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Leren in vertrouwen!

Het jaar 2021 is opnieuw een wonderlijk jaar geweest voor de scholen van CorDeo. De gevolgen van de pandemie 

beheersten ons dagelijks leven in gezinnen en op school: leerlingen, ouders en medewerkers hadden te maken met 

besmettingen en quarantaines. Er was onrust door de lockdowns: scholen dicht en weer open, steeds weer moest 

iedereen omschakelen. We zijn samen in staat geweest om vanuit rust deze Coronacrisis aan te gaan. De meeste 

leerlingen zijn er goed doorheen gekomen. Voor degenen die het extra zwaar hadden, konden we meer ondersteuning 

bieden door het Nationaal Programma Onderwijs. We moesten onze prioriteiten stellen. Naast het draaiend houden 

van de onderwijspraktijk bleef er ruimte voor onderwijsontwikkeling, zo goed en zo kwaad als het ging. 

 

Afgelopen jaar is er in CorDeo flink geïnvesteerd in huisvesting. Naast de voortgang van nieuwbouwprocessen van 

De Bron in Barneveld, De Regenboog in Amersfoort en een verkennend proces voor nieuwbouw van De Plantage 

in Veenendaal is er een aantal verbouwprojecten opgeleverd: De Open Kring in Nijkerk en de Pieter Jongeling-

school in Arnhem hebben een prachtige facelift gekregen. Het zijn aantrekkelijke werkplekken geworden voor 

leerlingen en medewerkers.  

Duurzaamheid is naast een onderwijskundig thema ook een huisvestingsthema: vijf scholen kregen zonnepanelen 

en voor nog eens zes scholen is dit in voorbereiding. Een aantal scholen kreeg ledverlichting. Nog meer scholen 

krijgen in 2022 een restyle. 

 

Afgelopen jaren was er veel aandacht voor werving van personeel. In 2021 waren er opnieuw flinke personeels

tekorten en was er onverminderd druk op teams en leidinggevenden. Het kost veel tijd en energie om alle 

 vacatures goed te kunnen vervullen. Hoewel de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs welkom zijn, 

dragen ze ook bij aan meer druk op de arbeidsmarkt. We hebben niet kunnen voorkomen dat we groepen naar 

huis hebben moeten sturen omdat er geen vervanger was. We blijven zoeken naar nieuwe wegen om bekwame 

en  bevlogen medewerkers aan ons te binden.  

CorDeo is een financieel gezonde organisatie. We zijn goed in staat om de middelen ook daadwerkelijk voor het 

onderwijs in te zetten. De continuïteit van onze organisatie is daardoor gewaarborgd en dat geeft vertrouwen 

voor de toekomst. 

 

Ik ben dankbaar voor de enthousiaste en professionele inzet van onze medewerkers en de betrokkenheid en het 

gebed van onze ouders. Het harde werken, de doorzettingskracht en de getoonde flexibiliteit zijn doorslaggevend 

geweest om de genoemde resultaten te kunnen behalen. 

Het is nog steeds een spannende tijd. De pandemie en de geopolitieke instabiliteit ervaren we van dichtbij, we 

leven mee met degenen die getroffen zijn door het virus en met hen die moeten vluchten voor oorlogsgeweld. 

Laten we vertrouwen op onze God en alles van Hem blijven verwachten. Hij blijft zorgen. Laten we naar elkaar 

blijven omzien en bidden om vrede. We mogen ons daarbij laten inspireren door de Geest en verbonden zijn in ons 

geloof in Jezus Christus. 

Arriën Boes, College van Bestuur
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1.1 Juridische structuur van CorDeo scholengroep

De CorDeo scholengroep (hierna: CorDeo) is een vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid. De vereniging telt 18 scholen (Zie 1.4). De rechtspersoon 

CorDeo scholengroep is gevestigd te Amersfoort met bestuursnummer 40945 bij 

OCW, Kamer van Koophandel nummer 40125589 en hanteert het bestuursmodel 

Raad Van Toezicht (RvT), College van Bestuur (CvB). De Raad van Toezicht houdt 

toezicht op het College van Bestuur en de scholen. Daarnaast adviseert de Raad 

van Toezicht het College van Bestuur. 

De vereniging voert haar werkzaamheden zoveel mogelijk uit volgens de Code 

Goed Bestuur, welke is vastgelegd in Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Er zijn 

geen afwijkingen van de Code Goed Bestuur. 

1.2 Doelstelling

CorDeo heeft als doelstelling het verzorgen van gereformeerd en evangelisch 

onderwijs dat overeenkomt met de grondslagen zoals omschreven in de 

statuten. CorDeo bereikt dit door het stichten en in stand houden van scholen 

voor gereformeerd en/of evangelisch primair onderwijs en andere middelen die 

bijdragen aan de doelstelling. In 2019 zijn in de strategische koers de missie en 

visie van CorDeo vastgesteld. 

Samen gaan we voor goed én christelijk onderwijs: een combinatie die ons heel 

gewoon én heel bijzonder maakt. 

1.3 Beleid en kernactiviteiten

Een betekenisvol verschil maken in het leven van kinderen, door goed én christelijk 

onderwijs. Goed onderwijs dat kinderen vormt en voorbereidt om zowel nu als in 

het latere leven een plek in te nemen. Dat is wat ons dagelijks drijft bij CorDeo. Deze 

visie hebben wij in 2019 verder uitgewerkt in onze strategische koers 2019-2023. 

01.

ALGEMENE 
INFORMATIE

We zien het als onze 
opdracht om samen met 
de ouders, kinderen te 
laten ontdekken dat ze 
met al hun mogelijkheden 
en beperkingen 
fantastisch zijn zoals 
ze zijn.
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Onze christelijke identiteit is voor ons GOUD 

waard: daar zijn we trots op en willen we laten 

schitteren. 

We gaan voor het best denkbare onderwijs, 

elke dag opnieuw! Onderwijs met een duidelijke 

visie, gericht op de brede ontwikkeling van 

leerlingen, waar we altijd op zoek zijn hoe het 

nog beter kan en dat in nauwe samenwerking 

met leerlingen, leerkrachten, ouders en 

samenwerkingspartners tot stand komt.

We gaan voor inclusief onderwijs, dat betekent 

dat we in onze scholen verscheidenheid en 

gelijkwaardigheid omarmen en ons aanbod daar 

zo goed mogelijk op aansluiten.

We bieden nadrukkelijk en uitgesproken 

duurzaam onderwijs. Gericht op de wereld 

om ons heen, we streven ernaar in samenhang 

verschillende doelen te bereiken voor mens, 

milieu en maatschappij overal, nu en later.

Wij stimuleren persoonlijk leiderschap voor 

zowel leerlingen als professionals. Het helpt 

bij het maken van eigen keuzes en is een 

belangrijke voorwaarde voor een professionele 

cultuur.

Bekijk 
hier de 
strategische 
koers

Samen zijn we hierbij gekomen tot 5 thema’s die we 

deze jaren centraal stellen:

1.4 Organisatiestructuur

College van Bestuur

Het College van Bestuur vertegenwoordigt de 

vereniging en zij voert het beleid van de vereniging 

uit. Per 1 oktober 2021 is Arriën Boes is de bestuurder 

van CorDeo. Het CvB wordt ondersteund door een 

staf. De nevenfunctie van Arriën Boes is voorzitter van 

het Stichtingsbestuur van De Kruispuntgemeente te 

Vathorst. 

Tot 1 mei 2021 was Arnoud Messelink bestuurder. 

Hij had de volgende nevenfuncties: voorzitter VVE de 

Brink, toezichthoudend bestuurslid SWV Zeeluwe, lid 

bestuur SWV Passend Onderwijs Apeldoorn, lid CvT 

SWV De Eem en lid bestuur huisvestingscoöperatie 

Samenfoort PO.

Van 1 mei tot 1 november waren Suzanne de Koning en 

Dianne van Muijen interim-bestuurders van CorDeo. 

Suzanne had in deze periode de nevenfunctie: 

bestuurslid sectorraad GO. 

Algemene Vergadering (AV)

De AV komt ieder halfjaar samen en beslist over zaken 

waarvan de bevoegdheid niet is overgedragen aan het 

College van Bestuur of een ander orgaan. Voorbeelden 

daarvan zijn het aanstellen van de leden van de Raad 

van Toezicht en het wijzigen van de statuten van de 

vereniging.

Raad van Toezicht (RvT)

De RvT houdt toezicht op het beleid van het CvB en 

op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. 

De raad adviseert het CvB. De RvT legt jaarlijks 

verantwoording af aan de AV.

De RvT bestaat uit minimaal vijf leden, die benoemd 

Deze thema’s zijn verder uitgewerkt 

in de strategische koers voor het 

geheel van CorDeo en voor iedere 

school afzonderlijk in het schoolplan 

2019-2023. Hoe we dit in 2021 al 

concreet handen en voeten geven, 

leest u in dit jaarverslag.
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worden door de Algemene Vergadering voor een periode van vier jaar. Binnen de 

RvT zijn twee ‘bijzondere zetels’: één gericht op het evangelisch onderwijs en één 

gericht op de kwaliteit van onderwijs. 

In 2021 bestond de RvT uit: Eric van der Graaf (voorzitter), Pim Boven, Rolf Robbe 

en Carmen Zwarteveen. De nevenfuncties van de RvT leden zijn terug te vinden 

in hoofdstuk 12.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR adviseert het CvB over onderwerpen die van belang zijn voor alle scholen 

of een meerderheid daarvan binnen een schoolbestuur. Daarnaast heeft de GMR 

op verschillende terreinen instemmingsrecht. De bevoegdheden per onderwerp 

zijn vastgelegd in de WMS en het medezeggenschapstatuut van CorDeo. De GMR 

bestaat uit ouders en personeelsleden van de diverse scholen. Personeelsleden 

CBS De Verbinding te Almere 

EBS De Morgenster te Amsterdam

EBS De Parel te Amersfoort 

GBS De Bron te Barneveld 

GBS De Horizon te Hoogland 

GBS De Open Kring te Nijkerk 

GBS De Plantage te Veenendaal 

GBS De Regenboog te Amersfoort 

GBS De Triangel te Ede 

GBS De Wegwijzer te Hilversum 

GBS Fontanus te Harderwijk 

GBS Het Christal te Leusden 

GBS Het Zwaluwnest te Amersfoort 

GBS In de Lichtkring te Zeewolde 

GBS Pieter Jongeling te Arnhem 

GBS ’t Schrijvertje te Apeldoorn 

KC De Bongerd te Zutphen 

SBO De Werf te Amersfoort

CorDeo bestaat uit de volgende scholen: 

8

C
O

R
D

E
O

 J
A

A
R

V
E

R
S

L
A

G
 2

0
2

1



van een school kiezen de personeelsleden die in de MR 

zitting nemen, ouders kiezen de ouders. In hoofdstuk 13 vindt 

u het inhoudelijk verslag van de GMR. 

OnderwijsPunt

Het OnderwijsPunt ondersteunt binnen CorDeo de scholen op 

het gebied van de leerlingenzorg en onderwijsontwikkeling. 

Scholen kunnen bij het OnderwijsPunt terecht voor de 

inzet van orthopedagogen, ambulant begeleiders en 

leerkrachtcoaches. 

Staf

Het bestuur en de scholen worden ondersteund door de staf. 

CorDeo heeft stafmedewerkers voor HR, financiën, onderwijs 

& kwaliteit en ICT. 

Identiteitscommissies/schoolcommissies (IC/SC)

De vereniging CorDeo is onderverdeeld in afdelingen die 

geografisch zijn bepaald door het gebied waar de school 

gevestigd is. De afdelingen hebben tot doel de betrokkenheid 

tussen leden, ouders en de school te bevorderen. 

Een IC/SC coördineert een afdeling. De IC/SC bestaat uit 

tenminste drie personen. Twee leden van de IC/SC treden als 

afgevaardigde op in de Algemene Vergadering.

1.5 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid 
en ontwikkelingen binnen de scholengroep

Algemeen

Na 2020 was ook 2021 een dynamisch jaar. Landelijk gezien 

– de coronapandemie had nog meer effect op de continuïteit 

van het onderwijs dan we hadden voorzien – maar ook 

specifiek binnen CorDeo. In 2021 namen we na ruim 6 jaar 

afscheid van onze bestuurder Arnoud Messelink, hadden 

we 6 maanden een interim-bestuur in de personen van 

Suzanne de Koning en Dianne van Muijen én verwelkomden 

we Arriën Boes als nieuw College van Bestuur. Terugblikkend 

kunnen we stellen dat het ons ook met al deze wisselingen 

en dynamiek gelukt is vast te houden aan onze Koers en te 

ontwikkelen op de thema’s die we vooraf hebben vastgelegd. 

Identiteit is goud

•  In 2021 hebben we webinars georganiseerd voor het 

personeel, waarin we de nieuwe identiteitsverklaring voor 

personeel hebben besproken. Doel van de herziening was 

om personeel verder te inspireren, “de oude parels op te 

poetsen en nog meer te laten glimmen” (Wolter Huttinga, 

onderzoeker TU Kampen en schrijver nieuwe verklaring). 

•  In oktober hebben we een avond “Identiteit is goud” 

georganiseerd waarop alle identiteitscommissies inspiratie 

kregen én aan elkaar gaven om hun rol goed in te vullen op 

de scholen. 

•  Met de Algemene Vergadering, Raad van Toezicht, 

GMR en het MT zijn we in gesprek over aanpassing van 

identiteitsgebonden selectiecriteria voor verenigingsleden, 

RvT-leden en het CvB. 

Goed onderwijs

•  In hoofdstuk 4 leest u over het Nationaal Programma 

Onderwijs en het traject Goed Worden Goed Blijven +, twee 

programma’s waarmee we de onderwijskwaliteit op onze 

scholen willen vergroten. 

•  Sinds 2021 hebben al onze scholen weer het 

basisarrangement van de Inspectie: EBS De Morgenster 

heeft na een eerdere onvoldoende beoordeling een mooie 

ontwikkeling doorgemaakt waarbij de Inspectie heeft 

“Het was mooi dat we niet alleen ‘op de tent 
hoefden te passen’ – samen met MT en staf 
hebben we volgende stappen kunnen zetten 
in de ontwikkeling van CorDeo en bijvoorbeeld 
de vormgeving van het Nationaal Programma 
Onderwijs voor de komende jaren. We kijken er 
met plezier op terug!” – Suzanne de Koning & 
Dianne van Muijen 
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uitgesproken voldoende vertrouwen te hebben in de 

kwaliteit van onderwijs. 

•  In het kader van corona hebben verschillende scholen 

gebruik gemaakt van subsidies. Vrijwel alle scholen 

hebben ‘Extra Handen voor de Klas’ ingezet. Daarnaast 

hebben we op de scholen met grote effecten ook 

het Inhaal- en Ondersteuningsprogramma ingezet. 

Daarmee konden bijvoorbeeld leerlingen met een NT2-

achtergrond extra ondersteuning in groepjes krijgen 

onder of na schooltijd. 

•  Op lokaal niveau werken scholen aan hun eigen 

projecten. Een mooi innovatief voorbeeld is de 

samenwerking tussen de Regenboog en de Guido – 

waarbij leerkrachten en leerlingen van PO en VO op alle 

niveaus uitwisselen. Een mooi initiatief om de overgang 

tussen PO en VO soepeler te laten lopen!

Inclusief onderwijs 

Wij richten ons passend onderwijs in volgens de idealen 

van inclusief onderwijs. In 2021 hebben we daarvoor 

onder meer het volgende gedaan:

•  In februari heeft het MT een bijeenkomst gehad rond 

het thema Inclusie, met Henk Willem Laan (NSGK) en 

Joke Visser als gasten. Joke Visser heeft gedeeld over 

het Samen naar School project – een samenwerking 

waardoor elk kind kan meedoen op een reguliere 

basisschool. Naar aanleiding hiervan is een aantal 

CorDeo-scholen een oriëntatie gestart om ook een 

Samen naar School klas op te richten.

•  We stimuleren samenwerking tussen het reguliere 

basisonderwijs, SBO en SO (zie ook hoofdstuk 9). 

•  Op de scholen worden stappen gezet die passen 

binnen de lokale context. Zo heeft het team van 

De Verbinding in Almere een traject gevolgd over 

Interculturele communicatie – een mooi proces 

waarin steeds meer waardering mag komen voor de 

veelkleurigheid van God die schittert en zichtbaar is in 

de veelkleurigheid van mensen. 

“Het is helpend, ook voor de prioriteiten die je 
stelt door de dag heen. Als het dan een dag wat 
minder lukt, weet je ook: het samen kunnen 
bidden, geloven, de kinderen écht zien als Gods 
unieke kind – dat is waar het om gaat. In de 
verklaring gaat het ook over ‘eerlijk en oprecht’: 
we zijn geen heiligen voor de klas, maken ook 
fouten. Maar juist dat durven delen in de klas is 
denk ik iets wat Jezus graag ziet.” – Dieke van 
Lenthe (leerkracht) over de identiteitsverklaring
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•   Op verschillende scholen hebben we inmiddels ook 

een ‘klusklas’ waarin kinderen op heel praktisch 

niveau worden uitgedaagd.

Duurzaam onderwijs

•  In 2021 zijn we verder gegaan met de verduur-

zaming van onze scholen in samenwerking met 

Slim Opgewekt. Op schoolniveau zijn gesprekken 

gevoerd en daarnaast zijn er werksessies geweest 

met MT en staf.

•  Bij inkoop zetten we steeds meer in op duurzaam-

heid als criterium. Dit doen we bijvoorbeeld bij 

afvalscheiding en keuzes die gemaakt worden bij 

huisvesting, renovatie en nieuwbouw.  

Persoonlijk leiderschap

•  OnderwijsPunt en het IB-netwerk hebben 

gezamenlijk een scholingstraject gevolgd bij Mirella 

van Minderhout, gericht op de stimulerende rol 

die OnderwijsPunt en de IB’ers hebben in het 

versterken van het leerkracht handelen. 

•  Het MT heeft in 2021 een leiderschapstraject 

afgerond. Hun ervaringen zijn hier te lezen:  https://

goudvisie.nl/4-cordeo-schoolleiders-over-

leiderschap-en-persoonlijke-ontwikkeling/. 

Overig

AVG. In 2021 hebben we de resultaten gekregen 

van het AVG-onderzoek dat najaar 2020 is 

uitgevoerd door onze externe Functionaris 

Gegevensbescherming vanuit Privacy op School. Uit 

deze audit blijkt dat we precies in de middenmoot 

zitten: onze gemiddelde score is gelijk aan die 

van de benchmark, er is een goede start gemaakt 

maar we zijn nog niet volledig in control. De 

aandachtspunten uit het onderzoek pakken we op 

in het schooljaar 2021-2022. Belangrijk punt hierbij 

is het updaten van een aantal beleidsstukken en 

het communiceren van vastgesteld beleid binnen 

de organisatie. Verwachting is dat binnen het 

schooljaar 2021-2022 hierin weer een forse stap kan 

worden gezet.

11



Toegankelijkheid en toelating van leerlingen. Het 

toelatingsbeleid van leerlingen is verenigingsbreed 

geregeld en wordt lokaal uitgevoerd. Leerlingen 

van ouders die bewust kiezen voor gereformeerd of 

evangelisch onderwijs zijn in principe welkom. De 

locatiedirecteur voert in afstemming met de identiteits- 

of schoolcommissie gesprekken met nieuwe ouders aan 

de hand van de ouderverklaring. In deze verklaring is 

samengevat waar wij als ouders en school samen voor 

willen gaan. Op basis van het gesprek stellen we samen 

vast of ouders en school goed genoeg bij elkaar passen 

voor een goede schoolperiode voor de leerling.

1.6 Zaken met een politieke of 

maatschappelijke betekenis

Corona: Zoals door het hele jaarverslag heen te lezen is, 

heeft de coronapandemie ook in 2021 fors doorgewerkt 

in de scholen. De aanpassingen vragen veel van zowel 

leerlingen als medewerkers. Waar we in de zomer van 

2021 hoopten het meeste wel weer achter de rug te 

hebben, bleek in de herfst en winter het effect toch 

weer duidelijk met een toenemend aantal besmettingen 

en quarantaines, zeker ook met het nog relatief strenge 

beleid voor groepsquarantaines bij besmettingen 

12
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in een klas. (Zo zijn er klassen die tussen de 

herfst- en kerstvakantie nooit volledig op school 

zijn geweest, omdat er altijd leerlingen thuis 

zaten vanwege corona.) Dit zorgt bijvoorbeeld 

voor onrust in de sociale dynamiek en vraagt 

van leerkrachten extra aanpassingen bij 

het vormgeven van hybride onderwijs. Het 

vormgeven van onderwijs in deze tijden blijft 

uitdagend: we doen wat we kunnen, met oog 

voor welzijn van leerlingen én medewerkers.

