vrijval van een subsidie voor de 
klimaatbeheersing.  
 
OVERIGE BATEN 

De overige baten liggen € 8.000 boven de begroting 2020 terug te voeren op de ontvangen bonus op 
de premie van het vervangingsfonds over het jaar 2019. 
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LASTEN 

 
PERSONELE LASTEN 

De personele lasten liggen € 221.000 (5%) boven de begroting en ook 5% boven het realisatieniveau 
van 2019. De personele lasten bestaan uit de loonkosten van de medewerkers in dienst van de PCSV 
en de overige personele kosten zoals externe inhuur, scholing, werving en selectie, 
personeelsactiviteiten en verzuimbeheer. De personele lasten zijn boven de begroting gekomen door 
externe inhuur voor de tijdelijke vervanging van medewerkers € 102.000, € 56.000 vervangingskosten 
en extra scholingskosten personeel € 37.000. 
 
AFSCHRIJVINGEN EN INVESTERINGEN 

De afschrijvingen over 2020 liggen € 1.000 onder de begroting, maar zijn ten opzichte van het jaar 2019 
met € 10.000 gestegen. In 2020 is voor € 185.000 geïnvesteerd in voornamelijk ICT en computers en 
leermiddelen. In de begroting 2020 was een investeringsbedrag materiele vaste activa van € 173.000 
gereserveerd.  
 
HUISVESTING 

De huisvestingslasten van de PCSV liggen € 31.000 onder de begroting 2020 en zijn ten opzichte van 
het jaar 2019 met € 7.000 gedaald. Deze daling is te herleiden naar een daling in de water- en 
energiekosten van € 13.000, een daling van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud van € 
25.000 en een daling van € 3.000 in het klein onderhoud. Daartegenover is wel een toename van de 
schoonmaakkosten van € 14.000 ten opzichte van de begroting zichtbaar als gevolg van de COVID 19 
maatregelen.  
 
OVERIGE INSTELLINGSLASTEN 

De overige instellinglasten liggen € 55.000 boven de begroting, maar € 11.000 onder de exploitatie van 
2019. Deze overschrijding is voornamelijk te herleiden naar € 46.000 muziekimpuls vanuit het 
steunfonds en € 6.000  extra kosten besturenorganisaties.   
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BALANS 

De financiële positie van de PCSV staat in onderstaande overzichten. De gegevens zijn ontleend aan de 
in de jaarrekening opgenomen balans. 
 
Protestants Christelijke 
Schoolvereniging Voorschoten         Balans   Balans 

Verkorte balans (x € 1.000)         31-12-2020   31-12-2019 

        

Activa        

Materiële vaste activa     905  916 

Financiële vaste activa     296  294 

Vorderingen     314  300 

Liquide middelen     1.843  2.001 

Totaal     3.358  3.511 

        

Passiva        

Eigen vermogen     2.014  2.280 

Voorzieningen     868  795 

Schulden lang     0  0 

Schulden kort     476  436 

Totaal     3.358  3.511 

 

Het balanstotaal daalt ten opzichte van 2019 met € 153.000. Deze daling laat zich als volgt 

samenvatten, waarbij a =  afname en t = toename. 

Mutaties         Toename (t)   31-12-2020 

          afname (a)   31-12-2019 

        

Materiële vaste activa     (a)  -11 

Financiële vaste activa     (t)  2 

Vorderingen     (t)  14 

Liquide middelen     (a)  -158 

Totaal     (a)  -153 

        

Eigen vermogen     (a)  -266 

Voorzieningen     (t)  73 

Schulden lang     (t)  0 

Schulden kort     (t)  40 

Totaal     (a)  -153 

 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

De materiële vaste activa dalen t.o.v. 31 december 2020 met € 11.000. Dit wordt veroorzaakt doordat 
de investeringen in 2020 van € 185.000 onder de afschrijvingskosten van 2020 van € 195.000 liggen.  

FINANCIELE VASTE ACTIVA 

De stijging van de financiële vaste activa van € 2.000 is volledig terug te voeren op de waarde van de 
effectenportefeuille van het steunfonds per ultimo 2020.  
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VORDERINGEN 

De vorderingen op debiteuren nemen toe met € 14.000. Dit is te herleiden naar stijging van de 
vorderingen op het ministerie OCW (bekostiging). 
 
LIQUIDE MIDDELEN 

De liquide middelen nemen af met € 158.000 als gevolg van de verwerking van het gerealiseerde 
negatieve exploitatieresultaat van het jaar 2020.   
 
EIGEN VERMOGEN 

Het eigen vermogen van de PCSV daalt als gevolg van het exploitatietekort over 2020 met een bedrag 
van € 266.000 tot € 2.014.000 positief.  
 
VOORZIENINGEN 

Er zijn voorzieningen gevormd voor groot onderhoud en personele voorzieningen voor jubilea van 
personeel. Aan de voorziening onderhoud is in 2020 een bedrag gedoteerd van € 101.000 en is 
€ 29.000 door bestedingen onttrokken. De dotatie aan de voorziening onderhoud heeft tot doel de 
voorziening op het gewenste niveau te brengen om te kunnen voorzien in het groot onderhoud voor 
de komende 20 jaar. De voorziening onderhoud gebouwen bedraagt per 31 december 2020 € 829.000. 
Aan de voorziening voor jubilea is in 2020 een bedrag van € 5.000 gedoteerd. De voorziening jubilea 
bedraagt per 31 december 2020 € 40.000. Door de voorgaande mutaties stijgt de totale voorziening 
met € 73.000 ten opzichte van het jaar 2019. 
 
SCHULDEN KORT 

De kortlopende schulden nemen met € 40.000 toe. Deze aanzienlijke stijging wordt veroorzaakt door 
een stijging in het crediteurensaldo van € 30.000 en een stijging van € 10.000 voor nog af te dragen 
loonheffingen en premies.  
 
KENGETALLEN PER BALANSDATUM 

Aan de balans en rekening van baten en lasten zijn de volgende kengetallen ontleend, waarbij het 
bestuur de streefwaarden per kengetal heeft vastgesteld. 
 

Kengetallen         2020   2019 

Liquiditeitsratio     4,53  5,28 

Solvabiliteitsratio (excl. voorzieningen)     60%  65% 

Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen)     86%  88% 

Huisvestingsratio     6,2%  6,6% 
 
  
LIQUIDITEITSRATIO 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de PCSV op korte termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dit 
getal dient groter dan 1,5 te zijn. Het getal 4,53 geeft aan dat 4.53 keer kan worden voldaan aan de 
uitstaande kortlopende verplichtingen. De liquiditeitsratio is voor het jaar 2020 gedaald en in lijn met 
het meerjaren financiële beleid van de stichting. 
 
SOLVABILITEITSRATIO 

Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een organisatie de financiële verplichtingen aan 
verschaffers van vreemd vermogen kan nakomen met behulp van alle activa. Er is sprake van een 
goede solvabiliteit indien deze boven de 0,4 inclusief voorzieningen ligt. Voor het jaar 2020 is dit  
0,86 en is deze ratio in 2020 licht gedaald. 
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HUISVESTINGSRATIO 

De huisvestingsratio geeft de verhouding van de huisvestingslasten in de totale exploitatielasten aan 
en moet normatief onder de 10% liggen. Voor het jaar 2020 is deze ratio 6,2% en ligt daarmee ruim 
onder deze norm. 
 
SIGNALERINGSWAARDE EIGEN VERMOGEN 

In het verslagjaar 2020 moet voor het eerst gerapporteerd worden over een mogelijk bovenmatig 
eigen vermogen van een bestuur. Daarvoor heeft de onderwijsinspectie de signaleringswaarde 
bovenmatig eigen vermogen geïntroduceerd. Onderstaand de presentatie van deze indicator voor de 
PSCV op basis van de getallen uit de jaarrekening 2020. 
 

