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Individuele begeleiding aan leerlingen met IQ <80. ( met name preteaching en of aanbod eigen leerlijn instructies verzorgen) 







































Implementatie van Passend Onderwijs, begeleiding 
leerkrachten, groepsbesprekingen, leerlingen. 













                                                                                                                             
Verantwoording inzet ondersteuningsgelden – 2021 – GBS de Planthof Emmeloord 

 

Lichte  ondersteuning 
Door de school ontvangen gelden lichte ondersteuning  
Door de school ingezet voor facilitering ib’er 
0,1 van okt-dec inwerken nieuwe IB’er De Planthof 
10 extra uren voor de ib’er voor: 
Voor leerlingen met  gedragsmatige en psychische problemen, intra persoonlijke problemen, rouwverwerking 
Gille de la Tourette; nabijheid en positieve aandacht nodig,  600,- 

3500 

Zware ondersteuning 
Ontvangen gelden zware ondersteuning 

Ontvangen middelen zware ondersteuning op basis van het totale leerlingenaantal per 1 oktober 2020  
Totaalbedrag gelden zware ondersteuning  

Inzet gelden zware ondersteuning 
Vermeld hieronder zo concreet mogelijk hoe de gelden worden ingezet.  

Aantal 
dagdelen 

Wordt ingezet voor Activiteiten (wat, waar, wanneer) Opmerkingen 

10 uur 
 
 
4 uur pw 

SV TOS JK Kentalis Individuele ondersteuning 
JJ 
WB 
BB  
 
LB 
LO 
JB 
 

TOS 
TOS en IQ profiel 
Concentratieproblemen, Extra tijd voor de leerkracht voor 
Kennis voor leerkracht en aangepaste materialen.  
Meer-hoogbegaafd/zelfbeeld/zindelijkheid 
Frustratie en woedeaanvallen dat zich thuis uit.  

 
 
 
iv. cluster 2 arrangement medium 

   
    

Verantwoording (invullen januari 2022) 
1. Zijn de gelden ingezet zoals hierboven vermeld? Zo nee, graag een toelichting geven.  
Nee, binnen de schoolvereniging Florion gaan alle financiële middelen van de samenwerkingsverbanden naar Florion onderwijsondersteuning. Vanuit daar 
worden deze middelen weer ingezet op de scholen in de vorm van arrangementen, ondersteuningsbudget, begeleiding voor de leerkracht, ondersteuning 
vanuit het speciaal onderwijs (Twijn en Ambelt), onderzoeken.    €3400,- 
 
De loonkosten voor expertisecentrum worden per school evenredig verdeeld.  
 
Concreet zijn de volgende trajecten te benoemen: 
3x ambulante begeleiding kort: 9 uur 
Trajectbegeleiding: bespreking van de leerlingen op de school door de trajectbegeleider met de IB-er; 4 bezoeken à 3 uur 
2 intelligentie onderzoeken en observaties. 
Schoolbegeleiding: Unit breed organisatie van leerdoelen, analyseren op schoolniveau, en extra begeleiding trajectbegeleiding.  



 
Uren/Kosten trajectbegeleider   € 1.274,40  
Uren/Kosten ambulant begeleider  € 849,60 
Uren/ Kosten schoolbegeleiding              €5000,-  
 
Uren/ Kosten orthopedagogen / psych diagn. Medewerker onderzoeken                      €2950 
 
Vanuit Florion krijgt de school per leerling €150. Dat is in het geval van de Planthof  €16.800 
 
2. Wat is het effect geweest van de personele inzet? 
Goede afstemming met de ouders, korte lijntjes. Kinderen zijn beeld. Extra inzet leesbegeleiding nav analyse.  
 
 

 NB: De inzet van een leerkracht L10 voor twee dagdelen / één dag per week gedurende een schooljaar kost € 15.900,- De inzet van een onderwijsassistent voor twee dagdelen / één dag 
per week gedurende een schooljaar kost € 6.430.-,-  
 

 



                                                                                                                             
Verantwoording inzet ondersteuningsgelden – 2021 – GBS de Vuurbaak Urk 

 

Lichte ondersteuning 
Door de school ontvangen gelden lichte ondersteuning  
Door de school ingezet voor facilitering ib’er  

120 uur Opstarten interne plusklas (op weg naar 
Kwadraatschool) 

Verrijkend onderwijs aan meer- en 
hoogbegaafden 
Coaching van de leerkrachten om in 
de groep te compacten en verrijken  

€7.189  

     

Zware ondersteuning 
Ontvangen gelden zware ondersteuning 

Ontvangen middelen zware ondersteuning op basis van het totale leerlingenaantal per 1 oktober 2020 €24600  
Totaalbedrag gelden zware ondersteuning  

Inzet gelden zware ondersteuning 
Vermeld hieronder zo concreet mogelijk hoe de gelden worden ingezet.  