Zoals in het jaarverslag van 2020 aangegeven, 

hebben we in het najaar van 2020 voor een 

aantal scholen subsidie aangevraagd voor 

Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Het 

gaat dan om De Parel, De Verbinding, De 

Werf, De Triangel en De Morgenster. Op deze 

scholen is een significant aantal kinderen dat 

door bijv. omgevingsfactoren moeilijker tot 

leren kon komen tijdens de schoolsluiting. We 

ondersteunden hen het afgelopen jaar waar 

mogelijk met extra aanbod, bijvoorbeeld door 

de inzet van extra Remedial Teaching voor 

woordenschat bij kinderen die in de periode 

thuis weinig Nederlands hebben gesproken. Bij 

het vormgeven van deze programma’s hebben 

we op De Verbinding, De Werf en De Morgenster 

samengewerkt met externe partijen (RT / 

bijles). De uitvoer van deze programma’s heeft 

(wisselend per school) doorgelopen tot uiterlijk 

december 2021. 

 

Vorming nieuw kabinet: In 2021 is een nieuw 

kabinet gevormd. In het regeerakkoord wordt 

uitgesproken dat de loonkloof tussen het 

primair en voortgezet onderwijs wordt gedicht 

en wordt ‘een masterplan’ aangekondigd om 

de onderwijskwaliteit te verhogen met effectief 

13
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bewezen methodes. De concrete uitwerking van deze 

acties is nog niet helder. In het regeerakkoord wordt 

daarnaast aangegeven dat verhoging van deeltijdfactor 

wordt gestimuleerd in het kader van lerarentekort en 

dat wordt ingezet op inclusiever onderwijs. Deze beide 

lijnen sluiten aan bij de koers die CorDeo al enkele jaren 

vaart.

1.7 Informatie over maatschappelijke aspecten 

van het ondernemen

We beseffen dat ons handelen, indirect of direct, 

invloed heeft op maatschappelijke thema’s zoals 

klimaatverandering en arbeidsomstandigheden. In 

2019 hebben we dit daarom ook expliciet opgenomen 

in onze strategische koers: “Wij zien het als onze 

opdracht en gezamenlijke verantwoordelijkheid om 

zo goed mogelijk voor elkaar en de aarde te zorgen. 

Dat betekent dat wij als christelijke scholengroep 

nadrukkelijk en uitgesproken aandacht willen geven 

aan duurzaamheidsvraagstukken en aan mens- en 

burgerschapsvorming. Zichtbaar in de keuzes die we als 

organisatie maken bij bijvoorbeeld inkoop en renovatie, 

maar ook zeker in de vorming en bewustwording van 

onze leerlingen.”

 

Aandacht voor goede arbeidsomstandigheden hebben 

we continu. We streven er naar om een goede werkgever 

te zijn voor al ons personeel (zie het hoofdstuk over 

personeel).

1.8 Verwachte toekomstige ontwikkelingen

In onze strategische koers hebben we verschillende 

toekomstige ontwikkelingen beschreven en geprobeerd 

daar een reactie op te formuleren, bijvoorbeeld rond de 

hiervoor beschreven milieuvraagstukken. Daarnaast zijn 

er ook ontwikkelingen die wij verwachten:

 

•  Het lerarentekort. De verwachting is dat dit de 

komende jaren verder oploopt en dat dit directe impact 

heeft op (de kwaliteit van) ons onderwijs. In hoofdstuk 

7 is beschreven wat wij hierin doen.

•  We verwachten dat de coronapandemie en 

schoolsluitingen zeker in 2022 nog impact zullen 

hebben – en wellicht zelfs langer. De impact verschilt 

overigens per kind en per school, afhankelijk van 

bijvoorbeeld de thuissituatie van leerlingen. In ons 

onderwijsaanbod spannen we ons in om hier goed op 

te anticiperen. Waar nodig wordt CorDeo-breed beleid 

of advies geformuleerd. 

•  In 2022 wordt meer bekend gemaakt over de 

doorlooptijd van het Nationaal Programma Onderwijs. 

Volgens de huidige regeling loopt dit programma tot 

augustus 2023. Onze verwachting is dat dit nog met 

één of twee jaar verlengd zal worden.

Wij zien het als onze opdracht en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk voor 
elkaar en de aarde te zorgen. Dat betekent dat 
wij als christelijke scholengroep nadrukkelijk 
en uitgesproken aandacht willen geven aan 
duurzaamheidsvraagstukken en aan mens- en 
burgerschapsvorming. Zichtbaar in de keuzes 
die we als organisatie maken bij bijvoorbeeld 
inkoop en renovatie, maar ook zeker in de 
vorming en bewustwording van onze leerlingen.

15



2.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance

Wanneer we spreken over “goed bestuur” gaat het niet alleen om technisch-juridisch het 

juiste doen, maar zeker ook om het juiste te doen vanuit onze normen en waarden. Moreel 

leiderschap combineert die aspecten – in onze koers beschrijven we dat onder ‘persoonlijk 

leiderschap’. Dat doen we in alle lagen van de organisatie en daarop zijn we aanspreekbaar – 

informeel maar zeker ook in de gesprekken die bijvoorbeeld de RvT en de GMR voeren met het 

CvB. 

 

In 2021 hebben de RvT, GMR en het bestuur gewerkt aan verdere versterking van de 

samenwerking, in aansluiting op de eerder gevolgde scholing.

2.2 Code Goed Bestuur

In de koers is vastgesteld dat wij ons verbinden aan de richtlijnen van de Code Goed Bestuur 

in het primair onderwijs. Deze code is vastgesteld door de leden van de PO-Raad en te vinden 

op https://www.poraad.nl/themas/goed-bestuur/code-goed-bestuur.

In aansluiting op de eisen in deze Code Goed Bestuur is in 2021 een integriteitscode 

vastgesteld voor CorDeo.

2.3 Afwijkingen van de code

Bij het bestuur en de RvT zijn in 2021 geen meldingen geweest ten aanzien van afwijkingen 

van deze code.

2.02.
GOVERNANCE
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2.4 Horizontale verantwoording

De horizontale verantwoording vindt plaats door jaarverslagen en 

publicaties, ledenvergaderingen, (G)MR-vergaderingen en andere 

informatieve bijeenkomsten. Verder worden medewerkers intern 

geïnformeerd via nieuwsbrieven en Bestuursinfo (voor directie en 

staf). Van het jaarverslag en de begrotingen (op zowel bestuurs- 

als schoolniveau) maken we publieksvriendelijke producten. 

Zo krijgen ouders, samenwerkingspartners en andere partijen 

laagdrempelig inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen binnen 

CorDeo en de manier waarop wij onze middelen besteden. 

17
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sch l

groep 5

439

  

Aantal leerlingen*

3197 3255 3230 3186 3349 3279 3369 3387

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

De stijging in 2020 is verklaarbaar door de komst van EBS De Morgenster bij de vereniging.

TOTAAL 3.279 LEERLINGEN
peildatum 1 oktober 2021

19



Scholen
School
weging

%1F 
3-jaars

%2F/1S 
3-jaars

%1F 
laatste 

jaar

%2F/1S 
laatste 

jaar

Signaleringswaarde 
en landelijk 

gemiddelde 2F/1S

De Bron 26,3 100% 100% 75,8% 86,4% 53,6%; 64,1%

GBS Fontanus 27,0 98,3% 95,8% 66,1% 66,7% 52,1%; 64,1%

De Parel 26,4 98,2% 100% 57,9% 81,5% 53,6%; 64,1%

De Plantage 25,3 98,0% 96,5% 65,2% 68,4% 55,1%; 65,4%

’t Schrijvertje 25,6 97,8% 97,6% 66,1% 60,7% 55,1%; 65,4%

Het Christal 25,8 97,7% 97,8% 75,8% 66,7% 55,1%; 65,4%

De Horizon 24,7 97,4% 96,5% 59,9% 63,2% 56,6%; 65,8%

De Bongerd 25,3 97,0% 100% 65,7% 66,7% 55,1%; 65,4%

In de Lichtkring 28,6 96,4% 98,2% 57,8% 68,4% 50,6%; 62,4%

Het Zwaluwnest 23,8 96,1% 95,2% 59,4% 66,7% 58,6%; 68,2%

De Open Kring 26,2 95,8% 90,2% 60,4% 58,8% 53,6%; 64,1%

De Triangel 25,6 95,6% 95,7% 57,4% 63,8% 55,1%; 65,4%

De Regenboog 24,3 95,6% 97,0% 54,7% 58,3% 56,6%; 65,8%

De Wegwijzer 23,2 95,4% 95,8% 67,6% 66,7% 58,6%; 68,2%

De Verbinding 28,3 94,8% 91,3% 54,5% 44,9% 50,6%; 62,4%

Pieter Jongeling 22,7 94,6% 98,9% 60,5% 67,7% 61,1%; 70,5%

De Morgenster 33,2 89,4% 81,7% 47,7% 50,0% 41,5%; 54,2%

Toelichting op de cijfers: In de tabel is voor 

elke school de schoolweging weergegeven 

(‘hoe lager de weging, hoe meer stimulerende 

leerfactoren kinderen in hun thuissituatie 

hebben’) en het gemiddelde voor 

afgelopen jaar en het 3-jaarsgemiddelde 

op de referentieniveaus. Hierbij zijn twee 

referentieniveaus opgenomen: het niveau 1F 

(fundamenteel niveau) en 2F/1S (streefniveau). 

Voor elke school is zichtbaar wat de ondergrens 

is die de Inspectie hanteert op 2F/1S (de 

signaleringwaarde) en wat het gemiddelde is dat 

Onderwijsresultaten
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> 0,5 fte

≤ 0,5 fte

64%

36%

scholen met een vergelijkbare schoolweging realiseren. 

Voor het niveau 1F geldt dat de Inspectie voor alle scholen 

een signaleringswaarde van 85% hanteert. 

 

Een kanttekening bij deze cijfers is dat de Inspectie ervoor 

kiest niet te handhaven op de cijfers van 2020/2021, 

omdat deze door de coronacrisis moeilijk te duiden zijn. 

De onderwijsresultaten zijn beïnvloed door lockdowns 

en quarantaines, hoewel de invloed daarvan natuurlijk 

verschilt per school. Als we kijken naar onze scholen 

zien we dat de effecten op schoolniveau het grootst zijn 

bij scholen met een hogere schoolweging en/of veel 

diversiteit in de leerlingpopulatie. Op leerlingniveau zien 

we op alle scholen leerlingen die het moeilijk hebben met 

effecten van de coronacrisis of juist baat hebben gehad 

bij minder prikkels. In hoofdstuk 4 is beschreven hoe 

wij hierop anticiperen vanuit het Nationaal Programma 

Onderwijs.

 

Het stimuleren van grotere benoemingen voor 

leerkrachten is onderdeel van het personeelsbeleid 

van CorDeo. Dit komt de continuïteit voor de 

leerlingen ten goede en draagt bij aan verkleining 

van het lerarentekort. We zetten hier mooie stappen 

in: waar in 2019 nog zo’n 60% van de leerkrachten 

een contract had van max. 0,5 fte heeft inmiddels 

meer dan 60% juist een contract groter dan 0,5 fte.

Contractgrootte 
onderwijsgevend 
personeel 2021:

Onderwijsgevend 
personeel

Onderwijson-
dersteunend 

personeel
Directie

Aantal FTE 191 fte 41 fte 18 fte

Aantal personen 318 man/vrouw 91 man/vrouw 21 man/vrouw

12%
man

88%
vrouw

In 2021 is het aantal fte toegenomen bij zowel onderwijsgevend als onderwijsondersteunend 

personeel. Het betreft hier grotendeels tijdelijke uitbreidingen in het kader van het Nationaal 

Programma Onderwijs.
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4.1 Kwaliteitscyclus

Binnen CorDeo gebruiken we verschillende instrumenten om de kwaliteit van ons onderwijs 

en onze dienstverlening te volgen. Wat we willen realiseren, is vastgelegd in de WPO (vanuit 

de overheid) en onze eigen strategische koers – die specifieker is en in sommige punten 

aanvullend op de wettelijke kaders. Deze kaders vormen de basis voor onze kwaliteitszorg: 

(hoe) realiseren we wat hierin beschreven is? 

Iedere vier maanden vullen schoolleiders een rapportage in rond de thema’s onderwijs, 

personeel en financiën. Dit geeft belangrijke input voor het gesprek tussen CvB en 

de directeur: zo zorgen we dat, naast urgente actuele thema’s en vraagstukken op de 

school, alle onderwerpen regelmatig aan de orde blijven komen. Het CvB rapporteert op 

zijn beurt weer aan de RvT, terwijl de schoolleider op zijn of haar eigen school een eigen 

kwaliteitsagenda volgt en gesprekken voert met alle medewerkers.

04.
KWALITEITSZORG

Wettelijke 
opdracht

(onderzoekskader Inspectie)

Opdracht 
CorDeo

(strategische koers)

Bestuurlijke 
agenda

Schoolplan

Kwaliteits-
agenda
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KWALITEITSZORG

4.2 Schoolplannen en -doelen
In 2019 hebben we met elkaar de strategische koers 

vastgesteld (zie hoofdstuk 1.3). Hierin hebben we 

samen richting gekozen. Tegelijkertijd zien we ook dat 

de context en het uitgangspunt per school sterk kan 

verschillen. Daarom is de strategische koers per school 

uitgewerkt in het schoolplan voor de periode 2019-

2023 – met concrete doelen op alle koersthema’s. 

Nationaal Programma Onderwijs en het schoolplan

In 2021 is vanuit de overheid het Nationaal Programma 

Onderwijs (NPO) geïnitieerd ‘voor het herstel en 

ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona’. 

Binnen dit programma hebben al onze scholen een 

geldbedrag toegekend gekregen per leerling om 

leerlingen en leraren te helpen coronavertragingen 

aan te pakken. Hoewel zowel bestuur als MT twijfels 

hebben bij de opzet van het programma (In hoeverre 

zijn er overal vertragingen en zijn die met geld weg 

te werken? Wat is het duurzame effect van deze 

middelen? Hoe besteed je dit goed in tijden van 

oplopend lerarentekort?) hebben we besloten de 

middelen zo goed als mogelijk in te zetten. Dit betekent 

dat we maatregelen goed onderbouwd nemen (op 

basis van schoolscans en wetenschappelijk bewijs) 

Hoe zijn we hierover in gesprek?

•  Start- en voortgangs- 
gesprekken

• Functioneringsgesprek

•  Periodegesprekken 
Dir-CvB

• Functioneringsgesprek

•  Periodegesprekken 
• Functioneringsgesprek

Leerkracht
OOP-er Schoolleider CvB

RvT

23



met een zo duurzaam mogelijk effect. Voor elke school 

is een eigen schoolprogramma (als bijlage op het 

schoolplan) vastgesteld in overleg met het team en met 

instemming van MR en CvB. Daarnaast is in afstemming 

met het MT en met instemming van de GMR een 

bestuurlijke afdracht gedaan voor 1) extra capaciteit in 

de vervangpool met o.a. leerkrachtspecialisten, 2) het 

dragen van de personele risico’s van het NPO en 3) het 

faciliteren van solidariteit.

Hieronder is een overzicht van veelgekozen interventies 

op schoolniveau opgenomen.

In de praktijk zien we dat de programma’s voor een deel 

goed uitgevoerd kunnen worden, maar dat we soms ook 

worden ingehaald door de realiteit van de dag. Met de 

vele besmettingen en quarantaines in het winterseizoen 

2021-2022 is het bemensen van de klassen bijvoorbeeld 

al zo’n uitdaging dat gepland uitroosteren voor 

doorontwikkeling lang niet altijd kan. Algehele beeld 

is wel dat we kunnen doen wat noodzakelijk is voor 

het anticiperen op de grootste coronaeffecten op 

leerlingenniveau.

 Aanbod meer- en hoogbegaafden
 Eigenaarschap leerlingen

Rekenonderwijs

Executieve 
functies

Doelen*

  Ondersteuning bij leervertraging
  Herstel van welbevinden

  Impuls schoolontwikkeling
*n.a.v. schoolscans

NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS
Overzicht van veelgekozen interventies

Klassen-
verkleining

Extra onderwijs-
assistentie

Instructie 
in kleine 
groepen

Expliciete 
Directe 

Instructie
 Schoolbibliotheek
 Begrijpend lezen
 Leesmotivatie
 Spelling
 Technisch lezen
 NT2-aanbod

 Onderwijssoftware
 Chromebooks 

 & tablets

Taalonderwijs

ICT 

 Sport- en spelmateriaal
 Inhuur gymdocent
 Bewegend leren

Sport

 Scholing
 Collegiale consultatie /

 co-teaching

Schoolontwikkeling

Cultuuronderwijs
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4.3 Onderzoek Inspectie

In maart 2021 heeft de Inspectie een herstelonderzoek 

gedaan op EBS De Morgenster. We zijn heel blij dat de 

school van de inspectie weer het basisarrangement heeft 

gekregen: de Inspectie was onder de indruk van de enorme 

ontwikkeling die de school in de twee voorliggende jaren had 

gemaakt en sprak haar vertrouwen uit in het onderwijs en de 

doorontwikkeling hiervan.

In juni heeft de Inspectie in het kader van het 

themaonderzoek ‘Gevolgen van de coronacrisis in het 

basisonderwijs’ een digitaal bezoek gebracht aan de Pieter 

Jongelingschool. Van dit bezoek is geen schriftelijke 

terugkoppeling gemaakt – de resultaten van de hele sector 

zijn wel gepubliceerd door de Inspectie.

Daarnaast komen er bij de Inspectie op basis van diverse 

indicatoren soms signalen omhoog bij de scholen, naar 

aanleiding van bijvoorbeeld een klacht of tegenvallende 

onderwijsresultaten. De Inspectie heeft deze besproken 

met het bestuur en heeft vertrouwen in de aanpak van het 

bestuur hierin.

Trajecten Goed Worden Goed Blijven +

Eén van de indicatoren waar de Inspectie op monitort 

zijn de resultaten op de referentieniveaus. De inspectie 

kijkt hierbij naar de gemiddelden voor scholen met een 

vergelijkbare schoolweging (leerlingpopulatie) en naar 

‘signaleringswaarden’: ondergrenzen die de Inspectie heeft 

gesteld, passend bij de schoolweging. Diverse CorDeo-

scholen die nog boven de signaleringswaarde scoren 

maar onder het gemiddelde voor hun schoolgroep hebben 

begeleiding van de PO-Raad in het traject Goed Worden Goed 

Blijven +.

Audit op De Verbinding

Naar aanleiding van de onderwijsresultaten is op De 

Verbinding een externe audit uitgevoerd door Bureau 

Zuyderhuis: de resultaten van de Eindtoets 2020-2021 lagen 

onder de signaleringswaarde 1S/2F en ook het driejarig 

gemiddelde is laag. De inspectie verbindt op dit moment 

geen harde beoordeling aan de Eindresultaten omdat de 

signaleringswaarden zijn opgesteld voor een situatie zonder 

corona. Zeker bij een diverse populatie als bij De Verbinding 

heeft de coronasituatie echter wel impact op het leren. 

Uit de audit zijn heldere aanbevelingen gekomen om de 

diverse populatie nog beter te bedienen en de ingezette 

schoolontwikkeling verder te stimuleren. Deze aanbevelingen 

stonden naast de uitdrukkelijke waardering voor de huidige 

kwaliteit van onderwijs op de school.

4.4 Afhandeling van klachten

In 2021 zijn geen klachten vanuit of over onze 

vereniging behandeld bij de klachtencommissie. Onze 

vertrouwenspersoon heeft een jaarverslag gemaakt, waarin 

zij rapporteert over de activiteiten die ze onderneemt 

(zowel preventief als curatief) en de klachten, meldingen 

en vragen die ze ontvangt. De extern vertrouwenspersoon 

draagt er ook zorg voor dat er een adequate opvolging is van 

deze klachten en signalen. In sommige gevallen verwijst de 

extern vertrouwenspersoon door naar andere instanties, 

bijvoorbeeld bij vermoedens van huiselijk geweld.

“Je hoopt natuurlijk altijd dat het niet nodig is, 
maar op Het Zwaluwnest vielen de resultaten 
tegen. Daarop zijn we het traject Goed 
Worden Goed Blijven + ingegaan – gewoon om 
te kijken wat het ons brengt. Het blijkt heel 
waardevol: het sluit precies aan bij wat je als 
school nodig hebt, geeft je bewustwording, 
helpt je scherp te blijven en legt de goede 
accenten.” – Annelies van Zoelen & Willeke 
Penninga, duo-directie Het Zwaluwnest
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Onderzoek

CorDeo stimuleert een onderzoekende houding in alle lagen van de organisatie. 

In het gesprek over de versterking van ons onderwijs en professioneel 

handelen maken we gebruik van onderzoeksresultaten. Het uitvoeren van 

wetenschappelijk onderzoek is geen speerpunt, maar waar wetenschap 

en de onderwijspraktijk elkaar kunnen versterken, doen we dat graag. In 

2021 werkten we samen met twee onderzoeksinstituten: TNO en de Marnix 

Academie.  

Met TNO hebben we – samen met het schoolbestuur STIP uit Hilversum – 

een ambitieuze samenwerking rond het thema ‘vitaliteit en werkdruk’. GBS 

De Regenboog en GBS De Wegwijzer zijn actief betrokken als pilotscholen. 

Doel van het onderzoek is om een plan van aanpak te ontwikkelen en te 

implementeren waardoor de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers in 

het primair onderwijs duurzaam versterkt kan worden. Begin 2022 worden de 

conclusies gepresenteerd; we ontvangen een eindrapportage met resultaten 

en verantwoording en een praktische handleiding met handvatten voor onze 

scholen om zelf mee aan de slag te gaan. 