Signaleringswaarde Eigen Vermogen           

Totaal eigen vermogen             2.013.940  

Privaat eigen vermogen                361.676  

Feitelijk eigen vermogen             1.652.264  

Normatief eigen vermogen             1.323.331  

Mogelijk bovenmatig eigen vermogen                 328.933  

      

Ratio eigen vermogen                       1,25  
 
De signaleringswaarde bevindt zich voor de stichting boven de norm van 1,0. De stichting heeft het 
meerjaren plan om dit vermogen naar beneden te brengen door te investeren in het onderwijs. Zie 
hiervoor ook de meerjarenbegroting in de continuïteitsparagraaf, die voor de komende jaren de 
volgende exploitatietekorten weergeeft: 2021 € -230.000; 2022 € 222.000; 2023 282.000.  
 

      Realisatie   Begroot   Realisatie 

Kengetallen (baten en lasten)     2020   2020   2019 

Personele lasten in % van totale lasten   81,5%  81,1%  80,7% 

Verhouding rijksbijdrage / totale baten   98,3%  98,5%  96,8% 

Resultaat in % van totale baten   -5,1%  -4,8%  -1,6% 
 
PERSONELE LASTEN IN % VAN TOTALE LASTEN 

Dit is het aandeel van de personele lasten in de totale lasten. Het aandeel is in 2020 t.o.v. het 
voorgaande jaar gestegen tot 81,5%. 
 
VERHOUDING RIJKSBIJDRAGE / TOTALE BATEN 

Hieronder wordt het aandeel van de Rijksbaten in de totale baten aangegeven. Dit aandeel is t.o.v 
2019 gestegen tot 98,3%. 
 
RESULTAAT IN % VAN TOTALE BATEN 

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie 
tot de totale baten. Deze is ten opzichte van het jaar 2019 gedaald tot -5,1%. 
 
RESULTAATBESTEMMING 

Het bestuur van de PCSV heeft besloten tot de volgende resultaatbestemming: het resultaat over 2020 
van € 265.779 negatief wordt voor € 212.329 ten laste van de algemene reserve gebracht; voor  
€ 24.128 ten laste van de bestemmingsreserve publiek en voor € 29.322 ten laste van de 
bestemmingsreserve privaat. 
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5. TOEKOMST EN CONTINUÏTEIT 

 
Deze continuïteitsparagraaf geeft de financiële vertaling van het strategisch beleidsplan 2019-2013 
naar de toekomst weer. De PCSV is en blijft voor de komende jaren een financieel gezonde organisatie 
met de ambitie om goede schoolresultaten neer te zetten zonder deze opbrengsten tot het hoogste 
doel te verheffen. Aandacht voor onder andere sociale vaardigheden en burgerschapsvorming maken 
een wezenlijk onderdeel uit van het onderwijs aan de ontwikkeling van onze kinderen.  

A1: PERSONELE BEZETTING EN LEERLINGEN 

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een daling in het aantal leerlingen. Deze aanname 
is gebaseerd op de informatie van de schooldirecteuren bij het opstellen van de meerjarenbegroting 
2021-2024.  
 

PCSVoorschoten   Realisatie Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot 

Ontwikkelingen leerlingenaantal   2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Leerlingen per teldatum 1 oktober  859 854 855 825 821 809 

  859 854 855 825 821 809 

 
Het aantal leerlingen bepaald ook de hoogte van de lumpsum bekostiging van waaruit de personele 
kosten en personele formatie wordt bepaald. Onderstaand een overzicht van de ontwikkeling van de 
personele formatie waarbij jaarlijks bij het opstellen van de meerjarenbegroting de actuele 
ontwikkeling van de leerlingen aantallen worden meegewogen bij de vaststelling van de personele 
formatie. Het natuurlijk verloop van medewerkers is voldoende om de dalende leerlingen aantallen te 
kunnen opvangen. Als er een periode moet worden overbrugd, waarbij er sprake is van boven 
formatieve aanstellingen, dan is dat gezien de financiële reserves van de PCSV mogelijk. 
 
 

PCSVoorschoten   Realisatie Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot 

Personele bezetting in fte per 31-12   2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Directie en management  4,1 3,9 4,4 4,3 4,3 4,3 

Onderwijzend personeel  47,9 47,2 44,4 42,1 42,0 41,8 

Onderwijsondersteunend personeel  7,4 8,5 7,8 7,3 7,3 7,3 

Totaal personele bezetting  59,4 59,6 56,6 53,8 53,6 53,4 

A2: MEERJARENBEGROTING 

Bij het opstellen van de jaarbegroting wordt ook de meerjarenbegroting geactualiseerd. Bij het 
opstellen van de meerjarenbegroting 2021-2024 is uitgegaan van een continuering van het huidige 
inkomsten- en uitgavenpatroon.  
 
De laatste jaren hebben heeft de realisatie van de baten en lasten van de PCSV geleerd dat de realisatie 
vaak positiever uitpakt dan de opgestelde begroting. Dit heeft vaak te maken met hogere inkomsten.  
Deze kunnen we door incidentele periodieke verhogingen bij OCW niet goed voorspellen. De uitgaven 
heeft de PCSV veelal goed onder controle. Extra kosten zijn vaak goed te verklaren. Voor de begroting 
van 2021 is rekening gehouden met een verhoging van de rijksbijdragen van 0,85% ten opzichte van 
de bekende bedragen in oktober 2020.  
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De rijksbijdragen zijn aangepast aan de verwachte leerlingenaantallen, en de uitgaven op het gebied 
van het personeel zijn hierop deels aangepast, conform de toelichting bij de personele bezetting. De 
begrote tekorten geven op dit moment dan ook geen reden tot zorg. Het eigen vermogen staat 
beheersbare tekorten toe en is ook wenselijk gezien het planmatig reduceren van het bovenmatig 
eigen vermogen. Verder is duidelijk welke acties dienen te worden ondernomen wanneer de tekorten 
te groot zouden worden. 
 

PCSVoorschoten   Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot 

Resultatenrekening (x € 1.000)   2020 2021 2022 2023 2024 

Baten       

Ministerie OCW  5.140 5.091 5.058 4.986 4.918 

Overige overheidsbijdragen  28 22 22 22 22 

Overige baten  60 52 52 52 52 

  5.227 5.165 5.132 5.060 4.992 

Lasten       

Personele lasten  4.495 4.410 4.268 4.309 4.333 

Afschrijvingen  195 209 178 121 105 

Huisvestingslasten  342 347 349 347 348 

Overige instellingslasten  481 444 444 444 444 
Doorbetalingen aan 
schoolbesturen  0 0 0 0 0 

  5.513 5.410 5.239 5.221 5.230 

       

Saldo baten en lasten  -286 -245 -107 -161 -238 

Financiële baten  20 -5 -5 -5 -5 

Financiële lasten  0 0 0 0 0 

Exploitatieresultaat  -266 -250 -112 -166 -243 

 
De meerjarenraming laat een tekort zien. Omdat de ervaring heeft geleerd dat de exploitatie steeds 
positiever uitvalt dan de begroting voor dat jaar, maakt de PCSV zich geen zorgen over deze 
meerjarenraming. De PCSV heeft de uitgaven goed onder controle en er is sprake van een (grote) 
reserve. De hoogte van de inkomsten zijn onbetrouwbaar omdat de overheid steeds laat beschikt en 
de inkomsten naar boven toe worden bijgesteld. 
 
Gezien het plan om het bovenmatige eigen vermogen van de PCSV te reduceren en de wens te 
investeren in de kwaliteit van het onderwijs achten de PCSV het verantwoord geen grote wijzigingen 
in het (financieel) beleid door te voeren en het risico te accepteren dat de inkomsten in het 
meerjarenperspectief niet naar boven toe worden bijgesteld. 
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De meerjarenbalans is gebaseerd op de eind 2020 geactualiseerde meerjarenbegroting 2021-2024. 
Daarbij wordt voor de financiële vaste activa, de vorderingen en de schulden verondersteld dat deze 
constant blijven. De geprognotiseerde negatieve resultaten van 2021 t/m 2024 komen in de 
desbetreffende jaren ten laste van het eigen vermogen. De mutaties in de materiële vaste activa zijn 
gebaseerd op de investeringsbegroting en de afschrijvingen voor de jaren 2021 t/m 2024. De mutaties 
in de voorzieningen worden gevormd door de jaarlijkse dotaties aan en de verwachte onttrekkingen 
uit de voorziening voor groot onderhoud conform MJOP. De mutaties in de liquide middelen bestaan 
uit de begrote negatieve resultaten voor de jaren 2021 t/m 2024, positief gecorrigeerd met de dotaties 
aan de voorzieningen en de afschrijvingslasten (dat zijn wel lasten, maar geen uitgaven) en negatief 
gecorrigeerd met de onttrekkingen uit de voorzieningen en de investeringen (geen lasten, wel 
uitgaven). Zoals reeds bij de meerjarenbegroting vermeld, geeft de verwachte ontwikkeling van het 
eigen vermogen, evenals het redelijk stabiele verloop van de liquide middelen, geen reden tot zorg. 
 