Aantal 
dagdelen 

Wordt ingezet voor Activiteiten (wat, waar, wanneer) Opmerkingen 

4 uur per 
week 

Arrangement rekenen/taal leerling - 2xpw 2 uur individuele begeleiding met rekenen/taal 
op eigen niveau/leerlijn 

Vanuit FLOO 

2,5 uur 
per week 

Arrangement rekenen/taal leerling - 2xpw 75 min individuele begeleiding rekenen Vanuit FLOO 

   Totaal 6,5 uur arrangementen voor 2 
leerlingen 

Intern    
36 uur 
per week 

Begeleiding individuele leerlingen en 
groepjes leerlingen  
 

Begeleiding leerlingen ondersteuningsniveau 3, zwakke 
spellers en lezers en zwakke rekenaars, pre-teaching 
Begrijpend lezen 4 leerlingen.  

Kinderen die deze begeleiding krijgen 
vallen uit op lezen, spelling. Ze vallen 
onder instructieniveau intensief en 
hebben in sommige gevallen een OPP 

  €16.344  
Verantwoording (invullen januari 2022) 

1. Zijn de gelden ingezet zoals hierboven vermeld? Zo nee, graag een toelichting geven.  
Nee, binnen de schoolvereniging Florion gaan alle financiële middelen van de samenwerkingsverbanden naar Florion onderwijsondersteuning. Vanuit daar 
worden deze middelen weer ingezet op de scholen in de vorm van arrangementen, ondersteuningsbudget, begeleiding voor de leerkracht, ondersteuning 
vanuit het speciaal onderwijs (Twijn en Ambelt), onderzoeken. 
 
150,- per leerling voor basisondersteuning = 24.600 
 
Concreet kan het volgende genoemd worden 
 
5 intelligentieonderzoeken à 3 uur: totaal 15 uur 
1 uitgebreid intelligentieonderzoek: 3 uur psychologisch assistent en 11 uur orthopedagoog 



Trajectbegeleiding: bespreking van de leerlingen op de school door de trajectbegeleider met de IB-er; 4 bezoeken à 3 uur 
7 Ambulante begeleiding kort: totaal 21 uur 
1 AB traject: 30 uur 
 
Uren/Kosten trajectbegeleider   € 1.274,40  
Uren/Kosten orthopedagoog    € 1.388,86  
Uren/Kosten psychologisch ass.   € 1.486,80  
Uren/Kosten ambulant begeleider  € 4.814,40 
 
2. Wat is het effect geweest van de personele inzet? 

Door deze personele inzet vanuit het arrangement konden leerlingen een passend aanbod krijgen op school. Daarnaast gaven de onderzoeken meer 
zicht op de leerbehoefte van de leerlingen. Door de inzet in de onderbouw kregen de leerkrachten ruimte om de zicht op ontwikkeling te verscherpen 
(leerlingvolgsysteem vervangen). 

 
 

 NB: De inzet van een leerkracht L10 voor twee dagdelen / één dag per week gedurende een schooljaar kost € 15.900,- De inzet van een onderwijsassistent voor twee 
dagdelen / één dag per week gedurende een schooljaar kost € 6.430.-,-  
 





Verantwoording inzet ondersteuningsgelden: 2021 Totaal schoolvereniging Rehoboth

Lichte ondersteuning
door de school ontvangen gelden lichte ondersteuning € 323.840,00

Uitgegeven lichte zorg; verantwoording per school en bovenschools € 323.840,00

Zware ondersteuning

Ontvangen gelden zware ondersteuning

middelen zware ondersteuning kalenderjaar 2021 € 353.745,89

Totaal ontvangen zware zorg € 353.745,89

Inkomsten lichte en zware zorg € 677.585,89

Uitgegeven zware zorg; verantwoording per school en bovenschools € 389.496,28

Totale uitgave lichte en zware zorg € 713.336,28

Algeheel:

de beschikbare middelen zijn in de afgelopen jaren afgenomen door de verevening.