In 2021 hebben wij deelgenomen aan een onderzoek naar inclusie in 

samenwerking met het lectoraat Leren en Innoveren van de Marnix Academie. 

Onderzocht wordt wat we nu eigenlijk onder inclusie en diversiteit verstaan; 

wat al goed gaat bij het inclusief werken in de praktijk, wat de barrières zijn en 

wat we nodig hebben om te komen tot inclusiever onderwijs. Dit onderzoek 

heeft door corona vertraging opgelopen, de resultaten van het onderzoek 

volgen in 2022. We hopen en verwachten dat de uitkomsten van het onderzoek 

een mooie stimulans kan geven tot het voeren van ‘het goede gesprek’ over 

inclusiever onderwijs.  

05.
ONDERZOEK

26

C
O

R
D

E
O

 J
A

A
R

V
E

R
S

L
A

G
 2

0
2

1



Internationalisering

Internationalisering is op dit moment geen speerpunt in onze organisatie: wij richten 

ons op goed en christelijk onderwijs in Midden-Nederland. Wij verwachten dat hier in 

de komende periode geen verandering in zal optreden.

06.
INTERNATIONALISERING
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07.
PERSONEELSBELEID

7.1 Strategisch personeelsbeleid

CorDeo wil een organisatie zijn waar collega’s kunnen werken in een 

professionele cultuur waarin sprake is van professioneel gedrag. Wat we 

daar precies onder verstaan, is terug te lezen in de strategische koers 2019-

2023. We hebben vier thema’s vastgesteld waar we ons op willen (blijven) 

richten, dat zijn: persoonlijk leiderschap, samen werken en leren, sterk 

schoolleiderschap en goed werkgeverschap. Alle scholen hebben in de eigen 

schoolplannen beschreven hoe er aan deze thema’s gewerkt wordt.

 We zien groei in de professionele cultuur en professioneel gedrag: groei in 

leiderschap, ruimte voor eigen initiatief, uitdaging of begrenzing waar nodig. 

We merken dat leerkrachten, teams en schoolleiders elkaar meer en meer 

opzoeken om elkaar te helpen, te ondersteunen of samen op te trekken 

rond een ontwikkelthema (groei in netwerken, focusgroepen, vragen vanuit 

schoolteams). We zien daarbij dat de schoolleider echt de sleutelfiguur is die 

inspireert, ruimte geeft en kaders stelt, aanmoedigt en initieert. 

7.2 HR thema’s: belangrijke elementen van gevoerd beleid

We geven hieronder per strategisch thema weer hoe we als CorDeo in 2021 

aan onze thema’s hebben gewerkt:

‘CorDeo wil een 
organisatie zijn waar 
collega’s kunnen werken 
in een professionele 
cultuur waarin sprake 
is van professioneel 
gedrag.’- strategische 
koers 2019-2023
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 PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

‘CorDeo streeft naar een cultuur waar op elk niveau in de organisatie, van leerling tot bestuurder, persoonlijk leiderschap 

zichtbaar is, gestimuleerd en gevoed wordt.’ 

•  Leidinggevenden stimuleren en faciliteren het persoonlijk leiderschap binnen het eigen team en laten hierin voorbeeldgedrag 

zien: schoolleiders van CorDeo hebben in 2020-2021 een persoonlijk ontwikkelingstraject gevolgd met de focus op 

‘leidinggeven aan persoonlijk leiderschap’. In juni 2021 is dit traject afgerond en is besloten gezamenlijk voortgang hieraan te 

geven door begeleide intervisie en een training Deep Democracy.

•  Investeren in het opleiden en begeleiden van medewerkers ten behoeve van de professionele groei: 

-  alle intern begeleiders, ambulante- en schoolbegeleiders hebben gezamenlijk en in kleine intervisiegroepjes een traject 

doorlopen waarin begeleidings en coachingsvaardigheden zijn ontwikkeld ten behoeve van het versterken van effectief 

leerkrachtgedrag. Dit heeft een ‘gemeenschappelijke taal’ opgeleverd die al direct kan worden toegepast in de onderlinge 

samenwerking en begeleiding van leerkrachten. 

-  Er zijn in 2021 twee trainingen aangeboden voor medewerkers, te weten: ‘Baan in Balans’ en ‘Persoonlijk leiderschap’. De 

ene training meer gericht op loopbaanontwikkeling en de andere meer gericht op het zicht krijgen op eigen leiderschap en 

de plek die je wilt gaan innemen. Aan deze trainingen nemen zo’n 12 medewerkers deel, voornamelijk leerkrachten.

‘Goed en persoonlijk leiderschap zorgt ervoor dat 

iemand leert zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen, 

op een goede manier proactief te zijn naar het werk 

wat hij zelf te doen heeft, zijn interne struggles en 

eigen gevoel leert kennen en dit onder woorden kan 

brengen. Als je dit als mens, ongeacht je functie, goed 

kunt doen, dan leidt dit tot meer autonomie, tot meer 

plezier in je werk, tot meer betrokkenheid op je werk en 

tot meer levensgeluk’.

 SAMEN WERKEN EN LEREN 

Samen werken en leren gebeurt vooral op de scholen 

en binnen de teams zelf, maar we stimuleren dat ook als 

vereniging tussen de scholen onderling. We geloven dat dit 

ten goede komt aan de professionele ontwikkeling van de 

medewerkers, van de school en vereniging als geheel. 

In 2021 hebben we op velerlei manieren samen gewerkt en 

geleerd binnen de scholen, onder andere door: 

•  Het maandelijks MT-overleg (bestaande uit directeuren en 

het CvB).

•  Onderwijs Platform-overleggen: een multidisciplinair 

overleg met het MT, de IB’ers en OnderwijsPunt, waar de 

gemeenschappelijke thema’s ter sprake komen.

•  Verschillende netwerken van professionals: IB’ers, 

administratieve medewerkers, startende directeuren, 

schoolopleiders, rekenspecialisten en teamleiders. Ook is er 

in 2021 gestart met een netwerk voor specialisten op het 

gebied van hoogbegaafden. Deze netwerken worden door 

professionals zelf ingericht en georganiseerd. 
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•  Een aanbod van CorDeo-brede scholing voor medewerkers op het gebied van loopbaanbegeleiding en 

duurzame inzetbaarheid en oriëntatie op leiderschap. 

•  Een jaarlijkse identiteitsconferentie: georganiseerd door en voor leerkrachten, deze kon dit jaar helaas niet 

doorgaan door corona. 

•  Eens in de 2 jaar een grote CorDeo studiedag: een feest voor alle medewerkers van CorDeo, een dag om elkaar 

te ontmoeten en geïnspireerd te worden en met en van elkaar te leren. Ook deze dag kon in 2021 helaas niet 

doorgaan en is doorgeschoven naar 7 juni 2022. 

  

Samen werken en leren als CorDeo vindt ook nadrukkelijk plaats in relatie met andere schoolorganisaties, 

opleidingsinstituten, samenwerkingsverbanden, gemeenten en bedrijven. Een aantal van onze 

samenwerkingspartners in 2021 zijn:  

•  Bestuurlijke netwerken en samenwerkingsverbanden: t.b.v. good governance, identiteit en passend onderwijs; 

•  PABO’s: nauwe samenwerking om onze studenten een goede begeleiding en opleiding te bieden;

•  TNO en stichting STIP: deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van vitaliteit en 

verminderen van de werkdruk;

•  Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP’s): samenwerkingsverbanden rondom het aanpakken van 

lerarentekort;

•  Slim Opgewekt: een partij die ons als vereniging begeleidt bij verduurzaming van onze gebouwen en 

bewustwording rondom het thema duurzaamheid;

•  Goudvisie: begeleidingsbureau voor het MT op het gebied van persoonlijk leiderschap.   
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7.3 Belangrijkste ontwikkelingen 

7.3.1 Verzuim en preventie

CorDeo scholengroep heeft eind 2021 een 

ziekteverzuim van 5,2%.

Ten opzichte van 2020 is het verzuimcijfer met 0,4% 

gestegen; een stijging die sinds 2019 gaande is. 

De stijging wordt met name verklaard door een toename 

van een aantal langdurig zieken. De invloed van corona 

op deze cijfers is niet te bepalen (i.v.m. wet op privacy). 

Het gemiddelde verzuimcijfer in het primair onderwijs is 

in 2020 5,8%1. Als CorDeo streven we, conform beleid, 

naar een lager verzuimcijfer van 4,5%. Dat doen wij 

door het blijven bieden van een goede begeleiding van 

onze zieke medewerkers en leidinggevenden, door 

het analyseren en bespreken van de verzuimcijfers 

en nadrukkelijk aandacht te geven aan duurzame 

inzetbaarheid en de vitaliteit van onze medewerkers.

CorDeo scholengroep is eigen risicodrager en is 

daarmee kostendrager voor vervangingen. 

We begroten de gelden op basis van het verwachte 

percentage ziekteverzuim. Vervanging bij ziekte wordt 

door CorDeo scholengroep onder andere opgevangen 

door te werken met een (vaste) invalpool, in 2021 is op 

vervanging 14 fte ingezet.  

7.3.2 Lerarentekort en vacatures

In 2021 hebben 24 medewerkers op vrijwillige basis 

afscheid genomen van CorDeo scholengroep, in 

2019 waren dat 32 medewerkers. Er zijn 31 vacatures 

opengesteld, vacatures die niet altijd meer ingevuld 

worden door leerkrachten van buiten CorDeo. We zien 

steeds vaker dat vacatures binnen het team worden 

opgelost door tijdelijke constructies. Het vinden van 

nieuwe leerkrachten op vacatures of voor (tijdelijke) 

vervanging, het vasthouden van de eigen leerkrachten: 

het staat de afgelopen jaren steeds meer onder druk 

door het lerarentekort2. Dit is een risico waar CorDeo 

sinds 2017 op anticipeert. Onze activiteiten focussen 

zich met name rond 3 pijlers: nieuw talent aanboren, 

binden & boeien en anders organiseren. Er zijn directe 

en ook veel indirecte resultaten behaald en er zijn 

ook mogelijkheden onderzocht of acties uitgewerkt 

die vrij weinig of geen effect sorteerden. We doen 

alles wat we kunnen, maar we realiseren ons daarbij 

dat we de directe krapte op de markt beperkt kunnen 

beïnvloeden en dat dit ook een lange adem vraagt en 

veel creativiteit.

Samen Opleiden

In 2021 hebben wij aan 31 studenten een leer- en 

werkplek op CorDeo scholen geboden en zijn er 

7l medewerkers die via een zij-instroomtraject 

of aangepast programma worden opgeleid tot 

verzuimpercentage

verzuimpercentage

CorDeo OP Dir OOP

5,57

5,7

4,8

5,2

6,17

0,3

2,03

4,8

Verzuimcijfers %

2
0

2
0

2
0

2
1

Kort verzuim (tot 7 dagen):

Middellang (7-42 dagen):

Lang (42-1 jaar):

Zeer lang (1 jaar en meer):

0,6

0,9

2,2

1,5

Verzuim
duur %

1  Verzuimcijfer over 2021 is nog niet gepubliceerd.

2  Meer informatie over de landelijke ontwikkelingen en 

aanpak lerarentekort: https://www.rijksoverheid.nl/

onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/aanpak-tekort-

aan-leraren/lerarentekort-primair-onderwijs 31



leerkracht. We zijn blij op deze wijze een bijdrage 

te kunnen leveren aan het opleiden van nieuwe 

onderwijsprofessionals. We werken aan een goede 

afstemming en begeleiding van de studenten en 

proberen ze waar mogelijk ook te binden aan onze 

organisatie. De opleidingscoördinator ziet toe op 

een goede kwaliteit van het opleiden in de school 

en coördineert de begeleiding van de studenten. 

Door lid te zijn van bestuurlijke netwerken van de 

CHE (PLG) en de VIAA (Scope) wordt uitvoering 

gegeven aan de bestuurlijke verplichtingen met 

betrekking tot het ‘samen opleiden’.

Vitaliteit en werkdruk

Net als in 2020 hebben we in 2021 nadrukkelijk 

aandacht besteed aan het verhogen van vitaliteit 

en werkplezier door actief in te zetten op 

werkdrukverlaging. Een aantal voorbeelden hoe we 

hieraan werken:

•  Als CorDeo bieden we jaarlijks alle medewerkers 

een training/coaching aan op het gebied 

van Duurzame Inzetbaarheid en Vitaliteit. 

In 2021 is de training ‘Balans in je baan’ en 

‘Persoonlijk Leiderschap’ aangeboden en hebben 

verschillende medewerkers individuele coaching 

of loopbaanbegeleiding ontvangen.

•  Op bestuurlijk niveau is vitaliteit en werkdruk 

een vast terugkerend thema binnen de 

bestuurlijke managementcyclus. Hierbij 

monitoren en bespreken wij nauwkeurig de 

resultaten en combineren we data uit de 

verantwoordingsrapportages, de QuickScan Arbo 

Welzijn en tevredenheidsonderzoeken.

•  We onderzoeken de vraag: ‘Wat werkt echt; 

welke interventies verlagen structureel de 

werkdruk?’ We zijn daartoe als CorDeo, samen 

met onderwijsbestuur Stip en TNO, een driejarig 

onderzoek gestart om de werkdruk in het 

basisonderwijs te verlagen en veerkracht en 

vitaliteit van leerkrachten te vergroten. Begin 

2022 worden de resultaten van dit onderzoek 

gepresenteerd en besproken. 

•  Op schoolniveau is met elk team nagedacht 

over de wijze waarop de werkdruk kan worden 

verlaagd en opgenomen in een onderbouwd 

plan (inzichten en onderzoeken). Dit plan wordt 

jaarlijks bijgesteld, besproken met de bestuurder 

en voor akkoord voorgelegd aan de PGMR. Over 

de voortgang en resultaten van het plan wordt 

verantwoording afgelegd tijdens de periodieke 

rapportagegesprekken. Kosten die voortkomen 

uit de uitvoering van het plan vallen onder de 

werkdrukmiddelen. In de tabel zijn de bestedingen 

van 2021 terug te vinden.

7.4 Beheersing uitkeringen na ontslag

In 2021 (peildatum 31 december 2021) is er sprake 

van 6 uitkeringsgerechtigden, waarbij het allen 

loonsuppletie betreft die zij via WW-plus ontvingen. 

In 2021 is er -kortdurend- sprake geweest van 1 

wachtgelder.

Ontvangen in 2020  € 818.105

Bestedingscategorie
Besteed in 

2020
in %

Personeel € 748.541 91,5%

Materieel € 69 0,0%

Professionalisering € 65.500 8,1%

Overig € 2.995 0,4%

Totaal  € 818.105 100%

Uitgaven
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In 2021 is de grondige renovatie van 2 scholen afgerond en deze zijn na de zomervakantie 

feestelijk heropend. Dit zijn De Open Kring te Nijkerk en de Pieter Jongelingschool te Arnhem. 

De Pieter Jongelingschool is tevens uitgebreid; tijdens de verbouwing bleef de school in 

bedrijf. Dit heeft een groot beroep gedaan op de flexibiliteit van directeur, leerkrachten en 

leerlingen.  

Het project nieuwbouw van De Regenboog in Amersfoort is verder uitgerold. Het ontwerp van 

het basisgebouw voor de 4 nieuwe scholen die in de wijk Schothorst komen, is neergezet en 

de bouw van de eerste school is in 2021 gestart. Naar verwachting wordt de nieuwbouw van 

De Regenboog eind 2024 afgerond. 

08.
HUISVESTING
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In Veenendaal zijn de verkennende gesprekken 

met 3 andere scholen doorgegaan over een 

gezamenlijk gebouw inclusief kindcentrum; een 

besluit is nog niet genomen.

Op De Bongerd in Zutphen is de ventilatie 

aangepakt. Daarbij is geen gebruik gemaakt van 

de subsidieregeling SUVIS omdat de vereisten 

hiervoor hoger waren dan nodig is. Daarom is 

door een eigen investering de ventilatie op orde 

gebracht. 

Bij het gebouw van De Parel te Amersfoort is de 

Japanse Duizendknoop verwijderd op kosten 

van gemeente, corporatie en CorDeo. 

Op De Morgenster te Amsterdam is de elektra op 

orde gebracht conform regelgeving.

Voor De Bron te Barneveld is een 

voorbereidingskrediet aangevraagd voor de 

nieuwbouw die we in 2023 hopen te realiseren. 

Het Christal te Leusden heeft een 

capaciteitsprobleem; om dit op te lossen zijn 

gesprekken gevoerd met de gemeente en de 

andere 2 scholen in het gebouw.

In samenwerking met Slim Opgewekt is fase 

1 van het duurzaamheidsproject uitgerold: 

zonnepanelen en LED-verlichting op een aantal 

scholen. In 2022 wordt fase 2 gerealiseerd. 
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09.
SAMENWERKINGSPARTNERS 

9.1 Samenwerkingspartners passend 

onderwijs 

Door de regionale spreiding van onze scholen 

zijn wij als vereniging verbonden aan negen 

samenwerkingsverbanden. Dit zijn:

Met alle samenwerkingsverbanden onderhouden 

we op bestuursniveau contact en zijn er 

afspraken gemaakt in het kader van de tripartiete 

regeling. De afspraken over zorgroutes, 

ondersteuning en financiële regelingen zijn overal 

verschillend evenals de middelen die de scholen 

krijgen om arrangementen vorm te geven. 

Het blijft een zoektocht hoe we, met zoveel 

verschillende samenwerkingsverbanden, zicht 

houden op en deelnemen aan de belangrijkste 

overlegorganen en netwerken. 

Scholen krijgen ondersteuning vanuit hun 

 samenwerkingsverband en CorDeo Onderwijs-

Punt. De orthopedagogen, ambulant begeleiders 

en coaches van CorDeo OnderwijsPunt zet-

ten zich in om de leerlingenzorg op scholen te 

versterken door inzicht en toepasbaar advies te 

geven dat aansluit op de onderwijsbehoeften van 

een kind of een groep kinderen. 

Door ontwikkeling van de eigen expertise 

en de intensieve samenwerking met CorDeo 

 OnderwijsPunt en het samenwerkingsverband 

kunnen onze scholen een dekkend aanbod 

realiseren – de basisondersteuning staat. 

Onze  ambitie is dat onze scholen de interne 

ondersteuning zo goed op orde hebben dat het 

niet alleen in de basis goed is maar beter dan 

dat. Het startpunt verschilt per school, maar ons 

doel is helder: inclusief onderwijs. Dat is “een 

ideaal waar wij stap voor stap naar toewerken. 

Door op onderzoek uit te gaan, in gesprek te 

gaan, te zoeken naar mogelijkheden et cetera” 

(strategische koers).

SWV De Eem (Het Christal, De Regenboog, 

De Parel, Het Zwaluwnest, De Horizon, De Werf) 

SWV Rijn & Gelderse Vallei (De Plantage, 

De Bron, De Triangel)

SWV Zeeluwe (In de Lichtkring, GBS 

Fontanus, De Open Kring)

Passend Onderwijs Almere (De Verbinding)

SWV Unita (De Wegwijzer)

Passend Onderwijs Apeldoorn PO 

(’t Schrijvertje)

SWV PassendWijs (Pieter Jongelingschool)

SWV IJssel | Berkel (De Bongerd)

SWV Amsterdam Diemen (De Morgenster)
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Relatie met SBO en SO

Het beleid is er in alles op gericht zoveel mogelijk leerlingen 

in de eigen scholen steeds inclusiever onderwijs te bieden. 

In onze koers schrijven we hierover: “Het is onze droom dat 

alle kinderen samen naar dezelfde school kunnen. Dat de 

school zich aanpast aan de leerling en zijn mogelijkheden. 

Dat we niet kijken wat een kind heeft, maar wat hij of zij 

nodig heeft en wat dat vraagt van de leerkracht.” 

We zijn er blij mee dat dit vaak lukt. Dat zien we ook aan 

de aanmeldingen: regelmatig krijgen we zij-instroom van 

leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte 

die elders vastlopen en op onze scholen terecht kunnen. 

Tegelijkertijd lopen ook onze scholen soms zo sterk tegen 

grenzen aan dat in samenwerking met de samenwer-

kingsverbanden toch naar een andere voorziening wordt 

gezocht. Afgelopen jaar hebben we zes leerlingen verwe-

zen naar het SO. Het deelnamepercentage SBO op onze 

scholen ligt op 1,46% (landelijk 2,5%). Stapje voor stapje 

werken we toe naar ons ideaal. 

We werken hier niet alleen aan vanuit de ‘verwijzerskant’: 

onze eigen SBO-school De Werf in Amersfoort zet zich 

ook uitdrukkelijk in voor thuisnabij onderwijs. Hiervoor 

wordt bijvoorbeeld samengewerkt met de schoolbesturen 

in Bunschoten-Spakenburg. Op De Werf zitten relatief 

veel leerlingen uit deze gemeente die dus dagelijks naar 

Amersfoort reizen. In 2021 hebben we met de besturen uit 

Bunschoten-Spakenburg en SWV De Eem verdere stappen 

gezet om deze kinderen thuisnabij onderwijs te bieden: 

een aantal scholen in deze gemeente is aangewezen als 

‘GROW-school’ en krijgt ondersteuning van specialisten 

van De Werf om steeds inclusiever aanbod op school te 

kunnen realiseren en daarmee verwijzing naar De Werf te 

voorkomen.

