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Voorwoord 

De vrijescholen van Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Brummen, Deventer, Doetinchem, Emmen, 

Enschede, Groningen, Harderwijk, Leeuwarden, Meppel, Oldenzaal en Winterswijk vormden in 2017 

samen de Stichting Vrijescholen Athena. Deze stichting in Noord, Midden en Oost-Nederland ontstond 

in januari 2005 door een fusie van acht basisscholen voor vrijeschoolonderwijs.  

De stichting telt dus vijftien vrijescholen, veertien voor primair onderwijs en één voor (voortgezet) 
speciaal onderwijs met dit jaar 2.484 leerlingen op 1 oktober en ruim 260 medewerkers.  

Vrijescholen groeien sterk. Landelijk is het leerlingenaantal in 2017 PO gestegen van 15.373 naar 
16.140; een groei van 5%. In het VO is landelijk een ook flinke groei waar te nemen van ca. 4%. Ook 
komen er steeds meer nieuwe scholen bij. Voor Athena geldt dat in Arnhem een tweede school gaat 
starten in 2018. Het leerlingenaantal van Athena is met ruim 6,5% gestegen. De uitschieters zijn De 
Lans in Brummen (V)SO met 36%, De Stroeten in Emmen met 43% maar ook De Kleine Prins in 
Doetinchem en De Esch in Winterswijk met respectievelijk 18% en 11%. Dat laatste is opmerkelijk 
aangezien beide scholen in sterke krimpgebieden liggen. 

Na een lange periode van onrust en directiewisselingen heeft in juni De Stroeten (Emmen) haar 
basisarrangement van de Inspectie terug. Hiermee hebben alle Athenascholen een basisarrangement. 
De stichting en de scholen bereiden zich voor op het nieuwe inspectiekader; aanpassingen aan ons 
kwaliteitsbeleid zijn ingezet en worden in 2018 afgerond. 

De financiële situatie van de stichting in totaal en van de meeste scholen afzonderlijk is het afgelopen 
jaar verbeterd. Een aantal scholen heeft te maken gehad met groeiformatie (meer personeel dan de 
rijksbekostiging door t-1 effect1), op een aantal scholen is extra ingezet op de verbetering van 
kwaliteit. Een aantal scholen moest extern personeel inhuren om de continuïteit te garanderen. 
Het jaar 2017 wordt stichtingbreed afgesloten met een positief resultaat van € 362.000. Dat is geheel 
boven de begroting, die op een resultaat van nihil begroot was. Qua financiële kengetallen staat 
Athena er goed voor (zie tabel 13). 

Het ziekteverzuim is in 2017 van 8,2% naar 5,2% gedaald. Dat is het voortschrijdend gemiddelde. Dit 
is mede te danken aan een sterk verbeterd verzuimbeleid dat in 2016 is ingezet. Het streven is om  
structureel onder de 4% uit te komen. Ook zal Athena in 2019 overgaan tot een eigen 
risicodragerschap; dat wil zeggen dat er geen of veel minder gebruik wordt gemaakt van de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering van het vervangingsfonds. 

Het toenemende lerarentekort in Nederland doet zich ook binnen de Athenascholen voelen. Met name 
het tussentijds vinden van vervangers wordt steeds moeilijker. Projecten in het kader van het 
terugdringen van dit tekort zullen in 2018 en daarna de hoogste prioriteit krijgen. 

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn door de bestuurder opgesteld en zijn bedoeld als 
verantwoording naar onze externe en interne stakeholders. Dat zijn in eerste instantie de Raad van 
Toezicht en de GMR (intern) en de Inspectie voor het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs 
(extern). Na goedkeuring zal het verslag medio juni 2018 ook integraal op de website van Athena 
worden gepubliceerd, inclusief de goedkeuring van de accountant. Ouders en belangstellenden 
kunnen op deze manier kennis nemen van de ontwikkelingen binnen onze organisatie. 

Dit jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag, een jaarrekening en overige gegevens, waaronder de 
accountantsverklaring. Daarmee wordt voldaan aan de voorschriften van het ministerie van OCW, 
zoals vastgesteld in de “Regeling jaarverslaggeving Onderwijs”.  

Peronnik Veltman, 

voorzitter College van Bestuur 

1 Het ‘t-1 effect’ is het effect dat de school bekostigd wordt op basis van het leerlingenaantal van het voorgaande schooljaar. 



Rapport 2017 Stichting Vrijescholen Athena  6 

1 Algemene instellingsgegevens 

Stichting Vrijescholen Athena is in 2005 ontstaan en is inmiddels uitgegroeid tot een stichting van 

veertien basisscholen voor vrijeschoolonderwijs en één school voor speciaal basis- en voortgezet 

vrijeschoolonderwijs.  

1.1 Gegevens over de rechtspersoon 

Inschrijving Kamer van Koophandel 

De Stichting Vrijescholen Athena is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland 

onder nummer 410.271.58. 

Rechtspersoon 

De Stichting Vrijescholen Athena bezit rechtspersoonlijkheid krachtens notariële akte d.d. 16 maart 

1977, laatstelijk gewijzigd op 16 april 2008. Cfi-administratienummer: 77456 

Samenstelling Raad van Toezicht en College van Bestuur 

De Raad van Toezicht van de Stichting Vrijescholen Athena bestaat uit: 

Voorzitter: mw. W.L. Broekhuijsen 

Vicevoorzitter: dhr. J. van der Haar, 

Leden: mw. J. de Vries, dhr. N.W. de Schrijver, dhr. H.B. Ledeboer en mw. A.H.M. Gottenbos. 

De voorzitter van het College van Bestuur is de heer P.A. Veltman. Hij is de bestuurder van de 

Stichting Vrijescholen Athena. 

Voor het organigram verwijzen wij u naar bijlage 1 van dit bestuursverslag. 

Bureaumedewerkers 

Het stafbureau van de stichting wordt gevormd door: 

secretariaat : mw. K. van Veen-Peet, Mevr. L. Mulderij 

personeelsadviseur : mw. X. Bakker 

: mw. E. Barreveld m.i.v. 01-06-2017 

financiën : mw. K. Nieland 

onderwijskwaliteit : mw. M. van der Pijll 

ict : dhr. L. Versnel 

adm. ouderbijdrage : mw. R. Vrielink 

De bestuurder van de stichting wordt conform de CAO PO ingeschaald in schaal DD. Directeuren van 

de verschillende locaties zitten in schaal DA of DB, afhankelijk van ervaring, opleiding en grootte van 

de school.  

Het stafbureau is gevestigd in een goed bereikbaar, historisch kantoorpand in de binnenstad van 

Deventer. Daar bevindt zich ook een leslokaal dat voor gezamenlijke studie en overleg van 

directeuren, GMR, IB-ers, administratief medewerksters, RvT etc. wordt gebruikt. 
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1.2 Toezicht en medezeggenschap 

Code Goed Bestuur 

Athena heeft de Code Goed Bestuur geïmplementeerd en heeft hieraan een preambule  toegevoegd, 
waarin de uitgangspunten zijn vastgelegd voor de professionaliteit van leden van de Raad van 
Toezicht (Raad), bestuurder en directeuren. Deze uitgangspunten drukken de waarden uit die aan het 
gedrag en de cultuur in en rond de scholen ten grondslag liggen en reflecteren de kenmerken van de 
houding van waaruit betrokkenen handelen, zoals wederzijds respect, transparantie, dialoog, 
gezamenlijkheid en het afleggen van verantwoording. De uitgangspunten geven een referentiekader 
en  nodigen uit om in dialoog met alle belanghebbenden (bijvoorbeeld ouders, personeel werkzaam 
op de school, medezeggenschapsraden, collega-scholen) te reflecteren op de bestuurlijke inrichting 
en het handelen van leden van de Raad, bestuurder en directeuren. 

Medezeggenschap 

In december 2007 is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad geïnstalleerd (GMR). Van elke 
school is een ouder en een medewerker in staat gesteld zitting te nemen. Voorzitter is de  
heer M. Kunst, secretaris was de heer M. Sampiemon, gedurende het jaar opgevolgd door de heer B. 
Vollenbroek. De GMR wordt secretarieel ondersteund.  
De GMR vergaderde vijf keer het afgelopen jaar. De vergadering van de GMR of een deel daarvan 
werd bijgewoond door de bestuurder (zie ook Bijlage 3: jaarverslag GMR). 

Elke school kent een eigen medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel en ouders evenredig zijn 
vertegenwoordigd. De directeur van de school (als vertegenwoordiger van het bevoegde gezag) voert 
overleg met de MR over schoolspecifieke zaken. Elke MR heeft een contactpersoon in de GMR.  
De bestuurder is op aanvraag incidenteel aanwezig geweest bij MR-vergaderingen.  

De GMR en MR hebben een budget dat onder andere bedoeld is voor cursussen en scholing. Elk 
nieuw lid krijgt de gelegenheid zich te scholen.  

Ondersteuning door Administratiekantoor 

Het Onderwijsbureau Twente (ObT) uit Borne verzorgt als administratiekantoor de ondersteuning voor 
onze stichting voor de personele, financiële en de salarisadministratie.  

Leerlinginformatie per school  

Op 1 oktober 2017 volgden 2.409 leerlingen onderwijs aan één van de Athenascholen. In totaal een 

groei van 6,5% ten opzichte van 2016. Ondanks het feit dat een aantal scholen in sterke 

demografische krimpregio’s liggen groeien de scholen gemiddeld. De landelijke groei van het 

vrijeschool onderwijs is 5-6%.  

Onder de stichting ressorteren de volgende scholen met de daarbij horende aantallen leerlingen (zie 
tabel 1): 
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Leerlingen per 31 december 2013 2014 2015 2016 2017 

School De Lans Brummen 98 39 39 55 75 

De Stroeten Emmen 61 59 52 69 99 

De Kleine Prins Doetinchem 86 78 80 76 90 

De Esch Winterswijk 82 83 76 82 91 

De Noorderkroon Enschede 65 79 81 95 91 

De Zevenster Oldenzaal 104 99 105 102 96 

Vrijeschool de Vijfster Apeldoorn 114 134 150 148 162 

De Toermalijn Meppel 169 176 168 166 172 

De Es Assen - 173 170 168 182 

Vrije School Almelo Almelo 193 195 190 188 193 

Michaelschool Leeuwarden 175 192 194 195 190 

Valentijn Harderwijk 167 180 202 196 203 

Parcivalschool Arnhem 213 211 211 221 246 

De Kleine Johannes Deventer 226 231 228 242 240 

Widar Groningen 241 258 279 328 354 

Totaal 1.994 2.187 2.225 2.331 2.484 

Tabel 1: Leerlingenaantallen 

Figuur 1: Leerlingen per school 

De stichting heeft in 2017 dus vier scholen met meer dan 200 leerlingen (groot), vijf scholen met 
tussen de 100 en 200 leerlingen (middelgroot) en zes scholen met minder dan 100 leerlingen (klein). 

Verwachting is dat -ondanks het feit dat veel scholen in krimpgebieden zijn gevestigd-, het 
leerlingenaantal van de stichting de komende jaren verder zal stijgen, omdat er algemeen een 
toenemende belangstelling voor het vrijeschoolonderwijs bestaat in Nederland. De scholen werken 
hard aan de kwaliteit van het onderwijs en zetten scherp in op marketing en imagoverbetering. 

Ondanks het geringe aantal leerlingen op sommige scholen, lukt het de kleine scholen meestal toch 
om financieel gezond te blijven en het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs op het gewenste 
niveau te behouden. 
Structurele financiële steun aan kleine scholen is tot nu toe niet gegeven. Wel is het mogelijk om voor 
PR-uitgaven of kwaliteit-verbetertrajecten tijdelijk de eigen weerstandsreserve aan te spreken.  
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Athena realiseert zich terdege dat kleine scholen extra kwetsbaar zijn.  
Stichting Vrijescholen Athena streefde ernaar (zo staat ook vermeld in het strategisch beleidsplan 
2015-2019) in 2019 ca. 2.400 leerlingen te hebben. Dat aantal is inmiddels al ruim gehaald. 

2 Organisatie en omgeving 

2.1 Doel en visie van Athena 

(zie ook De gave van het lesgeven - strategisch beleid 2015-2019) 

Onze visie en missie 

Bloeiend vrijeschoolonderwijs in gezonde scholen waarin de kiem van het eigen levensdoel van het 

kind tot wasdom kan komen. Waarin de jonge mens met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, inspiratie en 

plezier in leren is toegerust voor goede en zekere stappen in het leven.  

Athena wil haar doelen bereiken en visie verwezenlijken door: 

- Het aanbieden van onderwijs op basis van de antroposofische uitgangspunten van Rudolf Steiner

- Het bevorderen, steunen en in standhouden van het vrijeschoolonderwijs in het midden, oosten en

noordoosten van Nederland

- Samen te werken met de overheid en andere onderwijsinstellingen, organisaties en

(rechts)personen die eenzelfde dan wel aanverwante doelen nastreven

- Het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van vrijeschoolpedagogiek en didactiek en het

ondersteunen en stimuleren van onderzoek

- Het bevorderen en faciliteren van antroposofische opvoedkunst voor kinderen van 0-14 jaar

Onze kernwaarden 

Samenhang 

Wij streven naar betekenisvolle samenhang tussen pedagogie, onderwijsinhoud, (school)omgeving en 

inrichting die zichtbaar wordt in het handelen van de leerkracht, de schoolleider en de ondersteuner. 

De samenhang wordt zichtbaar in het rooster, de compositie van periode- en vaklessen en de manier 

waarop we omgaan met ieder individueel kind ten opzichte van het geheel van de klas of de groep. 

Aandacht voor het individuele kind, de individuele leerkracht maar ook de individuele school wordt in 

samenhang beleefd met het geheel: de klas, het team, het geheel van Athena. 

Meesterschap 

De kern van het meesterschap zit in niet alleen in het kunnen en kennen, het beheersen van het vak, 

maar vooral in de attitude. De attitude van individuen en van de organisatie als geheel is lerend, open, 

reflectief en nieuwsgierig. Dat zijn voor ons de kenmerken van professionaliteit. 

Aandachtigheid 

Opvoeden van kinderen vraagt een wakkere blik, zorgvuldig en respectvol handelen en het aangaan 

van een verbinding. Wat geldt voor de relatie tot het kind geldt ook voor de relatie tot elkaar als 

volwassenen en de relatie met de wereld. Hierbij past een eerbiedige grondhouding, een veilige 

omgeving en het vermogen vreugde te beleven aan de verschillen tussen mensen. 

Creëren in vrijheid 

Creatief denken, nieuwe dingen een kans geven te ontstaan, vraagt discipline en scholing en het vrij 

worden van oplossingsgericht of ‘rendementsdenken’. Creativiteit kan gestimuleerd worden door een 

veilig en ‘vrij’ klimaat. Dat geldt voor het kind maar ook voor de volwassene. Wij willen kinderen 

opvoeden tot creatieve, initiatiefrijke, vrijdenkende en -handelende mensen en als organisatie een 
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klimaat scheppen waarin dat mogelijk is. Juist daarom zijn afspraken, duidelijke grenzen voor gedrag 

en goede omgangsvormen van groot belang.  

Vitaliteit 

Letterlijk levenskracht, is de energie om te leven. Op organisatieniveau denken we hierbij aan 

duurzame inzetbaarheid van mensen, of het veerkrachtig kunnen zijn bij tegenslag of tegenwind. Op 

pedagogisch gebied denken we aan gezond onderwijs, onderwijs dat de hele mens aanspreekt en 

harmonie bevordert van lichaam, ziel en geest.  

Moed 

Levensmoed, de moed om beslissingen te nemen, om stappen te zetten, maar vooral om authentiek 

te durven zijn als mens en als schoolbeweging.  

De Athenascholen maken deel uit van de groep van ruim negentig vrijescholen in Nederland. De 

Nederlandse vrijescholen maken deel uit van een wereldwijde beweging van vrijescholen die zich laat 

inspireren door de menskundige en pedagogische inzichten van Rudolf Steiner. Komend jaar bestaat 

de vrijeschoolbeweging 100 jaar. (zie YouTube: Waldorf-The Film  en/of www.waldorf100.com) 

De Athenascholen voldoen aan de wettelijke criteria (zoals deze door de overheid worden gesteld) en 

hebben het basisarrangement in alle 15 scholen. De scholen committeren zich aan de kerndoelen 

basisonderwijs. Deze zijn voor de vrijescholen beschreven in de publicatie ‘Ik zie rond in de wereld ‘ 

(2006). 