Het is steeds lastiger geworden die zorg te bieden die noodzakelkijk is voor een flink aantal kinderen.

Er zijn meer kinderen ter bespreking in de smalle commissie en ook daaruit volgend meer verwijzingen.

er is een grens van mogelijkheden bereikt.



Verantwoording inzet ondersteuningsgelden: 2021 naam school: Koningin Wilhelmina

Lichte ondersteuning
door de school ontvangen gelden lichte ondersteuning € 40.160,00

door de school ingezet voor facilitering uren ib € 40.160,00

Zware ondersteuning

Ontvangen gelden zware ondersteuning
ontvangen middelen zware ondersteuning € 18.904,00

Totaalbedrag inzet gelden zware ondersteuning € 18.904,00

Inzet gelden zware ondersteuning

vermeld hieronder hoe de gelden worden ingezet. NB: de inzet van een leerkracht LA voor twee dagdelen / 1 dag per week gedurende een jaar kost €12.000

aantal wordt ingezet voor Activiteiten (wat, waar, wanneer) opmerkingen

dagdelen/

uren

3,5/ leerkrachtondersteuning inzet zware zorggroep

14 uur

Verantwoording 

1. zijn de gelden ingezet zoals hierboven vermeld? Zo nee, toelichting

ja

2. wat is het effect geweest van de personele inzet?

Door extra ondersteuning van leerlingen met zorgzwaarte en co-teaching in een vrij vaste groep het onderwijs bieden om de leerlingen als

groep en individueel te ontwikkelen. Dit op cognitie en sociaal emotioneel terrein.



Verantwoording inzet ondersteuningsgelden: 2021 naam school: De regenboog

Lichte ondersteuning
door de school ontvangen gelden lichte ondersteuning € 31.040,00

door de school ingezet voor facilitering uren ib € 31.040,00

Zware ondersteuning

Ontvangen gelden zware ondersteuning
ontvangen middelen zware ondersteuning € 13.985,00

Totaalbedrag inzet gelden zware ondersteuning € 13.985,00

Inzet gelden zware ondersteuning

vermeld hieronder hoe de gelden worden ingezet. NB: de inzet van een leerkracht LA voor twee dagdelen / 1 dag per week gedurende een jaar kost €12.000

aantal dag- wordt ingezet voor Activiteiten (wat, waar, wanneer) opmerkingen

delen/ uren

3 dagdelen/ Onderwijsassistentie Begeleiding in/ buiten de groep

12 uur

Verantwoording 

1. zijn de gelden ingezet zoals hierboven vermeld? Zo nee, toelichting

Ja

2. wat is het effect geweest van de personele inzet?

Dat leerlingen langer kunnen worden opgevangen (thuis nabij onderwijs)

Dat de opbrengsten ondanks corona niet zijn gedaald.



Verantwoording inzet ondersteuningsgelden: 2021 naam school: Cornelis Zeeman

Lichte ondersteuning
door de school ontvangen gelden lichte ondersteuning € 42.880,00

door de school ingezet voor facilitering uren ib € 42.880,00

Zware ondersteuning

Ontvangen gelden zware ondersteuning
ontvangen middelen zware ondersteuning € 19.319,00

inzet gelden zware ondersteuning € 19.319,00

Inzet gelden zware ondersteuning

vermeld hieronder hoe de gelden worden ingezet. NB: de inzet van een leerkracht LA voor twee dagdelen / 1 dag per week gedurende een jaar kost €12.000

aantal dag-/ wordt ingezet voor Activiteiten (wat, waar, wanneer) opmerkingen

delen/ uren

4 dagdelen/ onderwijsassistentie individuele begeleiding.

17 uren

Verantwoording 

1. zijn de gelden ingezet zoals hierboven vermeld? Zo nee, toelichting

Ja

2. Wat is het effect geweest van de personele inzet?

Relatie  en vertrouwen tot leerlingen. Dit geeft leerrendement waardoor ze blijven ontwikkelen op hun niveau en niet (verder) afzakken.

Het betreft de kinderen met een zorgbehoefte door de hele school uitgezonderd groep 1-2.