In Veenendaal verkennen we samen met andere 

schoolbesturen de mogelijkheden om De Plantage te 

huisvesten in één gebouw met SO en SBO. In 2022 volgt 

besluitvorming hierover.

Aanmeldingsbeleid

De ouders worden er op geattendeerd dat zij hun kind 

tijdig moeten aanmelden om te kunnen vaststellen 

of er sprake is van zorgplicht. De termijnen van zes 

weken, met een mogelijke verlenging met vier weken, 

worden in acht genomen om indien nodig onderzoek te 

doen. De criteria voor toelating na aanmelding zijn in de 

schoolondersteuningsprofielen van de scholen beschreven.

9.2 Samenwerking kinderopvang 

Een andere belangrijke samenwerkingspartner voor 

CorDeo is KOALAH, kinderopvangaanbieder op inmiddels 

12 van onze scholen. KOALAH richt zich erop om goede 

opvang in eigen huis te bieden in een multifunctionele 

ruimte binnen de school. KOALAH en CorDeo hebben 

eenzelfde College van Bestuur. Ook de Raad van Toezicht 

is gemeenschappelijk. De staf en het management van 

CorDeo en die van KOALAH zijn gehuisvest in hetzelfde 

kantoor in Leusden. Er is samenwerking op diverse 

gebieden. 

In 2021 is door een extern onderzoeksbureau de organisatie 

van KOALAH en de samenwerking met de CorDeo-

scholen tegen het licht gehouden. In de eindrapportage 

is een aantal adviezen gegeven over het versterken van 

zowel de interne organisatie van KOALAH als de verdere 

samenwerking met CorDeo. Dit zal een vervolg krijgen 

in 2022, waarbij bijvoorbeeld een aantal scholen de 

stap onderzoekt om Integraal Kindcentrum te worden. 

Deze ontwikkeling start met een visietraject met de 

managementteams van KOALAH en CorDeo. We hopen dat 

IKC-vorming bijdraagt aan een kansrijke versterking van 

onderwijs en kinderopvang! 

In 2021 zijn er twee vestigingen van KOALAH gesloten: 

de peuteropvang op De Triangel in Ede en de BSO op Het 

Christal in Leusden. Op De Regenboog in Amersfoort is juist 

een peuteropvang van start gegaan. De ambitie is om hier 

op termijn VVE-aanbod te hebben. 
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10.1 Terugblik 2021

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is de 

grootste onvoorziene ontwikkeling van 2021. We 

hebben het proces voortvarend op bestuursniveau 

ingezet en directeuren gesteund om onder 

tijdsdruk blijven kiezen voor duurzame interventies, 

passend bij jaar- en schoolplannen en in relatie 

tot leervertragingen door Corona. Dit legde een 

behoorlijke druk op onze scholen, met name vanwege 

de bijkomende jaarlijkse uitdagingen rondom interne 

mobiliteit van personeel. Deze uitdagingen werden 

in 2021 groter door de vele arbeidsmogelijkheden 

buiten de organisatie die vanuit NPO-middelen 

werden gecreëerd.

Een andere ontwikkeling in de afgelopen jaren is dat, 

mede door Corona, de vervangingskosten bij ziekte 

gestegen zijn. Het lerarentekort maakt dat het steeds 

een lastige puzzel is om voldoende vervanging te 

regelen.

10.
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10.2 Financieel kader

CorDeo heeft de continuïteit van de 

organisatie hoog in het vaandel staan. We 

werken met een financieel kader: het zijn 

onze interne spelregels op financieel gebied. 

Hierin worden de interne en externe ambities 

beschreven. Het kader is bedoeld om richting 

alle betrokkenen zoals de directeuren, het 

personeel, het bestuur, de GMR en de RvT 

duidelijkheid te geven over de besteding van 

de middelen die we van de overheid krijgen. 

In 2021 zijn er geen wijzigingen aangebracht 

in ons financieel kader. Op hoofdlijnen ziet 

ons financieel beleidskader er als volgt uit.

INTERNE AMBITIES

•  Bepalend voor de realisatie van het 

geldende koersplan is de reikwijdte van de 

beschikbare middelen (publiek en privaat).

•  We evalueren periodiek onze geplande 

activiteiten uit het koersplan en de 

behaalde (financiële) resultaten.

•  De financiële continuïteit van CorDeo wordt 

gewaarborgd (toekomstbestendigheid). 

•  Elk jaar maken we een meerjarenbegroting, 

inclusief risicoparagraaf, een kaderbrief en 

een bestuurlijk jaarplan.

•  We willen op basis van beleid begroten, op 

CorDeo-niveau en op schoolniveau.

•  Het geld komt ten goede aan goed en 

christelijk onderwijs. Daarom ‘varen we 

scherp aan de wind’, we willen het geld niet 

onnodig oppotten.

•  Over het algemeen zijn scholen solidair naar 

elkaar toe en specifiek als het gaat om de 

gemeenschappelijke kosten.
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EXTERN

•  We voldoen aan de normen van de onderwijsinspectie 

en de financiële inspectie.

•  We zetten de middelen doelmatig en rechtmatig 

in en we leggen hierover verantwoording af naar 

de stakeholders. We willen zowel op bestuurs- als 

op schoolniveau voor personeel, ouders en andere 

stakeholders inzichtelijk maken waar ons geld aan 

wordt uitgegeven en welke resultaten er worden 

behaald. Daarbij denken we o.a. aan begrijpelijke 

samenvattingen van jaarverslagen, begrotingen 

op bestuurs- en schoolniveau die actief met 

stakeholders worden gedeeld en met MR-ren worden 

besproken. Elk jaar maken we een infographic van de 

schoolbegrotingen, op deze manier is het eenvoudiger 

uit te leggen aan de MR.

•  Tijdelijke middelen (doelsubsidies) worden uitgegeven 

aan tijdelijke kosten.

•  De personele en materiële lasten zijn in lijn met 

vergelijkbare instellingen, we benchmarken dit 

periodiek.

•  We volgen de medezeggenschapswetgeving voor wat 

betreft de informatie-, advies- en instemmingsrechten 

van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

•  We volgen de Code Goed Bestuur voor wat betreft 

de afstemming en de goedkeuring door de Raad van 

toezicht.

EIGEN VERMOGEN

•  Ons eigen vermogen voldoet minimaal aan de normen 

van de inspectie en aan onze meerjarige interne norm.

•  Als we boven de interne norm uitkomen dan kan het 

vermogen incidenteel ingezet worden.

EXPLOITATIE & KENGETALLEN OP SCHOOLNIVEAU

•  Elke school komt uit met de eigen rijksbijdrage 

minus de afdracht voor het bestuurskantoor en de 

gemeenschappelijke kosten. 

•  Elke school moet over een termijn van 3 jaren op nul 

uitkomen. 

•  Houd je als school na 3 jaar meer over dan de 

toegestane reserve dan wordt dat afgeroomd ten 

gunste van de algemene reserve van CorDeo.

•  Een school kan zoals gezegd geld overhouden, 

hiervoor gelden maximale schoolreserves. De 

schoolreserve kan in toekomstige jaren ingezet 

worden, onder de voorwaarde dat dit ook mogelijk 

is gezien de financiële situatie van CorDeo. Dat wil 

zeggen dat CorDeo op lange termijn financieel gezond 

blijft op basis van de interne en externe normen.

•  Kom je na 3 jaar tekort dan volgt er een taakstelling 

voor de school. De bestuurder kan over de 

compensatie van tekorten gemotiveerd afwijken.

•  De bestuurder kan in bepaalde situaties besluiten 

nemen over afwijkingen van de schoolbegroting. Dit 

hangt samen met de financiële situatie van CorDeo als 

geheel.

•  De scholen houden geen grote reserves aan voor 

het schoolfonds en TSO. Bij hoge reserves is er een 

plan aanwezig om dit af te bouwen. Ook structurele 

negatieve reserves zijn niet toegestaan.

•  Niet door de school beïnvloedbare kosten en 

opbrengsten worden gezamenlijk gedragen.

•  Gezamenlijk georganiseerde activiteiten waaraan 

scholen kunnen deelnemen, worden gezamenlijk 

gedragen.

10.3 Begroting

CorDeo maakt ieder jaar een meerjarenbegroting op 

verenigings- en op schoolniveau. De begroting is 

gebaseerd op de strategische koers, de schoolplannen 

en de kaderbrief. De begroting wordt jaarlijks 

goedgekeurd door de RvT. De begroting wordt 

vastgesteld door het CvB en de GMR heeft adviesrecht. 

Op basis van de goedgekeurde begroting worden drie 
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keer per jaar management rapportages opgesteld en 

besproken met de RvT.

10.4 Toekomstige ontwikkelingen
Voor CorDeo verwachten we dat de volgende 

ontwikkelingen invloed hebben op het financiële beleid:

•  Vereenvoudiging bekostiging. Het doel hiervan is om de 

complexe bekostiging te vereenvoudigen. De bekostiging 

van 2023 zal gebaseerd zijn op kalenderjaren in plaats 

van schooljaren. Volgens een rekenmodel van de 

rijksoverheid zullen hier geen negatieve herverdeel 

effecten uit voortvloeien voor CorDeo. Een gevolg van 

de vereenvoudiging is wel dat alle PO schoolbesturen de 

vordering op OCW moet afboeken per 31 december 2022. 

Dit betekent een afboeking van ongeveer € 975.000. De 

impact hiervan zal besproken worden bij de kengetallen 

(zie hoofdstuk 11).

•  Nationaal Programma Onderwijs. Vanuit dit programma 

krijgt CorDeo middelen voor de schooljaren 2021/2022 

en 2022/2023. We verwachten dat we niet alles uit 

kunnen geven in deze schooljaren. De verwachting 

is dat de kosten voor dit programma doorlopen 

t/m 2024. De niet uitgegeven middelen blijven 

beschikbaar voor de scholen, met het vormen van een 

bestemmingsreserve houden we hier zicht op.

•  Groot Onderhoud. CorDeo maakt t/m 2022 gebruik 

van de overgangsregeling. Mogelijk wordt de 

overgangsregeling nog verlengd. Uiteindelijk zijn 

er twee methoden toegestaan voor het verwerken 

van de kosten van groot onderhoud. Voordat we een 

keuze maken, wachten we het advies van de PO-raad 

af. In de toelichting op de begroting van 2022 is dit 

uitgebreid beschreven.

•  Ontwikkeling leerlingaantallen. We verwachten bij een 

aantal scholen een verdere krimp in leerlingaantallen. 

Het in overeenstemming brengen van de formatie in 

relatie tot de leerlingen zal procesmatig aangepakt 

worden. Hierbij is ons stappenplan formatie het 

uitgangspunt. 
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10.5 Exploitatie 2021
Het resultaat over 2020 is €463.150 negatief, hiermee 

kwam het resultaat €414.034 beter uit dan begroot. 

Belangrijkste reden voor het hogere resultaat is de 

aanpassing van de bekostiging. Het positieve resultaat 

van 2020 is toegevoegd aan het eigen vermogen. De 

positieve afwijking van 2020 is in de begroting van 

2021 ingezet, dit laat een negatieve begroting van 2021 

toe. Het resultaat van 2021 komt € 1.304.884 hoger 

uit dan begroot. De baten komen € 1.859.954 hoger uit 

dan begroot. De lasten komen € 545.301 hoger uit dan 

begroot.

tabel 1
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2020 
realisatie

2021
realisatie

2021
begroting

2021 
verschil

BATEN

3.1 Rijksbijdragen OCW 21.345.747 23.152.281 21.557.000 1.595.281

3.2 Overige overheidsbijdragen 239.856 215.719 198.000 17.719

3.5 Overige baten 640.771 807.954 561.000 246.954

Totaal baten 22.226.374 24.175.954 22.316.000 1.859.954

LASTEN

4.1 Personele lasten 18.294.355 18.518.204 18.137.000 -381.204

4.2 Afschrijvingen 689.277 651.584 642.000 -9.584

4.3 Huisvestingskosten 1.935.829 2.137.084 1.969.000 -168.084

4.4 Overige instellingslasten 1.762.550 1.876.429 1.890.000 13.571

Totaal lasten 22.682.011 23.183.301 22.638.000 -545.301

Saldo baten en lasten -455.637 992.653 -322.000 1.314.653

Saldo financiële baten en lasten -7.513 -20.769 -11.000 -9.769

RESULTAAT -463.150 971.884 -333.000 1.304.884

Exploitatie CorDeo



In tabel 2 is het exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting weergegeven. Hierin staan de 

belangrijkste mee- en tegenvallers.

 (x € 1.000) afwijkend t.o.v. budget

AFWIJKING BATEN Totalen

Nationaal programma onderwijs € 1.020

Exrtra handen voor de klas & inhaal- en ondersteuningsprogramma's € 536

Passend Onderwijs € 143

Meer groeibekostiging OCW € 40

Minder dan begroot ophoging bekostiging 2020/2021 & 2021/2022 -€ 144

TOTAAL 3.1 OCW € 1.595

Niet begrote gemeentelijke subsidies Zeewolde, Harderwijk, Ede en Apeldoorn € 16

Meer eerste inrichting subsidie € 2

TOTAAL 3.2 BATEN GEMEENTEN € 18

Meer overige baten/subsidies: schoolpleinen, aanpak lerarentekort, kunst € 98

Meer baten detachering € 86

Meer baten medegebruik € 11

Meer private baten schoolfonds € 52

TOTAAL 3.5 OVERIGE BATEN € 247

TOTALE BATEN € 1.860

AFWIJKING LASTEN   (x € 1.000) Totalen

Meer salariskosten door inzet op NPO € 264

Minder salariskosten, minder FTE -€ 83

Voorziening personeel, met name langdurig zieken en duurzame inzetbaarheid (uren sparen) € 93

Meer inhuur extern personeel: IB'er Morgenster, interim P&O en NPO € 182

Meer werving- en selectiekosten o.a. aantrekken nieuwe bestuurder € 20

Inhouding werkloosheidsuitkeringen € 19

Minder scholingskosten, o.a. CorDeo studiedag is niet doorgegaan -€ 96

Overige personeelskosten -€ 18

TOTAAL 4.1 PERSONELE LASTEN € 381

Werkelijk versus begroting 2021

tabel 2
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AFWIJKING LASTEN   (x € 1.000) Totalen

Meer afschrijvingskosten, met name meubilair € 9

TOTAAL 4.2 AFSCHRIJVINGEN € 9

Meer kosten groot onderhoud € 120

Meer kosten schoonmaak, o.a. door eenmalige correctie Christal € 31

Meer kosten huur € 5

meer kosten afvalverwerking € 12

TOTAAL 4.3 HUISVESTINGSLASTEN € 168

Minder organisatiekosten (documentatie en alg. kantoorkosten) -€ 35

Minder dienstreizen -€ 16

Minder kosten (G)MR -€ 5

Minder PR kosten -€ 17

Minder schoolactiviteiten -€ 2

Meer leermiddelen € 42

Minder kosten schoolfonds/TSO en vereniging € 8

Meer ICT kosten, onderwijskundige licenties € 12

TOTAAL 4.4 INSTELLINGSLASTEN -€ 13

TOTALE LASTEN € 545

(x € 1.000)
begroot 

2021
werkelijk 

2021
verschil

Publiek resultaat regulier -€ 282 € 400 € 682

Publiek resultaat NPO € 0 € 587 € 587

Resultaat vereniging € 11 € 0 -€ 11

Resultaat schoolfonds/TSO (scholen) -€ 62 -€ 74 -€ 12

Resultaat vrienden van de Wegwijzer € 0 € 59 € 59

TOTAAL -€ 333 € 972 € 1.305

Werkelijk versus begroting

tabel 3

vervolg tabel 2

Het resultaat over 2021 komt 

€ 1.304.884 beter uit dan begroot. 

In tabel 3 zie je de specificatie van 

het resultaat 2021. Hieruit kun je 

afleiden dat we niet alle NPO gelden 

van 2021 uitgegeven hebben, in 

2021 realiseerde CorDeo een positief 

resultaat op NPO van € 587.000.
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2020
realisatie

2021
realisatie

2021
verschil

ACTIVA

1.2 Materiële vaste activa 3.158.206 3.198.051 39.845

Vaste activa 3.158.206 3.198.051 39.845

1.5 Vorderingen 1.610.138 1.488.154 -121.984

1.6 Effecten 0

1.7 Liquide middelen 3.209.149 3.852.216 643.067

VLOTTENDE ACTIVA 4.819.287 5.340.370 521.083

TOTALE ACTIVA 7.977.493 8.538.421 560.928

PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 4.393.163 5.365.047 971.884

2.2 Voorzieningen 892.811 964.437 71.626

2.4 Kortlopende schulden 2.691.519 2.208.937 -482.582

TOTALE PASIVA 7.977.493 8.538.421 560.928

Balans

tabel 4

In het totale resultaat van CorDeo van 2021 zijn de 

baten en lasten van de vereniging en de oudergelden 

(schoolfonds/TSO) opgenomen. Omdat we de private 

reserves (oudergelden) aan de hoge kant vinden, 

begroten we elk jaar een negatief resultaat. Het 

realiseren van een negatief resultaat is gelukt bij het 

schoolfonds en TSO. Het resultaat op TSO is €26.000 

negatief en het resultaat op het schoolfonds is 

€ 48.000 negatief. 

In 2021 hebben we ongeveer € 59.000 ontvangen van 

de vereniging tot Steun van Gereformeerd Onderwijs in 

Het Gooi en Omstreken. Wegens gebrek aan opvolging 

heeft het bestuur aangegeven de gelden van de 

vereniging over te willen dragen aan GBS De Wegwijzer 

te Hilversum. Er is afgesproken dat het geld beschikbaar 

moet blijven voor GBS De Wegwijzer. De MR van GBS 

de Wegwijzer maakt afspraken met de school over de 

besteding van deze gelden.
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31-12-2021 ten opzichte 
van 31-12-2020

(+)toename 
of (-) afname

bijzonderheden

1.2 Materiële vaste activa € 40 - met name door ICT en ventilatie systeem

1.5 Vorderingen -€ 122
- afname vorderingen op gemeenten, verbouwingen Arnhem en Nijkerk 
- afname door vooruitbetaalde facturen
- afname betaald voorschot Slim opgewekt (zonnepanelen)

1.7 Liquide middelen € 643 - zie aparte toelichting 1.7 liquide middelen

Totaal ACTIVA € 561

2.1 Eigen Vermogen € 972

- toename publiek vermogen met +/+€ 987 
- afname vermogen schoolfonds -/-€ 48
- afname TSO -/- € 26 
- toename oudergelden vrienden van Wegwijzer +/+ € 59

2.2 Voorzieningen € 72 - toename door voorziening jubilea en duurzame inzetbaarheid

2.4 Kortlopende schulden -€ 483
- afname schuld participatiefonds -/- € 40
- afname crediteuren € 469 (facturen aannemers gebouwen Nijkerk, Arnhem)

Totaal PASSIVA € 561

Vergelijking balansposten

tabel 5

(x € 1.000)

10.6 Balans 2021
In tabel 5 worden de belangrijkste mutaties in de 

balans toegelicht.

Rubriek 1.2 Vaste activa 

De boekwaarde van de activa is gestegen met € 

39.845 doordat er meer is geïnvesteerd dan dat 

er wordt afgeschreven. Zie ook de toelichting op 

de materiële vaste activa in het cijfermatige deel 

van de jaarrekening.

•  Gebouwen Bij de KC De Bongerd is er 

geïnvesteerd in het ventilatiesysteem, dit was 

noodzakelijk en is gebaseerd op het onderzoek 

naar de CO2-waarden op scholen.

•  Meubilair De renovatie van De Open Kring 

is in 2021 afgerond. Conform begroting is 

geïnvesteerd in het meubilair van De Open 

Kring. Dat geldt voor zowel de klaslokalen als 

het kantoormeubilair. Verder is er bij SBO De 

Werf geïnvesteerd in kasten voor de keuken. De 

keuken bij SBO De Werf neemt een belangrijke 
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plek in om kinderen samen te laten werken.

•  ICT Het aantal apparaten voor leerlingen neemt nog steeds toe. In 2021 

is er voor € 133.000 geïnvesteerd in chromebooks. Hierbij gaat het om 

uitbreidingen en vervangingen. Bij de digiborden (touchscreens) zien we 

met name de vervangingsinvesteringen, er is voor ongeveer € 82.000 

geïnvesteerd in digiborden. Er is voor ongeveer € 23.000 geïnvesteerd 

in andere zaken zoals ‘narrow casting’, diverse webcams in verband met 

thuiswerken en zaken rondom geluidsinstallaties. 

•  Onderwijsleerpakketten Bij de onderwijsleerpakketten zie je een 

verschuiving plaatsvinden. Steeds meer scholen maken gebruik van 

educatieve software die op de jaarlijkse kosten geboekt worden. Minder 

investeringen zijn ook het gevolg van uitgestelde beslissingen over een 

bepaalde methode.