De Athenascholen worden bekostigd vanuit de rijksbijdragen voor het Primair Onderwijs. Deze 

bestaan uit personele subsidies, materiële subsidies en een toelage voor personeels- en 

arbeidsmarktbeleid. Daarnaast ontvangen de scholen diverse andere subsidies en vergoedingen en 

zijn er inkomsten uit ouderschenkingen. Elke school heeft een eigen financiële administratie en 

exploitatiebegroting.  

2.2 Organisatiestructuur 

Bestuur 

Binnen de beheersstructuur van Athena bestuurt het College van Bestuur, in de persoon van de 

bestuurder, de werkorganisatie. Hij staat onder toezicht van de Raad van Toezicht. De bestuurder 

draagt de eindverantwoordelijkheid, stuurt de schoolleiders aan en geeft dagelijkse leiding aan de 

stafmedewerkers. De bestuurder overlegt en rapporteert regelmatig aan de Raad van Toezicht en de 

GMR en houdt voorbesprekingen met de voorzitter van de Raad en het dagelijks bestuur van de 

GMR. De bestuurder verzorgt de gesprekscyclus met de directeuren en stafmedewerkers. Per jaar 

vinden minstens twee gesprekken met alle directeuren plaats waarin de ontwikkelingen van de school, 

de persoonlijke ontwikkeling het functioneren van de directeur aan de orde komt. 

Organisatieontwikkeling 

De afgelopen jaren heeft om verschillende redenen een relatief groot aantal directeurswisselingen 

plaatsgevonden, vaak met tijdelijke waarneming door interim directeuren. Het afgelopen jaar was dat 

op vier plaatsen het geval: Oldenzaal, Deventer, Apeldoorn en Leeuwarden. Alle startende directeuren 

krijgen minimaal een jaar professionele coaching; een aantal volgt nog een opleiding. 

Onderwerpen die samenhangen met het versterken van leiderschap (gesprekscyclus, 

verzuimreductie) hebben veel aandacht gekregen. 

Er is verder gewerkt aan de invoering van een ICT-masterplan voor de gehele organisatie, dat in 2018 

zal worden afgerond. 
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Directeurenoverleg 

De directeurenvergadering adviseert de bestuurder in alle zaken die met beleidsontwikkeling te maken 

hebben. Besluiten met betrekking tot de hele stichting worden voorgelegd aan de GMR. 

De directeuren van alle scholen komen 5-7 maal per jaar bij elkaar voor het zogenaamde Directeuren 

Overleg. In 2017 was dat tweemaal gedurende een tweedaagse bijeenkomst, deels gewijd aan 

scholing/training, o.a. onderzoeksvragen (Lectoraat in Leiden), veiligheidsplannen, identiteit en 

opgave van ons vrijeschoolonderwijs, ontwikkeling kwaliteitsbeleid leiderschap en de voortgang en 

resultaten van het strategische beleid.  

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

De GMR heeft in 2017 vijf maal regulier vergaderd, vier maal een voorgesprek gehad met de 

bestuurder en éénmaal vergaderd met de Raad van Toezicht. Het inhoudelijke verslag is te vinden in 

Bijlage 3: jaarverslag GMR. De samenwerking tussen de GMR en de bestuurder is goed en 

constructief. Samen wordt gezocht naar de best passende werkwijze, zoals het meedenken over 

strategische, personele en financiële vraagstukken. In 2017 is ook het reglement en het statuut van de 

GMR aangepast. 

Accountant 

Ten Kate & Huizinga, vertegenwoordigd door de heer Oude Voshaar RA, heeft in juni 2017 tijdens het 

jaarlijks overleg met de RvT en bestuur zijn aanbevelingen en bevindingen toegelicht. Hieruit zijn geen 

bijzonderheden te melden. 

2.3 Governance 

Externe toezicht 

Het externe toezicht is in handen van de Inspectie voor het Onderwijs. Athena heeft te maken met 

twee inspecties: een voor het SO/VSO van De Lans in Brummen (toezicht valt onder regio Utrecht) en 

een voor de overige scholen (toezicht regio Zwolle). In januari bezocht de inspectie De Vrije School 

Almelo en Winterswijk (De Esch). Het oordeelde zeer positief over de kwaliteit van beide scholen. In 

juni was De Stroeten in Emmen aan de beurt in het kader van de beoordeling van de 

kwaliteitsverbetering. Het oordeel was positief, waarmee de school het basisarrangement terugkreeg. 

Het jaarlijkse bestuursgesprek rondom de overige scholen heeft in januari 2017 plaatsgevonden. Hier 

zijn geen bijzonderheden over te melden.  

Interne toezichthouder 

De Raad van Toezicht verzorgt het interne toezicht binnen Athena. Zij zorgt er voor dat er een goed 

samengesteld en goed functionerend College van Bestuur (CvB) is (control-rol). Ten aanzien van het 

CvB heeft zij de werkgeversfunctie. Zij is verantwoordelijk voor de aanname, de functionerings- en 

beoordelingsgesprekken en het ontslag van het CvB.  Gelijktijdig is zij de (inhoudelijke) 

sparringpartner voor het CvB. Zij staat hem met raad en advies terzijde.  

De werkwijze, taken en bevoegdheden zijn uitgewerkt in het managementstatuut en het huishoudelijk 

reglement van de Raad van Toezicht. Het inhoudelijk verslag van de Raad is te vinden in hoofdstuk 8. 
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2.4 Belangrijke gebeurtenissen in 2017 

Algemene impressie 

Zoals gezegd hadden alle scholen van Athena in 2017 een basisarrangement van de inspectie. Dat 

wil dus zeggen dat de inspectie tevreden is over de kwaliteit en de ontwikkeling van de scholen. 

Naast de basiskwaliteit ontwikkelt Athena ook een eigen kwaliteitsnorm als het gaat om de vakken en 

werkwijze die specifiek is voor ons onderwijs. In samenhang en samenwerking met andere 

vrijeschoolbesturen wordt gewerkt aan een kader.  

Het leerlingenaantal van alle scholen samen is opnieuw flink gestegen. De groei het afgelopen jaar 

was rond de 6,5%. Dat ligt boven het landelijk gemiddelde van de vrijescholen. Mede door de snelle 

groei en een betere gemiddelde bezetting per klas, verbeterde de financiële positie van Athena. Ook 

de komende jaren wordt nog groei verwacht. De uitstroom van leraren die met pensioen gaan vormt 

samen met de groei meteen de grootste uitdaging voor de komende jaren: het werven en opleiden 

van voldoende gekwalificeerde leerkrachten. 

In november was de tweejaarlijkse Athenadag een succes. Het thema “Vertellen in het hart van de 

pedagogie” verbond ruim 200 leerkrachten en ondersteuners tijdens een leerzame en vrolijke 

ontmoeting op School De Lans in Brummen (zie ook H4). 

In 2017 rondden de besturen van Stichting Vrijescholen Noordoost Nederland (VSNON) en Athena 

het onderzoek en de gesprekken af rondom een mogelijke overgang van de twee PO scholen van 

VSNON naar Athena. Geconcludeerd werd o.a. dat de overname onvoldoende ‘win-win’ opleverde. De 

situatie blijft derhalve ongewijzigd; ook de goede samenwerking en verstandhouding tussen beide 

organisaties bleef in stand. 

We hadden gehoopt vanaf het schooljaar 17-18 een nieuwe school (dependance) in Arnhem Noord te 

kunnen starten. Uiteindelijk werd het plan een jaar uitgesteld. Voor de initiatiefnemers was dit een 

grote teleurstelling. De huisvestingssituatie in Arnhem was het voornaamste struikelblok. Wel werd 

alvast een extra kleuterklas gestart op de Parcivalschool in Arnhem Zuid. Inmiddels zijn we zover dat 

we vanaf het nieuwe schooljaar (18-19) zeker weten te kunnen starten op een vaste locatie in Noord, 

dichtbij het centrum van de stad. De verwachting is dat de dependance zal uitgroeien tot een 

zelfstandige school. 

Dit jaar hebben wij afscheid genomen van vier directeuren; voor De Kleine Johannes (Deventer) en 

De Vijfster (Apeldoorn) werden succesvol opvolgers gevonden en benoemd. De Zevenster 

(Oldenzaal) heeft dit schooljaar (17-18) een interim directeur; naar verwachting zal een nieuwe 

permanente directeur vanaf september 2018 worden benoemd. Opvolging op De Michaelschool 

(Leeuwarden) bleek moeilijker dan verwacht. Tot twee keer toe bleek er geen geschikte kandidaat te 

vinden te zijn. De werving start opnieuw in januari 2018. 

Op bestuurlijk niveau bestaat al enige jaren een structurele samenwerking tussen de besturen van 

Pallas, Athena, Ithaka en Zuid Holland. Samen met het bestuur van de Vereniging van Vrijescholen 

worden projecten ontwikkeld, kennis gedeeld en strategische vraagstukken geadresseerd. Afgelopen 

jaar werden de voorbereidingen getroffen voor een aantal landelijke projecten ‘lerarentekort’ en is de 

samenwerking met het Lectoraat in Leiden geëvalueerd. De stichtingen hebben hun bijdrage en 

medewerking voor vier jaar verlengd en zijn betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe 

onderzoeksagenda. 

In het kader van de eigentijdse communicatie is een begin gemaakt met het vernieuwen en 

uniformiseren van de websites van onze scholen. Dit proces loopt in 2018 door. Elke school heeft een 

eigen uitstraling en kan zelf content aanleveren. De opbouw, hosting en cms van alle sites zijn straks 

gelijk.  
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Planning & 

Control 

3 Beleidscyclus 

De wijze waarop de beleidscyclus is ingericht laat zich in bovenstaand plaatje zien. 

Elke vier jaar wordt nieuw strategisch beleid ontwikkeld op stichtingsniveau, waaruit vervolgens de 

schoolspecifieke schoolplannen worden afgeleid en ontwikkeld. De strategische stukken worden per 

jaar geoperationaliseerd in werkplannen. De werkplannen, inclusief de ontwikkelingen op 

begrotingsgebied, worden per kwartaal gemonitord en vinden uiteindelijk hun weerslag in het 

jaarverslag. Het jaarverslag (de inhoudelijke en financiële resultaten) geven input aan bijstellingen van 

de strategie en/of het schoolplan. Deelevaluaties leveren eveneens input voor bijsturing en 

aanpassingen. 

Jaarlijks worden rapportages en jaarverslag besproken met de directeuren, de GMR en de Raad van 

Toezicht.  

3.1 De gave van het lesgeven - strategisch beleid 2015-2019 

Het strategisch beleidsplan 2015-2019 gaat zijn laatste jaar in. In 2019 zal een nieuwe cyclus 

beginnen. Tussentijds evalueren wij regelmatig de stand van zaken. De individuele schoolplannen zijn 

uiteraard verbonden met het overkoepelende strategisch beleid. In 2018 zal het strategisch beleid 

grondig worden geëvalueerd. Eind 2017 maken wij de balans  als volgt op: 

Strategisch Beleid (4 
jaarlijks)

Schoolplannen (4 
jaarlijks)

Werkplan & 
Begroting (jaarlijks)

Kwartaalrapportages

Jaarverslag & 
jaarrekening 

(jaarlijks)
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doelstelling behaald 

doelstelling op schema 

doelstelling niet behaald/loopt achter op schema 

I Primaire doelstellingen Gewenst resultaat en rapportage 2017 

Doelstelling 1: Kinderen van onze scholen zijn veerkrachtig, initiatiefrijk en creatief 

Speerpunten voor 2016/2017 

Pedagogische werkgroep Athena opzetten 
die o.a. als taak heeft: 

Onderzoeksagenda opstellen voor 
Athenascholen 

Nog niet gestart 

PVA voor portfolio’s leerlingen Op een paar scholen wordt hiermee 
gewerkt. Nog onvoldoende structureel 
opgepakt 

Tweemaal per jaar overleg/afstemming met 
lectoraat Leiden 

Inzet en opbrengsten afgelopen 4 jaar 
geëvalueerd, nieuwe afspraken gemaakt 
voor komende jaren 

Athenaconferentie in 2017 Uitgevoerd. Thema ‘vertelkunst’ 

Doelstelling 2: Goede balans kwalificatie-socialisatie-persoonsvorming 

Speerpunten voor 2016/2017 

Verbetertrajecten voor zwakke scholen, 
potentieel zwakke scholen en scholen met 
een verhoogd risico 

Goed opgepakt en uitgewerkt. Alle 
Athenascholen in basisarrangement, 

Verbetering vroegsignalering door 
monitoring, korte lijnen 

Geëxperimenteerd met werkwijze. In 2017 
integraal onderdeel van kwaliteitsbeleid 

Leerlijn muziek en nascholing afgerond Op diverse scholen in gang gezet. 
Groningen heeft subsidie voor project. In 
2018 naar verwachting eerste resultaten 

Doelstelling 3: De leerkracht staat centraal 

Speerpunten voor 2016/2017 

Opzetten Athena-Academie voor 
nascholing, coaching/begeleiding en 
leerplanontwikkeling 

Applicatiecursus gecontinueerd, groep 
groter geworden. Coaching loopt 

Begeleiders en opleiders informeren zich en 
monitoren opleidingsbehoefte 

Gerealiseerd. 

Structurele samenwerking met Vrijeschool 
Pabo op het gebied van 
leerplanontwikkeling en onderzoek 

Samenwerking en contacten met VS Pabo 
in Leiden zijn afgelopen jaar mager 
geweest. Ontwikkeling vooral binnen PO-
platform vrijescholen 

Doelstelling 4: Bereikbaar vrijeschoolonderwijs 

Speerpunten voor 2016/2017 

Initiatieven nieuwe scholen (PO en VO) 
worden actief ondersteund 

VO-Deventer gestart in september 2017. 
PO initiatief Arnhem-Oosterbeek: dislocatie 
Arnhem Noord start augustus 2018 
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Bestaande scholen kunnen doorgroeien Er is flink geïnvesteerd in de groei op een 
aantal scholen, zoals Apeldoorn, 
Groningen, Arnhem, Emmen en Brummen. 
Komende jaren zal dat op een aantal 
scholen nog doorzetten.  

Scholen zijn waar mogelijk gekoppeld aan 
(antroposofische) kinderopvang 

In Oldenzaal is de opvang helaas weer 
gesloten. Almelo groeit en loopt goed. 
Enschede loopt wel, maar moeizaam. Op 
een aantal andere plaatsen bestaat goede 
samenwerking met andere instituten.  

Doelstelling 5: Athenascholen presenteren zich professioneel en eigentijds 

Speerpunten voor 2016/2017 

Er wordt een integraal communicatieplan 
ontwikkeld 

Dit jaar is een begin gemaakt met de 
ontwikkeling van nieuwe websites op 5 
scholen. Dit project wordt in 2018 
gecontinueerd 

Alle scholen ontwikkelen een leerlijn 
mediawijsheid en ICT-beleid 

Ontwikkelen van mediawijsheid en ICT-
beleid is opgenomen in alle schoolplannen. 
De eerste stappen van een ICT-masterplan 
zijn uitgerold (implementeren Office 365) 

Verbetering communicatie ouderbijdragen Gerealiseerd 

II Doelstellingen vanuit kind-perspectief Gewenst resultaat en rapportage 2017 

1. Rijk onderwijs voor ieder kind Inventarisatie lesroosters en gesprek in DO 
laat veel verschillen zien tussen de scholen 
qua keuzes en vakken. In 2016 is dit 
onderwerp verder niet opgepakt 

2. Leerwinst in beeld op gebied
kunstzinnige vakken, bewegingsvakken,
(wereld)burgerschap en mediawijsheid

Nog geen resultaten in 2017 

3. Kinderen hebben plezier in leren Het kiezen van een manier om de leerling 
tevredenheid te bepalen is uitgesteld naar 
2018 

4. Kinderen zijn zelfstandig en mede-
eigenaar van hun leerproces

Aandacht voor portfolio en aanpassing 
getuigschrift nog onvoldoende opgepakt 

III Doelstellingen vanuit organisatie 
kracht 

Gewenst resultaat en rapportage 2017 

1. Meesterschap van de leerkracht Athena applicatiecursus loopt goed. In 
2017 ca. 16 applicanten.  

2. Onderzoeksgerichtheid en
ondernemerschap

Hier is (nog) geen overkoepelend beleid op 
geformuleerd; er wordt in verschillende 
scholen mee geëxperimenteerd 
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3. Goed leiderschap. Stabiele en kundige
leiding en ondersteuning op alle
niveaus

• Directeuren zijn
gediplomeerd/gekwalificeerd – wie dat
nog niet is of onvoldoende, volgt extra
opleiding op maat via een extern
bureau

• Alle directeuren doen aan intervisie,
tijdens DO’s wordt hiervoor structureel
tijd vrijgemaakt

• Financieel management wordt door
alle verantwoordelijken beter beheerst;
dit is maatwerk. Wie extra scholing
nodig heeft kan dit krijgen door interne
of externe bijscholing

4. Vitaliteit van personeel Het terugdringen van het ziekteverzuim en 
werken aan preventie vormt de hoofdmoot 
van de activiteiten in 2016 en 2017. Nieuw 
beleid geformuleerd, start met 
implementatie afgerond. Ziekteverzuim 
daalt. 