Verantwoording inzet ondersteuningsgelden: 2021 naam school: Prinses Beatrixschool

Lichte ondersteuning
door de school ontvangen gelden lichte ondersteuning € 59.520,00

door de school ingezet voor facilitering uren ib € 59.520,00

Zware ondersteuning

Ontvangen gelden zware ondersteuning
Integratie kinderen cluster 3 € 192.297,60

ontvangen middelen zware ondersteuning € 26.889,29

Totaal ontvangen € 219.186,89

Inzet gelden zware ondersteuning € 218.699,03

Inzet gelden zware ondersteuning

vermeld hieronder hoe de gelden worden ingezet. NB: de inzet van een leerkracht LA voor twee dagdelen / 1 dag per week gedurende een jaar kost €12.000

aantal dag-/ wordt ingezet voor Activiteiten (wat, waar, wanneer) opmerkingen

delen/ uren

4,1 fte/ 167 uur groepsondersteuning onderwijsassistentie - inzet integratiegroepen

6 dagdelen leerlingbegeleiding onderwijsassistentie/begeleiding zorgleerlingen

Verantwoording 

1. zijn de gelden ingezet zoals hierboven vermeld? Zo nee, toelichting

ja

2. wat is het effect geweest van de personele inzet?

een 25-tal leerlingen risicovol maar kansrijk (cl.3) vanuit de vereniging op deze school opvangen en hen dat onderwijs bieden dat hen verder

doet ontwikkelen. De leerlingen zitten in alle bouwen. Tevens groepsondersteuning voor die groepen waar deze leerlingen zitten in zowel 

co-teaching als individuele begeleiding van leerlingen of kleine groepjes voor praktische vaardigheden.

Individuele/ groepjes begeleiden om zo zorgleerlingen verder te begeleiden in hun ontwikkeling.



Verantwoording inzet ondersteuningsgelden: 2021 naam school: Groen van Prinsterer

Lichte ondersteuning
door de school ontvangen gelden lichte ondersteuning € 33.760,00

door de school ingezet voor facilitering uren ib € 33.760,00

Zware ondersteuning

Ontvangen gelden zware ondersteuning
ontvangen middelen zware ondersteuning € 15.210,00

Totaalbedrag inzet gelden zware ondersteuning € 15.210,00

Inzet gelden zware ondersteuning

vermeld hieronder hoe de gelden worden ingezet. NB: de inzet van een leerkracht LA voor twee dagdelen / 1 dag per week gedurende een jaar kost €12.000

aantal dag- wordt ingezet voor Activiteiten (wat, waar, wanneer) opmerkingen

delen/uren

3,5/ 13,5 uur onderwijsassistentie begeleiding zorgleerlingen

Groepsondersteuning

Verantwoording 

1. zijn de gelden ingezet zoals hierboven vermeld? Zo nee, toelichting

ja

2. Wat is het effect geweest van de personele inzet?

Dat de rust in de groep komt en dat leerlingen tot leren komen om zo een goede ontwikkeling te stimuleren.



Verantwoording inzet ondersteuningsgelden: 2021 naam school: Harmpje Visser

Lichte ondersteuning
door de school ontvangen gelden lichte ondersteuning € 69.120,00

door de school ingezet voor facilitering uren ib € 69.120,00

Zware ondersteuning

Ontvangen gelden zware ondersteuning
ontvangen middelen zware ondersteuning € 31.070,00

Totaalbedrag inzet gelden zware ondersteuning € 31.070,00

Inzet gelden zware ondersteuning
vermeld hieronder hoe de gelden worden ingezet. NB: de inzet van een leerkracht LA voor twee dagdelen / 1 dag per week gedurende een jaar kost €12.000

aantal dag- wordt ingezet voor Activiteiten (wat, waar, wanneer) opmerkingen

delen / uren

3 dagdelen sociaal-emotioneel pedagogisch medewerker

2,75 dagdelen onderwijsbegeleiding leraarondersteuner

Verantwoording 

1. zijn de gelden ingezet zoals hierboven vermeld? Zo nee, toelichting

Ja

2. wat is het effect geweest van de personele inzet?

Extra ondersteuning in de groep en extra begeleiding aan individuele leerlingen met een ontwikkelingsperspectie.

extra aandacht van sociaal-emotionele ontwikkeling door een pedagogisch medewerkster.

Hierdoor worden leerlingen  op een passende wijze binnen de school gehouden die anders mogelijk naar elders zouden moeten gaan.

Samenwerking Kentalis

De Harmpje Visserschool is een samenwerking aangegaan met Kentalis om op plaatselijk niveau de kinderen met TOS op te vangen en 

daartoe de kinderen volledig te integreren in het reguliere proces.