 

PSCVoorschoten   Balans Balans Balans Balans Balans 

Verkorte balans (x € 1.000)   30-12-2020 30-12-2021 30-12-2022 31-12-2023 30-12-2024 

       

Activa       

Materiële vaste activa  905 804 547 547 547 

Financiële vaste activa  296 296 296 296 296 

Vorderingen  313 310 310 310 310 

Liquide middelen  1.843 1.592 1.733 1.552 1.309 

  3.357 3.002 2.886 2.705 2.462 

       

Passiva       

Algemene reserve  1.617 1.367 1.255 1.089 846 

Bestemmingsreserves publiek  34 34 34 34 34 

Bestemmingsreserves privaat  364 364 364 364 364 

Voorzieningen  868 767 763 748 748 

Schulden lang  0 0 0 0 0 

Schulden kort  476 470 470 470 470 

  3.359 3.002 2.886 2.705 2.462 

 
Onderstaand een overzicht van de ontwikkeling van de kengetallen gebaseerd op de 
meerjarenbegroting en balans. Ook deze geven ratio’s geven een positief beeld over de financiële 
ontwikkeling van de PCSV de komende jaren. 
 

PCSVoorschoten   Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot 

Kengetallen   2020 2021 2022 2023 2024 

Liquiditeitsratio  4,53 4,05 4,35 3,96 3,45 

Solvabiliteitsratio (excl. voorzieningen)  48% 46% 43% 40% 34% 

Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen)  86% 84% 84% 83% 81% 

Weerstandsvermogen  22% 19% 22% 19% 14% 

Huisvestingsratio  6% 6% 7% 7% 7% 
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B1: INTERNE BEHEERSING EN CONTROLE 

De PCSV werkt met een bestuur op afstand, dat toezicht houdt op de werkzaamheden van de 
algemeen directeur. Binnen dit bestuur is de penningmeester in het bijzonder belast met het toezicht 
op de financiën. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld, waarbij budgetten voor de scholen worden 
afgesproken. De directeuren zijn budgethouder; de algemeen directeur houdt daarop toezicht. De 
begroting is een taakstellend budget, waarvoor de budgethouders gemandateerd zijn.  
 
Om de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de budgethouders neer te kunnen leggen 
moeten zij voldoende mogelijkheden hebben om informatie te krijgen over de realisatie van de 
begroting en moeten zij de lasten kunnen beheersen. Zowel de personele mutaties als de materiele 
mutaties (facturen) worden digitaal doorgegeven en verwerkt in de administratie. 
 
De realisatie is te benaderen via het online management informatiesysteem OHMiX. Hierin zijn de 
financiële gegevens te raadplegen op het gebied van baten en lasten alsmede de balanspositie. De 
informatie wordt dagelijks ververst. Uiterlijk de 16e van de maand is de periode tot en met de vorige 
maand volledig geboekt en is betrouwbare informatie beschikbaar. Via het online informatiesysteem 
is voor bestuur en scholen ook personele informatie beschikbaar in zowel omvang (fte’s) als in geld 
(loonkosten). Ook is zicht op verzuimcijfers en andere relevante informatie omtrent personeel.  

Binnenkomende facturen worden door de administratief medewerkster verwerkt. Voordat de facturen 
ter betaling worden aangeboden worden ze geaccordeerd door de directeur van de betreffende 
school. Voordat de betaling definitief wordt gedaan, vindt er een laatste controle plaats door de 
algemeen directeur.  
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B2: RISICO’S EN ONZEKERHEDEN 

Onderstaande risico’s en onzekerheden worden door de PCSV onderscheiden: 
 
1. Het regeringsbeleid; hoogte van de financiering 

Voor de PCSV is dit een beheersbaar risico. Het eigen vermogen biedt de gelegenheid enige tijd te 
nemen als de hoogte van de financiering afneemt. Dat dit interen op het eigen vermogen 
(tijdelijk) noodzakelijk maakt, is een acceptabel gevolg van beheerst bijsturen. 

2. Daling van het leerlingenaantal 
De PCSV hanteert een formatietoedelingsmodel waarbij de leerlingentelling van 1 oktober van het 
voorgaande jaar bepalend is voor het aantal in te zetten personeelsleden. Een leerlingendaling zal 
dan automatisch leiden tot een mindere inzet van personeel. In het verleden is gebleken dat dit 
binnen onze drie scholen via natuurlijk verloop en (soms gedwongen) mobiliteit goed mogelijk is. 

3. Ziekte van personeelsleden 
Het vinden van goede vervanging, zeker voor leerkrachten die in de bovenbouw werken blijft een 
continue uitdaging. De PCSV is aangesloten bij een vervangingspool die een grote regio bestrijkt. 
Deze vervangingspool wordt door de gezamenlijke schoolbesturen bestuurd en tracht kwalitatief 
goede vervangers in te zetten op scholen met een vervangingsbehoefte.  

4. Het dreigende lerarentekort 
De PCSV merkt dat het steeds moeilijker wordt geschikte medewerkers aan te trekken. Het 
lerarentekort is duidelijk merkbaar. Het lukt steeds lastiger vacatures te vervullen. Voor 
vervanging van zieke collega’s is het probleem nog groter. Door een aantrekkelijk werkgever te 
zijn voor het personeel hopen we toekomstige vacatures toch steeds te kunnen blijven vervullen. 
Daarbij kan het begeleiden van studenten een cruciale rol spelen. Wanneer zij op een goede 
begeleiding kunnen terugzien, zullen zij eerder geneigd zijn op een vacature op hun (voormalige) 
stageschool te solliciteren. 

5. Doordecentralisatie van de onderwijshuisvestingsgelden 
Sinds 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor het volledige onderhoud van de 
schoolgebouwen overgedragen van de gemeente aan de schoolbesturen. De toekomst zal 
uitwijzen of het bedrag dat daarvoor is toegevoegd aan de lumpsum toereikend is. De 
verwachting is echter dat de bekostiging achterblijft bij de werkelijke kosten. We hopen door een 
voortdurende afweging te maken inzake voldoende preventief onderhoud de scholen in 
voldoende mate te onderhouden. Bij ingrijpende zaken (renovatie) zal de dialoog met de 
gemeente worden gezocht, die door een bijdrage te leveren, nieuwbouw waarvoor de gemeente 
verantwoordelijk is, wellicht kan uitstellen. 