IV Doelstellingen vanuit organisatie 
investering 

Gewenst resultaat en rapportage 2017 

1. Goede opleiding- en
begeleidingsstructuur

Op verschillende plekken is al aangegeven 
wat en hoe hieraan gewerkt wordt 

2. Sterke kennis infrastructuur, in huis en
in ons netwerk

Ten aanzien van doelstelling 2 worden 
komend geen bijzondere projecten 
verwacht, maar wordt steady doorgebouwd 
aan bestaande structuren en contacten 

3. Optimaal aantal leerlingen per school
en per klas

De optimale bezetting is niet op alle 
scholen gerealiseerd, maar neemt wel toe. 
Ook een aantal kleine scholen is qua ll 
aantal gegroeid. 

4. Gezonde financiële positie Financiële positie Athena is gezond en er 
ontstaat meer ruimte voor investeringen. 
Meerjarenbegroting laat overschot zien. 
Ouderbijdragen stijgen weer. 

3.2 Conclusies 

Hoewel er goede resultaten worden behaald en we in staat zijn veel van onze doelstellingen te 

realiseren zijn bepaalde gebieden achtergebleven. Deels komt het omdat het plan wellicht te 

ambitieus is en er gewoon teveel zaken zijn waaraan wij willen werken, deels omdat sommige 

onderwerpen lastiger in beeld te krijgen zijn dan we dachten. Bijvoorbeeld de doelstellingen vanuit het 

kind-perspectief (doelstellingen II) lopen achter. Het aanbod aan vakken en leerstof, vertaalt in een 

lesrooster en leerlijnen, verschilt vrij sterk per school. Deels hangt dat samen met de kunde en 

ervaring van de leerkrachten, deels met de tradities van de school. Het komende jaar willen wij ons 

bezinnen op de wenselijkheid en haalbaarheid van een soort kwaliteitsstandaard voor ons 

vrijeschoolonderwijs. 

Leerwinst (bijvoorbeeld voor kunstzinnige vakken), plezier in leren en zelfstandigheid zijn lastig te 

‘meten’. Hierbij wordt de hulp ingeroepen van het lectoraat in Leiden om te komen tot waarneembare 
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en waardeerbare termen waarmee we de ‘opbrengst’ en de kwaliteit van de typische 

vrijeschoolvakken beter kunnen beoordelen en communiceren. 

Het vrijeschool leerplan kent een rijk aanbod aan vakken dat door de leerjaren heen is afgestemd op 

de ontwikkelingsfase van het kind. Ze ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van het denken, 

het voelen en het willen. De menskundige en opvoedkundige gezichtspunten van Rudolf Steiner, 

vastgelegd in talloze boeken en uitgewerkte notulen, vormen de kern van het vrijeschoolonderwijs. 

Met 100 jaar ervaring op zak durven we wel te beweren dat deze inzichten ons hebben geholpen een 

evenwichtig, kunstzinnig maar ook praktisch werkbaar geheel te maken van ons onderwijsaanbod en 

pedagogisch-didactisch handelen. Onze wens is om het kwaliteitsbeleid - dat zich nu toch vooral 

eenzijdig richt op de ‘klassieke opbrengsten’ van taal en rekenen - te verbreden naar alle 

vrijeschoolvakken. Die wens is vertaald in een aantal doelstellingen waarmee in diverse scholen en 

ook op overkoepelend niveau de afgelopen jaren is gewerkt. De conclusie is echter, dat we nog niet 

zijn gekomen waar we wilden komen. De oorzaken daarvan zijn divers en worden meegenomen in de 

evaluatie van ons beleidsplan.  

Op weg naar een nieuwe beleidscyclus 

Niet alleen inhoudelijk willen wij ons strategisch beleid evalueren, ook qua systematiek en 

operationalisering. Onze voorlopige conclusie is dat er een gebrek aan focus zit in onze aanpak. 

Vanaf 2018 gaan we werken met de zogenaamde A3 methodiek. Dit kan ons helpen om meer focus 

en overzicht aan te brengen in de ambities, activiteiten en resultaten van onze organisatie. 
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4 Kwaliteitszorg 

Algemeen 

De doelstellingen, zoals deze zijn geformuleerd in het werkplan Onderwijs en Kwaliteit 2017, zijn bijna 

in hun geheel gerealiseerd.  

Een aantal deelgebieden staan in onderstaande paragrafen verder uitgewerkt. 

Naast een voortdurende monitoring van het welbevinden van de scholen en hun opbrengsten zijn er 

een aantal aandachtsgebieden verder uitgewerkt. 

Zo ligt er een auditkader Pedagogisch Didactisch Handelen klaar om uitgerold te worden en worden 

de eerste contouren uitgewerkt van Athena Kwaliteitsbeleid Algemeen.  

De beleidsnotitie Sociale Veiligheid is geïmplementeerd en in oktober 2017 zijn de eerste interne 

audits gestart met als speerpunt (sociale) veiligheid. Hiermee monitoren we wat er nog verbeterd kan 

worden op school- en Athenaniveau.  

Aan de netwerken van Taal- en Rekenspecialisten, IB-ers en Kleuters is het netwerk interne 

vertrouwenspersonen toegevoegd. In 2018 zal er een profielschets voor de interne 

vertrouwenspersoenen opgesteld worden.  

De Taalspecialisten zijn druk geweest met de voorbereiding van de Athena Ontmoetingsdag 2017 die 

als thema kreeg “Vertellen in het hart van de pedagogie”. De dag is door de medewerkers in de 

evaluatie heel positief beoordeeld.  

Ieder jaar zijn er op verschillende scholen aandachtspunten die extra begeleiding vragen. Zij worden 

in dit jaarverslag beschreven.  

Monitoren opbrengsten 

In onze scholen is aandacht voor systematische en cyclische kwaliteitszorg. Elke school werkt aan 

een systeem van verantwoording van resultaten en opbrengsten. Het bestuur houdt toezicht op dit 

gebied. De toetsen die gehanteerd worden zijn landelijk genormeerd.  

Op basis van de toetsresultaten wordt er 2x per jaar per school een opbrengstrapportage opgesteld 

(Midden en Eind) en indien noodzakelijk aanvullend een plan van aanpak geschreven. Ook school De 

Lans (SO/VSO) één keer per jaar een (aangepaste) opbrengstrapportage aan.  

Om de scholen optimaal te kunnen ondersteunen verzamelt het bestuurskantoor structureel en 

systematisch gegevens over de opbrengsten en invulling en uitvoering van het onderwijs. Hierbij wordt 

onder andere gebruik maken van de gegevens die in ParnasSys zijn ingevoerd. Alle scholen maken 

gebruik van dit digitale leerlingvolgsysteem. Ook de data uit de bovenschoolse module worden 

gebruikt voor interne monitoring.  

In 2017 is er een Opbrengstrapportage 2.0 ontwikkeld waarin vaardigheidsgroei (op basis van de Cito-

toetsen) een belangrijke plek heeft gekregen. Hiermee wordt de ontwikkeling op leerling- en 

klassenniveau nog beter zichtbaar en kunnen de scholen eerder acteren op (eventueel) tegenvallende 

resultaten. De vaardigheidsgroei kan echter ook duidelijk maken dat leerlingen binnen hun cohort (ook 

al in dat IV-V) een goede ontwikkeling doormaken. Door de IB-ers vaardiger te maken in het lezen van 

deze data hebben zij dit mee kunnen nemen in hun scholen om zo de vaardigheidsontwikkeling van 

de leerkrachten verder te ontwikkelen op dit gebied.  

De leerkrachten werken met groepsplannen/kleuterplannen voor de verantwoording van hun onderwijs 

voor de vakken technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen/wiskunde.  

De kleuterplannen gaan uit van cyclisch volgen en evalueren voor taal, rekenen en de sociaal-
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emotionele ontwikkeling, waaronder spelontwikkeling.   

De groepsplanbesprekingen hebben in de scholen een centrale plek binnen de cyclus van 

(zorg)besprekingen en planmatig handelen gekregen, dus ook in de monitoring van het bestuur. 

Tijdens het jaarlijkse gesprek met de inspectie is de stichting in staat zelf inzicht te geven aan de 

inspectie hoe onze scholen ervoor staan en voor welke scholen er al een plan van aanpak is gemaakt, 

waar dat nodig mocht zijn. 

Verantwoordingskader 

In 2017 heeft de uitwerking van het verantwoordingskader ook weer volop op de agenda gestaan. 

Leerkrachten, IB-ers, directeuren en bestuurskantoor zijn met elkaar in gesprek om het 

verantwoordingskader aan te scherpen.  

Zo zijn de opbrengstrapportages aangescherpt, de analyses verdiept en de gesprekken over het 

verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs binnen alle lagen van de organisatie gevoerd. 

Ook het in balans brengen van cognitieve vaardigheden, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de 

persoonsontwikkeling is een thema waaraan continu gewerkt wordt. Met een steeds beter zicht op de 

cognitieve vaardigheden ontstaat er steeds meer ruimte om te werken aan de vrijeschoolvakken die 

we zo belangrijk vinden en die veelal op de andere aspecten van de ontwikkeling werken. 

De verdere uitwerking van de vrijeschoolvakken in leerlijnen en tussendoelen is in 2017 nog steeds 

enigszins onderbelicht gebleven. Wel zijn er (landelijk) een aantal initiatieven ontwikkeld die meer 

zicht geven op deze materie. We onderzoeken waar we willen aansluiten of eigen materiaal willen 

ontwikkelen.  

De wens om de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs beter te beschrijven wordt ook landelijk 

(vooralsnog op bestuursniveau) opgepakt.  

De staffunctionaris Onderwijs & Kwaliteit heeft in 2016 de auditorenopleiding van de PO-Raad 

afgerond. In deze opleiding stonden het vergroten van kennis en vaardigheden en het reflecteren op 

de eigen systematiek van auditeren centraal.  

Inmiddels zijn de procesaudits rondom het kwaliteitshandboek weer opgepakt. Verspreid over 

schooljaar 2017-2018 staan de volgende processen centraal: 

2.9 | Veiligheid (speerpunt)  | Doel: sociaal en fysiek veilige omgeving 

4.7 | Jaargesprek/POP  | Doel: borging juiste uitvoering POP en signalering vraagstukken 

4.9 | Beoordelingsgesprek   | Doel: beoordelen kwaliteit medewerker 

Op dit moment zitten we middenin de gesprekken over hoe de audits pedagogisch didactisch 

handelen een goede plek in het algemene kwaliteitsbeleid kunnen spelen. Een helder zicht op de 

pedagogische-didactische kwaliteiten van de Athena-leerkrachten is nu nog een onderdeel dat meer 

op schoolniveau ligt en in de toekomst op bestuursniveau beter inzichtelijk moet worden. De kaders 

waarbinnen dit beoordeeld kan worden liggen klaar. Over de manier waarop die kaders kwalitatief 

goed en verantwoord zichtbaar moet worden zijn we, intern en extern, nog in gesprek. 

Schoolzelfevaluaties zullen een belangrijke rol gaan spelen.  

Passend Onderwijs 

Voor Passend Onderwijs wordt er nog steeds maatwerk geleverd waar dat nodig is. Met de 

verschillende inrichtingen van de samenwerkingsverbanden is het niet mogelijk hierop Athena-beleid 

te maken.  

Alle scholen werken met een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Binnen het samenwerkingsverband 

hebben de IB-ers de opdracht een transparante plek voor de school te verzorgen waarbij helder moet 

zijn wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Bij problemen kan er een beroep gedaan worden op het 

bestuurskantoor.  



Rapport 2017 Stichting Vrijescholen Athena  20 

Beleid Sociale Veiligheid 

De scholen van Athena hebben de afgelopen jaren op allerlei manieren gewerkt aan het thema 

veiligheid. De Beleidsnotitie Sociale Veiligheid is in februari 2017 geïmplementeerd en deze sluit aan 

bij wat er al is. De basis is het Digitaal Veiligheidsplan waarin alle beleidselementen geborgd zijn. Al 

onze interne vertrouwenspersonen hebben de basiscursus schoolcontact- en vertrouwenspersonen 

gevolgd en zijn daarna onderdeel van een netwerk dat ieder jaar bijscholing en intervisie volgt. 

Dit schooljaar is veiligheid speerpunt van de interne audits. Scholen worden bevraagd over hoe ze de 

veiligheid geborgd hebben binnen hun school. De verbeterpunten kunnen op school- en 

stichtingsniveau gebruikt worden om de kwaliteit te verbeteren. In deze audit worden de 

veiligheidsbeleving van leerlingen, personeel en ouders ook meegenomen.   

We streven naar een leef- en leerklimaat waar leerlingen, personeel en ouders zich veilig voelen en 

positief verbonden met de school. Een positieve sociale binding met de school vormt een belangrijke 

voorwaarde voor een optimaal werk- en leerklimaat.  

De beleidsnotitie heeft tot doel alle vormen van ongewenst gedrag te helpen voorkomen en daar waar 

zich incidenten voordoen adequate maatregelen voor handen te hebben om verdere escalatie te 

voorkomen.  

In 2017 zal het onderdeel fysieke veiligheid, dat nu nog onderdeel is van het Arbo-beleidsplan, 

toegevoegd worden aan de beleidsnotitie en dan Beleidsnotitie Veiligheid Athena genoemd worden. 

Athena ontmoetingsdag 2017 

Op 17 november was er de Athena 

Ontmoetingsdag op School De Lans 

in Brummen met als thema “Vertellen 

in het hart van de pedagogie”. 

Ruim 220 collega’s hebben elkaar 

ontmoet, lezingen gehoord, 

workshops gevolgd en inspiratie 

opgedaan om in de scholen mee 

terug te nemen.  

“De ontmoetingsdag is inhoudelijk 

vormgegeven door het netwerk 

Taalspecialisten van Athena.  

Alle stof die wij aanbieden aan de 

kinderen is ontwikkelingsstof. De 

kracht van het verhaal, de beelden, 

die soms nog overgebleven zijn van de boodschappen van oude ingewijden en mensheidsleraren, 

wakkert in de zielen van de kinderen de wil en het verlangen aan om iets van het leven te maken. Het 

is de basis voor een gezond leven, een leven met vertrouwen en nieuwsgierigheid naar de toekomst.” 

(Uit: inleiding bestuurder)  

Binnen dit thema was er ook aandacht voor een van de doelstelling uit het strategisch beleidsplan om 

de ontwikkeling van het taal- en spraakcentrum bij kinderen op jonge leeftijd te kunnen stimuleren om 

hiermee leer- en gedragsproblemen vanuit een zwakke taalontwikkeling te voorkomen.  

Zo waren er workshops over de onderwerpen: taalspelletjes, Rollenspel-drama-improvisatie (gedrag) 

en non verbale taal, bakersprookjes voor taalzwakke kinderen, spiegelverhalen, begrijpend lezen, 

mediawijsheid en moderne media, formatief assessment, boekinspiratie, vertellen voor beginners en 

gevorderden en hoe taal en gedrag elkaar beïnvloeden. In de creatieve workshops over handlettering, 

muziek, stempels en lapbooks konden er volop ideeën voor de eigen klas opgedaan worden.  
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Het was een geslaagde dag met een gemiddelde waardering van 3,35 (schaal 1- 4) voor de 

workshops en een gemiddelde van 4 voor de dag als geheel.  

Scholingen 

De Taalspecialisten hebben in 2017 specifiek gewerkt aan: 

� Uitwisselen en delen van ideeën en ervaring en op de hoogte worden gehouden van recente 

ontwikkelingen, uitwisselen van documenten. 

� Hulp en vraagbaak bij implementatie processen rondom verbetering van de opbrengsten taal. 

� Eigen vaardigheden taalspecialisten versterken door oefenen en oefeningen voor het gehele 

team voorbereiden. 

� Publicaties “leerlijnen en bouwstenen” als concrete uitwerkingen van de kerndoelen taal 

borgen en implementeren; Begrijpend lezen, technisch lezen, schrijven van teksten en 

spelling, Per bijeenkomst staat een domein centraal. Dit jaar; mondelinge taalvaardigheden. 

� Met gebruikmaking van dit materiaal: visie antroposofische menskunde in relatie tot 

taalonderwijs versterken. 

� Voorbereiding Athena Ontmoetingsdag “Vertellen in het hart van de pedagogie”.   