Rubriek 1.5 vorderingen

CorDeo heeft een leasecontract getekend met Slim Opgewekt om een 

aantal scholen te verduurzamen (zonnepanelen en Ledverlichting). We 

hebben Slim Opgewekt in 2020 een voorschot betaald van ongeveer 

€100.000. Het voorschot is nodig omdat de kredietverstrekker het geld 

pas vrijgeeft als er een verklaring van de gemeente aanwezig is. Dit 

blijkt nog steeds een moeizaam proces te zijn. Op dit moment kleven 

hier nauwelijks risico’s aan voor CorDeo. In 2021 heeft Slim Opgewekt € 

45.000 terugbetaald aan CorDeo. De rest staat nog uit omdat nog niet 

alle verklaringen binnen zijn. We verwachten dat het voorschot in 2022 

terugbetaald zal worden.

(x € 1.000)
begroot

2021
werkelijk

2021
verschil

Onderwijsleerpakket € 260 € 46 € 214

ICT € 260 € 287 -€ 27

Gebouwen € 0 € 63 -€ 63

Meubilair € 254 € 295 -€ 41

TOTAAL € 774 € 691 € 83

Werkelijk versus begroting

tabel 6

47



Rubriek 1.7 Liquide middelen

Het kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de 

feitelijke geldstromen in 2021. Vanuit dit overzicht is 

de verklaring te vinden voor de mutatie van de liquide 

middelen. Het saldo van de liquide middelen is met 

€ 643.067 toegenomen ten opzichte van eind 2020 

(zie ook tabel 7). De belangrijkste invloeden op het 

banksaldo zijn het positieve resultaat en een afname 

van de crediteuren (schulden aan aannemers van 

bouwprojecten).

Rubriek 2.1 Eigen vermogen

Door het positieve resultaat van 2021 stijgt het eigen 

vermogen tot een bedrag van € 5.365.047 eind 2021. 

Bij de toelichting op de kengetallen is te lezen in welke 

mate CorDeo hiermee aan de doelstelling voldoet 

Dit met name in het licht van de afboeking van de 

vordering op OCW van € 975.000 eind 2022. Met deze 

afboeking daalt het eigen vermogen eenmalig. In 

hoofdstuk 11 zal dit verder toegelicht worden. 

Het publieke resultaat is € 986.838 positief, dit is 

inclusief een resultaat op NPO van € 586.685. Dit 

positieve resultaat op NPO wordt op een aparte 

bestemmingsreserve gezet. Deze NPO-middelen zullen 

de komende jaren nog uitgegeven worden. Dit is ook 

verwerkt in de meerjaren begroting.

Het resultaat op de private middelen is per saldo 

negatief (€ 14.954). De private middelen bestaan uit 

de vereniging, schoolfonds, TSO en vrienden van De 

Wegwijzer. Zie tabel 8 ontwikkeling eigen vermogen.

(x € 1.000)
positief 

effect
negatief 

effect

Resultaat 2021 € 993

Afschrijvingen minus investeringen -€ 40

Afname voorziening groot onderhoud -€ 5

Toename voorziening personeel € 77

Afname vorderingen € 122

Afname schulden -€ 504

TOTAAL € 1.192 -€ 549

Liquide middelen

tabel 7
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(x € 1.000) stand 2020 stand 2021 verschil

Publiek eigen vermogen € 3.974 € 4.374 € 400

Publiek eigen vermogen, 
bestemming NPO

€ 0 € 587 € 587

Vereniging € 109 € 109 € 0

Schoolfonds € 156 € 108 -€ 48

TSO € 154 € 128 -€ 26

Vrienden van de Wegwijzer € 0 € 59 € 59

TOTAAL € 4.393 € 5.365 € 972

Ontwikkeling eigen vermogen

tabel 8

Rubriek 2.2 Voorzieningen

• Voorziening groot onderhoud

CorDeo maakt gebruik van een voorziening groot onderhoud. De huidige 

methodiek waarbij kosten over het gehele onderhoudsplan van de 

onderwijspanden (en niet per component) worden bepaald, is onderwerp 

van discussie. Voor 2021 is net als 2020 een overgangsregeling van kracht. 

De verwachting is dat in de toekomst deze boekhoudkundige wijze van 

verwerken niet meer is toegestaan. 

De voorziening gebouwonderhoud is per 31 december 2021 beperkt 

afgenomen, te weten met € 4.642. Er is in 2021 € 738.570 uitgegeven, dit 

is € 310.430 minder dan begroot. Het deel wat niet uitgegeven is in 2021, 

is doorgeschoven naar 2022. Vanwege de volle orderportefeuille van de 

aannemer kan bijvoorbeeld de kozijnrenovatie van De Parel niet eerder dan 

in 2022 uitgevoerd worden. 
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In de begroting van 2021 is aangegeven dat we o.a. 

risico’s lopen in de onderhoudskosten. In 2021 is dit 

ook realiteit gebleken. In de risicoparagraaf hebben we 

beschreven dat we dit risico binnen de begroting van 

2021 op kunnen lossen. De voorziening groot onderhoud 

is met € 133.928 opgehoogd vanwege niet begrote 

onvoorziene posten. Belangrijkste oorzaak is dat de 

gemeente Nijkerk het niet eens was met het betalen van 

de onderhoudskosten van de afgelopen 5 jaar. Er was 

verschil van inzicht over deze afspraak tussen CorDeo 

en de gemeente Nijkerk. 

De volgende posten zijn niet begroot in de MOP van 

2021.  

 

•  Duizendknoop weghalen bij De Parel. 

•  Extra ramen Pieter Jongelingschool. 

•  Leien Fontanus. Dit heeft te maken met de lekkage 

aan de dakopbouwen. 

•  Kosten renovatie De Open Kring. 

Elk jaar wordt een nieuw meerjaren onderhoudsplan 

gemaakt voor de komende tien jaar. Dit onderhoudsplan 

is passend bij onze ambitie om schoolgebouwen binnen 

de beschikbare middelen zo goed en duurzaam mogelijk 

te maken. 

Personele voorzieningen

De voorziening jubileumuitkeringen is gedaald met € 

5.128. De voorziening langdurig zieken is gestegen met 

€ 61.579. Er is in 2021 een voorziening voor duurzame 

inzetbaarheid gevormd van € 20.208. Deze voorziening 

is opgebouwd voor gespaarde uren.

Rubriek 2.4 Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden zijn in 2021 met € 482.582 

afgenomen. Voor een groot deel heeft dit te maken met 

facturen die aannemers eind 2020 verstuurd hebben 

en die in 2021 betaald zijn. Verder is de schuld aan het 

Participatiefonds lager dan de eindstand van 2020. 

Het Participatiefonds heeft besloten om de premies 

van november 2021 en december 2021 niet te innen 

vanwege de gunstige financiële ontwikkelingen binnen 

de organisatie.

Stand 2020 Stand 2021

Voorziening groot onderhoud € 704.577

Dotatie € 600.000

Dotatie extra, niet begrote uitgaven € 133.928

Uitgaven groot onderhoud -€ 738.570

TOTAAL € 699.935

Ontwikkeling voorziening groot onderhoud

tabel 9
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11.1. FTE en leerlingaantallen en de toekomstige ontwikkelingen

Algemeen

De rapportage van het toezichthoudend orgaan is opgenomen in hoofdstuk 12 

Rapportage Raad van Toezicht. 

De wijze waarop wij als CorDeo werken aan de strategische thema’s is uitgewerkt in 

de strategische koers (zie hoofdstuk 1) en de meerjarenbegroting 2022-2025. In deze 

meerjaren begroting maken we de meerjarige effecten zichtbaar van onze keuzes. 

Hiermee krijgen we ook inzicht in de benodigde flexibiliteit van de organisatie om 

adequaat te kunnen reageren op risico’s en onverwachte ontwikkelingen.

Leerlingen

Maandelijks worden de leerlingen van elke school geteld en bijgehouden in 

ParnasSys. De officiële telling is jaarlijks op 1 oktober, deze datum is bepalend voor 

de bekostiging vanuit het ministerie van OCW. De prognoses zijn gebaseerd op eigen 

prognoses. Iedere directeur probeert dit zo goed mogelijk te schatten op basis van 

o.a. de instroom, uitstroom en het marktaandeel. Dit is de basis voor de plannen, de 

meerjarenbegroting en de formatieplanning. 

NB met ingang van 2023 is de bekostiging gebaseerd op de leerlingaantallen van 1 

februari. Het verschuiven van 1 oktober naar 1 februari betekent niet dat we meer 

bekostiging gaan ontvangen. De bedragen van de bekostiging worden gecorrigeerd 

op een manier dat de bedragen vergelijkbaar zijn met oktober. Wel is het zo dat krimp 

en groei wel effect hebben op de beschikbare bekostiging, dat is niet anders dan 

voorheen.

11.

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF 
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ontwikkeling leerlingen 
1 okt. 
2016

1 okt. 
2017

1 okt. 
2018

1 okt. 
2019

1 okt. 
2020

1 okt. 
2021

1 okt. 
2022

1 okt
2023

1 okt
2024

TOTAAL AANTAL LEERLINGEN 3.420 3.486 3.447 3.358 3.349 3.277 3.233 3.212 3.212

Verschil 0 66 -39 -89 -9 -72 -54 -11

ontwikkeling leerlingen

tabel 10
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Per school ziet de historische ontwikkeling er als volgt uit:

Scholen
1 okt. 
2017

1 okt. 
2018

1 okt. 
2019

1 okt. 
2020

1 okt. 
2021

1 okt. 
2022

GBS De Bron 105 108 121 143 161 164

GBS 't Schrijvertje 183 212 226 220 228 232

GBS Pieter Jongelingschool 240 223 223 212 194 190

GBS De Plantage 139 129 121 129 132 133

GBS De Bongerd 168 165 148 134 112 105

GBS De Wegwijzer 144 143 137 134 137 134

GBS De Regenboog 367 365 355 356 328 318

GBS Fontanus 171 174 167 161 171 155

GBS Het Christal 137 150 141 148 149 149

GBS Het Zwaluwnest 382 382 381 406 378 380

GBS De Open Kring 163 144 131 113 103 86

GBS De Triangel 192 194 208 219 228 228

SBO De Werf 91 89 105 104 105 100

GBS De Horizon 268 260 248 236 209 214

CBS De Verbinding 220 210 179 186 197 197

GBS In de Lichtkring 184 173 181 171 176 176

EBS De Parel 101 114 114 123 123 125

EBS De Morgenster 231 212 172 154 146 137

TOTAAL 3.486 3.447 3.358 3.349 3.277 3.223

Verschil per jaar -39 -89 -9 -72 -54

Leerlingen

tabel 11
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Als we 2021 vergelijken met voorgaande jaren dan is er 

sprake van krimp. Voor de toekomst verwachten we dat 

we verder gaan dalen in leerlingaantal. Uiteraard zie je 

op schoolniveau wel verschillen in de ontwikkeling van 

de leerlingaantallen. Er worden plannen gemaakt om 

krimp het hoofd te bieden. De PR van de scholen zal een 

belangrijk speerpunt worden de komende jaren.

Formatie

We verwachten minder leerlingen de komende jaren en 

hiermee is er minder geld beschikbaar voor formatie. 

De goedgekeurde meerjarenbegroting van de school 

is leidend voor de formatieomvang. De belangrijkste 

check die bij het vaststellen van de toekomstige formatie 

door het CvB wordt gedaan, is de vraag of deze door 

de meerjarenbegroting wordt gedekt. Zo is het mogelijk 

om te anticiperen op formatieve aanpassingen. Jaarlijks 

wordt dit proces gemonitord aan de hand van het proces 

”stappenplan formatie” per school. Uiteindelijk zal er 

inzicht ontstaan in de vacatures en of medewerkers 

elders geplaatst moeten worden. 

De FTE’s van 2021/2022 is de formatie met peildatum 

oktober 2021. Dit is inclusief de inzet van personeel NPO. 

We begroten een beperkte reductie voor het schooljaar 

2022/2023. Dit is een keuze om met behulp van NPO 

gelden zacht te landen (minder leerlingen). Een aantal 

scholen hebben de reductie van FTE’s uitgesteld omdat 

ze gebruik maken van de NPO gelden.

1 okt. 
2016

1 okt. 
2017

1 okt. 
2018

1 okt. 
2019

1 okt. 
2020

1 okt. 
2021

1 okt. 
2022

1 okt. 
2023

1 okt. 
2024

Formatie in FTE 2017 2018 2019
2020/

2021
2021/
2022

2022/
2023

2023/
2024

2024/
2025

2025/
2026

Directie 14,98 14,39 13,98 16,75 16,53 16,60 16,40 16,40 16,40

Onderwijzend personeel 181,33 178,83 178,30 178,19 181,50 179,00 169,00 168,00 168,00

Onderwijs ondersteunend personeel 28,93 31,95 36,18 34,79 32,99 32,99 32,99 32,99 32,99

Onderwijzend personeel NPO 7,00 7,00

Onderwijs ondersteunend personeel 

NPO
4,11 4,11

FTE TOTAAL 225,24 225,17 228,46 229,73 242,13 239,70 218,39 217,39 217,39

Ontwikkeling FTE’s

tabel 12
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2021
realisatie

2021
begroting

2022
begroting

2023
begroting

2024
begroting

2025
begroting

BATEN

3.1 Rijksbijdragen OCW 23.152.281 21.557.000 23.582.000 22.055.000 21.059.000 21.029.000

3.2 Overige overheidsbijdragen 215.719 198.000 188.000 187.000 188.000 188.000

3.5 Overige baten 807.954 561.000 580.000 551.000 546.000 537.000

Totaal baten 24.175.954 22.316.000 24.350.000 22.793.000 21.793.000 21.754.000

LASTEN

4.1 Personele lasten 18.518.204 18.137.000 19.442.000 18.521.000 17.553.000 17.419.000

4.2 Afschrijvingen 651.584 642.000 675.000 706.000 721.000 732.000

4.3 Huisvestingskosten 2.137.084 1.969.000 1.993.000 1.987.000 1.978.000 1.974.000

4.4 Overige instellingslasten 1.876.429 1.890.000 1.952.000 1.830.000 1.815.000 1.810.000

Totaal lasten 23.183.301 22.638.000 24.062.000 23.044.000 22.067.000 21.935.000

Saldo baten en lasten 992.653 -322.000 288.000 -251.000 -274.000 -181.000

Saldo financiële baten en 
lasten

-20.769 -11.000 -16.000 -11.000 -11.000 -11.000

Resultaat 971.884 -333.000 272.000 -262.000 -285.000 -192.000

Meerjaren exploitatie

tabel 13

Voor de toekomst reageren de FTE’s met name op de 

ontwikkeling van leerlingaantallen. Een aantal scholen 

heeft te maken met krimp en de verwachting is dat dit 

doorzet. Op basis van de krimp voorzien we ruim 21 

FTE minder formatie voor het schooljaar 2023/2024. 

Het uitgangspunt hierbij is dat de NPO-benoemingen 

stopgezet gaan worden. Of het werkelijke aantal ook 

21 FTE zal zijn, hangt uiteraard ook af van een aantal 

variabelen zoals leerlingaantal en de werkelijke NPO-

uitgaven in 2022.

Om de formatie aan te passen, maken we gebruik van de 

flexibele schil die bestaat uit tijdelijke contracten. Naast 

de flexibele schil maken we gebruik van het verloop van 

de vervangpool en de vrijwillige uitstroom. 

De personele lasten maken over de afgelopen 3 jaar 
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2021
realisatie

2021
begroting

2022
begroting

2023
begroting

2024
begroting

2025
begroting

BATEN

3.1 Rijksbijdragen OCW 23.152.281 21.557.000 23.582.000 22.055.000 21.059.000 21.029.000

3.2 Overige overheidsbijdragen 215.719 198.000 188.000 187.000 188.000 188.000

3.5 Overige baten 807.954 561.000 580.000 551.000 546.000 537.000

Totaal baten 24.175.954 22.316.000 24.350.000 22.793.000 21.793.000 21.754.000

LASTEN

4.1 Personele lasten 18.518.204 18.137.000 19.442.000 18.521.000 17.553.000 17.419.000

4.2 Afschrijvingen 651.584 642.000 675.000 706.000 721.000 732.000

4.3 Huisvestingskosten 2.137.084 1.969.000 1.993.000 1.987.000 1.978.000 1.974.000

4.4 Overige instellingslasten 1.876.429 1.890.000 1.952.000 1.830.000 1.815.000 1.810.000

Totaal lasten 23.183.301 22.638.000 24.062.000 23.044.000 22.067.000 21.935.000

Saldo baten en lasten 992.653 -322.000 288.000 -251.000 -274.000 -181.000

Saldo financiële baten en 
lasten

-20.769 -11.000 -16.000 -11.000 -11.000 -11.000

Resultaat 971.884 -333.000 272.000 -262.000 -285.000 -192.000

gemiddeld 79% uit van de totale baten. CorDeo streeft 

naar een percentage van tussen de 79% - 81%. Bij 

het opstellen van de meerjarenbegroting wordt hier 

aandacht aan besteed. Voor 2022 t/m 2025 verwachten 

we dat dit percentage uitkomt op ruim 80%.

Op basis van de uiteindelijke formatie zijn de 

bijbehorende salariskosten berekend in de 

meerjarenbegroting. De overige personele kosten zoals 

bijvoorbeeld scholing zijn gebaseerd op de doelstellingen 

van de vereniging en de individuele schoolplannen.

11.2. Meerjarenexploitatie

Toelichting begroot resultaat 2022

Het begrote resultaat over 2022 komt uit op € 272.000 

positief. Dit positieve resultaat voegen we toe aan het 

eigen vermogen. We zien hier met name het effect 

terug van scholen die een deel van het NPO-geld 

doorschuiven naar 2023 en 2024. Een aantal scholen 

gebruikt dit NPO- geld voor een zachte landing omdat ze 

te maken hebben met krimp. 

Toelichting begroot resultaat 2022-2025

In tabel 14 is het begrote resultaat verdeeld in het 

publieke en private deel. Het private deel is het geld 

van ouders en leden van de vereniging. Voor de periode 

2022 -2025 begroten we in totaal een negatief publiek 

resultaat van € 418.000. Dit onttrekken we uit de 

bestemmingsreserves NPO van 2021, dit is in totaal 

€ 587.000. Van de € 587.000 moeten we € 100.000 

reserveren voor toekomstige uitkeringskosten voor NPO-

personeel. In totaal is dus voor NPO beschikbaar voor 

2022 -2025: € 487.000 (€ 587.000 -/- € 100.000). Een 

negatief resultaat voor de komende vier jaren vinden we 

acceptabel omdat we het overschot van 2021 hiervoor 

gebruiken. Vanaf 2026 verwachten we een sluitende 

begroting. 

De kengetallen laten ook een negatief resultaat toe voor 

de periode 2022 -2025. Alle kengetallen blijven binnen 

de normen (extern en intern). De negatieve begroting 

heeft geen structureel karakter en past binnen onze 

financiële kaders. De kengetallen van CorDeo blijven 

met een negatieve begroting op orde, de financiële 

situatie is voor de komende jaren goed te noemen. Het 

weerstandsvermogen voldoet aan de norm 17%-20% 

voor de jaren 2022-2025. De verhouding personele 

lasten/totale baten voldoet aan de norm: 80%-81% voor 

de jaren 2022-2025.

tabel 14

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Publiek resultaat € 307 -€ 256 -€ 281 -€ 188

Resultaat schoolfonds/TSO -€ 35 -€ 6 -€ 4 -€ 4

Resultaat vereniging € 0 € 0 € 0 € 0

TOTAAL € 272 -€ 262 -€ 285 -€ 192

Publiek resultaat cumulatief 2022-2025 -€ 418

Publiek resultaat cumulatief 2022-2025
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11.3. Meerjarenbalans

Toelichting balans

De balans van 2021 is gebaseerd op de goedgekeurde 

jaarrekening van 2021. De meerjarenbalans volgt uit de 

eindbalans van 2021 waarbij rekening is gehouden met 

de effecten voortkomend uit:

•  Exploitatieresultaat.

•  Effecten materiele vaste activa (afschrijvingen en 

investeringen).

•  Ontwikkeling onderhoudsvoorziening o.b.v. meerjaren 

onderhoudsplan.

•  Ontwikkelingen vorderingen en schulden.

Er is geen rekening gehouden met een eventueel andere 

waardering van de voorziening of een stelselwijziging 

voor het administreren van groot onderhoud. Ook 

het wegvallen van de vordering op OCW eind 2022 is 

niet meegenomen. De personele voorzieningen zijn 

in deze cijfers constant gehouden. Ontwikkelingen 

in vorderingen en kortlopende schulden zijn sterk 

afhankelijk van het specifieke moment waarop 

betalingen plaatsvinden waardoor deze vanaf 2022 

ongeveer gelijk zijn gehouden.

Het positieve resultaat van 2021 wordt toegevoegd aan 

het vermogen van 2021. Het eigen vermogen stijgt naar 

verwachting met € 272.000 in 2022. 