Er worden geen geldmiddelen ontvangen vanuit Kentalis. Wel menskracht om de integratie regulier - mediumarrangement goed te laten 

verlopen.

Binnen het medium arrangement wordt de extra inzet verricht door inzet van logopedie, leerkrachten en/of onderwijsassistentie.



Verantwoording inzet ondersteuningsgelden: 2021 naam school: Frits Bodeschool

Lichte ondersteuning
door de school ontvangen gelden lichte ondersteuning € 47.360,00

door de school ingezet voor facilitering ib-er en ondersteuning € 47.360,00

Zware ondersteuning

Ontvangen gelden zware ondersteuning
ontvangen middelen zware ondersteuning € 21.338,00

Totaalbedrag inzet gelden zware ondersteuning € 21.338,00

Inzet gelden zware ondersteuning

vermeld hieronder hoe de gelden worden ingezet. NB: de inzet van een leerkracht LA voor twee dagdelen / 1 dag per week gedurende een jaar kost €12.000

aantal dag- wordt ingezet voor Activiteiten (wat, waar, wanneer) opmerkingen

delen / uren

4,5 onderwijsassistentie begeleiding van ind. Leerlingen of groepjes

dagdelen/ die een zekere zorgbehoefte hebben

18,5 uur

Verantwoording 

1. zijn de gelden ingezet zoals hierboven vermeld? Zo nee, toelichting

Ja

2. Wat is het effect geweest van de personele inzet?

Een stuk ondersteuning van de leerkrachten om individuele leerlingen te begeleiden in de praktische en cognitieve vaardigheden.

Dit door de gehele heen.



Verantwoording inzet ondersteuningsgelden: 2021 Bovenschools extra

Lichte ondersteuning
door de vereniging ontvangen gelden lichte ondersteuning € 0,00

door de vereniging ingezet voor facilitering ib-er, en ondersteuning € 0,00

Zware ondersteuning

Ontvangen gelden zware ondersteuning
ontvangen middelen zware ondersteuning (hoogbegaafdheid) € 14.733,00

Totaalbedrag inzet gelden zware ondersteuning bovenschools € 50.971,25

Inzet gelden zware ondersteuning

vermeld hieronder hoe de gelden worden ingezet. NB: de inzet van een leerkracht LA voor twee dagdelen / 1 dag per week gedurende een jaar kost €12.000

aantal wordt ingezet voor Activiteiten (wat, waar, wanneer) opmerkingen

dagdelen

2 Gedragsspecialist ondersteuning / onderzoek scholen gedetacheerde SWV

3 hoogbegaafdheid ondersteuning scholen/ morgen plusklas in eigen dienst

1 coördinatie smalle commissie in eigen dienst

Verantwoording 

1. zijn de gelden ingezet zoals hierboven vermeld? Zo nee, toelichting

Ja

2. wat is het effect geweest van de personele inzet?

ondersteuning binnen de groepen om leerlingen met een beperkte beperking te begeleiden en ze zo op school te kunnen houden.

t.a.v. gedragsspecialist: ondersteuning van IB; observaties lln; ondersteuning leerkrachten n.a.v. observaties. Overdracht kennis

t.a.v. hoogbegaafdheid: lesgeven aan 1 bovenschoolse plusklas; coördineren hoogbegaafdheid binnen vereniging. Overdracht kennis.

Begeleiden en stimuleren van plusklassen.
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Financiële kengetallen

Aan de hand van de jaarrekening kunnen een aantal kengetallen en ratio's worden berekend

die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en 

waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.

Kengetallen 2021 2020

Rentabiliteit -1% 0%

Exploitatieresultaat in een percentage van de totale baten.

De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een

instelling elkaar in evenwicht houden. 

Current ratio 25,21              22,54      

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.

Deze verhouding geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan

haar korte termijnverplichtingen te voldoen. 

De signaleringswaarde die de inspectie voor het onderwijs hanteert is afhankelijk van de totale baten.

Totale baten kleiner dan 3 miljoen, signaleringswaarde minder dan 1,5.

Totale baten groter dan 3 miljoen maar kleiner dan 12 miljoen, signaleringswaarde minder dan 1.

Totale baten groter dan 12 miljoen, signaleringswaarde minder dan 0,75.

Solvabiliteit 1 96,0% 95,6%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen

Solvabiliteit 2 96,0% 95,6%

Eigen vermogen plus voorzieningen / totale passiva

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan 

haar lange termijnverplichtingen te voldoen. 25% a 50% wordt als

goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% (solvabiliteit 1) dan is de 

organisatie in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.