Rekenspecialisten  

In 2017 is er gewerkt aan: 

� Het werken aan inzicht in rekenproblemen in relatie tot het protocol ERWD en de 

vrijeschoolvisie. 

� Verdieping in leer- en denkstrategieën op rekenwiskundegebied. 

� Het ontwikkelen van intervisie op vragen die vanuit de verschillende scholen leven. 

� De relatie tussen visie, structuur, cultuur, mensen, middelen en opbrengsten. 

Het laatste thema zal de basis vormen voor het werk in 2018. 

Het Netwerk Kleuters had in 2017 de volgende thema’s: 

• Uitwisseling en inspiratie: scholen delen met elkaar wat hen bezighoudt.

• Studie menskunde a.d.h.v. constitutiebeelden opfrissen, voortzetting van vorig jaar.

• De relatie mondelingen taalvaardigheden en gedrag in beeld brengen (nieuwe studie

onderwerp ook in samenhang met ontmoetingsdag Athena en taalspecialisten

studieonderwerp).

• Borg en implementeren van nieuwe impuls rondom kinderbesprekingen zoals vorig schooljaar

is aangeboden

• Speciale aandacht voor reflectie op aanbod en volgen: hoe kijk je cyclisch terug op wat je hebt

aangeboden? Hoe haal je daaruit doelstellingen voor de groep als geheel?

Hoe differentieer je? Hoe bewaak je daarbinnen de individuele zorgleerling? Focus

mondelinge taalvaardigheden en gedrag.

• Borging en implementatie van aanbod uit vorige schooljaren m.b.t. de rijke leef- en

leeromgeving, leerrijpheid, (systematiek) van het aanbod, volgen en evalueren in de kleutertijd

concreet maken. Heldere evaluaties maken per groepsplanperiode/tijdvak.

Applicatiecursus Athena 

De Athena applicatiecursus is voor het derde jaar gestart met een gecombineerde groep van 1e en 2e -

jaars (1e jaar 14 en 2e jaar 5 cursisten). De intentie van de applicatiecursus is om enerzijds de 

grondslagen van het vrijeschoolonderwijs te onderzoeken en anderzijds leerkrachten aan te zetten tot 

zelfstudie. Het inhoudelijk deel wordt verzorgd twee begeleiders van BVS-schooladvies.  
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De thema’s die als een rode draad door de scholing heen zullen lopen verschillen per leerjaar, 

afhankelijk van wanneer men instapt. Ieder jaar zullen 5 vakken worden behandeld.  

(1) Periode- en kunstzinnig onderwijs, (2) Leerplan, (3) Zintuigen & Waarnemen, (4) Antroposofische

menskunde, (5) Vertelstof en vertellen, (6) Vierledig mensbeeld en ontwikkelingsfasen, (7)

Temperamenten, (8) Vertellen (doorgaande lijn) / vertelstof als ontwikkelingsstof, (9) Periodes

voorbereiden, (10) Kunstzinnig; beeldende en plastische activiteiten.

Gedurende de scholing, zal er voor Athena leerkrachten tevens coaching plaatsvinden op de 

werkplek. 

De cursisten waren wederom in de evaluatie zeer tevreden over de opbrengsten van de 

applicatiecursus. 

Eindopbrengsten 

Binnen de (eind)opbrengsten volgen wij het inspectiekader. De eindopbrengsten van de afgelopen vijf 

jaar zijn richtinggevend. Bij een onvoldoende wordt er verder gekeken naar de oorzaak, conclusie en 

de consequenties voor het onderwijs. Naast de tussenopbrengsten, de opbrengstrapportages midden 

en eind, analyse van de leerlingpopulatie en de kwaliteit van de groepsplannen en kleuterplannen, 

vormen de gesprekken met directie en IB op bestuurlijk niveau over de genoemde onderdelen een 

belangrijke basis voor de beoordeling van de resultaten.   

Voor de beoordeling van de eindopbrengsten gebruiken de Athenascholen verschillende (Cotan- 

genormeerde) toetsen; 7 scholen hebben in 2017 de Eindtoets Cito gemaakt en 7 scholen de IEP. 

(V)SO De Lans te Brummen heeft een eigen beoordeling die past binnen speciaal onderwijs.

In 2017 scoorden 8 (5 in 2016) scholen volgens de inspectienorm voldoende en 6 (9 in 2016) scholen 

onvoldoende. Bij de uitgebreide analyse van de tegenvallende eindopbrengsten in 2016 bleken met 

name de motivatie voor de eindtoets ná het schooladvies een grote rol te spelen. Hierop is breed 

ingezet voor het schooljaar 2017. Ook het onderdeel tegenvallende rekenopbrengsten eindtoets heeft 

na een analyse extra aandacht gekregen van de Rekenspecialisten. Met deze interventies worden in 

2017 al betere resultaten zichtbaar.  

Toch zijn we nog niet tevreden met de 6 onvoldoendes. Met de scholen die een tweede onvoldoende 

scoren (3 scholen) wordt de route van ‘oranje’ scholen gevolgd. Dat betekent gesprekken op 

bestuurskantoor en een plan van aanpak na een gedegen analyse van de opbrengsten en de 

ontwikkelcapaciteit van de school. Voor 1 school is er een audit uitgevoerd door een externe expert 

die ook de bestuurscapaciteit meegenomen heeft.  

Voor het schooljaar 2017-2018 zal er een verscherping in de route aangebracht worden. Voor de 

zomervakantie zal er met alle scholen die onvoldoende scoren (ook 1x onvoldoende) gesproken 

worden. De gezamenlijke analyse van school en bestuur blijkt van meerwaarde te zijn (methodiek van 

early warning).  

Emmen heeft in juli 2017 een voldoende voor het inspectiekader behaald. Daarmee zijn er geen 

Athenascholen meer die een verscherpt toezicht hebben.  

Prioriteiten 2018 

1. Kwaliteitsbeleid algemeen en kwaliteit pedagogisch-didactisch handelen

2. Sociale (en fysieke) veiligheid

3. Kwaliteit ‘vrijeschool’vakken

4. Ondersteuning scholen specifieke vraag.

Enschede voor (eind)opbrengsten en aanpassingen in schoolconcept.

Doetinchem, Harderwijk, Meppel en Assen in opbrengsten.

Meppel, Leeuwarden en Harderwijk voor begeleiding startende IB.
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4.1 Doorstroming leerlingen naar voortgezet onderwijs 

Van de scholen binnen de Stichting Vrijescholen Athena stroomt de laatste twee jaar ongeveer 30% 

van de leerlingen door naar het voortgezet onderwijs met een advies voor praktijkonderwijs tot en met 

vmbo-theoretische leerweg. 

Ongeveer 70 % van de leerlingen binnen onze stichting krijgt bij het verlaten van de basisschool het 

advies havo of vwo (incl. gymnasium); dit percentage ligt boven het landelijk gemiddelde van 

leerlingen dat naar havo/vwo doorstroomt. 

Tabel 2: Doorstroomgegevens leerlingen 2017 

4.2 Inspectietoezicht 

Op 13 januari 2017 was het jaargesprek met de inspectie.  

In dit jaarlijks bestuursgesprek hebben we hebben we op hoofdlijnen doorgenomen op welke wijze 

Athena de processen voor de zorg en het behoud van de onderwijskwaliteit systematisch aanstuurt in 

de scholen.  

De volgende onderwerpen zijn o.a. besproken: ontwikkelingen binnen de scholen, auditorenopleiding 

stafmedewerker, beleidsnotitie sociale veiligheid en borging van dit onderwerp, ontwikkeling eigen 

documenten voor leerlijnen taalonderwijs en dataherstel voor één school. Het was goed om te weten 

dat de risicoanalyse van de inspectie overeen kwam met die van Athena.  

Voor de kleine scholen met een uitstroom van <10 leerlingen blijft het probleem bestaan van niet-

representatieve eindopbrengsten. Hier vindt altijd een extra analyse plaats om vast te stellen of er 

sprake is van voldoende ontwikkeling op leerling niveau.   

Een en ander betekent dat de inspectie dit jaar voor geen enkele school van Athena een 

basisarrangement met waarschuwing vastlegt. Alle scholen hebben een basisarrangement. 

In mei 2016 heeft de inspectie voor School De Lans het basisarrangement toegekend en de school 

gecomplimenteerd met de positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren.  

Op 11 september 2017 heeft er een tweede gesprek plaatsgevonden waarbij de scholen besproken 

zijn die risico’s lieten zien t.a.v. de eindopbrengsten. Ook hier is dataherstel doorgevoerd waardoor er 

nog 3 scholen als risicovol blijven staan te weten: Doetinchem, Harderwijk en Meppel.  
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4.3 Tussen- en buitenschoolse opvang 

Alle scholen voorzien in de wettelijke plicht tot het aanbieden van opvang. In een aantal scholen 

(Apeldoorn, Enschede, Almelo en Deventer) wordt intensief samengewerkt met de antroposofische 

Stichting Christoforus uit Apeldoorn. Deze ontwikkeling wil Athena verder doorzetten naar andere 

scholen die nog geen goedlopende opvang hebben. Enkele scholen werken in hun schoolgebouw 

samen met een reguliere stichting voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. In alle gevallen 

wordt gestreefd naar een doorgaande, pedagogische lijn tussen kinderopvang/peuters en basisschool. 

De scholen zien het belang van een breed pedagogisch aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 

12 jaar.  

4.4 Klachten 

Athena kent een klachtenprocedure waarin is vastgelegd dat alle klachten in eerste instantie zo laag 

mogelijk in de organisatie worden afgehandeld. Klachten of geschillen die niet op een school naar 

bevrediging kunnen worden afgehandeld komen bij het bestuur. De bestuurder kan zelf in gesprek 

gaan met de klagers of zich laten vertegenwoordigen door een van zijn stafmedewerkers. Als dit 

uiteindelijk niet leidt tot een bevredigend resultaat kan de landelijke klachtencommissie van de VBS 

worden benaderd. In 2017 zijn geen klachten bij het landelijk orgaan gemeld. 

In totaal zijn er vijf klachten bij het bestuur gemeld en behandeld. In twee gevallen betrof het situaties 

rondom gedrag van kinderen en een daaruit voortvloeiend conflict tussen ouders en school. In twee 

gevallen ging het om ouders die hun kind/kinderen inmiddels van school hadden genomen en achteraf 

hun teleurstelling uitspraken over de gang van zaken. In één geval ging het om ouders die ernstige 

zorgen hadden over de ontwikkelingen op een school.  

De klachten hebben in alle gevallen geleid tot gesprekken met de betrokkenen en door alle partijen als 

‘afgehandeld’ beschouwd.  

In 2018 wil het bestuur de rollen, de contracten en de werkwijze rondom interne en externe 

vertrouwenspersonen binnen Athena evalueren en verhelderen. Ook zal er nieuwe informatie 

beschikbaar worden gesteld voor ouders en personeel rondom de omgang met en het vermijden of 

beheersen van conflicten. 
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5 Personeel 

5.1 Kengetallen personeel op peildatum 31 december 2017 

Functies en aantallen 

totaal fte fulltime parttime 

Aantal personen 262 168,92 51 211 

Aantal vrouwen 219 140,79 37 182 

Aantal mannen 43 28,12 14 29 

Onderwijsgevend 184 124,25 40 144 

Onderwijsondersteunend 66 34,04 5 61 

Directie 13 10,63 6 7 
Tabel 3 personeel op aantal, functie, man/vrouw en deeltijd 

Op 31 december 2017 waren er 262 medewerkers in dienst van Athena. Per saldo is het aantal 

medewerkers in 2017 licht gestegen. De totale werktijdfactor is tevens licht gestegen  

(168,92 fte in 2017 ten opzichte van 167,10 fte in 2016). Dit betekent dat geen sprake is van een 

substantiële af- of toename van de totale inzet (in fte) van personeel in 2017. Het aantal fte voor 

onderwijsgevend personeel is nagenoeg onveranderd (was 123,46 in 2016) en het aantal fte van 

medewerkers die een ondersteunende functie uitoefenen is iets verschoven (was 33,44 in 2016). Het 

onderwijzend personeel omvat ruim 70% van het totale aantal fte. Het uitgangspunt dat Athena 

hanteert, is de verhouding van 70-30 tussen onderwijzend en niet-onderwijzend personeel. 

In 2017 was 21% van het onderwijsgevend personeel benoemd in een LB-functie. Het streven is om 

dit percentage de komende jaren verder te laten stijgen.  

Vanwege de komst van een aantal mannelijke personeelsleden, is de verhouding man-vrouw licht 

verschoven naar 17% man en 83% vrouw (in 2016 was 15% man en 85% vrouw). Ook de verhouding 

fulltime en parttime is licht gewijzigd. Het aantal fulltime medewerkers is minimaal afgenomen en 

behelst nu 19,5 % van het totale aantal medewerkers. 

In 2017 heeft een aantal directeurswisselingen plaatsgevonden. Vier directeuren zijn uit dienst 

gegaan. Voor twee scholen is een nieuwe directeur benoemd, op twee andere scholen is een 

directeur op interim-basis aan de slag gegaan, hiervoor zal in 2018 een werving & selectieprocedure 

worden gestart. 

Twee directeuren in opleiding hebben in 2017 de opleiding afgerond en zijn benoemd in de functie van 

directeur. Een derde directeur in opleiding is recent gestart met het opleidingstraject en kan naar 

verwachting in 2018 worden benoemd. Daarnaast hebben twee medewerkers een start gemaakt met 

het eerste jaar van de schoolleidersopleiding.  

De verwachting is dat het aantal personeelsleden in 2018 licht zal stijgen ten opzichte van 2017. Dit 

hangt samen met de groei van het leerlingenaantal op een aantal scholen. Een mooie ontwikkeling die 

tegelijkertijd de nodige aandacht vraagt voor de kwaliteit en kwantiteit van het aanbod van nieuwe 

vrijeschoolleerkrachten. Dit wordt gesterkt door de huidige leeftijdsopbouw binnen het 

personeelsbestand. 
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Leeftijdsopbouw 

leeftijdscategorie vrouw man totaal % van totaal 2017 % van totaal 2016 

15 tot 25 jaar 5 0 5 1,9 % 1,2 % 

25 tot 35 jaar 31 6 37 14,1 % 16,4 % 

35 tot 45 jaar 53 10 63 24,0 % 21,5 % 

45 tot 55 jaar 55 9 64 24,4 % 25,4 % 

55 tot 65 jaar 69 16 85 32,5 % 32,8 % 

65 jaar en ouder 6 2 8 3,1 % 2,7 % 

Totaal 219 43 262 100 % 100 % 
Tabel 4 Leeftijdsopbouw 

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, is ruim 35% van de medewerkers 55 jaar of ouder.  

Dat vraagt om een gedegen personeelsbeleid met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. 

Dat betekent ook dat binnen nu en ongeveer 10 jaar ongeveer 90 medewerkers uit zullen stromen in 

verband met pensionering. Dat geeft een mooie uitdaging op het gebied van werven, opleiden en 

begeleiden van nieuwe vrijeschoolleerkrachten. Het strategisch personeelsbeleid zal op deze punten 

verder uitgewerkt worden. 

Kwantiteit en kwaliteit van onder andere vervanging blijft eveneens een aandachtspunt. Steeds vaker 

gebeurt het dat er geen vervanging beschikbaar is. Ook is het niet meer vanzelfsprekend dat 

vacatures gemakkelijk worden ingevuld en de verwachting is dat dit in de nabije toekomst steeds 

moeilijker wordt. Het dreigend lerarentekort krijgt prioriteit in 2018. Een belangrijk onderdeel hierbij is 

het inregelen van voldoende vervangingsmogelijkheden om de continuïteit van het onderwijs te 

kunnen waarborgen.  

Het organiseren van de applicatiecursus binnen de Athena Academie blijft hiervoor ook zeer 

waardevol. In het schooljaar 2017/2018 is de cursus wederom verzorgd. Voor elke medewerker van 

Athena die de cursus volgt, is een coach beschikbaar. De begeleiding van deze (startende) 

leerkrachten heeft hiermee een goede impuls gekregen. 

Het continueren van de applicatiecursus is juist ook van belang om leerkrachten aan te trekken die 

een reguliere PABO hebben gevolgd. Deze cursus is een mooi begin en van grote waarde voor de 

verdere verdieping van deze leerkrachten in het vrijeschoolonderwijs. De samenwerking met 

hogescholen in de regio voor de accreditatie van de applicatiecursus, zal een belangrijke bijdrage 

leveren aan de duurzame opleidingsmogelijkheden voor leerkrachten die in het vrijeschoolonderwijs 

les willen geven. 