De liquide middelen zullen in 2022 naar verwachting 

afnemen met circa € 573.000. Dit komt door de 

geplande uitgaven voor het groot onderhoud en de 

2021
realisatie

2022
begroting

2023
begroting

2024
begroting

2025
begroting

ACTIVA 1.2 Materiële vaste activa 3.198.051 3.563.843 3.421.979 3.255.706 3.170.254

Vaste activa 3.198.051 3.563.843 3.421.979 3.255.706 3.170.254

1.5 Vorderingen 1.488.154 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

1.7 Liquide middelen 3.852.216 3.279.180 3.128.038 3.089.243 2.957.698

Vlottende activa 5.340.370 4.779.180 4.628.038 4.589.243 4.457.698

Totale activa 8.538.421 8.343.023 8.050.017 7.844.949 7.627.952

PASSIVA 2.1 Eigen vermogen 5.365.047 5.637.047 5.375.047 5.090.047 4.898.047

2.2 Voorzieningen 964.437 456.081 424.970 504.902 479.905

2.4 Kortlopende schulden 2.208.937 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000

Totale passiva 8.538.421 8.343.128 8.050.017 7.844.949 7.627.952

Meerjaren balans

tabel 15
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2021
realisatie

2022
begroting

2023
begroting

2024
begroting

2025
begroting

ACTIVA 1.2 Materiële vaste activa 3.198.051 3.563.843 3.421.979 3.255.706 3.170.254

Vaste activa 3.198.051 3.563.843 3.421.979 3.255.706 3.170.254

1.5 Vorderingen 1.488.154 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

1.7 Liquide middelen 3.852.216 3.279.180 3.128.038 3.089.243 2.957.698

Vlottende activa 5.340.370 4.779.180 4.628.038 4.589.243 4.457.698

Totale activa 8.538.421 8.343.023 8.050.017 7.844.949 7.627.952

PASSIVA 2.1 Eigen vermogen 5.365.047 5.637.047 5.375.047 5.090.047 4.898.047

2.2 Voorzieningen 964.437 456.081 424.970 504.902 479.905

2.4 Kortlopende schulden 2.208.937 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000

Totale passiva 8.538.421 8.343.128 8.050.017 7.844.949 7.627.952

(x € 1.000)
begroot 

2022
begroot 

2023
begroot 

2024
begroot 

2025

Onderwijsleerpakket € 338 € 135 € 112 € 103

ICT € 407 € 224 € 242 € 344

Gebouwen € 10 € 0 € 0 € 0

Meubilair € 285 € 205 € 201 € 200

Onttrekking groot onderhoud € 1.133 € 656 € 545 € 649

TOTAAL € 2.173 € 1.220 € 1.100 € 1.296

Toekomstige investeringen

investeringen. Zie ook tabel 15. De liquiditeit eind 2021 is 

voldoende om deze uitgaven te kunnen doen. Het kengetal 

liquiditeit zakt eind 2022 naar 2,1. Dit is boven onze eigen 

norm van 1,5. Voor de periode 2023 -2025 verwachten we 

dat de liquiditeit licht negatief zal zijn. 

Toekomstige investeringen 

De investeringen in onderwijsleerpakketten en ICT zijn 

begroot op schoolniveau. De Europese aanbesteding van 

de leermiddelen zal in 2022 opgestart worden.

De stafmedewerker ICT inventariseert jaarlijks wat er nodig 

is voor ICT. Deze medewerker coördineert de aanschaf 

en stemt dit af met de scholen. Hiermee hebben we zicht 

op het inkoopproces en controleren we dit voldoet aan 

de regelgeving ten aanzien van inkopen. In 2022 zullen 

we met name chromebooks en touchborden vervangen. 

Tevens wordt een deel van de NPOgelden geïnvesteerd in 

extra ICT (chromebooks en laptops).

De aanschaf van meubilair wordt meerschools geboekt. 

Ook hier wordt de jaarlijkse behoefte geïnventariseerd 

door een stafmedewerker. De aanschaf van meubilair is 

Europees aanbesteed en wordt besteld bij EromesMarko. 

In 2022 zal naar verwachting In de Lichtkring nieuw 

meubilair gaan krijgen. Verder zullen we het meubilair op 

een aantal scholen aanvullen. Daarnaast krijgen elk jaar 

enkele scholen nieuw meubilair voor de teamkamer.

Elk jaar wordt ons 10-jarig onderhoudsplan gemaakt 

en dit is de basis voor ons meerjarig onderhoud. Dit 

onderhoudsplan wordt besproken met de betreffende 

stafmedewerkers en het CvB. Het CvB neemt op basis 

van de adviezen omtrent onderhoud besluiten voor het 

jaar 2022, Hieronder staan de belangrijkste activiteiten die 

gepland staan voor 2022.

•  Fontanus, oplossen lekkage: dakopbouwen, 

dakbedekking.

•  In de Lichtkring: schilderwerk binnen, plafonds, vloeren.

•  Horizon: vloeren, keuken, schoolplein en schilderwerk.

•  Parel: gevelrenovatie, Cv-ketels.

tabel 16
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 Vermogensbeheer signaal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

solvabiliteit 2 < 30% 73% 72% 66% 74% 73% 72% 71% 71%

kapitalisatiefactor 35% 36% 34% 34% 33% 32% 33% 34% 33%

kapitalisatiefactor (incl. privaat vermogen) 35% 39% 35% 36% 35% 34% 35% 36% 35%

 Budgetbeheer signaal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

rentabiliteit < 10% 1,2% 1,4% -2,1% 4,0% 1,1% -1,1% -1,3% -0,9%

rentabiliteit (driejaarsgemiddelde) < 0% 0,6% 1,2% 0,1% 1,2% 1,1% 1,4% -0,4% -1,1%

liquiditeit (current ratio) < 0,75 2,4 2,2 1,8 2,4 2,1 2,1 2,0 2,0

netto werkkapitaal < 0% 14,2% 11,7% 9,6% 13,0% 10,4% 10,4% 10,7% 10,1%

ontwikkeling resultaat t.o.v. vorig jaar (x1.000)  € 51  -€ 768  € 1.435 -€ 700  -€ 534  -€ 23  € 93

ontwikkeling liquiditeit t.o.v. vorig jaar (x1.000)

 Weerstandsvermogen signaal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

weerstandsvermogen < 5% 21,4% 22,0% 19,8% 22,2% 23,2% 23,6% 23,4% 22,5%

Normatief publiek eigen vermogen x € 1.000  € 4.296  € 4.402  € 4.791  € 4.580  € 4.372  € 4.293

Werkelijk publiek eigen vermogen x € 1.000  € 3.974  € 4.961 € 5.268 € 5.013 € 4.731 € 4.543

Bovenmatige reserves x € 1.000  € 322  -€ 559 -€ 477 -€ 433 -€ 359 -€ 250

Financiële kengetallen

11.4 Kengetallen

Visie op vermogen

In de samenleving vraagt men zich af of de reserves 

van schoolbesturen te hoog zijn. Dat is begrijpelijk 

omdat je de vraag kunt stellen of er genoeg geld naar 

het onderwijs gaat om adequate onderwijsresultaten 

te behalen. De inspectie heeft in 2020 een nieuwe 

formule ontwikkeld om te berekenen wat een bestuur 

redelijkerwijs aan eigen vermogen nodig heeft om 

bezittingen te financieren en risico’s op vangen. De 

uitkomst is het zogenaamde normatieve publiek eigen 

vermogen. Wanneer een bestuur boven deze norm 

zit is er mogelijk sprake van een bovenmatig eigen 

vermogen.

Het eigen vermogen heeft een aantal functies, o.a. de 

bufferfunctie. Er zijn onzekerheden en risico’s die op 

kunnen treden. Het eigen vermogen moet groot genoeg 

zijn om deze risico’s op te vangen. De coronacrisis 

was een risico dat op ons afkwam en niet te voorzien 

was. We hebben de mogelijkheden én de cultuur in de 

tabel 17
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organisatie om bij echte problemen bij te kunnen sturen. 

Ten tweede kan een reserve nodig zijn voor toekomstige 

investeringen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan extra 

investeringen in onderwijskwaliteit of verduurzaming van 

de schoolgebouwen. Verder is het van belang om genoeg 

liquide middelen te hebben om eventuele schommelingen 

in het uitgavenpatroon goed op te kunnen vangen. Dat 

geldt met name voor huisvesting en ICT waarbij het soms 

voorkomt dat we in 1 jaar tijd meer dan gemiddeld moeten 

of willen investeren.

Tot nu toe hebben we de lijn binnen CorDeo om voor ons 

weerstandsvermogen een bandbreedte tussen de 17% en 

20% aan te houden. Dat is aan de ene kant gebaseerd op 

de risico’s die we op dit moment identificeren. Zeker nu we 

meer onzekerheid waarnemen omtrent de leerlingaantallen 

bij een aantal scholen.

Wat dat betreft ligt de genoemde bandbreedte hoger 

dan wat minimaal nodig is op basis van de risico’s. Aan 

de andere kant is bij het vaststellen van de bandbreedte 

ook gekeken naar vergelijkbare schoolbesturen. Daar zien 

we een gemiddeld weerstandsvermogen van 25%. Wat 

dat betreft voelt een bandbreedte van 17% tot 20% als 

verantwoord en veilig. 

Toelichting op de financiële kengetallen

Het CvB streeft, zoals hiervoor beschreven, naar 

een weerstandsvermogen van 17% -20%. Uit het 

risicomanagement blijkt niet dat we dermate grote risico’s 

lopen dat een hoger streefdoel gewenst is. Aan de andere 

kant wil het CvB wel een onverwachte tegenvaller goed op 

kunnen vangen zonder meteen door de ondergrens van het 

weerstandsvermogen te zakken. 

Als er bij een signalering < gebruikt wordt, dan moet 

dat gelezen worden als een ondergrens. Zolang deze 

ondergrens niet bereikt wordt, is de uitkomst als financieel 

gezond te beschouwen. 

1. De solvabiliteit is de verhouding tussen eigen vermogen 

plus voorzieningen en vreemd vermogen. De uitkomst 

geeft aan in welke mate kan worden voldaan aan de 

financiële verplichtingen aan de verschaffers van vreemd 

vermogen. Solvabiliteit 2 wordt berekend met de formule 

(eigen vermogen + voorzieningen)/totaal vermogen. Met 

een solvabiliteit van 74% in 2021 blijft CorDeo boven de 

signaleringsgrens.

2. De kapitalisatiefactor wordt gebruikt om te signaleren 

of de ter beschikking gestelde middelen op een efficiënte 

wijze worden ingezet voor de vervulling van de taken. De 

norm bedraagt 35% (bovengrens). De kapitalisatiefactor 

(exclusief privaat vermogen) is in 2021 33%, dat is iets 

onder de norm. 

3. De rentabiliteit geeft aan of het resultaat positief 

of negatief is en hoe groot het rendement is van de 

organisatie. Dit is een belangrijk gegeven voor de 

stakeholders van de organisatie in het kader van de 

continuïteit. In 2021 was de rentabiliteit met 4% positief. 

4. De liquiditeit (current ratio) is de verhouding tussen 

de vlottende activa en het kort vreemd vermogen. De 

uitkomst geeft aan in welke mate kan worden voldaan aan 

lopende betalingsverplichtingen. De uitkomst is voldoende 

wanneer deze groter dan 0,75 is. Met een ratio van 2,4 is 

CorDeo goed in staat om de loon(gerelateerde) betalingen 

en kortlopende schulden te betalen. Het streven is om 

de liquiditeit niet onder de 1,5 te laten komen. Dat is onze 

interne norm.

5. Het weerstandsvermogen. Dit wordt berekend met 

de formule eigen vermogen/totale baten (exclusief de 

bijzondere baten). Hiermee wordt de toegestane omvang 

van reserves gerelateerd aan de omvang van de instelling 

(de hoogte van de totale baten). Het weerstandsvermogen 

komt in 2021 uit op bijna 22,2%.
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6. Bovenmatig eigen vermogen. Het is mogelijk een 

signaal dat het vermogen hoger is dan redelijkerwijs 

nodig is om bezittingen te financieren en risico’s op 

te vangen. Dit is geen harde norm, maar bedoeld als 

startpunt voor een gesprek over reserves. In 2021 

komen we ongeveer € 559.000 boven de norm uit. 

De financiële kengetallen zien er voor de komende 

jaren gezond uit. Alleen het publiek eigen vermogen 

komt boven de signaleringswaarde uit. In deze cijfers 

is nog geen rekening gehouden met de afboeking van 

de vordering OCW eind 2022. De overige financiële 

kengetallen tot en met 2025 blijven binnen de normen, 

de financiële positie van CorDeo blijft goed.

Kengetallen op basis van de vereenvoudiging van 

de bekostiging per 1 januari 2023

Voor alle PO-schoolbesturen geldt dat er een negatief 

effect ontstaat bij het invoeren van het nieuwe 

bekostigingsstelsel. In de oude situatie met de 

schooljaarbekostiging ontstond er een vordering op 

OCW op 31 december. Deze vordering zal verdwijnen 

waardoor de rijksbijdragen ongeveer € 975.000 lager uit 

zullen vallen. Dit heeft eenmalig een negatief effect op 

zowel het exploitatieresultaat als het eigen vermogen. 

Dit geldt voor de gehele sector en zal derhalve niet 

van invloed zijn op de wijze waarop de Inspectie van 

het Onderwijs naar onze financiële situatie zal kijken. 

De Inspectie van het Onderwijs kijkt in het kader van 

continuïteittoezicht naar de financiële positie van 

schoolbesturen alsof de vordering er nog steeds is. Dat 

doet de Inspectie voor het jaarverslag van 2022 t/m 

2026. Op deze manier is er een overgangsperiode van 

vijf jaar gecreëerd voor het wegvallen van de vordering. 

Wel geeft het een goed inzicht in onze financiële situatie 

als we het effect van de afboeking van de vordering 

laten zien. In tabel 18 zie je de effecten. Ook met het 

afboeken van de vordering op OCW blijft de financiële 

positie van CorDeo de komende jaren goed.

Toelichting op de exploitatie-, personeels- en 

leerling kengetallen

In het financiële beleidskader wordt aandacht besteed 

aan de verhouding personele lasten ten opzichte van de 

totale baten. Die zou tussen de 79% en 81% uit moeten 

komen. In 2021 is dit ruim 77% afgerond. Dat het relatief 

laag is komt door het effect van NPO, nog niet alle 

middelen zijn uitgegeven in 2021. Voor jaren 2021-2025 

verwachten we dat dit percentage tussen de 80% en 

81% uit zal komen. Het ministerie geeft een maximum 

van 90% aan. Bij dit percentage is er mogelijk sprake van 

een te hoog aandeel personele lasten.

De ratio veroudering materiele vaste activa wordt 

als volgt berekend: boekwaarde materiële vaste 

activa (excl. gebouwen en terreinen) / de originele 

aanschafwaarde van deze activa. In de situatie van een 

ideaalcomplex ligt deze verhouding ergens in de buurt 

van de 50%. Wanneer deze waarde ver onder de 50% 

ligt, wijst dit op een veroudering van deze activa. Bij 

CorDeo ligt het percentage boven de norm. 

Het CvB streeft naar een maximaal huisvestingsratio 

van max. 10%. CorDeo zit rond de 8%-9% en dat is 

acceptabel. Bij de huisvestingskosten zoeken we 

voortdurend naar kostenbesparingen en innovatie.

11.5 Overige rapportages 

Treasury

In 2017 heeft de vereniging het treasurystatuut 

vastgesteld. Het statuut voldoet aan regeling Beleggen 

lenen en Derivaten OCW 2016. 

In 2021 is er binnen de kaders van dit treasurystatuut 

gehandeld. De beschikbare vrije middelen werden op 

een betaalrekening en op spaarrekeningen geparkeerd. 
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Financiële kengetallen

Vermogensbeheer signaal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

solvabiliteit 2 < 30% 73% 72% 66% 74% 69% 68% 67% 66%

kapitalisatiefactor 35% 36% 34% 34% 33% 28% 29% 29% 29%

kapitalisatiefactor 
(incl. privaat vermogen)

35% 39% 35% 36% 35% 30% 31% 31% 30%

signaal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

rentabiliteit < 0% 1,2% 1,4% -2,1% 4,0% -2,9% -1,1% -1,3% -0,9%

rentabiliteit (driejaarsgemiddelde) < 0% 0,6% 1,2% 0,1% 1,2% -0,3% 0,0% -1,8% -1,1%

liquiditeit (current ratio) < 0,75 2,4 2,2 1,8 2,4 1,7 1,6 1,6 1,5

netto werkkapitaal < 0% 14,2% 11,7% 9,6% 13,0% 6,4% 6,2% 6,3% 5,7%

Weerstandsvermogen signaal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

weerstandsvermogen < 5% 21,4% 22,0% 19,8% 22,2% 19,1% 19,3% 18,9% 18,0%

Normatief publiek 
eigen vermogen x € 1.000

€ 4296 € 4402  € 4.791 € 4.580 € 4.372 € 4.293

Werkelijk publiek eigen vermogen 
x € 1.000

€ 3974 € 4961  € 4.293 € 4.038 € 3.756 € 3.568

Bovenmatige reserves x € 1.000 € 322 -€ 559  € 498 € 542 € 616 € 725

tabel 18
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Exploitatiekengetallen benchmark 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

personele lasten/totale baten (max. 90%) 80,4% 77,8% 78,1% 82,3% 76,6% 79,8% 81,3% 80,5% 80,1%

totale baten/ rijksbijdragen 107,2% 106,9% 104,6% 104,1% 104,4% 103,3% 103,3% 103,5% 103,4%

totale lasten/ rijksbijdragen 106,1% 105,6% 103,1% 106,3% 100,1% 102,0% 104,5% 104,8% 104,3%

personele lasten/ rijksbijdragen 
(max. 95%) 

86,2% 83,2% 81,7% 85,7% 80,0% 82,4% 84,0% 83,4% 82,8%

materiële lasten/ rijksbijdragen 19,9% 22,4% 21,4% 20,6% 20,1% 19,6% 20,5% 21,4% 21,5%

huisvestingsratio (max. 10%) 7,5% 9,1% 8,7% 8,5% 9,2% 8,3% 8,6% 9,0% 9,0%

veroudering mat. vaste activa (min. 30%) 36,5% 58,3% 56,5% 56,2% 50,2% 56,3% 54,1% 51,6% 50,3%

materiële vaste activa per leerling € 1.023  € 871  € 938  € 943  € 976  € 1.106 € 1.065 € 1.014 € 987

voorziening per leerling € 458  € 427  € 259  € 267  € 294  € 142 € 132 € 157 € 149

baten per leerling (excl. financiële baten) € 6.172 € 6.585 € 6.637 € 7.377 € 7.555 € 7.096 € 6.785 € 6.773 

lasten per leerling (excl. financiële lasten) € 6.097 € 6.494 € 6.773 € 7.075 € 7.466 € 7.174 € 6.870 € 6.829 

Personeels- en leerlingkengetallen benchmark 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

percentage bestuur/ management 6,9% 6,4% 6,1% 7,3% 6,8% 6,9% 7,5% 7,5% 7,5%

percentage OP 77,0% 79,4% 78,0% 77,6% 77,9% 77,6% 77,4% 77,3% 77,3%

percentage onderwijs OOP 16,1% 14,2% 15,8% 15,1% 15,3% 15,5% 15,1% 15,2% 15,2%

leerling- FTE ratio 15,31 14,70 14,58 13,53 13,45 14,71 14,78 14,78

leerling- bestuur/management ratio 239,54 240,20 199,94 198,25 194,16 195,85 195,85 195,85

leerling- OP ratio 19,28 18,83 18,79 17,38 17,33 19,01 19,12 19,12

leerling- OOP ratio 107,89 92,81 96,26 88,33 86,87 97,36 97,36 97,36

Exploitatie kengetallen

tabel 19
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Exploitatiekengetallen benchmark 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

personele lasten/totale baten (max. 90%) 80,4% 77,8% 78,1% 82,3% 76,6% 79,8% 81,3% 80,5% 80,1%

totale baten/ rijksbijdragen 107,2% 106,9% 104,6% 104,1% 104,4% 103,3% 103,3% 103,5% 103,4%

totale lasten/ rijksbijdragen 106,1% 105,6% 103,1% 106,3% 100,1% 102,0% 104,5% 104,8% 104,3%

personele lasten/ rijksbijdragen 
(max. 95%) 

86,2% 83,2% 81,7% 85,7% 80,0% 82,4% 84,0% 83,4% 82,8%

materiële lasten/ rijksbijdragen 19,9% 22,4% 21,4% 20,6% 20,1% 19,6% 20,5% 21,4% 21,5%

huisvestingsratio (max. 10%) 7,5% 9,1% 8,7% 8,5% 9,2% 8,3% 8,6% 9,0% 9,0%

veroudering mat. vaste activa (min. 30%) 36,5% 58,3% 56,5% 56,2% 50,2% 56,3% 54,1% 51,6% 50,3%

materiële vaste activa per leerling € 1.023  € 871  € 938  € 943  € 976  € 1.106 € 1.065 € 1.014 € 987

voorziening per leerling € 458  € 427  € 259  € 267  € 294  € 142 € 132 € 157 € 149

baten per leerling (excl. financiële baten) € 6.172 € 6.585 € 6.637 € 7.377 € 7.555 € 7.096 € 6.785 € 6.773 

lasten per leerling (excl. financiële lasten) € 6.097 € 6.494 € 6.773 € 7.075 € 7.466 € 7.174 € 6.870 € 6.829 

Personeels- en leerlingkengetallen benchmark 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

percentage bestuur/ management 6,9% 6,4% 6,1% 7,3% 6,8% 6,9% 7,5% 7,5% 7,5%

percentage OP 77,0% 79,4% 78,0% 77,6% 77,9% 77,6% 77,4% 77,3% 77,3%

percentage onderwijs OOP 16,1% 14,2% 15,8% 15,1% 15,3% 15,5% 15,1% 15,2% 15,2%

leerling- FTE ratio 15,31 14,70 14,58 13,53 13,45 14,71 14,78 14,78

leerling- bestuur/management ratio 239,54 240,20 199,94 198,25 194,16 195,85 195,85 195,85

leerling- OP ratio 19,28 18,83 18,79 17,38 17,33 19,01 19,12 19,12

leerling- OOP ratio 107,89 92,81 96,26 88,33 86,87 97,36 97,36 97,36

CorDeo heeft rekeningen bij de Rabobank en ING. We 

zijn bezig om alle rekeningen onder te brengen bij de 

Rabobank. De twee overgebleven bankrekeningen 

bij de ING zullen opgeheven worden zodra dit kan. 