B3: RAPPORTAGE TOEZICHTHOUDEND ORGAAN 

Zie hoofdstuk 3, verslag bestuur. 
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Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

Geconsolideerde balans na resultaatbestemming per  31 december 2020

 

1 Activa

1.1.2 Materiële vaste activa 905.296            915.878            

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 664.867 655.355

1.1.2.4 Overige materiële vaste activa 240.429 260.523

905.296 915.878

1.1.3 Financiële vaste activa 296.234 294.350

1.1.3.7 Effecten 296.234 294.350

296.234 294.350

1.2.2 Vorderingen 313.319 299.789

1.2.2.1 Debiteuren 0 5.879

1.2.2.2 Ministerie van OCW 225.617 201.545

1.2.2.3 Gemeenten 0 8.331

1.2.2.10 Overige vorderingen 14.452 8.233

1.2.2.15 Overlopende activa 73.250 75.801

313.319 299.789

1.2.4 Liquide middelen 1.843.142 2.001.393

1.2.4.2 Banken 1.842.924 2.001.175

1.2.4.2.3 Overige 218 218

1.843.142 2.001.393

Totaal  Activa 3.357.991 3.511.410

 31 december 2020  31 december 2019

€ €
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Geconsolideerde balans na resultaatbestemming per  31 december 2020

 

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 2.013.940         2.279.719         

2.1.1.1 Algemene reserve 1.618.585 1.829.077

2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 33.679 57.807

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 361.676 392.835

2.013.940 2.279.719

2.2 Voorzieningen 868.375 795.304

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 39.650 38.350

2.2.3 Voorziening groot onderhoud 828.725 756.954

868.375 795.304

2.4 Kortlopende schulden 475.676 436.387

2.4.8 Crediteuren 73.758 43.832

2.4.9.1 Loonheffing en premies 167.495 158.757

2.4.10 Pensioenpremies 55.080 52.008

2.4.12 Overige kortlopende schulden 25.975 24.271

2.4.19 Overlopende passiva 153.368 157.519

475.676 436.387

Totaal  Passiva 3.357.991 3.511.410

 31 december 2020  31 december 2019

€ €
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Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

alsnog tonen Geconsolideerde staat van baten en lasten 2020

alsnog tonen

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019 

In € In € In €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 5.139.698 4.951.771 5.032.818

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 27.937 22.000 56.111

3.5 Overige baten 59.567 51.600 110.073

Totaal  Baten 5.227.202 5.025.371 5.199.002

4 Lasten

4.1 Personele lasten 4.494.873 4.273.969 4.284.332

4.2 Afschrijvingen 195.306 196.218 184.346

4.3 Huisvestingslasten 342.037 373.500 348.416

4.4 Overige instellingslasten 480.871 426.000 492.314

Totaal  Lasten 5.513.087 5.269.687 5.309.408

Saldo baten en lasten -285.885 -244.316 -110.406

5 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten 20.106 5.000 25.905

Saldo financiële baten en lasten 20.106 5.000 25.905

Exploitatieresultaat -265.779 -239.316 -84.501

Pagina 39



Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2020

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -285.885 -110.406

Afschrijvingen 195.306 184.346

Mutaties werkkapitaal

- Vorderingen -13.530 -1.934

- Kortlopende schulden 39.289 -69.448

Mutaties voorzieningen 73.071 56.875

8.251 59.433

Ontvangen interest 20.106 25.905

Betaalde interest 0 0

20.106 25.905

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -184.724 -69.186

(Des)investeringen financiële vaste activa -1.884 -20.558

-186.608 -89.744

Mutatie liquide middelen -158.251 -4.406

Beginstand liquide middelen 2.001.393 2.005.799

Mutatie liquide middelen -158.251 -4.406

Eindstand liquide middelen 1.843.142 2.001.393

2020 2019

€
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Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Activiteiten
De Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten verzorgt onderwijs aan de bij de 

ingeschreven leerlingen. 

ALGEMEEN

Vergelijking met vorig jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

opzichte van het voorgaande jaar.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen

en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de

gerapporteerde waarde van activa en passiva en van baten en lasten.

Schattingen hebben betrekking op:

- de waardering van materiële vaste activa, waaronder de gehanteerde afschrijvingstermijnen;

- de verwachte onderhoudsuitgaven bij bepaling van de voorziening onderhoud;

- de bepaling van personele voorzieningen.

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 jaarrekening is opgesteld, uitgaande van de continuïteitsveronderstelling met inachtneming van de 

bepalingen opgenomen in de Ministeriële Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Hierbij wordt 

aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen 

voor de Jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. De waardering van activa en 

passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 

desbetreffende grondslag anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 

nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn in 

hele euro's. 
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Grondslagen voor de Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van 2020 en 2019 zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot

de groep behorende rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden

uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. 

Het betreft de onderstaande rechtspersonen:

Stichting Steunfonds P.C.O.V.

Consolidatie vindt plaats volgens de integrale methode. Onderlinge verhoudingen en transacties

worden in de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd.

Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van groepsonderdelen zijn afzonderlijk

in de geconsolideerde jaarrekening tot uidrukking gebracht.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Tevens worden

rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen  aangemerkt als verbonden partij.

Hetzelfde geldt vor statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de 

instelling en nauwe verwanten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele

investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met

bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische

levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening

houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van

ingebruikneming.

Er wordt een activeringsgrens gehanteerd van € 500, investeringen onder de € 500 worden rechtstreeks ten

laste van het resultaat gebracht.

Schoolgebouwen
Het economisch eigendom van de gebouwen is in handen van de gemeente en het juridisch eigendom

berust bij het bevoegd gezag. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Voor kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is

opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. 

Inventaris en duurzame leer- en hulpmiddelen
Als ondergrens voor het activeren van duurzame middelen wordt een bedrag van € 500 aangehouden. Deze

ondergrens geldt per artikel of voor een groep van samenhangende artikelen.

De gehanteerde categorieën materiële vaste activa en de bijbehorende afschrijvingspercentages zijn:

Meubilair 5,00% 10,00%

Inventaris en apparatuur 10,00%

ICT 10,00% 25,00%

Leermiddelen 12,50%

Overige materiële vaste activa 5,00% 10,00%

De afschrijving kan nooit over een langere periode plaatsvinden dan de technische levensduur.
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Financiële vaste activa
De eerste waardering van de financiële vaste activa is de reële waarde en de vervolgwaardering is de

geamortiseerde kostprijs.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan

een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.

Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.

Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de

realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de

realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de

bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat

van baten en lasten.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen en overige

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten

worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waar (dis)agio en de direct toerekenbare

transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien de instrumenten bij de

vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van

waardeverminderingen in de staat van baten en lasten, maken eventuele direct toerekenbare

transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten

op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Handels- en overige vorderingen

Handels- en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.

Afgeleide financiële instrumenten

De Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten maakt geen gebruik van financiële

derivaten en beperkt de risico’s (renterisico, kasstroomrisico en kredietrisico) door gebruik te maken van

de rekening-courant en spaarrekeningen, rekening houdend met de voorwaarden uit de Regeling belenen

van 6 juni 2016 met kenmerk WJZ/800938 en de aanvulling daarop zoals opgenomen in de

regeling van 5 december 2018 met kenmerk FEZ/1402273.

Vlottende activa

Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het onderdeel

“financiële instrumenten”.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije

beschikking van het bevoegd gezag en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide

middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van het bevoegd

gezag worden verwerkt onder de financiële vaste activa.
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Eigen Vermogen

Algemene reserve
De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en

wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de baten

en lasten. Deze reserve dient ter dekking van eventuele toekomstige exploitatietekorten.

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de

toelichting op de balans.

Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een

specifiek doel. Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de

bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de

reserve komen.

Bestemmingsreserve publiek
Deze publieke reserve betreft het door het bevoegd gezag reeds bestemde gedeelte van de

exploitatieoverschotten van het bevoegd gezag tot en met het verslagjaar. 

Bestemmingsreserve privaat
Deze private reserve is opgebouwd uit exploitatieoverschotten uit eigen middelen van het bevoegd gezag

tot en met het verslagjaar. Deze reserve muteert na resultaatbestemming. Aan deze reserve ligt een

private herkomst ten grondslag.

Resultaatbestemming
De bestemming van het resultaat aan de algemene reserve dan wel de bestemmingsreserve vindt plaats

op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Het resultaat wordt in principe toegevoegd of onttrokken

aan de publieke reserve tenzij aan de middelen een private herkomst ten grondslag ligt.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. In beginsel dienen de voorzieningen met ingang van 

boekjaar 2020 gewaardeerd te worden tegen contante waarde. Aan hand van de looptijd en de disconterings-

voet is bepaald dat het effect van de tijdswaarde niet materieel is, waardoor de voorzieningen conform 

RJ 252 alsnog gewaardeerd zijn tegen nominale waarde

Onderhoudsvoorziening
De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van de kosten die verbonden zijn aan het meerjarig

planmatig onderhoud en de exploitatievoorzieningen van de gebouwen van het bevoegd gezag. De

dotatie aan de voorziening is gebaseerd op de verwachte kosten en de periodiciteit waarmee

onderhoudswerken naar verwachting worden uitgevoerd op basis van een opgesteld onderhoudsplan dat

door het bevoegd gezag is goedgekeurd. Het uitgevoerde groot onderhoud wordt ten laste van deze

voorziening gebracht.