Kengetallen ziekteverzuim 

Verzuim 2015 2016 2017 

Gemiddeld verzuim % 9,27% 8,15% 5,19% 

Tot 1 jr. 8,18% 6,14% 3,60% 

Van 1 tot 2 jr. 1,08% 1,79% 1,19% 

Meldingsfrequentie 1,44 1,01 1,09 

% Nul verzuim 50,40% 62,36% 57,86% 

Gemiddelde 
verzuimduur 

18,27 22,96 20,82 

Tabel 5 Verzuimcijfers 

In het bovenstaande overzicht is de ontwikkeling van het verzuim binnen Athena over de afgelopen 

drie jaar weergegeven. De verzuimcijfers zijn berekend op basis van het voortschrijdend gemiddelde 

over heel 2017. Het ziekteverzuim is ten opzichte van 2016 met bijna 3% gedaald. Er is sinds 2017 
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een lichte stijging zichtbaar in de meldingsfrequentie en een lichte daling van het aantal niet-

verzuimers. De daling in het ziektepercentage van 1 tot 2 jaar ziek zorgt voor een kortere gemiddelde 

verzuimduur. De medewerkers die zich ziekmelden, zijn gemiddeld 21 dagen afwezig (was 23 dagen 

in 2016). 

In 2017 heeft de focus met name gelegen op het actualiseren van het ziekteverzuimbeleid en het 

verder implementeren van het oplossingsgericht verzuimmanagement®. De directeuren hebben een 

training gevolgd om zich deze nieuwe methode eigen te maken. Daarnaast is er vanuit het stafbureau 

actieve ondersteuning geboden. Indien de koers, die in het kader van Plan V is uitgezet 

(ziekteverzuimpercentage lager dan 5%), zich voortzet, wordt in 2019 de overstap naar het 

Eigenrisicodragerschap (ERD) gezet. 

Ten aanzien van de risicobeheersing op de doorbelasting van WW-uitkering na uitdiensttreding houdt 

Athena de volgende uitgangspunten aan: 

� Het reglement van het Participatiefonds is leidend. In voorkomende situaties zal Athena de

medewerker begeleiding aanbieden bij het vinden van een passende baan.

� Bij tijdelijke vacatureruimte wordt een afweging gemaakt tussen de mogelijke WW-lasten die

bij afloop van het tijdelijke dienstverband voor rekening van Athena zouden kunnen komen en

de extra loonkosten voor deze inzet op basis van een payroll-contract.

� Voor de inzet van invalkrachten wordt gebruik gemaakt van de diensten van het

Mobiliteitscentrum van het Onderwijsbureau Twente (MCO). Met de planning van alle

korttijdelijke en langdurige vervangingen via het MCO, kan de nieuwe ketenbepaling vanuit de

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) goed worden bewaakt.
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6 Huisvesting 

Binnen de Stichting Vrijescholen Athena streven we naar mooie, duurzame, veilige gebouwen, die 

voldoen aan de wensen binnen het vrijeschoolonderwijs én voldoen aan de eisen van de arbo-

wetgeving. Doelstelling is dat de Athenascholen als duurzaam gekenschetst kunnen worden. Dit 

vraagt de komende jaren mogelijk extra investeringen die op langere termijn terugverdiend zullen 

worden. 

6.1 Nieuwe wetgeving en werkwijze 

Tot 2015 waren de gemeenten nog voor een groot deel van het onderhoud van het gebouw 

verantwoordelijk, met name voor de buitenkant. Echter, per 1 januari 2015 is het budget voor het 

buitenonderhoud en de aanpassing van schoolgebouwen overgeheveld, van gemeenten naar 

schoolbesturen. Om deze gewijzigde budgetverdeling en de implementatie van deze wetswijziging 

vorm en inhoud te geven, is als basis in het najaar van 2014 besloten om voor alle scholen een 

nulmeting van het gebouw uit te voeren, waarbij er een onderhoudsplan per school is opgesteld.  

Binnen Athena is er vastgelegd hoe de groot onderhoud werkzaamheden door de directeuren 

uitgevoerd kunnen worden. Dat kan met of zonder hulp van een extern adviesbureau dat hiervoor is 

ingeschakeld. Er is een formulier en werkwijze ontwikkeld waarbij de wetgeving en procuratieregels 

van toepassing zijn die ervoor zorgt dat er kwalitatief goed wordt aanbesteed en wordt voldaan aan de 

regels. 

6.2 Begroting en realisatie 

Begroting 

Na consolidatie van alle afzonderlijke onderhoudsplannen per school vanaf 2015 en verder, zijn er 

wijzigingen in tijd en bedragen doorgevoerd. Dit om tot een gelijkmatige en financieel te dragen 

verdeling van onderhoudslasten over de komende 10 jaren te komen. Deze in 2015 totale begrote 

gemiddelde onderhoudslast van alle scholen voor de komende 10 jaar bedroeg € 398.048 per jaar. 

Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag van € 400.000 gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening. Deze 

lasten zullen bovenschools gedragen worden en worden bekostigd uit 22% van de Materiële 

Instandhouding van de scholen.  

Afgelopen twee jaren is wel gebleken dat sommige kosten hoger uitvielen dan begroot. We hebben 

bepaald dat we na drie jaar het onderhoudsplan bijstellen indien nodig. Bijvoorbeeld als blijkt dat de 

verwachte kosten structureel hoger blijven uitkomen. In 2018 zal er voordat het onderhoudsplan 

bijgesteld wordt, ook bekeken worden welke extra posten er eventueel opgenomen dienen te worden. 

Hierbij valt te denken aan de voorwaarden waaraan het gebouw de gebouw-gebonden installaties 

dienen te voldoen volgens de verschillende inspecties. De afgelopen jaren is gebleken dat de uitgaven 

n.a.v. deze inspecties niet altijd zijn meegenomen in het onderhoudsplan. Voor deze actualisatie zal

Athena mede gebruik maken van de ondersteunende werkzaamheden van de huisvestingsadviseurs

van het ObT.
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Realisatie 2017 

De ontvangen Materiële Instandhouding (m.u.v. groei) bedroeg in 2017 €1.978.000 (in 2016     

€1.872.000) waarvan 22% (in 2017: €435.000 en in 2016: €412.000) voor de bekostiging van groot 

onderhoud bovenschools verantwoord wordt. Het afgelopen jaar is er in totaal slechts € 146.000 

uitgegeven aan groot onderhoud, in 2016 bedroeg dit € 139.000. De stand van de voorziening groot 

onderhoud op 31 december 2017 bedraagt € 724.000 (2016: € 470.000).  

In 2017 zijn op een aantal scholen om diverse redenen wat groot onderhoudswerkzaamheden 

uitgesteld naar 2018. Reden hiervoor was dat er in de nabije toekomst sprake zou zijn van een 

verplaatsing van een school naar een andere locatie of dat er op korte termijn sprake is van een 

eventuele renovatie of zelfs nieuwbouw. Als gevolg van deze uitgestelde onderhoudswerkzaamheden, 

is de voorziening groot onderhoud gestegen. De dotatie is nog steeds gerechtvaardigd, aangezien er 

op dit moment meer duidelijkheid is gekomen en de werkzaamheden in 2018 en verder alsnog 

uitgevoerd gaan worden.  

Voor wat betreft de huisvesting hebben zich in 2017 de volgende bijzonderheden voorgedaan bij onze 

scholen:  

• In Groningen is de gymzaal gerenoveerd, inclusief de bestrating (bekostigd door gemeente).

Daarnaast is er vlak voor de zomervakantie in Groningen een brand in het gebouw ontstaan,

waardoor herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd (afhandeling bekostiging door gemeente

loopt nog)

• Schilderwerkzaamheden op diverse scholen (Almelo, Enschede, Harderwijk, Winterswijk en

het bestuurskantoor)

• Vloerafwerking op diverse scholen (Brummen, Almelo, Enschede en bestuurskantoor)

• Vervangen CV radiatoren, ketels en regelingen in (Oldenzaal, Meppel en Harderwijk)

• Vervangen verlichting in Winterswijk

• Onderhoud toiletten in Assen

• Aanpassing sloten in Arnhem

• Werkzaamheden dak (Doetinchem, Arnhem en Brummen)

• Tijdelijke verhuizing naar andere locatie in Apeldoorn i.v.m. de start van de renovatie

(bekostigd door gemeente)

• Uitbreiding van één lokaal in Leeuwarden i.v.m. de groei van de school (bekostigd door

gemeente)

• Plaatsing van noodlokalen in Groningen i.v.m. de groei van de school (bekostigd door

gemeente)

• De eventuele verplaatsing van de school naar een andere locatie in Oldenzaal gaat niet door

• Aanvraag zowel noodlokalen in Emmen als ook permanente uitbreiding van de school i.v.m.

de groei van de school (bekostigd door gemeente)
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7 Financiën 

De belangrijkste onderdelen van de planning & control cyclus zijn de jaarlijkse begroting, de 

jaarrekening van het voorgaande jaar en de tussentijdse managementrapportages. 

Het College van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht vier managementrapportages in het jaar, 

over de periode januari t/m april/mei, t/m juli/augustus, t/m oktober en t/m december. Deze 

rapportages worden toegelicht in de vergaderingen van de Raad van Toezicht en zijn ook onderwerp 

van gesprek in het bestuursoverleg met de schooldirecteuren.  

De managementrapportages en bijzonderheden met betrekking tot de planning & control worden, 

voorafgaand aan de toelichting in de vergadering, door het College van Bestuur en de 

stafmedewerker financiën besproken met het lid van de Raad van Toezicht dat de portefeuille 

“beleidseconomische en financiële zaken” beheert.  

Dit proces en de managementrapportages dragen bij tot tijdige risicosignalering en bewaking van de 

gestelde financiële beleidsdoelen. De rapportages worden opgesteld door de stafmedewerker 

financiën. De kwartaalrapportages per school worden voorbereid en voorzien van toelichting voor de 

betreffende schooldirecteur, die hierop zijn toelichting geeft. 

7.1 Exploitatieresultaat 

Bedragen x 1.000 Realisatie 
2017 

Begroting 
2017 

Realisatie 
2016 

€ € € 
Baten 
Rijksbijdragen OC&W 13.958 13.131 12.758 
Overige overheidsbijdragen 84  40  92 
Overige baten 564 465 544 
Totaal baten 14.606 13.636 13.394 

Lasten 
Personele lasten 11.689 11.328 11.313 
Afschrijvingen 213 219 195 
Huisvestingslasten 1.211 1.052 1.045 
Overige instellingslasten 1.131 1.048 1.138 
Totaal lasten 14.244 13.647 13.691 

Saldo baten en lasten 362 - 11 - 297

Financiële baten en lasten  0 12 5 

Exploitatieresultaat 362  0 - 292

Tabel 6: Exploitatieresultaat 

Het behaalde exploitatieresultaat bedraagt € 362.370 positief. Er was een exploitatieresultaat van 

€ 630 begroot. Het gerealiseerde resultaat wijkt € 361.740 positief af van de begroting.  
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Het resultaat is het totaal van alle resultaten van de zeventien entiteiten die binnen de stichting hun 

eigen exploitatie voeren (vijftien scholen, bestuurskantoor en bovenschoolse projecten). 

Iedere schoolleider ontvangt een financieel verslag over 2017. De schoolleider zal het financieel 

verslag aanbieden aan de lokale MR. In het verslag is ook de resultaatverdeling opgenomen van het  

exploitatieresultaat van de school. Tevens wordt de investeringsbegroting van de school getoond ten 

opzichte van de werkelijke investeringen. 

De ontwikkeling van de totale baten en de personele lasten van de afgelopen jaren is in onderstaande 

tabel zichtbaar gemaakt. 

Bedragen x 1.000 

Jaar Exploitatie 
resultaat 

Totale 
baten 

Rijks-
bijdragen 

Personele 
lasten 

Personele 
lasten 
t.o.v.
totale
baten

Personele 
lasten 
t.o.v.
Rijks-
bijdragen

Aantal 
leerlingen 
op 1-10 

Aantal 
FTE op 
31-12
excl. zv

Inspectie
norm 

< 3 jaar 
negatief < 90% < 95% 

€ € € € 
2008 - 109  9.195 8.227 8.071 87,8% 98,1% 1.619 169,4 
2009 - 245 10.634 9.644 9.372 88,1% 97,2% 1.545 161,0 
2010 + 11 10.317 9.368 8.887 86,1% 94,9% 1.461 151,8 
2011 + 120 10.267 9.397 8.639 84,1% 91,9% 1.660 149,3 
2012 + 345 10.889 9.960 9.038 83,0% 90,7% 1.638 148,3 
2013 - 32 12.338 11.320 10.440 84,6% 92,2% 1.993 158,1 
2014 + 15 13.297 12.237 11.137 83,8% 91,0% 2.187 163,5 
2015 + 11 13.423 12.577 11.087 82,6% 88,2% 2.225 167,8 
2016 - 292 13.394 12.758 11.313 84,5% 88,7% 2.330 167,1 
2017 + 362 14.606 13.958 11.689 80,0% 83,7% 2.484 168,2 

Tabel 7: Ontwikkeling van baten en personele lasten 

De Stichting Vrijescholen Athena is voor haar inkomsten grotendeels afhankelijk van het rijk; 96% van 

de totale baten, in 2016 was dit 95%. De Rijksbaten zijn voor het grootste deel afhankelijk van het 

leerlingaantal.  

Van alle vijftien scholen worden de ouderbijdragen op een per school aparte bankrekening geïnd. De 

inning van deze bijdragen wordt vanuit het bestuurskantoor uitgevoerd. De ouderbijdragen maakten in 

2017 2,6% van de totale baten van de stichting uit; in 2016 was dit 2,4%. 

In de kostenstructuur is het aandeel van de personele lasten ten opzichte van de totale baten 80,0%, 

in 2016 was dit 84,5% (signaleringsgrens inspectie >90%). Ten opzichte van de Rijksbaten betreffen 

deze percentages 83,7% in 2017 en in 2016 was dit 88,7,0% (signaleringsgrens inspectie >95%). 
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7.2 Analyse vergelijking exploitatie met begroting 

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting worden hieronder behandeld. 

Bedragen x 1.000 Realisatie 
2017 

Begroting 
2017 

Verschil 

€ % € % € 
Baten 
Rijksbijdragen OC&W 13.958 95 13.131 96 827 
Overige overheidsbijdragen 84 1  40 1 44 
Overige baten 564 4 465 3 99 
Totaal baten 14.606 100 13.636 100 970 

Lasten 
Personele lasten 11.689 82 11.328 83 361 
Afschrijvingen 213 1 219 2 - 6
Huisvestingslasten 1.211 9 1.052 8 159 
Overige instellingslasten 1.131 8 1.048 7 83 
Totaal lasten 14.244 100 13.647 100 597 

Saldo baten en lasten 362 - 11 373 

Financiële baten en lasten  0 12 - 12

Exploitatieresultaat 362  0 362 
Tabel 8: Realisatie 2017 t.o.v. begroting 2017 

Rijksbijdragen OCW 

De Rijksbijdragen zijn in 2017 € 827.000 hoger dan begroot. Dit verschil wordt voor € 241.000 

verklaard door de niet begrote groeigelden als gevolg van de forse stijging van het aantal leerlingen in 

zowel het schooljaar 16/17 als 17/18.  

Daarnaast is er € 146.000 meer ontvangen aan vergoedingen vanuit de samenwerkingsverbanden 

Passend Onderwijs. In de begroting zijn deze bedragen voorzichtigheidshalve conform voorgaande 

jaar aangehouden, maar deze bedragen per leerling zijn vaak geïndexeerd. Daarnaast heeft de Lans 

€ 16.000 groeigelden ontvangen van het samenwerkingsverband. Diverse scholen hebben ook extra 

uitkeringen boven de reguliere zorggelden ontvangen.  

De personele bekostiging van schooljaar 16/17 en 17/18 is dit jaar fors geïndexeerd. Pas rond oktober 

2017 zijn deze bedragen bekend geworden. De totale afwijking bedroeg € 339.000 waarvan slechts € 

37.000 als indexatie begroot was. Dit is ook met name de oorzaak waarom het resultaat in 2017 zo 

fors positief afwijkt van de begroting.  

Ook zijn er dit jaar weer groeigelden van totaal € 28.000 voor Materiële Instandhouding met 

betrekking tot de forse groei van het aantal leerlingen van de Widar en Arnhem ontvangen, deze 

waren niet begroot. De reguliere Materiële Instandhouding bedroeg € 9.000 meer dan begroot als 

gevolg van een indexatie. Tot slot is er meer dan begroot ontvangen voor de P&A bekostiging  

€ 39.000 en voor de Prestatiebox  € 48.000 als gevolg van een indexatie. 