Met het onderbrengen bij de Rabobank kunnen we 

de transacties dagelijks monitoren en kunnen we de 

limieten op de schoolrekeningen beter beheersen.

In 2021 is er nauwelijks rente ontvangen. Voor de 

overtollige middelen moet rente betaald worden 

aan de bank. In 2021 is er € 20.772 aan rentekosten 

betaald. Het overtollige deel van de betaalrekening 

wordt afgeroomd en het overschot wordt overgeboekt 

naar de spaarrekening. Er hebben zich in 2021 geen 

liquiditeitsproblemen voorgedaan. Er worden geen 

andere beleggingen zoals bijvoorbeeld renteswaps of 

derivaten gebruikt. Er zijn geen leningen uitgezet of 

aangegaan in 2021. 

11.6 Prestatiebox 

De prestatiebox is een regeling waarbij de scholen 

middelen ontvangen voor talentontwikkeling door 

uitdagend onderwijs, een brede aanpak voor duurzame 

onderwijsverbetering, professionele scholen, 

doorgaande ontwikkellijnen en cultuureducatie met 

kwaliteit. De scholen nemen voor zover van toepassing 

dit op in het schoolplan. In de begroting worden vanuit 

het schoolplan de kosten begroot en uitgegeven. In 

2021 is er t/m juli € 434.368 aan baten ontvangen 

vanuit de prestatiebox. Deze middelen zijn in 2021 

ingezet. Vanaf 1 augustus 2021 zijn de middelen op een 

andere wijze verstrekt. Het wordt deels verstrekt via de 

lumpsum en deels via de regeling professionalisering en 

begeleiding starters en schoolleiding.

11.7 Besteding doorgestorte rijksmiddelen 

SWV

Zie ook hoofdstuk 9.1 samenwerkingsverbanden 

De passend onderwijsmiddelen worden zowel extern 

als intern uitgegeven. De scholen hebben een 

schoolondersteuningsplan waarin beschreven is hoe 

zij de passend onderwijsdoelstellingen realiseren. 

Een deel van de middelen wordt besteed aan de inzet 

van extra eigen personeel (onderwijsassistenten, 

zorgcoördinatoren en leerkrachten). Ook wordt een deel 

van het geld gebruikt om te professionaliseren. Elke 

school heeft passende ondersteuningsvoorzieningen 

voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Intern wordt daarnaast het CorDeo OnderwijsPunt 

ingezet. CorDeo OnderwijsPunt biedt begeleiding aan de 

basisscholen vallend onder CorDeo scholengroep. Het 

team ondersteunt de school waar nodig. Dat kan zijn 

in de basisondersteuning of in het gebied daarboven 

als het gaat om lichte of zwaardere ondersteuning in 

de school. Daarnaast adviseren de medewerkers van 

OnderwijsPunt als het gaat om kwaliteitsverbetering 

(procesmatig of inhoudelijk) in de leerlingenzorg. Ook 

biedt OnderwijsPunt ondersteuning aan teams door 

middel van consultatie, intervisie en/of scholing op 

het gebied van pedagogisch-didactisch handelen 

van leerkrachten en zorgfunctionarissen (signaleren, 

begrijpen, handelen, evalueren). Als de expertise 

van OnderwijsPunt om wat voor reden dan ook niet 

toereikend is, dan wordt expertise extern ingehuurd.

Totaal is er in 2021 € 982.017 aan ondersteunings-

middelen ontvangen. Voor een bedrag van € 218.982 

heeft dit betrekking op SBO De Werf. Een SBO-school 

wordt anders bekostigd dan regulier basisonderwijs. 

SBO-scholen worden door het Rijk en de samenwer-

kingsverbanden bekostigd. De ondersteuningsmid-

delen zijn uitgegeven zoals hierboven beschreven. De 

verschillende samenwerkingsverbanden hebben ieder 

hun eigen formats ten aanzien van de verantwoording 

van de gelden. CorDeo heeft aan alle verantwoordings-

verplichtingen voldaan.



11.8 Europese aanbesteding  

In 2021 hebben we geen Europese aanbestedingen 

uitgevoerd. Het inkoopbeleid is in 2021 herzien en is 

vastgesteld door het CvB. In 2022 verwachten we de 

Europese aanbesteding van de onderwijsleerpakketten 

op te starten. 

11.9 Risicobeheersing – en controlesysteem

De risico’s zijn talrijk en spelen zich op verschillende 

niveaus binnen en buiten de organisatie af. Risico’s 

zijn volop zichtbaar, maar soms ook vrij onzichtbaar. 

Risico’s kunnen schuilen in processen, methoden, 

administratieve aanpakken, een aanpassing in de 

strategie, de externe omgeving, maar ook in gedrag en 

houding. De PO-Raad ondersteunt schoolbesturen bij 

de uitvoering van risicomanagement en tools. CorDeo 

gebruikt het model ‘risico’s in beeld’ van de PO-

Raad. Daarnaast beschrijven we de financiële risico’s 

met een bedrag en een kans van optreden (in %). Deze 

beschrijving is ook opgenomen in onze meerjaren 

begroting.

De strategische risico’s worden beschreven in het 

risicomanagementinstrument van de PO-Raad 

genaamd ‘risico’s in beeld’. In het risicodocument 

worden de risico’s beschreven die op korte of lange 

termijn de continuïteit van de organisatie in gevaar 

zouden kunnen brengen. Hierbij gaat het om de 

domeinen: Bestuur & Organisatie, Onderwijs en 

Identiteit, Financiën, Personeel en Huisvesting/

Facilitair/ICT. Per risico worden de mogelijke materiële 

en immateriële gevolgen ingeschat en worden de 

te nemen maatregelen beschreven om de risico’s te 

beheersen. Het risicodocument wordt intern periodiek 

besproken door het CvB en van een update voorzien. Op 

de RvT-vergadering wordt het risicodocument periodiek 

besproken met het CvB. De ontwikkelingen worden met 

de RvT, CvB en directeuren besproken. Op schoolniveau 

worden de relevante risico’s besproken tijdens de 

kwaliteitsgesprekken. De kwaliteitscyclus en -cultuur die 

we binnen CorDeo hebben geeft ons voldoende inzicht 

om in control te zijn.

Aanpak van de risico’s die niet volledig zijn afgedekt: PO-

Raad ‘risico’s in beeld’

1. Er is continu aandacht voor de professionalisering van 

directeuren. Het bestuur werkt met prestatieafspraken/

managementcontracten. Het bestuur volgt een 

jaarlijkse cyclus van functioneren en beoordelen van 

alle directeuren. Nieuwe directeuren worden geworven 

op basis van een duidelijk competentieprofiel en worden 

intensief begeleid. Het risico lijkt afgedekt maar is 

desondanks reëel, het blijft immers mensenwerk.

2. We werken beperkt met geformaliseerd personeels-

beleid. Knelpunten en vorderingen worden systema-

tisch besproken tussen bestuur, HRM en directeu-

ren. De verantwoording over het personeelsbeleid 

wordt opgenomen in het jaarverslag (zie hoofdstuk 

7). De  uitgangspunten van het personeelsbeleid zijn 

beschreven in de strategische koers en vervolgens 

uitgewerkt in de schoolplannen. Deze plannen vormen 

weer de basis voor het jaarlijkse HR-plan. 

3. Een functionaris op een sleutelpositie valt 

weg. Essentiële processen zijn beschreven in de 

administratieve organisatie en interne beheersing. 

Desondanks zijn we kwetsbaar omdat een aantal 

posities door eenlingen wordt uitgevoerd. Voor 

directeuren hebben we in de regel snel vervanging. Het 

CvB kan inmiddels intern ook goed vervangen worden.

4. Oplopend lerarentekort waardoor we groepen niet 

bemenst krijgen en er geen onderwijs wordt gegeven. 

De maatregelen hiervoor zijn beschreven in hoofdstuk 7. 

Financiële risico’s

Algemeen

Elk jaar wordt er een meerjarenbegroting opgesteld 

waarbij het beleidsplan het uitgangspunt is en waarin 

de belangrijkste risico’s in beeld gebracht worden. 
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Hiernaast zijn er (on)vermijdbare risico’s en financiële 

risico’s, die niet per se van invloed zijn op het behalen 

van strategische doelen, maar wel impact kunnen 

hebben op het financiële resultaat. 

Het doel van Risicomanagement 

Risicomanagement heeft als doel het verkleinen van de 

kans op schade. Deze schade kan zich op verschillende 

manieren voordoen: het niet behalen van doelstellingen, 

financiële tegenvallers, imagoschade etc. 

Eigenaarschap bij Risicomanagement 

Het CvB is verantwoordelijk voor de uitvoering van 

risicomanagement. Dat betekent echter niet dat het 

alleen iets van het CvB is. Direct of indirect is een 

gehele organisatie erbij betrokken. De RvT ziet tevens 

toe op de uitvoering van risicomanagement door het 

CvB. 

Risicomanagement is geen kwaliteitszorg. Ook 

kwaliteitszorg richt zich dus op het systematisch 

en cyclisch verwezenlijken van (onderwijskundige) 

doelstellingen. Het verschil met risicomanagement is, 

dat deze laatste zich juist ook richt op wat we vooral niet 

willen aantreffen binnen de organisatie. 

Frauderisico’s 

Van CorDeo wordt verwacht dat ook de frauderisico’s 

worden besproken. Het voorkomen van fraude is één 

van de belangrijkste maatregelen om te zorgen dat 

er geen omvangrijke imagoschade ontstaat die kan 

leiden tot discontinuïteit van de organisatie. Vanuit de 

tools die de PO-raad verstrekt, wordt hier niet direct 

aandacht aan gegeven. In 2021 is een start gemaakt 

met het beschrijven van de frauderisico’s, dit zal in 2022 

afgerond worden. 

Risicobeheersing binnen CorDeo

Het risicoprofiel is gewijzigd ten opzichte van 2020, de 

belangrijkste wijzigingen zijn: 

•  NPO-middelen, het zijn tijdelijke middelen en die 

moeten leiden tot tijdelijke kosten. 

•  Verwachte verdere krimp in leerlingaantallen de 

komende jaren. Het risico is niet de krimp maar zijn 

we in staat om de formatie tijdig in overeenstemming 

te brengen met het leerlingaantal. Vanwege de 

verwachte krimp bij een aantal scholen zullen we de 

aanpassing van de formatie strak monitoren.

•  Modernisering Participatiefonds. Bij ontslag van 

medewerkers gaan we meer kosten voor uitkeringen 

betalen.

Op basis van ons risicoprofiel hebben we zicht op 

het minimaal benodigd weerstandvermogen voor 

CorDeo. Dat wordt nu op 11% vastgesteld. Het CvB 

heeft besloten om de risico’s in tabel 20 niet in de 

begroting van 2022 op te nemen. Dit is conform de 

doelstelling om scherp aan de wind te varen. Dit kunnen 

we op een verantwoorde manier doen. We hebben de 

mogelijkheden én de cultuur in de organisatie om bij 

echte problemen bij te kunnen sturen. Verder investeren 

we in het personeelsbeleid om het ziekteverzuim laag 

te houden, monitoren we scherp de uitvoering van de 

MOP, ondersteunen we directeuren bij het maken van 

leerlingprognoses. Op deze manier weten we veelal te 

voorkomen dat risico’s ook daadwerkelijk optreden. 

Formatie NPO

Bij het benoemen van personeel vanuit de NPO-

middelen is het uitgangspunt het geven van tijdelijke 

contracten. Veelal zijn het uitbreidingen op bestaande 
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benoemingen. We hebben een inschatting gemaakt van 

de werkloosheidskosten en de transitievergoedingen 

op basis van de benoemingen. Er is een risico dat 

medewerkers een uitkering aanvragen. Deze uitkeringen 

komen voor rekening van CorDeo. Voor dit risico hebben 

we ongeveer € 100.000 gereserveerd (via de afdracht 

op de NPOmiddelen). 

Risico in EUR 

De belangrijkste financiële risico’s en onzekerheden die 

in geld gekwantificeerd kunnen worden zijn te vinden in 

onderstaande tabel 16. De bedragen zijn niet eenvoudig 

te onderbouwen en zijn gebaseerd op schattingen en 

ervaringscijfers. Hieronder zijn de risico’s beschreven 

die een mogelijke impact hebben op het financiële 

resultaat. Bij deze methode wordt gerekend met de 

formule ‘kans percentage” x werkelijk bedrag’. Het CvB 

heeft besloten om het risicobedrag van € 480.000 niet 

in de begroting op te nemen. CorDeo scholengroep wil 

zoveel mogelijk dat de middelen ten goede komen aan 

het primaire proces. Bovendien zijn er mogelijkheden om 

te remmen op uitgaven als de situatie daarom vraagt. 

Deze financiële risicoinschatting is het uitgangspunt 

voor de vaststelling van het minimumpercentage 

aan weerstandsvermogen. De berekening komt 

dan uit op 10,5%, dat is dan het minimaal benodigd 

eigen vermogen. Verder houden we rekening met de 

signalering bovenmatig eigen vermogen. We blijven een 

maximaal weerstandvermogen van 17% - 20% hanteren. 

Een aantal financiële risico’s die genoemd worden, 

zijn te kenmerken als strategische personele risico’s. 

Deze risico’s hangen samen met het implementeren 

en bijsturen van onze strategie. In hoeverre de risico’s 

optreden heeft o.a. te maken met de ontwikkeling van 

onderwijsprestaties en de ontwikkelingen van 

(persoonlijk) leiderschap. Het risicoprofiel van 

CorDeo is toegenomen als gevolg van de krimp bij 

een aantal scholen. Het risico is het niet volledig 

realiseren van de afvloeiing van personeel, loonkosten 

moeten langer doorbetaald worden (of het betalen 

van uitkeringskosten). Of dit gaat gebeuren, hangt 

natuurlijk sterk van de werkelijke ontwikkeling van de 

leerlingaantallen en eventuele extra bekostiging. Risico 

4 werkloosheidsuitkeringen. Vanaf 1 augustus 2022 

gaat de modernisering van het Participatiefonds in. 

Tot nu toe werden de werkloosheidskosten door het 

Participatiefonds vergoed als aan de voorwaarden 

voldaan werd. De wijziging is dat ieder schoolbestuur 

50% van de werkloosheidsuitkeringen gaat betalen, 

tenzij je aan bepaalde beëindingingsgronden voldoet, 

dan betaal je 10%. Tot op heden is er een beperkte 

instroom en voldoen we aan de 10%-regeling.

11.10 Allocatie van middelen

Vanuit de maatschappij is er behoefte om inzicht te 

hebben in de besteding van onderwijsmiddelen. Aan de 

hand van drie vragen geven we hier inzicht in.

1.  Welke uitgangspunten worden gehanteerd voor het 

verdelen van de middelen over de scholen? De toe-

gekende middelen worden op basis van de beschik-

kingen rechtstreeks toegewezen aan de scholen. 

Op deze toegewezen middelen vindt een inhouding 

plaats voor de bovenschoolse en gemeenschappelijke 

kosten. De inhouding vindt plaats op basis van ons 

meerjarig financieel kader. Een belangrijk uitgangs-

punt bij de gemeenschappelijke kosten is het solida-

riteitsprincipe. Ook vinden we het belangrijk dat er 

zoveel mogelijk middelen naar de scholen gaan.

2.  Hoe vindt de besluitvorming plaats over de allocatie 

van de middelen? Elk jaar worden de bovenschoolse 

en gemeenschappelijke kosten begroot. De 

directeuren krijgen jaarlijks de gelegenheid om advies 

hierover te geven. Het CvB besluit over de verdeling 

van de middelen. Het financieel kader beschrijft de 

spelregels voor de allocatie van middelen. Periodiek 

wordt de RvT en GMR om advies gevraagd als er 
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wijzigingen aangebracht worden in het financieel 

kader.

3.  Welke middelen worden bovenschools ingezet? 

De bovenschoolse kosten bevatten de kosten van het 

stafbureau (het CvB met de ondersteunende staf). 

Ook de kosten van het administratiekantoor en de 

accountant vallen hieronder. Ons gemeenschappelijk 

beleid vertalen we in gemeenschappelijke kosten. 

Denk hierbij aan kosten voor groot onderhoud, 

studiedag CorDeo, vervangpool, duurzame 

inzetbaarheid en professionalisering van directeuren.

11.11 Middelen onderwijsachterstanden

Scholen kunnen in aanmerking komen voor gelden 

voor onderwijsachterstanden. Het ministerie van 

OCW keert die uit als een school minimaal een 

bepaalde schoolweging heeft. Voor het bepalen 

van de achterstandsscore wordt een CBS-indicator 

gebruikt. Deze indicator kijkt naar meerdere factoren 

om achterstanden te voorspellen. CorDeo heeft in 2021 

ongeveer € 178.000 aan middelen hiervoor ontvangen. 

Een groot deel van dit bedrag is bestemd voor De 

Morgenster die een relatief hoge schoolweging heeft.

Het CvB heeft besloten deze middelen ten goede te 

laten komen aan de scholen waar ze aan toegekend zijn. 

De gelden worden met name ingezet voor extra handen 

in de klas en ondersteuning in kleine groepjes. De 

middelen worden gericht ingezet voor de kinderen met 

onderwijsachterstanden. 

bedrag kans risicobedrag

1 Arbeidsconflicten  € 150.000 50%  € 75.000 

2 Hogere werkgeverslasten dan begroot  € 100.000 25%  € 25.000 

3 Onderwijskwaliteit  € 200.000 15%  € 30.000 

4 Werkloosheidsuitkeringen  € 100.000 25%  € 25.000 

5 Overschrijding onderhoudskosten MOP  € 150.000 50%  € 75.000 

6 Het niet halen van FTE reductie bij krimp  € 280.000 50%  € 140.000 

7 Kosten vervangingspool: meer ziekte dan begroot  € 125.000 50%  € 62.500 

8 Potentiële transitievergoedingen  € 150.000 20%  € 30.000 

9 Het niet tijdig stopzetten NPO benoemingen € 70.000 25%  € 17.500

Totaal  € 1.325.000  € 480.000 

Omschrijving risico’s

Ondergrens onderwijsinspectie 5% van 2021 baten  € 1.208.798 

Benodigd vermogen o.b.v. financiële risico's  € 1.325.000 

Totale ondergrens vermogen (10,5%)  € 2.533.798 

Benodigd weerstandsvermogen
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12.1 Verantwoording wettelijke taken

Goedkeuring begroting, jaarrekening, bestuursverslag en strategisch 

meerjarenplan 

Het CvB legt over de behaalde resultaten op verenigingsniveau verantwoording 

af aan de RvT zoals beschreven in het toezichtkader van de RvT. De RvT heeft 

vastgesteld dat de bekostiging daadwerkelijk ingezet wordt voor de primaire taak: 

het geven van goed onderwijs. Daarnaast ziet de RvT er op toe dat de continuïteit 

van CorDeo gewaarborgd wordt door het vormen van adequate reserves en 

voorzieningen en het realiseren van een duurzame sluitende exploitatie. In de 

strategische koers is afgesproken dat het herverdelen van beschikbare middelen 

vanuit onderlinge solidariteit plaatsvindt en dat er een zinvolle mate van financiële 

autonomie voor individuele scholen ontstaat. De couleur locale die daardoor 

vorm krijgt, bevordert het onderwijskundige ondernemerschap. De RvT heeft 

geconstateerd dat dit daadwerkelijk bereikt is over het afgelopen jaar 2021. Alle 

betrokkenen hadden daardoor zicht op de financiële werkelijkheid en konden 

daardoor verantwoordelijkheid nemen de passende rol uit te voeren bij de vorming 

en uitvoering van het financieel beleid.

Op basis hiervan heeft de RvT in december 2021 goedkeuring gegeven aan 

de begroting en in het voorjaar 2022 goedkeuring gegeven aan jaarverslag en 

-rekening over 2021. 

Onderwijskwaliteit

De RvT heeft als belangrijke taak toe te zien op de kwaliteit van het onderwijs. 

Dat doet de raad aan de hand van de informatie die de bestuurder verstrekt in de 

vorm van kwartaalrapportages, uitslagen van enquêtes en inspectierapporten. 