Bij solvabiliteit 2 wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde

gehanteerd van 30%.

Weerstandsvermogen 2,5% 3,0%

Eigen vermogen / Totale baten

Het weerstandsvermogen geeft de vrije vermogensbuffer aan

voor het opvangen van calamiteiten. Een percentage tussen de

5 en 20 procent wordt gezien als voldoende buffer.

Met een weerstandsvermogen van 2,5% heeft Samenwerkingsverband PO NOP URK een buffer, die onder 

de minimumgrens uitkomt. Er kan echter tijdig bijgestuurd worden als dit nodig blijkt, door een aanpassing 

van de doorbetalingen naar de besturen.
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A.1.1 Balans per 31 december 2021

(na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa

1.5 Vorderingen 70.841            27.176                

1.7 Liquide middelen 37.041            108.570              

Totaal vlottende activa 107.882          135.746              

Totaal activa 107.882         135.746             

31 december 2021 31 december 2020
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2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 103.603           129.723              

2.4 Kortlopende schulden 4.279              6.023                  

Totaal passiva 107.882         135.746             

31 december 2021 31 december 2020
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2021

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 4.085.272       3.977.804         4.297.899       

3.5 Overige baten 65.935            71.558              60.912            

Totaal baten 4.151.207       4.049.362         4.358.811       

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 161.372          83.832              155.611          

4.4 Overige lasten 154.497          159.467            151.453          

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 3.861.359       3.806.063         4.065.256       

Totaal lasten 4.177.227       4.049.362         4.372.320       

Saldo baten en lasten 26.021-            -                       13.509-            

5 Financiële baten en lasten 99-                  -                       -                    

Netto resultaat 26.119-           -                       13.509-           
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A.1.3 Kasstroomoverzicht

2021 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 26.021-          13.509-          

Aanpassingen voor:

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 43.665-          14.935-          

- Kortlopende schulden 1.744-           331.669-        

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 71.430-          360.113-        

Ontvangen interest 0-                  -                  

Betaalde interest 99-                -                  

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 71.529-          360.113-             

Mutatie liquide middelen 71.529-          360.113-             

Beginstand liquide middelen 108.570        468.682        

Mutatie liquide middelen 71.529-          360.113-        

Eindstand liquide middelen 37.041          108.569             
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Grondslagen

De activiteiten van Stichting Samenwerkingsverband Passend onderwijs Noordoostpolder-Urk bestaan uit het 

realiseren van een samehangend geheel van onderwijsvoorzieningen zowel binnen als tussen de basisscholen 

en in samenwerking met de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is vastgesteld 

dat de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het 

bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide 

uitzonderingen.

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode gelijk aan het betreffende kalenderjaar. 

De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteit. Het bestuur heeft daarin de effecten van de corona-

pandemie meegewogen en komt op basis van die afweging niet tot een andere conclusie.

Voor zover niet anders is vermeld worden activa, voorzieningen en schulden opgenomen tegen de nominale 

waarde.

Vergelijking met voorgaand jaar:

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 

van het voorgaande jaar. De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua 

rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Schattingen:

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

maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen, de gerapporteerde waarde van activa en 

verplichtingen alsmede van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.

De genoemde bedragen, voorzover niet anders vermeld, zijn opgenomen in hele euro's.

Het kasstroomoverzicht is opgenomen volgens de indirecte methode. De toelichting vloeit voort uit de 

toelichting op de afzonderlijke posten in de jaarrekening en is daarom niet apart opgenomen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Vorderingen

Bij eerste verwerking worden de vorderingen opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 

waarde. De vorderingen worden verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 

oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. De liquide 

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Algemene reserve

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

opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen werkelijke baten en 

lasten.

Langlopende en kortlopende schulden

De langlopende en kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Langlopende/kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege toegekende (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW-

subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden toegekende overige bijdragen. De 

baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong vinden in 

het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2021

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren -                  8.438            

     Overige overlopende activa 70.841        18.738          

1.5.8 Overlopende activa 70.841         18.738          

Totaal Vorderingen 70.841         27.176          

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

1.7.2 Banken 37.041         108.570        

37.041         108.570        

2.1 Eigen vermogen

Boekwaarde 

per 31 

december 

2020

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Boekwaarde 

per 31 

december 

2021

2.1.1 Algemene reserve 129.723       26.119-         -                 103.603        

129.723       26.119-         -                 103.603        

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 547              1.403            

2.4.10.8      Overlopende passiva algemeen 3.732          4.621            

2.4.10 Totaal overlopende passiva 3.732           4.621            

Totaal kortlopende schulden 4.279           6.023            

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

31 december 2021 31 december 2020

Mutaties 2021

31 december 2021 31 december 2020

31 december 2021 31 december 2020
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2.5 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Er is een contract met Onderwijsbureau Meppel. Dit contract wordt periodiek verlengd.