Overige overheidsbijdragen 

Aan overige overheidsbijdragen is € 44.000 meer ontvangen dan vooraf begroot. Voor ruim € 27.000 

betreft het een meer dan begrote gymvergoeding en een vergoeding van een provincie van € 13.000. 
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Overige baten 

De overige baten zijn € 99.000 hoger dan begroot en dit wordt met name veroorzaakt door de 

toename van de ouderbijdragen van € 53.000 als gevolg van meer leerlingen dan begroot. Maar we 

zien ook langzaamaan de ouderbijdrage per kind niet verder dalen, hetgeen ook bijdraagt aan meer 

ontvangsten dan begroot. Er zijn ook diverse extra baten door schoolmarkten, advertenties 

schoolkrant, Kentalisgelden en giften van € 44.000. 

Personele lasten 

De totale personele lasten zijn € 361.000 hoger dan begroot. Aan lonen en salarissen (inclusief 

uitkeringen) is € 289.000 meer uitgegeven dan begroot als gevolg van bijna 6 fte meer (169,7 -/- 163,8 

excl. ziektevervang).  

Aan de overige personele lasten is in totaal € 71.000 meer uitgegeven. Deze hogere uitgaven zijn 

voornamelijk het gevolg het meer uitgeven dan begroot aan loonkosten derden voor € 106.000. Deze 

extra uitgaven zijn het gevolg van het inzetten van een interim directeur en extra personeel via de 

payroll constructie. Daarnaast is er ruim € 65.000 meer uitgegeven dan begroot aan scholingskosten.  

Als P&A kosten zijn in de begroting een aantal verwachte uitgaven begroot voor onder meer uitgaven 

van beleid en duurzame inzetbaarheid. Deze verwachte uitgaven zijn deels uitgesteld naar 2018. 

Daarnaast zijn hier o.a. de juridische advieskosten begroot, welke in werkelijkheid vanaf 2017 onder 

de instellingslasten zijn geboekt. De P&A kosten zijn hiermee € 116.000 lager dan begroot. 

Huisvestingslasten 

De post huisvestingslasten valt € 159.000 hoger uit dan begroot. De oorzaak ligt met name bij een 

aantal incidentele extra onderhoudslasten op een aantal scholen die niet onder de voorziening groot 

onderhoud vallen, waaronder een asbestinventarisatie en verwijdering van € 46.000 en uitgaven van 

totaal € 170.000 als gevolg van de brand op een school. Hiervan is op dit moment nog niet zeker of 

deze geheel wordt vergoed. Voorzichtigheidshalve is daarom € 70.000 als kosten voor eigen rekening 

opgenomen, welke uiteraard niet begroot was. Daarnaast zijn de kosten van de energiemonitoring 

Athena-breed hoger € 13.000 dan begroot. Ook de schoonmaakkosten zijn € 41.000 hoger dan 

begroot als gevolg van meer inzet door het schoonmaakbedrijf en hogere maandelijkse lasten. 

Overige instellingslasten 

De overige instellingslasten zijn € 83.000 hoger dan begroot. De grootste afwijking wordt veroorzaakt 

door € 29.000 meer uitgaven aan verbruiksmaterialen dan begroot als gevolg van de hogere stijging 

van het leerlingenaantal gedurende het jaar dan begroot.   

Daarnaast staan de kosten voor juridische ondersteuning vanaf 2017 onder de overige 

instellingslasten, maar waren nog begroot onder de personele lasten. Dit veroorzaakt een verschil van 

€ 25.000. Voor (buiten-)schoolse activiteiten is € 19.000 meer uitgegeven dan begroot. Ook voor de 

ICT-verbruikskosten is € 13.000 meer uitgegeven dan begroot. 

Financiële baten en lasten 

De post financiële baten en lasten valt € 12.000 lager uit dan was begroot. Er is wel rekening 

gehouden met een lage rente van 0,3%, echter de werkelijke rente bleek veel lager, namelijk 0,1%. 

De ontvangen rente is voor het eerst gelijk aan de te betalen bankkosten. In de afgelopen jaren is het 

gemiddelde rentepercentage van 2,7% in 2012 naar 0,1% in 2017 gedaald. Hetgeen bij een 

gemiddelde stand van de rekening-courant van € 2.400.000 meer dan € 60.000 scheelt. Het 

aangescherpte beleid van de overheid en daling van de rentepercentages heeft er dus mede voor 

gezorgd dat de rentebaten zijn gedaald met een bedrag groot genoeg voor de salarislasten van één 

leerkracht.   
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7.3 Analyse vergelijking exploitatie 2017 met 2016 

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de exploitatie van 2016 worden hieronder behandeld. 

Bedragen x 1.000 Realisatie 
2017 

Realisatie 
2016 

Verschil 

€ % € % € 
Baten 
Rijksbijdragen OC&W 13.958 95 12.758 95 1.200 
Overige overheidsbijdragen 84 1  92 1 - 8
Overige baten 564 4 544 4 20 
Totaal baten 14.606 100 13.394 100 1.212 

Lasten 
Personele lasten 11.689 82 11.313 83 - 376
Afschrijvingen 213 1 195 1 - 18
Huisvestingslasten 1.211 9 1.045 8 - 166
Overige instellingslasten 1.131 8 1.138 8 7 
Totaal lasten 14.244 100 13.691 100 - 553

Saldo baten en lasten 362 - 297 659 

Financiële baten en lasten  0  5 - 5

Exploitatieresultaat 362 - 292 654 
Tabel 9: Realisatie 2017 t.o.v. realisatie 2016 

Rijksbijdragen OCW 

De Rijksbijdragen zijn ten opzichte van 2016 gestegen met € 1.200.000. De personele bekostiging is 

gestegen met € 595.000 dankzij de stijging van het leerlingenaantal en een herziening van de 

bekostiging zowel 16/17 als 17/18 in 2017. De baten van de Samenwerkingsverbanden Passend 

Onderwijs zijn gestegen met € 124.000 en dit wordt tevens verklaard door de stijging van het aantal 

leerlingen en hogere bedragen per leerling.  Dat geldt ook voor de materiële instandhouding welke 

met € 246.000 is gestegen. In 2017 zijn er € 241.000 meer groeigelden ontvangen dan in 2016. 

Overige overheidsbijdragen 

De overige overheidsbijdragen dalen met € 8.000 ten opzichte van 2016. Deze daling wordt 

voornamelijk veroorzaakt doordat er in 2017 geen ontvangsten meer zijn voor ID-banen.  

Overige baten 

De overige baten zijn ten opzichte van 2016 gestegen met € 20.000. Deze stijging wordt veroorzaakt 

door meer ontvangen ouderbijdragen van € 56.000, maar daarentegen de daling van € 44.000 van de 

overige baten. In 2016 werden een aantal incidentele grote bedragen geboekt op de overige baten, 

waarvan in 2017 geen sprake was. In 2017 werd er € 11.000 meer ontvangen voor huurinkomsten. 

Personele lasten 

De personele lasten zijn met € 376.000 gestegen. De salarislasten inclusief uitkeringen zijn met  

€ 628.000 gestegen ten opzichte van 2016. De gemiddelde salarislast per fte bedroeg € 64.299 (2016: 

€ 63.065), een stijging van 2,0% (2016: stijging 0,7%). Daarnaast was er sprake van ruim 5 fte meer 

gedurende 2017 ten opzichte van 2016. 

De overige personeelslasten zijn gedaald met € 252.000 ten opzichte van 2016. In 2017 werd er voor 

loonkosten derden € 272.000 minder uitgegeven als gevolg van minder interimkosten voor 

directeuren. Aan P&A werd € 42.000 minder uitgegeven als gevolg van minder begeleidingstrajecten 

bij beëindiging dienstverband. Er werd € 13.000 meer aan scholing uitgegeven en € 12.000 meer aan 

de arbo-dienstverlening en arbo-gerelateerde dienstverlening.   
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Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten zijn met € 166.000 gestegen ten opzichte van 2016. Het dagelijks onderhoud is 

gestegen met € 125.000 ten opzichte van 2016. De oorzaak ligt zoals al eerder besproken met name 

bij een aantal incidentele extra onderhoudslasten op een aantal scholen die niet onder de voorziening 

groot onderhoud vallen. De schoonmaakkosten zijn gestegen met € 41.000 als gevolg van meer inzet 

van schoonmaakbedrijven op scholen. 

Overige instellingslasten 

De overige instellingslasten zijn met € 7.000 gedaald ten opzichte van 2016. Binnen deze totaalpost 

zijn echter wel grote verschillen. Er is ruim € 57.000 meer uitgegeven aan wervingskosten in 2016 

door o.a. de inzet van een communicatiebedrijf voor de Lans en de Noorderkroon. Ook de 

representatiekosten zijn gedaald in 2017 met € 11.000. Het verbruiksmateriaal is echter met € 39.000 

gestegen in 2017, net als de ICT-verbruikslasten en licenties met ruim € 8.000 en de schoolse 

activiteiten met € 15.000 als gevolg van de stijging van het leerlingenaantal. 

Financieel resultaat 

In 2017 is er € 4.000 minder ontvangen aan rentebaten ten opzichte van 2016 als gevolg van een nog 

lagere rente. De bankkosten zijn gestegen met € 1.000. 

7.4 Kosten van de bovenschoolse structuur 

De bovenschools personele organisatie beslaat op 31-12-2017 uit 5,3 fte (2016: 5,5 fte, excl. 

bapo/osv).  

Functie Benoemingsomvang in fte 

Bestuur 1,0 
Personeelszaken 1,0 (incl. 0,1 bapo) 
Financiën 0,7 
Onderwijs kwaliteit 0,8 
Ict 0,3 
Administratie 1,8 (incl. 0,2 bapo) 
Totaal 5,6 

Tabel 10: Personeel stafbureau 

De kosten van de bovenschoolse structuur bedragen € 629.000 (2016: € 597.000). Dit betreffen de 

loonkosten en de exploitatiekosten van het bestuurskantoor. Het aandeel van deze kosten in de totale 

lasten van de stichting bedraagt 4,4% (2016: 4,4%). De stijging is met name een gevolg van het 

tijdelijk inhuren van een adviseur P&O t.b.v. het opzetten van het ziekteverzuimbeleid.  
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7.5 Balans 

Bedragen x 1.000 

Activa 31-12-2017 31-12-2016 Passiva 31-12-2017 31-12-2016

€ € € € 
Materiële vaste 
activa  1.552  1.558 Eigen vermogen 3.073 2.711 

Vorderingen  1.382  970 Voorzieningen  866  599 
Liquide 
middelen  2.569  2.501 

Kortlopende 
schulden 1.534 1.719 

Totaal activa 5.473 5.029 Totaal passiva  5.473  5.029 

Tabel 11: Balans 

De vorderingen zijn fors toegenomen als gevolg van een forse toename van de vooruitbetaalde 

huisvestingskosten voor o.a. renovatie en uitbreiding in verband met groei. Het saldo op 31 december 

2017 van de voorziening groot onderhoud bedraagt € 723.540 (31-12-2016 € 469.870). Groot 

onderhoud dat door omstandigheden nog niet in 2016 en 2017 is uitgevoerd, is doorgeschoven naar 

2018. De kortlopende schulden op balansdatum zijn gedaald met name als gevolg van de daling van 

de overlopende passiva, waarin vorig jaar nog een bedrag van € 131.000 en € 72.000 respectievelijk 

voor de malus en de terugbetaling van de poolers verwerkt was en waar nu eind 2017 geen sprake 

van is. 

7.6 Investeringen 

Inventaris, apparatuur en hulpmiddelen van € 500 of meer worden geactiveerd, wat met zich 

meebrengt dat de jaarlijkse afschrijvingsbedragen in de exploitatie worden opgenomen. Aanschaf 

beneden dit bedrag wordt rechtstreeks in de exploitatierekening verantwoord.  

Investeringen Afschrijvings- 
percentage 

Afschrijvings- 
termijn Realisatie Begroting 

 Bedragen x 1.000 2017 2016 2017 2016 

€ € € € 

Gebouwdelen/verbouwingen 3,33% 30 jaar  -  33  -  57 

Gebouwgebonden installaties 10,00% 10 jaar  - -  - - 

Schoolmeubilair 5,00% 20 jaar  63  92  145  101 

Kantoormeubilair 3,33% 30 jaar  3  -  21  5 

Technische apparatuur 10,00% 10 jaar  - -  - - 

Computerapparatuur 20,00% 5 jaar 35 57  75  93 

Overige inventaris/apparatuur 10,00% 10 jaar 14 72  85  74 

Leer- en hulpmiddelen 12,50% 8 jaar  64  63  73  90 

Totaal  179  317  400  420 

Tabel 12: Investeringen  

De werkelijke investeringen in 2017 zijn € 221.000 lager dan begroot. 
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7.7 Financiële kengetallen 

De financiële positie van de stichting wordt weergegeven in onderstaand verloop van de kengetallen. 

Binnen het bestuur hanteren we zogenaamde streefwaarden voor deze kengetallen. Ook de 

onderwijsinspectie beoordeelt deze kengetallen en gebruikt hiervoor de inspectienorm. 

Solvabiliteit Liquiditeit Weerstands- 
vermogen 

Financiële 
buffer 

Streefwaarde Athena  min. 40% min. > 1,5  min.10% min. 5% 

Inspectienorm  min. 30% min. > 1,0 min. 5-10% min. 5% 

31-12-2011  61%  1,99  14%  6,1% 

31-12-2012  68%  2,44  17%  8,4% 

31-12-2013  66%  2,35  14%  9,3% 

31-12-2014  71%  2,48  14%  6,5% 

31-12-2015  70%  2,33  12%  6,8% 

31-12-2016  66%  2,02  9%  4,9% 

31-12-2017  72%  2,57  11%  8,4% 

Tabel 13: Kengetallen 

Doel Berekening 
Solvabiliteit Inzicht in de mate waarin besturen op 

langere termijn aan hun verplichtingen 
kunnen voldoen. 

(Eigen Vermogen + 
voorzieningen) / Totaal 
Vermogen 

Liquiditeit Inzicht in de mate waarin besturen op 
kortere termijn (< 1 jaar) aan hun 
verplichtingen kunnen voldoen. 

Vlottende activa / Vlottende 
passiva 

Weerstands- 
vermogen 

Inzicht in de mate waarin een bestuur 
vermogen zou moeten aanhouden om 
risico’s op te kunnen vangen. 

(Eigen Vermogen -/- materiële 
vaste activa) / Rijksbijdragen 
OCW 

Financiële buffer Inzicht in de omvang van middelen die 
een bestuur zou moeten aanhouden om 
risico’s op te kunnen vangen. 

Kapitalisatiefactor -/- 
financieringsfunctie -/- 
transactiefunctie 

Tabel 14: Doel en berekening kengetallen I 

De vier kengetallen bewegen zich boven of net onder de gestelde norm. Ten opzichte van 2016 zijn 

de kengetallen verbeterd. De solvabiliteit en liquiditeit zijn hoger dan de norm en kunnen op basis 

daarvan als goed worden gekwalificeerd. Het weerstandsvermogen ligt boven de landelijke norm en 

kan daarmee ook als goed worden gekwalificeerd. De financiële buffer is in 2017 weer boven de 

minimale norm gekomen. Op basis van de huidige stand van deze kengetallen, is de financiële positie 

van de stichting als goed te bestempelen. 

Financiële doelmatigheid 

De financiële doelmatigheid van de stichting wordt weergegeven in onderstaand verloop van de 

kapitalisatiefactor, de financieringsfunctie, de transactiefunctie en de financiële buffer. 
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Kapitalisatie 
factor 

-/- 
Financieringsfunctie 

-/- 
Transactiefunctie 

= 
Financiële buffer 

Inspectienorm  max. 35% min. 21,2% min. 8,8% min. 5% 

31-12-2011  34,8%  14,4%  14,3%  6,1% 
31-12-2012  33,9%  14,1%  11,4%  8,4% 
31-12-2013  35,7%  13,8%  12,6%  9,3% 
31-12-2014  30,3%  14,2%  9,6%  6,5% 
31-12-2015  32,8%  15,0%  11,0%  6,8% 
31-12-2016  33,9%  16,1%  12,8%  4,9% 
31-12-2017  34,3%  15,4%  10,5%  8,4% 

Tabel 15: Kapitalisatiefactor 

Doel Berekening 
Kapitalisatiefactor Inzicht in de inzet van de middelen die 

nog niet zijn ingezet voor het 
onderwijsproces. 

(Balanstotaal -/- gebouwen) / 
totale baten (inclusief rente) 

Financieringsfunctie Inzicht in de financiële middelen die 
moeten worden aangehouden om de 
materiële vaste activa (exclusief 
gebouwen en terreinen) te kunnen 
vervangen, uitgedrukt in percentage van 
de totale baten inclusief rente. 