De grondslag voor de bepaling van de dotatie aan de voorziening onderhoud is ongewijzigd. Het bevoegd

gezag maakt voor de bepaling van de dotatie aan de voorziening onderhoud gebruik van de tijdelijke

regeling 2018 en 2019 zoals vastgelegd in de regeling van 21 maart 2019 met nr. FEZ (EDOC-1440924).

De overgangsregeling is verlengd tot en met 2022.
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Pensioenvoorziening
Het bevoegd gezag heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een

toegezegd-pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon.

Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, en wordt - conform

de in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt

als toegezegde-bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten

worden verantwoord.

Pensioenrechten
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de beleidsdekkingsgraad van het

pensioenfonds (beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse dekkingsgraden)

dit toelaat. Naar de stand van januari 2021 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 87,5%. Naar

de stand van 31 december 2020 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 93,2% (bron: website

www.abp.nl).

De Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten heeft geen verplichting tot het voldoen van 

aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere

toekomstige premies. De Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten heeft daarom alleen

de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Personeelsvoorzieningen

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de

CAO dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding,

leeftijd van betrokkene(n), blijfkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40 jarig jubileum conform de

CAO. De voorziening is gewaardeerd tegen een bedrag van € 650 per FTE.

Kortlopende schulden
De grondslagen voor de waardering van schulden zijn beschreven onder het onderdeel

“financiële instrumenten”.

Investeringssubsidies
Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd onder de

overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur

van deze activa ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten

Rijksbijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het 

Ministerie van OCW. De ontvangen rijksbijdragen uit hoofde van de basisbekostiging (lumpsum) worden

in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en 

lasten

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met clausule tot verrekening) worden ten gunste van de staat 

van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten komen. Niet-bestede 

middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen.

Niet-bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn

is verlopen op balansdatum. Niet-geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot 

(doelsubsidies zonder clausule tot verrekening) worden in beginsel direct ten gunste van de staat van de

baten en lasten verantwoord. 

Overige overheidsbijdragen
Dit betreft subsidies van Gemeenten en andere overheidsinstanties m.u.v. het Ministerie van OCW voor

zover de bijdragen niet als doelsubsidies in het kader van de huisvestingsverordening in mindering zijn

gebracht op de lasten.

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet zijn verstrekt door het Ministerie van 

OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan 

het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Lasten

Personeelslasten
Onder de personele lasten zijn opgenomen de lonen en salarissen van het personeel in dienst van het

bevoegd gezag verminderd met ontvangen uitkeringen van Vervangingsfonds en uitkeringsinstanties.

Tevens zijn onder deze noemer opgenomen de overige personele lasten.

Afschrijvingen
De afschrijvingslasten worden berekend over de aanschaffingsprijs op basis van de onder materiële vaste

activa vastgelegde criteria rekening houdend met de economische levensduur.

Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de kosten van huisvesting opgenomen. De lasten worden

toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten
De overige lasten, die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van

onderwijs, worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
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Rentebaten en rentelasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente opbrengsten en

-kosten en kosten van ontvangen leningen

Resultaat
Onder resultaat wordt verstaan het resultaat van het bevoegd gezag inclusief de financiële baten en

lasten. Het resultaat is in de balans verwerkt conform de in de jaarrekening opgenomen

resultaatbestemming.

Bepaling reële waarde

Een aantal grondslagen en toelichtingen in de jaarrekening vereist de bepaling van de reële waarde van 

zowel financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. Voor waarderings- en 

informatieverschaffingsdoeleinden is de reële waarde op basis van de volgende methoden bepaald. 

Indien van toepassing wordt nadere informatie over de uitgangspunten voor de bepaling van de reële 

waarde vermeld bij het onderdeel van deze toelichting dat specifiek op het betreffende actief of de 

betreffende verplichting van toepassing is.

De reële waarde van financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te 

maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende 

looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten

worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven materiële activa en financiële activa is opgenomen onder de 

kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden.
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Toelichting op de geconsolideerde balans na resultaatbestemming per  31 december 2020

1 Activa

Vaste activa

Materiele vaste activa Verkrijgings Cum.afschr. Boek Investe- Desinveste Afschrij- Boek

prijs t/m t/m waarde ringen ringen vingen waarde

2019 2019 31-dec-19 2020 2020 2020 31-dec-20

1.1.2.3.0 Meubilair 822.788 -448.234 374.554 65.191 0 -37.213 402.532

1.1.2.3.1 Inventaris en apparatuur 140.081 -103.887 36.194 5.168 0 -13.476 27.886

1.1.2.3.2 ICT 676.642 -432.035 244.607 65.609 0 -75.767 234.449

1.1.2.4.0 Duurzame leermiddelen 398.765 -277.244 121.521 30.490 0 -34.188 117.823

1.1.2.4.1 Overige materiële vaste activa 359.154 -220.152 139.002 18.266 0 -34.662 122.606

2.397.430 -1.481.552 915.878 184.724 0 -195.306 905.296

Verkrijgings Cum.afschr. Boek

prijs t/m t/m waarde

2020 2020 31-dec-20 % %

1.1.2.3.0 Meubilair 887.979 -485.447 402.532 5,00% 10,00%

1.1.2.3.1 Inventaris en apparatuur 145.249 -117.363 27.886 10,00%

1.1.2.3.2 ICT 742.251 -507.802 234.449 10,00% 25,00%

1.1.2.4.0 Duurzame leermiddelen 429.255 -311.432 117.823 12,50%

1.1.2.4.1 Overige materiële vaste activa 377.420 -254.814 122.606 5,00% 10,00%

2.582.154 -1.676.858 905.296

31-dec-20 31-dec-19

1.3 Financiële vaste activa in € in €

1.1.3.7 Effecten 296.234 294.350

296.234 294.350

31-dec-20 31-dec-19

1.1.3.7 Effecten (uitsplitsing) in € in €

1.1.3.7.4 Overige effecten 296.234 294.350

296.234 294.350

Beleggingen (op 31/12/2020)

Waarde Waarde

Omschrijving 1-1-2020 31-12-2020

Rabobank Beheerd Beleggen Actief Duurzaam 294.350 296.234

De effecten zijn gefinancierd met privaat vermogen.

Afschrijvingspercentages
Samenvatting materiele vaste activa en 

afschrijvingspercentages
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31-dec-20 31-dec-19

1.2.2 Vorderingen in € in €

1.2.2.1 Debiteuren 0 5.879

1.2.2.2 Ministerie van OCW 225.617 201.545

1.2.2.3 Gemeenten 0 8.331

1.2.2.10 Overige vorderingen 14.452 8.233

1.2.2.15 Overlopende activa 73.250 75.801

313.319 299.789

Saldo Ontvangen Besteed Boeken tlv Overige Saldo

Verloopstaat gemeenten 31-dec-19 2020 2020 2020 2020 31-dec-20

1.2.2.3.11 Gemeente subsidie schade/vandalisme 8.331 16.360 8.029 0 0 0

8.331 16.360 8.029 0 0 0

31-dec-20 31-dec-19

1.2.2.10 Overige vorderingen (specificatie) in € in €

1.2.2.10.1 Vervangingsfonds 14.452 5.656

1.2.2.10.2 Rekening courant verhoudingen 0 2.577

14.452 8.233

31-dec-20 31-dec-19

1.2.2.15 Overlopende activa (specificatie) in € in €

1.2.2.12 Vooruitbetaalde en/of vooruitgefactureerde posten 53.303 33.121

1.2.2.15 Overige overlopende activa 19.947 42.680

73.250 75.801

31-dec-20 31-dec-19

1.2.4 Liquide middelen in € in €

1.2.4.2 Banken 306.346 367.194

1.2.4.2.1 Spaarrekeningen 1.536.578 1.633.981

1.2.4.2.3 Overige liquide middelen 218 218

1.843.142 2.001.393
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2 Passiva