In het gesprek aan de hand van deze bronnen kan de bestuurder zijn handel 

en wandel toelichten en verantwoorden en kan de raad daarover zijn oordeel 

12.
VERSLAG RAAD 
VAN TOEZICHT
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uitspreken en desgevraagd advies geven aan de 

bestuurder. De strategische plannen die de bestuurder 

heeft voorgelegd konden de goedkeuring van de RvT 

wegdragen. De raad kan tevreden constateren dat er 

veel aandacht is voor de kwaliteit van onderwijs binnen 

CorDeo, dat de kwaliteit over het geheel genomen goed 

is, en dat daar op adequate wijze op wordt gestuurd. 

Daarin spreekt de raad ook zijn waardering uit voor 

het vele werk dat er wordt gedaan door leraren en 

medewerkers.

Identiteit

In het jaarverslag van 2020 is opgetekend dat er nog 

een aantal punten waren rond de formele inregeling 

van identiteit binnen de vereniging waarover 

overeenstemming wordt gezocht. Het gaat dan om 

de lidmaatschapscriteria van de vereniging voor 

ouders en de benoemingscriteria m.b.t. identiteit voor 

leden van het CvB en de RvT. In 2021 is dit gesprek 

verder gevoerd. Lopende het proces bleek daarbij 

ook de organisatiestructuur soms voor vragen te 

zorgen (verhouding Raad van Toezicht – Algemene 

Vergadering – identiteitscommissies - GMR). In 2021 

hebben we onder begeleiding van ScoliX stappen gezet 

om te komen tot een passende verenigingsstructuur 

en lidmaatschapsbeleid. Het gesprek hierover is nog 

gaande en zal in 2022 verder vervolg krijgen.

Naleving wettelijke voorschriften 

De RvT heeft toezicht gehouden op de naleving van de 

wettelijke voorschriften. De rapportages van bestuurder 

en externe accountant waren hiervoor de basis. Uit de 
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rapportages van accountant en bestuurder blijkt een 

rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige 

besteding van de middelen. 

Omgang met Code Goed Bestuur en afwijkingen 

hiervan

De RvT heeft in 2021 haar werkzaamheden ingericht 

in overeenstemming met de Code Goed Toezicht van 

de VTOI-NVTK en in lijn met de Code Goed Bestuur 

van de PO-Raad. Er hebben in 2021 geen afwijkingen 

plaatsgevonden. De Code Goed Bestuur en Code 

Goed Toezicht gelden als uitgangspunt voor bestuur 

en toezicht. Door CorDeo wordt voldaan aan de 

vereisten van codes, onder andere inhoudende dat er 

een goede scheiding is tussen toezicht en uitvoering. 

Voor wat betreft een verdere uitwerking van welke 

resultaten op organisatie- en schoolniveau zijn behaald 

ten aanzien van strategisch beleid, gestelde doelen 

en leerresultaten verwijzen wij u verder naar dit 

bestuursverslag.

Rechtmatige verwerving en doelmatige besteding 

van middelen

De RvT heeft door middel van de controle van de 

accountant vastgesteld dat sprake is geweest van 

een rechtmatige verwerving en aanwending van de 

middelen van de stichting, verkregen op grond van 

de wet. De doelmatigheid is vastgesteld middels 

gesprekken met het CvB, gesprekken en bevindingen 

vanuit de auditcommissie en schriftelijke stukken 

waaronder de (meerjaren)begroting, rapportages en de 

jaarrekening.

Benoeming externe accountant

De RvT heeft Van Ree benoemd als externe accountant 

voor CorDeo.

Optreden als werkgever van het uitvoerend bestuur

De RvT treedt op als werkgever van het uitvoerend 

bestuur. 2021 was een veelbewogen jaar als het gaat 

om de werkgeversrol. Per 1 mei vertrok onze bestuurder 

Arnoud Messelink voor een nieuwe uitdaging naar het 

Corderius College in Amersfoort. Voor het vervullen 

van de hiermee ontstane vacature is een procedure 

gelopen onder begeleiding van Pandion. De RvT 

vormde als werkgever de selectiecommissie en kreeg 

hierbij advies van de adviescommissie (bestaande uit 

een afvaardiging GMR, AV, MT en staf). Per 1 oktober 

2021 is Arriën Boes aangesteld als nieuwe bestuurder 

van CorDeo. Tijdens de overbruggingsperiode is er 

een interim-bestuur gevormd vanuit de organisatie, 

ingevuld door Suzanne de Koning (daarvoor directeur 

SBO De Werf) en Dianne van Muijen (hoofd Onderwijs & 

Personeel). Het lopen en begeleiden van alle processen 

en wisselingen heeft veel gevraagd van zowel de 

organisatie als de Raad van Toezicht. De raad is blij dat 

de selectieprocedure met goed gevolg is doorlopen en 

kijkt uit naar een nieuwe periode van stabiliteit waarin 

we verder kunnen bouwen aan goed en christelijk 

onderwijs op de CorDeo scholen.

Evaluatie van het uitvoerend bestuur

Zoals weergegeven onder het kopje ‘optreden als 

werkgever van het uitvoerend bestuur’ hebben zich in 

2021 de nodige wisselingen voorgedaan in het bestuur:

•  In de periode 1 januari t/m 30 april werd het bestuur 

gevormd door Arnoud Messelink.

•  In de periode 1 mei t/m 30 september werd het 

bestuur ad interim gevormd door Suzanne de Koning 

(voorzitter) en Dianne van Muijen. 

•  Vanaf 1 oktober wordt het bestuur gevormd door 

Arriën Boes, daarbij de eerste maand (t/m 31 oktober) 

nog bijgestaan door het ad interim-bestuur. 

Met alle bestuurders die inmiddels vertrokken zijn 

(zowel Arnoud Messelink als het ad interim-bestuur) is 

een evaluatief gesprek gevoerd. De Raad van Toezicht 

is dankbaar voor de rol die zij, voor korte dan wel 

langere periode, op zich hebben genomen. 
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12.2 Verantwoording op grond van de 

Code Goed Bestuur

Samenstelling 

De RvT heeft een brede samenstelling die past bij de missie 

en doelstellingen van de organisatie. De leden worden bij 

voorkeur geworven in het voedingsgebied van CorDeo en op 

basis van persoonlijke competenties en netwerken die voor 

de vereniging van belang zijn. Alle leden stemmen in met de 

Code Goed Bestuur van de PO-Raad. De verdere werkwijze 

van de RvT is vastgelegd in de statuten en het reglement 

van de RvT.

In 2021 is een procedure gelopen voor het werven van 

nieuwe toezichtleden in de al bestaande vacature en in 

een nieuwe vacature die ontstaat door het vertrek van Rolf 

Robbe eind 2021. De verwachting is dat in het voorjaar 2022 

de Raad van Toezicht weer voltallig is: op de Algemene 

Vergadering van maart 2022 worden twee kandidaten 

voorgedragen. 

 

Intern toezicht als het toezicht houden op en beoordelen van 

de kwaliteit van het bestuurlijk handelen zal steeds gericht 

zijn op de vraag of de bestuurder:

•  een lange termijnvisie (strategievorming) en lange 

termijnplanning realiseert en of de bestuurder deze 

ook weet te vertalen in concreet beleid (realisatie van 

doelstellingen);

Raad van 
Toezicht

Functie Aanstelling in 
verslagjaar

Hoofdfunctie Nevenfuncties

Eric van der Graaf VZ RvT, 
lid renumeratie-commissie

1/1- 31/12 Sr. HR-adviseur
Gemeente Veenendaal

Vz bestuur Stichting MOMO

Rolf Robbe Lid RvT,
lid renumeratie-commissie

1/1-31/12 Zelfstandig onderne-
mer. Auteur en tekst-
schrijver 

Lid RvT GSG Groningen
Lid RvT Reggesteyn Rijssen.

Carmen Zwarteveen Lid RvT,
lid auditcommissie

1/1-31/12 Concerncontroller 
ArtEZ Hogeschool voor 
de Kunsten

Bestuurslid, penningmeester 
Stichting H.O.P.E in S.A.
Lid algemeen bestuur, 
penningmeester Stichting 
Het Rhedens

Pim Boven Lid RvT, 
lid auditcommissie

1/1-31/12 Lid College van 
 Bestuur Theologische 
Universiteit Kampen

Bestuurslid samenwerkingsgemeente 
Kruispunt Vathorst
Penningmeester Inspiratiefestival 
Terschelling
Lid steering committee van het Insti-
tute for Leadership and Ethics
Bestuursvoorzitter Kerkpunt

Vacature

Wie maakt deel uit van het toezichthoudende orgaan: RvT
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•  een gezonde organisatie neerzet en in stand houdt 

(bedrijfsvoering);

•  oog heeft voor de belangrijkste belanghebbenden 

(relatie met interen en externe stakeholders) in 

casu de leerlingen, de ouders van de leerlingen 

en voor de belangen van anderen zoals de 

gemeente, de rijksoverheid, het personeel, de (G)

MR, de maatschappelijke omgeving, waaronder de 

geloofsgemeenschappen;

•  de doelstellingen van de organisatie realiseert en

•  de in de organisatie afgesproken wettelijke 

(bekostigings-)regels en algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur consequent naleeft.

Om de toezichthoudende taak goed uit te kunnen 

voeren beschikt de Raad van Toezicht over een 

toezichtkader dat richting geeft bij:

•  de inhoudelijke beoordeling van het strategisch 

beleid van de bestuurder;

•  de inhoudelijke beoordeling van de bestuurlijke 

rapportages over de stand van zaken (toezicht 

tijdens en achteraf) en

•  de uitoefening van zijn goedkeuringsbevoegdheid 

zoals inzake de begroting, de jaarrekening, en 

majeure beleidsbeslissingen van de bestuurder.

Vergoedingsregeling

De hoogte van de RvT-vergoeding is vastgesteld op 

32% van de VTOI-norm. Indexatie vindt ieder jaar 

plaats per 1 januari, conform de ontwikkelingen in de 

WNT. Voor leden is de vergoeding gebaseerd op 2,5% 

van het brutosalaris van de bestuurder en 3,75% voor 

de voorzitter van de RvT.

Overleg GMR

In 2021 is er veel contact geweest tussen de RvT en 

de GMR. Conform afspraak hebben de voorzitters 

elkaar in het voorjaar ontmoet. Ook is er een overleg 

geweest met de vrijwel voltallige GMR en RvT in 

oktober 2021. In deze bijeenkomst is een aantal 

thema’s aan de orde geweest: Hoe borg je samen, 

ieder vanuit eigen rol, de identiteit van CorDeo? Wat 

betekenen veranderingen in de samenleving / politiek 

voor het vormgeven van identiteit op onze scholen, 

welke visie heb je daarop? Ook is intensief contact 

geweest over de vervulling van vacatures in het CvB 

en de RvT. Vanuit de GMR is Joost Karels (voorzitter) 

afgevaardigd in de adviescommissie bij de vacature 

CvB en in de selectiecommissie bij de vacature voor 

2 RvT-leden. Bij de RvT-vacature heeft de GMR het 

recht op bindende voordracht voor één lid. In januari 

2022 heeft de GMR naar aanleiding van de in 2021 

gelopen procedure Gerlof Boersma voorgedragen als 

RvT-lid. 

 

Verantwoording over de resultaten van het 

handelen van de RvT

In 2021 heeft de RvT 6 formele vergaderingen belegd. 

Daarnaast zijn er verschillende bijeenkomsten 

geweest met aanwezigen breder uit de organisatie – 

fysiek waar het kon maar door de coronamaatregelen 

ook digitaal waar nodig. Rond het thema identiteit 

en organisatiestructuur zijn er verschillende 

bijeenkomsten geweest met (leden van) de Algemene 

Vergadering. Met een afvaardiging van schoolleiders 

is gesproken over het koersthema persoonlijk 

leiderschap en de doorwerking daarvan in hun 

schoolpraktijk. Ook in het proces rond werving van 

een nieuwe bestuurder zijn gesprekken gevoerd met 

zowel stafmedewerkers als schoolleiders. 

 

De vergaderthema’s van de RvT liggen vast in een 

jaarlijkse cyclus vanuit het toezichtkader en de 

bestuurlijke managementcyclus. Thema’s die in 

2021 de bijzondere aandacht van de RvT hebben 

gehad zijn het Nationaal Programma Onderwijs, de 

bestuurlijke wissel en zorg voor continuïteit in de 
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organisatie, de samenwerking met KOALAH (wat is de 

toekomstvisie hierop, hoe kunnen CorDeo en KOALAH 

elkaar versterken?) en het komen tot een inclusiever 

ledenbeleid en passende organisatie-inrichting. 

Tijdens formele vergaderingen zijn in 2021 zijn de 

volgende besluiten genomen: 

•  RvT stemt in met het jaarverslag en jaarrekening 

2020.

• RvT stemt in met hernieuwd managementstatuut.

•  RvT stemt in met begroting 2022 en jaarplan van 

CorDeo. 

•  RvT stelt de RvT-vergoeding voor 2021 vast op basis 

van de WNT-norm en besluit geen BTW in rekening te 

brengen voor RvT-werkzaamheden.

• RvT stemt in met de integriteitscode.

Evaluatie eigen functioneren

Op 24 september 2021 heeft de RvT haar functioneren 

geëvalueerd. De evaluatie heeft dit jaar intern 

plaatsgevonden onder leiding van het RvT-lid Rolf 

Robbe. De evaluatie is gehouden aan de hand van een 

vragenlijst waar elk RvT-lid twee thema’s/vragen uit 

kon selecteren. Onderwerpen die aan de orde kwamen: 

eigen functioneren, rollen van de RvT, werkrelatie van 

de RvT met de bestuurder, uitdagingen voor de RvT in 

de komende jaren, werkwijze en verantwoordelijkheid 

van de RvT. Omdat de bestuurder formeel nog niet 

was aangetreden was deze niet aanwezig. Wel is 

de evaluatie en de wijze van samenwerken met de 

bestuurder op een later moment doorgesproken.

Verslag remuneratiecommissie

Onder het kopje ‘werkgever van het uitvoerend 

bestuur’ is beschreven dat er in 2021 veel wisselingen 

in bestuur hebben plaatsgevonden en hoe de RvT 

daarin, aangevoerd door de remuneratiecommissie, 

de wervingsprocedure heeft doorlopen. De 

renumeratiecommissie heeft een druk jaar achter de 

rug. De renumeratiecommissie spreekt doorgaans 

twee keer per jaar met de bestuurder over het 

functioneren. In 2021 was dit heel anders. Begin 2021 

sprak de commissie Arnoud Messelink. Kort daarna 

kondigde hij, toch onverwacht, zijn vertrek aan en 

vond er een exitgesprek plaats. Vervolgens heeft de 

renumeratiecommissie gesprekken gevoerd met de 

interim-bestuurders en hen voorgedragen. Om te 

komen tot een nieuwe bestuurder zijn er gesprekken 

gevoerd voor het profiel van de nieuwe bestuurder en 

is de voorselectie opgepakt. Na de selectiegesprekken 

in bredere kring kon Arriën Boes benoemd worden. 

Na de benoeming van de nieuwe bestuurder is de 

renumeratiecommissie in een andere samenstelling 

gestart met de functioneringsgesprekken met de 

bestuurder.

Verslag auditcommissie

De auditcommissie heeft vier keer vergaderd met de 

bestuurder en de controller. Daarbij zijn onder meer 

aan de orde geweest de kwartaalrapportages, de 

jaarrekening, de rechtmatigheid van de bekostiging, 

het meerjaren onderhoudsplan, de besteding van de 

kwaliteitsgelden, de rapportages van de individuele 

scholen, de wijzigingen in wet- en regelgeving en de 

begroting.
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13.
RAPPORTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE 
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Samenstelling GMR

De GMR bestaat conform het 

medezeggenschapsstatuut uit acht leden; vier uit de 

oudergeleding en vier uit de personele geleding vanuit 

verschillende scholen. In 2021 ontstonden er twee 

vacatures in de oudergeleding.  

Per januari 2022 zijn beide vacatures vervuld. 

De GMR is als volgt samengesteld.  

Algemeen

De GMR vergaderde in 2021 vijf keer. 

In de GMR waren in 2021 – met enkele wisselingen - 

7 van de 18 scholen vertegenwoordigd. 

Ieder GMR-lid is gekoppeld aan meerdere MR-ren 

zodat er een directe lijn met alle scholen is. 

In het afgelopen jaar werd door de GMR een 

onlinebijeenkomst belegd met MR-leden om kennis 

De GMR leden zijn:

Oudergeleding

Joost Karels GBS Het Zwaluwnest, Amersfoort Voorzitter

Renee Kunnen GBS In de Lichtkring, Zeewolde

Laurens Huizer GBS De Bron, Barneveld  Tot juni 2021

1 vacature  

Personele geleding

Lubbien Maat GBS Fontanus, Harderwijk

Rianne de Vos GBS De Regenboog, Amersfoort  Tot eind juni 2021

Bianca Simpelaar GBS 't Schrijvertje, Apeldoorn

Jonathan Otter Interim leerkracht 

Dieta Buist  GBS De Regenboog Amersfoort  Sinds september 2021

GMR
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te maken en in gesprek te gaan over de rol van de 

medezeggenschap bij het invulling geven aan de identiteit 

van de CorDeoscholen. Tevens was er een korte 

kennismaking met de nieuwe bestuurder.  

 

De vergaderagenda was gevuld met onderwerpen die in 

breed CorDeo perspectief aandacht vragen van de GMR. 

Voor 2021 was de aanhoudende Covid-19 een terugkerend 

thema.  

Er vond een wisseling in het CvB plaats; in de vergadering 

van maart werd afscheid genomen van Arnoud Messelink 

en in november maakten we kennis met Arriën Boes.  

Daarnaast was er inhoudelijk aandacht voor identiteit en 

het toelatingsbeleid van leerlingen. 

Uiteraard werden de onderwerpen behandeld die vanuit 

de Wet Medezeggenschap op Scholen (jaarlijks) advies of 

instemming behoeven. 

 

In iedere vergadering is het CvB voor een deel aanwezig. 

In het terugkerende agendapunt ‘stand van zaken op de 

scholen’ wordt de GMR op de hoogte gebracht van zaken 

waarop de GMR advies of instemming mag geven. Tevens 

wordt de GMR breder geïnformeerd over de gang van zaken 

binnen CorDeo. De interactieve en constructieve vorm van 

informeren en bespreken wordt door CvB en GMR positief 

ervaren. De GMR kan daarnaast altijd een beroep doen op 

de expertise van stafmedewerkers van CorDeo dan wel van 

externen ter voorbereiding op te nemen besluiten.  

 

In 2021 zijn de volgende besluiten genomen door de 

gerechtigde GMR leden;  

personeels en/of oudergeleding: 

•  Positief advies op de begroting 2021 

•  Positief op financiële regeling thuiswerken i.v.m. Corona 

•  Instemming met wijziging lid 4 artikel 5 en lid 1 onder 

artikel 4 letter I in het management statuut 

•  Instemming met gesprekkencyclus inclusief opgenomen 

paragraaf identiteit 

•  Instemming met Presentie en Verzuimbeleid 

•  Instemming met definitieve versie besteding NPOgelden 

•  Instemming met voorgestelde CvBkandidaat 

•  Instemming met de keuze van toekenning en uitkering 

aan personeel van De Morgenster. 

 

Jaarlijkse bijeenkomst RvT – GMR  

Op 26 oktober 2021 vond een bijeenkomst plaats tussen 

alle leden van de RvT en de GMR.  

Na een hernieuwde kennismaking werden de onderwerpen 

gedeeld waarmee de RvT zich heeft beziggehouden. De 

verslagen van de vergaderingen worden gedeeld.  

De samenwerking wordt als positief ervaren met de 

nadruk op de verscheiden opdracht aan RvT en GMR. 

De RvT licht de gang van zaken rond de wijzigingen in 

het identiteitsbeleid toe en de gesprekken daarover zijn 

zorgvuldig en op goede wijze gevoerd.  

 

Jaarlijkse bijeenkomst GMR –MR-ren en korte 

kennismaking met CvB Arriën Boes 

Op 24 november vond een onlinebijeenkomst plaats tussen 

GMR en MRleden. 

Doel: meer uitwisseling tussen GMR en MR. Er waren 

27 deelnemers en daarmee 16 van de 18 scholen 

vertegenwoordigd. In groepen werden de volgende 

stellingen besproken: 

•  Medezeggenschap is top voor elkaar op mijn school. 

•  CorDeo doet genoeg om de GMR te bemensen. 

•  Gelijkwaardigheid van ouders is belangrijk voor CorDeo.  

•  De (G)MR moet betrokken zijn bij de identiteit van CorDeo. 

 

De GMR is met vertrouwen 2022 ingegaan en ziet uit naar 

constructieve vergaderingen waarin de GMR haar rol in het 

besluitvormingsproces als adviesorgaan en klankbord in 

samenhang met lokale MR-ren, CvB en RvT kan uitvoeren. 

Hiermee verwacht de GMR ook in 2022 een bijdrage te 

kunnen leveren aan het goede én christelijk onderwijs dat 

binnen CorDeo plaatsvindt. 

 

Namens de GMR:  

Joost Karels, voorzitter 

Alie Meyvogel, ambtelijk secretaris 
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