55%2 van: 
(Aanschafwaarde materiële 
vaste activa -/- gebouwen) / 
totale baten (inclusief rente) 

Transactiefunctie Inzicht in de middelen die moeten 
worden aangehouden om de 
kortlopende schulden te voldoen. 

Kortlopende schulden / totale 
baten (inclusief rente) 

Tabel 16: Doel en berekening kengetallen II 

De financiële buffer geeft aan dat Athena goed in staat is om onvoorziene omstandigheden of 

gebeurtenissen op te vangen. Hierbij valt te denken aan: 

- Fluctuaties in leerlingenaantallen
- Financiële gevolgen van arbeidsconflicten
- Instabiliteit in de bekostiging
- Onvolledige indexatie van de bekostiging

Als minimum hanteert de commissie Don een signaleringsgrens van 5% voor grote schoolbesturen 

zoals Athena, daarboven dient een bestuur zich te verantwoorden met het risicoprofiel. 

De kapitalisatiefactor van onze stichting ligt onder de maximum signaleringsgrens van 35%, hetgeen 

een indicatie geeft dat de middelen die zij ontvangt worden ingezet voor het onderwijsproces en er geen 

bovenmatige kapitaalsvorming heeft plaatsgevonden. De kapitalisatiefactor ligt in de afgelopen jaren 

steeds rond de maximumgrens. De financieringsfunctie en transactiefunctie laten een lichte daling zien. 

De financiële buffer is weer gestegen boven de minimale streefwaarde. 

2 Percentage waarmee gerekend conform uitgangspunten commissie Don 
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7.8 Treasuryverslag 

Treasury is het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de 

financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden 

risico’s. Kortom het beleggen en/of belenen van overtollige liquiditeiten en het ter beschikking houden 

van voldoende liquide middelen.  

Het treasurybeleid van de Stichting Vrijescholen Athena vindt plaats binnen de kaders van de 

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, houdende regels over het 

beleggen en belenen van publieke middelen (Regeling beleggen en belenen door instellingen voor 

onderwijs en onderzoek). Beleggen en belenen mag alleen risicomijdend plaatsvinden; d.w.z. dat de 

liquide middelen zodanig beheerd dienen te worden dat de uitgezette hoofdsom gegarandeerd blijft. 

Bij het uitzetten van alle overtollige middelen wordt gehandeld overeenkomstig de in deze regeling 

gestelde verplichtingen.  

De algemene doelstelling van het treasurybeleid van de Stichting Vrijescholen Athena luidt: 

Het waarborgen van de financiële continuïteit van de organisatie.  

Vanuit deze algemene doelstelling luiden de volgende subdoelstellingen: 

- Het zorg dragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen

acceptabele condities (beschikbaarheid)

- Het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen de kader van

het treasurystatuut (rentemaximalisatie)

- Het beheersen en bewaken van de financiële risico’s die aan de financiële posities en

geldstromen zijn verbonden (risicominimalisatie)

- Het minimaliseren van de kosten van leningen (kostenminimalisatie).

Stichting Vrijescholen Athena heeft haar liquide middelen grotendeels ondergebracht bij de Rabobank 

Almelo en maakt voor haar tijdelijk overtollige middelen gebruik van een internet spaarrekening.  

De totale liquide middelen op 31 december 2017 (exclusief kassen) bedragen € 2.565.000 (2016:  

€ 2.496.000). De ouderbijdragen worden geïnd middels een voor elke school aparte rekening 

eveneens bij de Rabobank. Een saldo boven € 500 op deze bankrekeningen wordt maandelijks 

overgeboekt naar de bovenschoolse Rabobank-rekening. Het totale saldo op 31 december 2017 van 

deze Rabobank bankrekeningen bedraagt € 47.000 (2016: € 70.000).  

Een paar scholen hebben nog van oudsher een rekening bij andere banken zoals Triodos, ABN 

AMRO en ING. Het saldo op 31 december 2017 op deze rekeningen bedraagt samen € 77.000 (2016: 

€ 115.000). 

De rentevergoeding over het jaar 2017 bedraagt € 3.000, hetgeen neerkomt op een rentepercentage 

van 0,1% (vorig jaar € 7.000, zijnde 0,3%) over het gemiddelde rekening-courantsaldo in 2017 van     

€ 2.531.000 (2016: € 2.462.000). 
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7.9 Continuïteitsparagraaf 

Deze paragraaf geeft inzicht in de toekomstige ontwikkelingen van onze stichting. Het strategisch 

beleidsplan en de uitwerking en concretisering daarvan zijn in hoofdstuk 3 uitgebreid toegelicht.  

Leerlingenaantallen en personele bezetting 

realisatie 
2017 

prognose 
2018 

prognose 
2019 

prognose 
2020 

prognose 
2021 

Personele bezetting 31 dec 
(FTE) 
- Management / Directie 10,9 12,6 13,4 13,4 13,4 

- Onderwijzend personeel 126,3 126,1 127,4 130,0 131,3 

- Overige medewerkers 32,5 31,8 31,3 31,3 31,3 

Totaal 169,7 170,5 172,1 174,7 176,0 

Leerlingenaantallen 1 okt 2.487 2.536 2.592 2.685 2.677 

Tabel 17: Personele bezetting en leerlingenaantal 

De ontwikkeling van het leerlingenaantal van Athena staat al jaren haaks op de landelijke ontwikkeling 

en dit lijkt erop zich voort te zetten. Stichting Vrijescholen Athena heeft haar vijftien scholen breed 

verspreid over de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Binnen dit 

gebied hebben we te maken met een heel aantal krimpregio’s. Ondanks de krimp lukt het onze 

stichting een breder publiek aan te spreken, hetgeen in de afgelopen jaren heeft geresulteerd in een 

forse groei die is begonnen in het schooljaar 2011-2012. Voor het zesde jaar opeenvolgend hebben 

we in 2017-2018 recht op de aanvullende groeibekostiging van het Ministerie.  

Het maken van een goede prognose van de leerlingenaantallen in een krimpregio waar scholen toch 

de afgelopen jaren in aantallen zijn gestegen, is vanwege deze tegenstrijdigheid bijzonder lastig. In 

onderstaande tabel is rekening gehouden met een lichte groei gebaseerd op de reële 

trendontwikkeling per school van de afgelopen jaren. 

Tabel 18: Prognose leerlingaantallen per school 

Scholen Werkelijk   (% = groei t.o.v. t-1) Prognose

okt 2016 % okt 2017 % okt 2018 okt 2019 okt 2020 okt 2021

Vrije School Almelo 192 1% 193 1% 201 202 199 203

De Kleine Johannes Deventer 242 6% 239 -1% 242 240 240 240

De Zevenster Oldenzaal 102 -3% 96 -6% 95 96 96 91

De Noorderkroon Enschede 95 17% 91 -4% 91 89 95 92

De Vijfster Apeldoorn 149 -1% 162 9% 169 179 195 194

De Esch Winterswijk 81 7% 91 12% 92 91 94 96

De Kleine Prins Doetinchem 76 -5% 90 18% 94 96 96 92

Parcivalschool Arnhem 221 5% 249 13% 269 282 303 309

De Toermalijn Meppel 166 -1% 173 4% 174 176 176 181

Michaelschool Leeuwarden 195 1% 190 -3% 196 199 202 202

De Stroeten Emmen 69 33% 99 43% 98 97 100 98

Vrije School Valentijn Harderwijk 196 -3% 203 4% 194 194 199 188

(V)SO De Lans Brummen 54 38% 75 39% 74 74 74 74

Widar Groningen 329 18% 354 8% 365 394 425 426

De Es Assen 166 -2% 182 10% 182 183 191 191

Totaal 2.333 5% 2.487 7% 2.536 2.592 2.685 2.677
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Voor het nieuwe schooljaar zijn de vacatures op de scholen met betrekking tot bovenstaand 
leerlingenaantal bekend en deze kunnen worden opgevangen met het huidige aantal 
personeelsleden.  

Dit kan betekenen dat personeelsleden van de ene school overgaan naar een andere, hetgeen een 

ingewikkelde puzzel kan zijn binnen onze stichting vanwege ook weer de grote regionale spreiding.  

Daar waar extra vacatures boven het eigen aanbod dienen te worden ingevuld vanwege de groei op 

een school, zal de groeibekostiging van het Ministerie grotendeels worden ingezet. 

Ten aanzien van personele bezetting is de stichting zich bewust dat wanneer de verwachte groei van 

het leerlingenaantal niet doorzet, het personeelsbestand zal moeten krimpen.  

Dit zou voor een groot deel kunnen middels natuurlijk verloop als gevolg van pensionering. In 

onderstaande tabel de verwachting van het aantal fte per school. 

Tabel 19: Prognose personele bezetting per school 

In hoofdstuk 3 zijn de beleidsvoornemens uit het nieuwe strategisch beleidsplan op personeel gebied 

nader toegelicht.  

School realisatie

2017 2018 2019 2020 2020

totaal totaal totaal totaal totaal

fte fte fte fte fte

Vrijeschool Almelo 11,77 11,74 11,74 11,74 11,74

De Kleine Johannes Deventer 13,04 12,92 12,78 12,78 12,78

De Zevenster Oldenzaal 6,85 6,42 6,82 6,82 6,40

Valentijn Harderwijk 11,02 10,98 10,55 10,55 10,55

De Noorderkroon Enschede 7,05 6,61 6,61 6,61 6,61

De Vijfster Apeldoorn 9,11 9,54 9,82 10,28 10,75

De Esch Winterswijk 5,80 5,32 5,32 5,32 5,32

(V)SO De Lans Brummen 17,22 18,34 18,19 18,19 18,19

De Kleine Prins Doetinchem 5,89 5,55 5,55 5,55 5,55

Parcivalschool Arnhem 12,67 13,57 14,66 15,66 16,24

De Toermalijn Meppel 9,72 9,60 9,60 9,60 9,60

Michaëlschool Leeuwarden 11,02 11,04 11,13 11,13 11,13

De Stroeten Emmen 6,13 6,24 6,24 6,24 6,24

Widar Groningen 19,64 20,21 20,95 22,10 22,77

De Es Assen 10,84 9,63 9,73 9,73 9,73

Bestuursbureau 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83

Bovenschools 6,14 6,90 6,61 6,61 6,61

Totaal scholen 169,75 170,43 172,11 174,73 176,03

prognose
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Meerjarenbegroting 

Tabel 20: Meerjaren balans activa en passiva 

De ontwikkeling van de materiële vaste activa is gebaseerd op de voorgenomen investeringen en de 

daaruit voortvloeiende afschrijvingslasten. Voor wat betreft de vorderingen verwachten we een 

gelijkmatig verloop, zoals ook de afgelopen jaren hebben laten zien.  

De mutaties van het eigen vermogen in de komende jaren zijn het gevolg van de meerjaren 

exploitatierekening. De voorziening onderhoud muteert als gevolg van de voorgenomen dotaties en de 

te verwachten uitgaven zoals blijkt uit het meerjaren onderhoudsplan. 

Voor wat betreft de kortlopende schulden verwachten we geen bijzonderheden en deze zullen net als 

bij de vorderingen een gelijkmatig verloop hebben. 

realisatie

2017 2018 2019 2020 2021

€ € € € €

Activa

materiele vaste activa 1.522.340 1.715.720 1.654.910 1.592.030 1.530.060

Totaal vaste activa 1.522.340 1.715.720 1.654.910 1.592.030 1.530.060

vorderingen 1.381.340 1.400.990 1.424.890 1.439.800 1.460.870

liquide middelen 2.569.250 2.117.618 2.068.987 2.077.823 2.136.819

Totaal vlottende activa 3.950.590 3.518.608 3.493.877 3.517.623 3.597.689

Totaal Activa 5.472.930 5.234.328 5.148.787 5.109.653 5.127.749

Passiva

algemene reserve 2.912.280 2.925.320 2.929.230 2.934.910 2.959.700

bestemmingsreserve publiek 160.860 160.860 160.860 160.860 160.860

Totaal eigen vermogen 3.073.140 3.086.180 3.090.090 3.095.770 3.120.560

personeel 141.130 139.540 140.910 143.050 144.120

onderhoud 724.320 502.898 406.117 349.723 337.219

Totaal voorzieningen 865.450 642.438 547.027 492.773 481.339

belastingen en sociale premies 484.280 478.830 483.520 490.850 494.530

pensioen 139.220 137.650 139.000 141.110 142.170

vakantiegeld 81.580 81.580 81.580 81.580 81.580

overig kortlopend 829.260 807.650 807.570 807.570 807.570

Totaal kortlopende schulden 1.534.340 1.505.710 1.511.670 1.521.110 1.525.850

Totaal Passiva 5.472.930 5.234.328 5.148.787 5.109.653 5.127.749

prognosePrognose meerjaren balans
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Tabel 21: Meerjaren exploitatierekening 

Het meerjarenperspectief laat na het flinke positieve resultaat van 2017 een stabiel positief 
exploitatieresultaat zien vanaf 2018.  
Op diverse andere scholen is er nog steeds sprake van groei, zoals in Groningen, Arnhem en Emmen. 
De verwachtingen hieromtrent zijn verwerkt in de baten en de lasten. Voor Apeldoorn wordt de 
komende jaren een verdere groei verwacht en ook deze is verwerkt.  

Voor het schooljaar 2018-2019 zal voor de scholen een nieuw bestuursformatieplan opgesteld 
worden. Dit geeft een goed zicht op mogelijke tekorten, overschotten, en natuurlijke uitstroom van 
personeelsformatie. Schoolleiders en bestuurder kunnen zo op een juiste wijze vorm geven aan de 
formatie en tijdig bijsturen. Uitgangspunt is door te kritisch te kijken naar effectief en efficiënt inzetten 
van de beschikbare middelen, de bezuinigingen niet ten koste te laten gaan van de onderwijskwaliteit. 
De extra gelden die zijn toegezegd voor de werkdrukverlaging en de extra kleine scholen toeslag 
zullen worden ingezet voor met name extra formatie ter ondersteuning van het onderwijzend 
personeel op de scholen. 

realisatie

2017 2018 2019 2020 2021

€ € € € €

Baten

Rijksbijdrage 13.958.180 14.324.730 14.770.650 15.048.860 15.441.880

Overige overheidsbijdragen en subsidies 83.980 35.140 35.140 35.140 35.140

Overige baten 563.760 407.880 404.880 400.880 400.880

Totaal Baten 14.605.920 14.767.750 15.210.670 15.484.880 15.877.900

Lasten

Personeelslasten 11.688.850 12.364.180 12.809.760 13.079.280 13.451.400

Afschrijvingen 212.770 232.920 240.010 242.930 244.720

Huisvestingslasten 1.210.970 1.122.700 1.118.960 1.118.960 1.118.960

Overige lasten 1.130.950 1.038.540 1.041.590 1.041.590 1.041.590

Totaal Lasten 14.243.540 14.758.340 15.210.320 15.482.760 15.856.670

Saldo  Baten en lasten gewone bedrijfsvoering 362.380 9.410 350 2.120 21.230

Saldo Financiele bedrijfsvoering -10 3.630 3.560 3.560 3.560

Totaal resultaat 362.370 13.040 3.910 5.680 24.790

prognosePrognose meerjaren exploitatierekening
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Tabel 22: Kasstroomprognose 

De meerjarenprognose van de kasstroom volgt uit de meerjarenprognose van de balans en de 
exploitatierekening.  

2018 2019 2020 2021

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Resultaat voor financiële baten en lasten 9.410 350 2.120 21.230

Aanpassingen voor

afschrijvingen 232.920 240.010 242.930 244.720

mutaties voorzieningen -223.012 -95.411 -54.254 -11.434

Veranderingen in vlottende middelen

vorderingen -19.650 -23.900 -14.910 -21.070

kortlopende schulden -28.630 5.960 9.440 4.740

Ontvangen interest 8.305 8.235 8.235 8.235

Betaalde interest -4.675 -4.675 -4.675 -4.675

Buitengewoon resultaat 0 0 0 0

Totaal Kasstroom uit operationele activiteiten -25.332 130.569 188.886 241.746

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen immateriële vaste activa 0 0 0 0

(Des)investeringen materiële vaste activa -426.270 -179.200 -180.050 -182.750

(Des)investeringen financiële vaste activa 0 0 0 0

Totaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten -426.270 -179.200 -180.050 -182.750

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie langlopende schulden 0 0 0 0

Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 0 0

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen 2.569.250 2.117.618 2.068.987 2.077.823

Mutaties liquide middelen -451.602 -48.631 8.836 58.996

Eindstand liquide middelen 2.117.648 2.068.987 2.077.823 2.136.819

Kasstroomprognose
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7.10 Risicobeheersingssysteem 

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de wijze waarop Stichting Vrijescholen Athena de risico’s 

van de organisatie beheerst. Risico’s worden gezien als die factoren die het behalen van de 

doelstellingen kunnen bedreigen. 