Met de IJsselgroep is een contract gesloten voor de inzet van een directeur.

Dit contract is afgesloten voor onbepaalde tijd en de kosten bedragen € 78.540 per jaar.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans getoonde posten 

of het resultaat.
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Totaalbedrag Ontvangen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) in 2021

Subsidie begaafde leerlingen po en vo HBL19055 5-9-2019 151.276            37.819       

151.276            37.819       

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag

Ontvangen 

t/m

Lasten 

t/m

Stand 

begin

Ontvangen

in

Lasten 

in
Te verrekenen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2020 2020 2021 2021 2021 31-12-21

N.v.t. -                       -                -             -             -                -             -                     

Aflopend -                       -                -             -             -                -             -                     

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Bedrag Ontvangen 

t/m

Lasten 

t/m

Stand 

begin

Ontvangen

in

Lasten 

in

Stand

ultimo

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2020 2020 2021 2021 2021 2021

N.v.t. -                       -                -             -             -                -             -                     

Doorlopend -                       -                -             -             -                -             -                     

- X

Geheel uitgevoerd 

en afgerond

Nog niet geheel 

afgerond

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking:
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 4.047.453                           3.977.804     4.240.261      

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 37.819                               -                   57.638           

Totaal rijksbijdragen 4.085.272                           3.977.804     4.297.899      

3.5 Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

3.5.6 Overig 65.935                               71.558          60.912           

65.935                               71.558          60.912           

4.1 Personele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

4.1.2.2      Personeel niet in loondienst 161.372                             83.832         155.611         

4.1.2 Overige personele lasten 161.372                              83.832          155.611         

161.372                              83.832          155.611         

4.4 Overige lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 11.501                               11.500          11.210           

4.4.4 Overig 142.996                              147.967        140.243         

154.497                              159.467        151.453         

Uitsplitsing

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 3.933                                 3.328             

Accountantslasten 3.933                                 3.328             

Flynth Audit heeft voor de controle van de jaarrekening een mantelcontract afgesloten met 

Onderwijsbureau Meppel. Als gevolg hiervan factureert Flynth Audit aan Onderwijsbureau Meppel 

en niet rechtstreeks aan de afzonderlijke schoolbesturen, welke bij Onderwijsbureau Meppel zijn 

aangesloten. Onderwijsbureau Meppel brengt voor haar totale dienstverlening aan de afzonderlijke 

schoolbesturen een all-in vergoeding in rekening. Hierin zijn de kosten voor de controle van de 

jaarrekening opgenomen. Het bedrag dat in de jaarrekening is toegelicht aangaande de controle 

van de jaarrekening is gebaseerd op een interne calculatie van het totale budget van Flynth Audit, 

welke gebaseerd is op de omvang van het schoolbestuur ten opzichte van het totaal.
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4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

     4.5.1.1      (v)so 1.609.038                           1.588.990     1.509.082       

4.5.1 Verplichte afdrachten uit te voeren door ocw 1.609.038                           1.588.990      1.509.082       

     4.5.2.1      (v)so 135.029                              174.032        107.986         

     4.5.2.2      sbo 253                                    -               -                 

4.5.2 Doorbetaling op basis van 1 februari 135.282                              174.032         107.986          

4.5.3 Overige doorbetalingen aan schoolbesturen 2.117.039                           2.043.041      2.448.189       

3.861.359                           3.806.063     4.065.256      

5 Financiële baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

5.1 Rentebaten 0-                                        -                   -                    

5.5 Rentelasten 99-                                      -                   -                    

99-                                      -                   -                    
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A.1.7 Overzicht verbonden partijen

Per 31 december is er geen sprake van verbonden partijen.
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A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

1a. Leidinggevende topfunctionarissen mét dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van

de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)