31-dec-20 31-dec-19

2.1 Eigen vermogen in € in €

2.1.1.1 Algemene reserve 1.618.585 1.829.077

2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 33.679 57.807

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 361.676 392.835

2.013.940 2.279.719

Saldo Bestemming Overige Saldo

2.1 Eigen vermogen (specificatie en resultaatverwerking) 31-dec-19 resultaat mutaties 31-dec-20

2.1.1.1 Algemene reserve

2.1.1.1.1 Stichtingskapitaal 45 0 0 45

2.1.1.1.2 Algemene reserve 1.829.032 -210.492 0 1.618.540

2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.1.2.4 Reserve nieuwbouw 43.175 -15.699 0 27.476

2.1.1.2.10 Reserve nulmeting 14.632 -8.429 0 6.203

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)

2.1.1.3.0 Algemene reserve private middelen 379.684 -29.322 0 350.362

2.1.1.3.3 Bestemmingsreserve private middelen 13.151 -1.837 0 11.314

2.279.719 -265.779 0 2.013.940

In verband met de consolidatie van de Steunstichting wijkt het geconsolideerde vermogen per 31 december 2020 € 350.362 

af van het enkelvoudige vermogen. Per 31 december 2019 is het verschil  € 379.684. De afname komt door het negatieve resultaat

van de Steunstichting ad € 29.322. Het geconsolideerde resultaat wijkt ook € 29.322 af van het enkelvoudige resultaat wat het 

gevolg is van de wijze van consolideren.

De reserve nieuwbouw betreft de in 2012 opgeleverde nieuwbouw van het Kompas. De eigen bijdrage die de PCSV aan de

gemeente Voorschoten moest betalen, is geactiveerd en de afschrijvingslasten hiervan komen ten laste van deze reserve.

De reserve nulmeting betreft de vaste activa van de Fortgensschool en de Gevers Deynoot die in het verleden op basis van

een taxatie geactiveerd zijn. De afschrijvingslasten daarvan komen ten laste van deze reserve.

De algemene reserve private middelen Steunfonds betreft de reserve van de in de consolidatie betrokken Steunstichting.

De bestemmingsreserve private middelen is gevormd dankzij particuliere bijdragen en wordt aangewend voor schooljubilea en

speciale projecten op de scholen (bv. muziekimpuls).
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31-dec-20 31-dec-19

2.2 Voorzieningen in € in €

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 39.650 38.350

2.2.3 Voorziening groot onderhoud 828.725 756.954

868.375 795.304

Specificatie voorzieningen Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Rente Saldo

dotaties / onttrekkingen 31-dec-19 2020 2020 2020 Mutatie* 31-dec-20

2.2.1.4 Voorziening jubilea personeel 38.350 5.157 -3.857 0 0 39.650

2.2.3.0 Voorziening onderhoud gebouwen 756.954 100.800 -29.029 0 0 828.725

795.304 105.957 -32.886 0 0 868.375

* bij netto contante waarde

Specificatie naar looptijd Kortlopend Kortlopend Langlopend Saldo

voorzieningen deel < 1 jr deel 1-5 jr deel > 5 jr 31-dec-20

2.2.1.4 Voorziening jubilea personeel 3.500 24.500 11.650 39.650

2.2.3.0 Voorziening onderhoud gebouwen 190.000 505.000 133.725 828.725

193.500 529.500 145.375 868.375

31-dec-20 31-dec-19

2.4 Kortlopende schulden in € in €

2.4.8 Crediteuren 73.758 43.832

2.4.9.1 Loonheffing en premies 167.495 158.757

2.4.10 Pensioenpremies 55.080 52.008

2.4.12 Overige kortlopende schulden 25.975 24.271

2.4.19 Overlopende passiva 153.368 157.519

475.676 436.387

31-dec-20 31-dec-19

2.4.12 Overige kortlopende schulden (specificatie) in € in €

2.4.12.1 Schulden aan personeel 960 1.290

2.4.12.2 Diverse te betalen premies 25.015 22.981

25.975 24.271

31-dec-20 31-dec-19

2.4.19 Overlopende passiva (specificatie) in € in €

2.4.14 Ministerie van OCW (vooruitontvangen subsidie) 0 11.110

2.4.16.0 Vooruitontvangen en/of vooruitgefactureerde posten 0 2.614

2.4.17 Rechten vakantiegeld 139.965 125.864

2.4.19.0 Overige overlopende passiva 13.403 17.931

153.368 157.519
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Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

G1 Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt

Bedrag van Ontvangen t/m Prestatie

Omschrijving toewijzing verslagjaar afgerond

Kenmerk Datum € € gereed niet gereed

Lerarenbeurs 1006279 20-9-2019 12.093 12.093 12.093 0 Ja

Lerarenbeurs 1006734 20-9-2019 6.953 6.953 6.953 0 Ja

Totaal 19.046 19.046

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per  ultimo verslagjaar.

Bedrag van Ontvangen t/m Totale subsidiabele Saldo per 1 jan Ontvangen in Subsidiabele Te verrekenen per

Omschrijving de toewijzing vorig verslagjaar

 kst t/m vorig 

verslagjaar verslagjaar verslagjaar

 kosten in 

verslagjaar 31 dec verslagjaar

Kenmerk Datum € € € € € €

Totaal 0 0 0 0 0 0 0

Toewijzing

Toewijzing

De prestatie is ultimo

verslagjaar cf beschikking
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G2-B Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar.

Totaal kosten Saldo nog te

Bedrag van Ontvangen t/m Totale subsidiabele Saldo per 1 jan Ontvangen in Subsidiabele Te verrekenen per

Omschrijving de toewijzing vorig verslagjaar

 kst t/m vorig 

verslagjaar verslagjaar verslagjaar

 kosten in 

verslagjaar 31 dec verslagjaar

Kenmerk Datum € € € € € €

Totaal 0 0 0 0 0 0 0

Toewijzing
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichting

Langlopende contracten

Bij de Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten lopen de volgende meerjarige contracten:

Contract met OHM voor onbepaalde tijd inzake de personeels-, salaris- en financiële administratie voor een

bedrag van ongeveer € 88.000 per jaar.

Toezegging gemeente

De gemeente heeft in het kader van de doorcentralisatie van het buitenonderhoud aan de scholen per

1 januari 2015 een toezegging gedaan aan de PCSV voor toekomstig buitenonderhoud.

Voor de Fortgensschool gaat het om € 58.200 en voor de Gevers Deynootschool om € 28.200.

Huurverplichtingen

Bij Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten lopen de volgende huurverplichtingen.

De huur van het pand aan de Dobbeweg 1 te Voorschoten voor een bedrag van ca. € 8.000 per jaar.

De verhuurder is Norlandia. De ingangsdatum van het contract is 1 juli 2019 en de einddatum 30 juni 2029.
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Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 2020

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW

3.1.1.1.0 OCW lumpsum 3.343.951 3.236.959 3.226.275

3.1.1.1.1 OCW inhoudingen uitkeringen en overig 0 0 3.638

3.1.1.1.3 OCW personeels en arbeidsmarktbeleid 724.981 704.686 670.741

3.1.1.1.5 OCW prestatiebox 175.804 170.143 169.936

3.1.1.1.7 OCW materiële instandhouding 647.939 645.483 648.664

3.1.1.1.19 OCW overige subsidies 53.963 7.500 116.884

3.1.3.1 OCW bijdragen via samenwerkingsverbanden 193.060 187.000 196.680
5.139.698 4.951.771 5.032.818

Overige overheidsbijdragen en subsidies

3.2.2.2.0 Gemeente bijdragen onderwijsbeleid 25.323 22.000 51.639

3.2.2.2.2 Gemeente overige bijdragen 2.614 0 4.472
27.937 22.000 56.111

Overige baten

3.5.5 Ouderbijdragen 36.010 42.000 50.358

3.5.1 Verhuur 4.890 5.000 5.576

3.5.2 Detachering personeel 0 0 26.320

3.5.4 Sponsoring 0 600 0

3.5.10.1 Vervangingsfonds bijdragen en subsidies 15.272 0 24.471

3.5.10.2 Overige baten 3.395 4.000 3.348
59.567 51.600 110.073

Totaal baten 5.227.202 5.025.371 5.199.002
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Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

In € In € In €

Lasten

Loonkosten personeel

4.1.1.1 Loonkosten bestuur, directie en toezicht 400.284 416.227 408.656

4.1.1.2 Loonkosten onderwijzend personeel 3.360.994 3.297.930 3.163.158

4.1.1.3 Loonkosten onderwijsondersteunend personeel 375.019 343.312 306.548

4.1.1.4 Loonkosten vervangingen 219.120 140.000 210.083

4.1.1.5 Loonkosten overig 96 0 0
4.355.513 4.197.469 4.088.445

Overige personele kosten

4.1.2.2.0 Inhuur personeel niet in loondienst 142.111 40.000 185.548

4.1.2.3.0 Scholing en opleiding personeel 114.781 78.000 76.174

4.1.2.3.1 Personeelsbijeenkomsten, overleg, beleid en zorg 13.852 15.000 14.803

4.1.2.3.2 Werving en selectie 4.788 21.000 44.090

4.1.2.3.3 Representatie, bijeenkomsten en consumpties 5.392 5.000 5.194

4.1.2.3.4 Kosten kwaliteit en projecten 0 5.000 0

4.1.2.3.9 Overige personele kosten 20.074 26.500 30.140

4.1.2.1.11 Dotaties personele voorzieningen 5.157 1.000 0

4.1.2.1.12 Onttrekking/vrijval personele voorzieningen -3.857 0 -650
302.298 191.500 355.299

Uitkeringen personeel en vervangers

4.1.3.2 Ontvangen vergoedingen Vervangingsfonds -123.643 -60.000 -99.287

4.1.3.3 Uitkeringen (-/-) -39.295 -55.000 -60.125
-162.938 -115.000 -159.412

Personele lasten 4.494.873 4.273.969 4.284.332

Specificatie personele lasten naar samenstelling

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 3.146.689 2.987.469 2.921.715

4.1.1.2 Sociale lasten 460.286 450.000 427.138

4.1.1.3 Premies Vf/Pf en Risicofonds 280.845 280.000 269.617

4.1.1.5 Pensioenlasten 467.693 480.000 469.975
Totaal lonen en salarissen 4.355.513 4.197.469 4.088.445

In de pensioenlasten 2020 en 2019 zijn uitsluitend de werkgeverslasten opgenomen.

Bij de stichting waren in 2020 gemiddeld 59,56 FTE's werkzaam (2019:59,48 FTE's)

Onderverdeeld naar: 2020 2019

Directie 3,90 4,13
Onderwijzend personeel 47,16 47,94

Onderwijs ondersteunend personeel 8,50 7,41
59,56 59,48
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Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

In € In € In €

Investeringen  

4.2.0.3 Investeringen in meubilair 65.191 19.000 36.485

4.2.0.4 Investeringen in leermiddelen 30.490 67.500 21.206

4.2.0.5 Investeringen in inventaris en apparatuur 5.168 2.000 4.704

4.2.0.6 Investeringen in ICT 65.609 84.500 9.472

4.2.0.7 Investeringen in overige mva 18.266 0 -2.681

4.2.0.10 Overboekingsrekening mva naar balans -184.724 -173.000 -69.186
0 0 0

Afschrijvingen

4.2.2.1 Afschrijvingskosten meubilair 37.213 36.934 35.944

4.2.2.2 Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur 13.476 12.934 14.747

4.2.2.3 Afschrijvingskosten ICT 75.767 75.576 68.024

4.2.2.4 Afschrijvingskosten leermiddelen 34.188 37.472 32.426

4.2.2.5 Afschrijvingskosten overige mva 34.662 33.302 33.205
195.306 196.218 184.346

Huisvestingslasten

4.3.1.0 Huur terreinen en gebouwen 7.840 8.000 7.840

4.3.3.0 Klein onderhoud gebouwen en terreinen 61.465 64.000 58.768

4.3.4.0 Energie en water 49.851 63.000 54.367

4.3.5.0 Schoonmaakkosten 112.211 97.500 89.370

4.3.6.0 Heffingen en vuilafvoer 9.870 10.000 13.897

4.3.7.0 Groot onderhoud 29.029 230.000 64.875

4.3.7.1 Onttrekking voorziening onderhoud -29.029 -230.000 -64.875

4.3.7.2 Dotatie voorziening onderhoud 100.800 125.000 122.400

4.3.8.0 Overige huisvestingslasten 0 6.000 1.774
342.037 373.500 348.416

Administratie, beheer en bestuur

4.4.1.0 Administratie en advisering door derden 109.543 99.000 115.306

4.4.1.1 Accountantskosten 14.730 10.000 14.917

4.4.1.2 Contributie besturenorganisaties 8.263 9.000 8.240

4.4.1.3 Verzekeringen 3.110 3.000 2.262

4.4.1.4 Medezeggenschap 0 2.000 58

4.4.1.5 Telefonie / Dataverbindingen 11.244 9.000 8.367

4.4.1.6 Schooladministratie 9.469 7.500 8.256

4.4.1.7 Contributies scholenorganisaties 12.320 6.500 7.834

4.4.1.8 Overige schoolgebonden kosten 24.229 12.000 20.370

4.4.1.9 Overige lasten beheer en administratie 1.752 2.500 5.159
194.660 160.500 190.769

Uitsplitsing accountantskosten

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 14.730 10.000 14.917

4.4.1.2 Honorarium andere controleopdrachten 0 0 0

4.4.1.3 Honorarium fiscale adviezen 0 0 0

4.4.1.4 Honorarium andere niet-controledienst 0 0 0
14.730 10.000 14.917
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Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

In € In € In €

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

4.4.3.0 Onderwijsleerpakket incl. ondw licenties 169.485 184.000 164.256

4.4.3.1 Reproductiekosten 14.989 9.500 15.145

4.4.2.0 Kosten en onderhoud meubilair en inventaris 4.284 5.000 5.757

4.4.2.1 Beheer en kosten ICT incl. adm. licenties 7.733 7.500 3.217
196.491 206.000 188.375

Overige lasten

4.4.5.3 Kosten van projecten 48.738 500 40.765

4.4.5.4 Activiteiten, werkweken en excursies 36.269 54.500 67.452

4.4.5.1 Overige schoolkosten 4.713 4.500 4.953
89.720 59.500 113.170

4.4 Overige instellingslasten 480.871 426.000 492.314

Totaal lasten 5.513.087 5.269.687 5.309.408

Financiële baten en lasten

Financiële baten

6.1.1 Rentebaten en dividenden 758 5.000 5.146

6.1.3 Koersresultaten 19.348 0 20.759
20.106 5.000 25.905

Resultaat -265.779 -239.316 -84.501
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(Voorstel) bestemming van het resultaat

Het exploitatieresultaat over het jaar 2020 bedraagt € 265.779 negatief.

Het bestuur stelt voor om het exploitatieresultaat te bestemmen aan de onderstaande reserves.

Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Stand Bestemming Overige Stand

31-dec-19 resultaat mutaties 31-dec-20

€ € € €

Stichtingskapitaal 45 0 0 45

Algemene reserve 1.829.032 -210.492 0 1.618.540

Bestemmingsreserves publiek 57.807 -24.128 0 33.679

Bestemmingsreserves privaat 392.835 -31.159 0 361.676

2.279.719 -265.779 0 2.013.940

De reserves zijn in detail als volgt gemuteerd:

Stand Bestemming Overige Stand

31-dec-18 resultaat mutaties 31-dec-19

€ € € €

Stichtingskapitaal 45 0 0 45

Algemene reserve 1.829.032 -210.492 0 1.618.540

Reserve nieuwbouw 43.175 -15.699 0 27.476

Reserve nulmeting 14.632 -8.429 0 6.203

Algemene reserve private middelen 379.684 -29.322 0 350.362

Bestemmingsreserve private middelen 13.151 -1.837 0 11.314

2.279.719 -265.779 0 2.013.940
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Gebeurtenissen na balansdatum

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan

die van belang zijn voor de beoordeling van de positie van de instelling.
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Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Per  31 december 2020 zijn er financiële of organisatorische banden met de volgende rechtspersonen:

Naam

Juridische 

vorm

code 

activiteiten

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden Vereniging 4

Beslissende zeggenschap (stichting of vereniging)

Naam

Juridische 

vorm

Statutaire 

zetel

Eigen 

vermogen 

31 

december 

2020

Exploitatie 

saldo 2020 Omzet 2020

Verklaring 

art.2:403 

BW ja/nee

Consolidatie 

ja/nee

code 

activiteiten

€ € €

-                   -                   -                      

Steunfonds PCOV Stichting Voorschoten 350.362      29.322-        19.356           Nee Ja 4

-                   -                   -                      

350.362      29.322-        19.356           
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WNT-verantwoording 2020

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen ingegaan. Per 1 januari 2016 is de

maximale beloning afhankelijk van het aantal complexiteitspunten van de organisatie.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten van

toepassing zijnde regelgeving het WNT maximum voor het onderwijs.