Gegevens 2021 G. Oosterhuis

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling 2021 1/1-31/12

Omvang dienstverband in FTE 0,441

Dienstbetrekking? nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 78.540

Beloningen betaalbaar op termijn    

Subtotaal 78.540

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum       
        92.169 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag      

Bezoldiging 78.540

Bedrag van de overschrijding 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling 2020 1/1-31/12

Omvang dienstverband 2020 in FTE 0,424

Dienstbetrekking? nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 76.160

Beloningen betaalbaar op termijn 0

Subtotaal 76.160

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum       85.224

Totaal bezoldiging 2020 76.160

Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling G van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2021 een bezoldigingsmaximum van € 209.000.

voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de Regeling

bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren die op Stichting Samenwerkingsverband Passend onderwijs Noordoostpolder-Urk van toepassing is. 
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1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam Functie

E.K. Strijker Voorzitter Bestuur

J.A. de Jong Bestuurslid

B.H. Reussing Bestuurslid

G.J. Bent Bestuurslid

M. Lemstra Bestuurslid vanaf 1-05-2021

E.S. van Doorn Bestuurslid tot 1-05-2021

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie 

nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband voldaan aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie 

nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
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Bestemming van het resultaat

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

26.119-€          wordt onttrokken aan de algemene reserve

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Directeur:

- G. Oosterhuis

Bestuur:

- E.K. Strijker

- J.A. de Jong

- G.J. Bent

- B.H. Reussing

- M. Lemstra
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 21637

Naam instelling Stichting Samenwerkingsverband Passend onderwijs Noordoostpolder-Urk

KvK-nummer 58299106

Statutaire zetel Gemeente Urk

Adres Jasmijnstraat 9

Postadres

Postcode 8302 CL

Plaats Emmeloord

Telefoon 0527-249249

E-mailadres info@passendonderwijsnu.nl

Website www.passendonderwijsnu.nl

Contactpersoon I. Oosterhuis

Telefoon 06-14002251

E-mailadres info@passendonderwijsnu.nl
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Overige gegevens

Controleverklaring
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Flynth Audit B.V. is lid van BKR International. Bankrekeningnummer IBAN NL67 RABO 0106 6642 20 - BIC: RABONL2U. 
Handelsregister 09063021. www.flynth.nl.
Dienstverlening vindt plaats onder algemene voorwaarden, op aanvraag verkrijgbaar en gedeponeerd bij de KvK in Arnhem.

Jufferenwal 30
8000 AK  Zwolle
telefoon (088) 236 9600
e-mail Audit@flynth.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het toezichthoudend bestuur van Stichting Samenwerkingsverband Passend onderwijs 
Noordoostpolder-Urk 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Samenwerkingsverband Passend onderwijs 
Noordoostpolder-Urk te Noordoostpolder gecontroleerd. 
Naar ons oordeel:
 geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 

en de samenstelling van het vermogen van Stichting Samenwerkingsverband Passend 
onderwijs Noordoostpolder-Urk  op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties 
over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in 
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 
zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 vallen. 
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Samenwerkingsverband Passend onderwijs 
Noordoostpolder-Urk zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de 
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o 
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. 
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Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een 
normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele 
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, 
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring 
daarbij. De andere informatie bestaat uit:
 bestuursverslag;
 overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op 

grond van de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals 
opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 
OCW 2021 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening.
De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de directeur en het toezichthoudend bestuur voor de 
jaarrekening
De directeur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met Regeling jaarverslaggeving onderwijs. De directeur is 
ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 
‘Referentiekader’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.
In dit kader is de directeur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die 
de directeur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die 
relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 
als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directeur afwegen of de onderwijsinstelling in 
staat is haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet de directeur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij de directeur het voornemen heeft om de 
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. De directeur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan 
voortzetten toelichten in de jaarrekening.
Het toezichthoudend bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 
proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, 
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af 
te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. 
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en 
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, ethische voorschriften 
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s

- dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten 
of fraude;

- van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de 
balansmutaties, die van materieel belang zijn;

 het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met 
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de 
redelijkheid van schattingen door de directeur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan;

 het vaststellen dat de door de directeur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen 
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet 
langer kan handhaven;

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en 
lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten 
rechtmatig tot stand zijn gekomen.
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Wij communiceren met het toezichthoudend bestuur onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 
beheersing. 

Zwolle, 29 juni 2022           Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:
Flynth Audit B.V. 

M. Handelé AA

Digitaal ondertekend door Mark Handelé 

M.H. 