Het bezoldigingsmaximum in het boekjaar 2020 is € 119.000 Aantal punten 4

Het intern toezichthoudend orgaan heeft in haar vergadering ingestemd met deze WNT norm.

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal leerlingen 1

Gewogen aantal onderwijssoorten 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie 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 WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15%

en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Voor elke hieronder vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post overige

vorderingen. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrek-

       king vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bedragen x € 1

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling 

in 2020 1-jan-20 31-dec-20

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging
Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn
Subtotaal

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog 

niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en 

de reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling

Gegevens 2019

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling 

in 2019 1-aug-19 31-dec-19
Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?
Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2019

Individueel WNT-maximum

J.C.R. Jehee-Visser

0,6

Algemeen directeur

Ja

59.656

71.400

N.v.t

3.385

0,6

18.398

51.043

8.613

59.656

Ja

28.923

21.783

Algemeen directeur
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking  in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Niet van toepassing

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Niet van toepassing

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2020

Naam topfunctionaris

Martijn Meijer

Joost Cassee

Jan Willem van Borren

Laura Smits

Hans Roovers

Johanna Terpstra Bestuurslid

Jacco van Meggelen

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700

De totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als 

topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling

gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van 

bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van 

werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen) 

Niet van toepassing

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is

In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700, op of na 1-1-2018 met een 

WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking

heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel 

van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a. Dit geldt in

voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt 

aangemerkt met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700.

Niet van toepassing

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is

In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder, op of na 1-1-2018 met een

WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking 

heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel 

van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1d, Dit geldt in 

voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt 

aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.

Niet van toepassing

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die 

in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen

Niet van toepassing

Bestuurslid

Functie

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid
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Enkelvoudige balans na resultaatbestemming per 31 december 2020 PCSV

Activa

Materiële vaste activa 880.360            880.360            

Inventaris en apparatuur 664.867 655.355

Overige materiële vaste activa 240.429 260.523

905.296 915.878

Vorderingen 312.180 312.180

Debiteuren 0 5.879

Ministerie van OCW 225.617 201.545

Gemeenten 0 8.331

Overige vorderingen 14.452 8.233

Overlopende activa 73.242 75.801

313.311 299.789

Liquide middelen 1.699.373 1.699.373

Banken 1.789.012 1.915.453

1.789.012 1.915.453

Totaal  Activa 3.007.619 3.131.120

Passiva

Eigen vermogen 1.818.577         1.818.577         

Algemene reserve 1.616.749 1.829.078

Bestemmingsreserves (publiek) 33.679 57.807

Bestemmingsreserves (privaat) 13.151 13.151

1.663.579 1.900.036

Voorzieningen 585.157 585.157

Personeelsvoorzieningen 39.650 38.350

Overige voorzieningen 828.725 756.954

868.375 795.304

Kortlopende schulden 488.191 488.191

Crediteuren 73.757 43.832

Loonheffing en premies 167.495 158.757

Pensioenpremies 55.080 52.008

Overige kortlopende schulden 25.975 24.271

Overlopende passiva 153.358 156.912

475.665 435.780

Totaal  Passiva 3.007.619 3.131.120

€ €

 31 december 2020  31 december 2019

€ €

 31 december 2020  31 december 2019
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Enkelvoudige staat van baten en lasten 2020 PCSV

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019 

In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW 5.139.698 4.951.771 5.032.818

Overige overheidsbijdragen en subsidies 27.937 22.000 56.111

Overige baten 59.567 51.600 110.073

Totaal  Baten 5.227.202 5.025.371 5.199.002

Lasten

Personele lasten 4.494.873 4.273.969 4.284.332

Afschrijvingen 195.306 196.218 184.346

Huisvestingslasten 342.037 373.500 348.416

Overige instellingslasten 432.193 426.000 449.235

Totaal  Lasten 5.464.409 5.269.687 5.266.329

Saldo baten en lasten -237.207 -244.316 -67.327

Financiële baten en lasten

Financiële baten 750 5.000 2.576

Saldo financiële baten en lasten 750 5.000 2.576

Exploitatieresultaat -236.457 -239.316 -64.751
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 40540

Naam instelling Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

KvK-nummer 40447015

Adres Dobbeweg 1, 2254 AG  VOORSCHOTEN

Postadres Postbus 122, 2250 AC  VOORSCHOTEN

Telefoon (06)53187107

E-mailadres Angele.Jehee@pcsv.nl 

Website www.pcsv.nl

Contactpersoon

Naam Hans van Marwijk

Adres Edelgasstraat 57, 2718 SX Zoetermeer

Telefoon 071-5166600

E-mailadres info@ohm.nl

BRIN-nummers

11XA Het Kompas

12PG Fortgensschool

12WU Gevers Deynootschool

40540 Bestuursbureau
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het intern toezichthoudend orgaan van Protestants Christelijke Schoolvereniging
Voorschoten

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de geconsolideerde jaarrekening 2020 van Protestants Christelijke
Schoolvereniging Voorschoten te Voorschoten gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Protestants Christelijke
Schoolvereniging Voorschoten op 31 december 2020 en van het resultaat over
2020 in overeenstemming met de Regeling Jaarverslaggeving onderwijs;
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet-
en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1.
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2020;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2020;en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Leidse Schouw 2

2408 AE Alphen aan den Rijn
Postbus 352
2400 AJ Alphen aan den Rijn

T (0172) 78 21 30
alphenaandenrijn@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl

KvK nr. 64599892

Van Ree Accountants is een handeEsnaam van Van Ree Accountants West BV.
Op at onze diensten zijn de SRA-Algemene voorwaarden van toepassing die gedeponeerd zijn onder nummer 4048U96 bij de Kamer van Koophandei te Utrecht.

Op verzoek worden deze kosteloos toegezondsn.
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Reikwijdte van de groepscontrole
Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten staat aan het hoofd van een
groep van organisaties. De financiële informatie van deze groep is opgenomen in de
jaarrekening van Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten.

De groepscontrole heeft zich met name gericht op de significante onderdelen op grond
van standaard 600. Bij het groepsonderdeel Protestants Christelijke Schoolvereniging
Voorschoten hebben wij zelf controlewerkzaamheden uitgevoerd. Bij andere
onderdelen hebben wij specifieke controlewerkzaamheden uitgevoerd.

Door bovengenoemde werkzaamheden bij (groeps)onderdelen, gecombineerd met
aanvullende werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte
controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen
om een oordeel te geven over de jaarrekening.

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

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:

bestu ursverslag;
overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
en paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 2020 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 720. Deze



VAN REE ^"'ACCOUNTANTS

^registeraccountants en belastingadviseurs

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder
het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs en de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan
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 2.3.1 '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 in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het
enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten
in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht
op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen
voor het door ons af te geven oordeel.

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico's

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 beheersing van de
onderwijsinstelling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
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het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten
en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde
aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor
de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader
hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de
groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de
groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie
of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die
uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.

Alphen aan den Rijn, 25 mei 2021
Van Ree Accountants

Was getekend:

drs. J. Bergman RA
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