De stichting acht het wenselijk om risico’s die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te 
maken. Door inzicht in de risico’s wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze 
besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige investeringen in 
verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Het risicomanagement van Athena is 
nog in ontwikkeling. De risico’s in kaart gebracht, hieronder de grootste risico’s binnen onze stichting. 

Grootste risico's Stichting Vrijescholen Athena 

1 Zwakke scholen (zelf of door inspectie geconstateerd) 

2 Langdurige uitval directeuren 

3 Ziekteverzuim voor eigen rekening 

4 Daling leerlingen a.g.v. conflicten ouders en negatieve publiciteit 

5 Onvoorziene onderhoudskosten 

6 Kosten voor plaatsing leerlingen in SO/SBO (per Samenwerkingsverband anders 
geregeld) 

7 Bekwaamheid IB-ers en directeuren 

8 Afname ouderbijdragen 

Tabel 23: Grootste risico’s Stichting Vrijescholen Athena 

Voor bovenstaande risico’s hanteert onze stichting vooralsnog de signaleringsgrens voor de 
bufferliquiditeit van de commissie Don, zijnde 5% voor grote besturen zoals onze stichting. 

Op diverse terreinen worden beheersmaatregelen getroffen of aangescherpt. Zo is er een meerjaren 

onderhoudsvoorziening opgenomen, is er een plan van aanpak terugdringing ziekteverzuim 

ontwikkeld en is het procuratiebeleid aangescherpt en voorzien van een inkoopinstructie. Daarnaast is 

een opzet gemaakt van een vroegsignaleringssysteem waar met behulp van ‘harde’ en ‘zachte’ 

indicatoren per school de risico’s in kaart worden gebracht.  

De stichting heeft het web-based risicomanagementmodel “Risico’s in beeld” van de PO-Raad de 

afgelopen jaren gebruikt om de toereikendheid van ons risicomanagement te beoordelen, de 

aandachtsgebieden voor de toekomst inzichtelijk te maken en een inzicht te verkrijgen in de relatie 

tussen het risicoprofiel en onze financiële positie (toetsingskader). Hetgeen is besproken met de RvT. 

Een nadere uitwerking van dit model staat op de agenda voor 2018. 
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8 Jaarverslag Raad van Toezicht 

8.1 Inleiding 

2017 was voor de Raad van Toezicht (RvT) een bijzonder jaar, waarin het hoogtepunt wel het besluit 

tot toekomstige vorming van een dislocatie in Arnhem Noord was. De doelstelling om het 

Vrijeschoolonderwijs in Noord en Oost Nederland te versterken en bereikbaar te houden werd door dit 

besluit onderstreept. Daarnaast is de gestage groei van het aantal leerlingen een bewijs van de zin 

van ‘ons’ onderwijs in deze wereld. Steeds meer ouders realiseren zich dat leren gepaard moet gaan 

met het ontwikkelen van creativiteit en sociale vaardigheden en sterker: dat leren gaat met hoofd,   

hart en handen. We zijn trots op onze scholen, waar ieder kind uniek is en de ruimte krijgt om zijn 

vaardigheden te ontdekken en ontwikkelen. Ook zijn we trots op het feit dat alle scholen een 

basisarrangement van de Inspectie hebben gekregen. De koers is helder, het fundament is goed.  

We zien 2018 met vertrouwen tegemoet. De Raad wil zich in 2018 met name focussen op het 

dreigend lerarentekort en de kwaliteit en het eigene van het Vrijeschoolonderwijs. 

8.2 Samenstelling van de RvT 

Naam en portefeuille: Hoofdfunctie Nevenfunctie(s) 

Voorzitter: 
Mw. Drs. W.L. Broekhuijsen 

Bestuurlijke verhoudingen en 
strategie 

Directeur-bestuurder 
Bibliotheek West-Achterhoek 

• Voorzitter Samenwerkende

Gelderse Bibliotheken (t/m mei

2017)

• Voorzitter Stichting ‘t Brewinc

• Lid Raad van Advies

Heiligenbeeldenmuseum

• Voorzitter  regiegroep bestrijding

Laaggeletterdheid Gelderland

(vanaf augustus 2017)

Vice voorzitter: 
De heer J. van der Haar 

Bedrijfseconomische en 
financiële zaken 

Directeur en mede- 
eigenaar Westhaar 
Solutions VoF 

• Voorzitter RvT Stichting Non Nobis

• Lid van het bestuur v/d Vereniging

van Toezichthouders in het

onderwijs

• Voorzitter Stichting Macro Micro

• Penningmeester Stichting “de

Witte Ruiter”

• Penningmeester Stichting Hi-Er-Na

• Secretaris/Penningmeester

Stichting Terugspeel Theater

Lid:  
Mw. J. de Vries 

Vrijeschool identiteit (intern) en 
onderwijskwaliteit 

Directeur/eigenaar 
3Consult, coach/consultant 

• Lid Continuity Group v.d. World

Wide Biography Conference

Lid:  
Mw. A. Gottenbos 

Personeelsbeleid 

Aangesloten bij 
Intercoach. Centrum voor 
coaching binnen de overheid 

• Lid RvT Stichting VS Ithaka

• Voorzitter Stichting Leidse

koorprojecten

Lid:  
De heer mr. H. Ledeboer 

Juridische zaken 

Notaris/Eigenaar van 
Notariskantoor Ledeboer 

• Commissaris AT-zorg

• Bestuurder Tjibbe vd Beekstichting

• Lid RvT Stichting

Prioriteitsaandelen Het Meuleman



Rapport 2017 Stichting Vrijescholen Athena  47 

Lid: De heer N. de Schrijver 

Vrije school identiteit (extern) 
en marketing 

Directeur/eigenaar S.A.M. 
BV. Social Art 
Management 

• Lid RvT Stichting VS Ithaka

• Bestuurslid Stichting Visual

Thinking Strategie Nederland

Rooster van aftreden: 

Naam Datum 
benoeming 

Ingang tweede 
termijn 

Ingang derde 
termijn 

Datum 
aftreden 

Jaap van der Haar 1/1/2009 1/1/2012 1/1/2015 1/1/2018 

Nicolaas de Schrijver 1/1/2009 1/1/2012 1/1/2015 1/1/2019 

Helmich Ledeboer 1/10/2010 1/1/2013 1/1/2016 1/1/2020 

Josien de Vries 1/10/2010 1/1/2013 1/1/2016 1/1/2021 

Ans Gottenbos 1/3/2013 1/3/2016 1/3/2019 1/3/2022 

Wieb Broekhuijsen 1/7/2014 1/7/2017 1/1/2020 1/7/2023 

Monique Visser 1/1/2018 1/1/2021 1/1/2023 1/1/2026 

De leden van de Raad hebben een zittingstermijn van drie maal drie – dat is maximaal negen jaar. Dat 

wijkt af van het advies van de PO-raad, waarin een maximale zittingstermijn van acht jaar wordt 

gehanteerd. Omdat de zittingstermijn in onze statuten is vastgelegd, hanteren wij het bovenstaande 

rooster van aftreden, waardoor bovendien wordt voorkomen dat er een te groot aantal leden van de 

RvT tegelijkertijd vertrekt.  

De Raad van Toezicht hanteert de Adviesregeling van de Vereniging van Toezichthouders in 

Onderwijsinstellingen (VTOI) voor de vaststelling van de eigen honorering. De hoogte van de 

honorering is gebaseerd op een vast bedrag per jaar, waarbij de voor de berekening van deze 

honorering de richtlijnen uit hoofdstuk vijf adviesregeling worden gebruikt. De aanpassing van de 

adviesregeling heeft geleid tot een aanpassing van de honorering van de leden van de Raad. Tijdens 

de vergadering van 16 maart 2015 heeft de RvT besloten het WNT kader leidend te laten zijn, maar 

de vergoedingen te maximeren tot 50% van de geadviseerde norm voor de jaren 2015 tot en met 

2019. Concreet komt dit dus ook in 2017 neer op de volgende bedragen:  

Voorzitter € 8.630. 

Lid € 5.683. 

8.3 Werkwijze 

Handboek van de Raad 

De Raad van Toezicht beschikt over een Handboek, waarin de Raad beschrijft hoe het intern toezicht 

binnen de Stichting Vrijescholen Athena is vormgegeven met als onderliggend document de code 

Goed bestuur PO.   

Kernonderdeel vormt het toezichtkader dat de Raad hanteert bij het uitoefenen van haar rol. Het 

toezichtkader biedt ook transparantie over de kijkrichting van de Raad aan bestuurder, GMR en 

directeuren. Trefwoorden voor de invulling van het toezicht door de Raad zijn: betrokkenheid én 

afstand, gelijkwaardigheid, vertrouwen, actief interveniëren als nodig, reflectie op de waan van de dag. 

Het Handboek wordt jaarlijks geactualiseerd en is te raadplegen door medewerkers van de Stichting. 
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Vergaderingen, aanwezigheid en besluiten van de Raad 

De RvT kwam in 2017 vijf keer bijeen, op 14 februari, 11 april, 12 juni, 28 september en 12 december. 

Op 11 mei vond een ingelaste conference call plaats.   

Verhinderd waren: 

- 14 februari: de voorzitter, de voorzittersrol werd door de vice voorzitter waargenomen

- 11 april: één lid

- 12 juni: twee leden

- 28 september: één lid

Besluiten en belangrijke agendapunten van de Raad: 

14 februari 2017 

- Geïnformeerd over de dislocatie in Arnhem en de overname van de PO-scholen in Zutphen

- RvT-jaarverslag vastgesteld

11 april 2017 

- Discussie over Athena-Academie

- Discussie over snelle toename van het aantal leerlingen

- Opstellen van agendapunten voor het overleg met de GMR

- Geïnformeerd over disclocatie Arnhem-Noord

11 mei 2017 (ingelaste conference call) 

- Treasurystatuut vastgesteld

- Besluit tot start van de dislocatie Arnhem-Noord op basis van het positieve advies van de

bestuurder en van de GMR

12 juni 2017 

- Gesprek met de accountant

- Jaarrekening 2016 vastgesteld

- Besluit over honorering van de bestuurder (naar aanleiding van het reguliere jaargesprek)

Tevens vond op 12 juni het gesprek met de GMR plaats, waarvoor van de kant van de RvT de 

volgende agendapunten werden aangedragen: 

- Het verhogen van de ouderbijdrage vanuit motivatie

- Het verlagen van het ziekteverzuim vanuit betrokkenheid

- De Athena-academie

- De snelle groei van het aantal leerlingen

28 september 2017 

- Discussie over Athena-identiteit in relatie tot leiderschap

- Procedure en functieprofiel t.b.v. de werving van een nieuw lid van de RvT vastgesteld

- Geïnformeerd over de voortgang van Arnhem en Zutphen

- Reflectie op de ontmoeting met de GMR
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12 december 2017 

- Begroting vastgesteld

- Besluit tot benoeming nieuw RvT-lid met aandachtsgebied financiën, Monique Visser

Bijeenkomsten van de auditcommissie 

De auditcommissie is in 2017 tweemaal bijeengekomen, eenmaal ter voorbereiding van de 

besluitvorming over de jaarrekening en een tweede maal ten behoeve van het opstellen van de 

begroting. De auditcommissie bestond in 2017 uit J. van der Haar en N. de Schrijver. 

8.4 Hoe heeft de Raad zich laten informeren? 

De RvT heeft zich op verschillende manieren laten informeren. De verslagen en kwartaalrapportages 

van de bestuurder en de berichten van het bestuursbureau vormden de basis. Daarnaast vond zes-

wekelijks werkoverleg plaats tussen de bestuurder en de voorzitter, waarin lopende zaken aan bod 

kwamen. De bijeenkomsten van de auditcommissie en het overleg tussen het raadslid met 

aandachtsgebied financiën en de bestuurder droegen bij aan de informatievoorziening vanuit de 

bestuurder. Het raadslid met aandachtsgebied financiën stelde rapportages op ten behoeve van een 

soepele overdracht van zijn portefeuille.  

Met de directeuren had de Raad informeel contact tijdens het Directeuren Overleg. Een delegatie van 

de Raad woonde na afloop de lezing van lector Vrijeschoolonderwijs Aziza Mayo bij. Het gesprek met 

de GMR (zie hierboven de agenda) leverde een goede indruk op van de werkwijze van de GMR.  Op 

de Athena-dag op 19 november vertegenwoordigden J. de Vries en J. van der Haar de RvT.  

A. Gottenbos, H. Ledeboer, J. de Vries en W.Broekhuijsen bezochten scholen in Brummen, Deventer

en Emmen.

Op 18 september en op 5 oktober was W. Broekhuijsen namens de RvT aanwezig bij het overleg met 

de voorzitter van de RvT van de VSNON, waarin de bestuurders en controllers van de beide 

stichtingen overleg voerden over een eventuele overname van de basisscholen in Zutphen.   

De dag voor leden van de RvT’s van Vrijescholen op 15 juni, georganiseerd door de Vereniging van 

Vrijescholen, werd bijgewoond door A. Gottenbos en W. Broekhuijsen.  

8.5 Eigen professionalisering 

De leden van de RvT hebben diverse studiedagen en congressen bijgewoond. 

De Dag van het Toezicht van de VTOI op 7 april 2017 werd bijgewoond door A. Gottenbos en J. van 

der Haar.  

De bijeenkomst voor leden van de RvT’s door de VVSO werd bijgewoond door A. Gottenbos en W. 

Broekhuijsen. 

Individueel: 

- Cursus VTOI toezien op interne besturing en onderwijskwaliteit (2/3/17) – A. Gottenbos:

- Masterclass Proactief Toezicht houden, VTOI-NVTK/ Avicenna – N. de Schrijver

- Workshop “De Voorzitter van de RvT” door het Nationaal Register zou W. Broekhuijsen op 2

november volgen, maar wegens privéomstandigheden is haar deelname verschoven naar 20 april

2018.
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Externe vertegenwoordiging: 

- J. van der Haar was in 2017 bestuurslid van de VTOI.

- A. Gottenbos heeft een bijdrage geleverd aan oprichting PO platform VTOI, eerste

themabijeenkomst Medezeggenschap: lust of last bijgewoond en medegeorganiseerd (5/10/17).

8.6 Werkgeverschap 

Als werkgever van de bestuurder heeft de Raad van Toezicht twee formele gesprekken met de 

bestuurder: het voortgangsgesprek en het jaargesprek. Daarnaast voert de voorzitter van de Raad, 

zoals eerder vermeld, werkoverleg met de bestuurder. Ieder jaar vindt een 360gr feedback onderzoek 

plaats onder diverse stakeholders, waaronder de GMR. In het jaargesprek wordt teruggekeken op 

‘hoe is het afgelopen jaar verlopen, zijn de afgesproken resultaten behaald, welke zorgen zijn er en 

welke kansen en risico’s voor het komend jaar’. De bestuurder stelt aan het begin van de cyclus in 

nauw overleg met de Raad de resultaatsafspraken op voor het komend jaar. Het betreft een beperkt 

aantal speerpunten op de gebieden onderwijskwaliteit, personeelsbeleid, planning & control en 

bedrijfsvoering. Onderliggende documenten zijn het Strategisch Beleidsplan of de tussenevaluatie 

daarvan en het werkplan Athena voor het betreffende jaar. Parallel aan beide gesprekken staat de 

persoonlijke professionaliseringsagenda op de agenda. Er wordt teruggekeken naar ‘wat heeft het 

traject van het afgelopen jaar opgeleverd en wat zijn nieuwe wensen, ook gezien de 360gr feedback 

en input van de Raad’. De Raad heeft voor het jaar 2017 besloten de bestuurder een periodiek toe te 

kennen en zijn aanstelling om te zetten in een aanstelling voor onbepaalde tijd.  

8.7 Het beeld van de RvT over Athena in 2017 met betrekking tot de drie 

pijlers van onderwijs 

Onderwijskwaliteit 

Zodanig werken, dat de specifieke identiteit van onze Vrijescholen zich optimaal ontplooit en 

ontwikkelt en bovendien voor alle belanghebbenden zichtbaar en op een positief onderscheidende 

manier herkenbaar is, is voor alle medewerkers van Athena, maar voor bestuurder en directeuren als 

(eind)verantwoordelijken in de eerste plaats: ‘core business’, opgave nummer 1 en een voortdurende 

uitdaging. 

Aan de RvT de taak om te toetsen dat hierin daadwerkelijk continu de nodige aandacht, inspanning en 

middelen wordt geïnvesteerd en zo nodig te zorgen dat het onderwerp op de agenda(‘s) blijft. 

Meekijken en vragen stellen is en blijft hiertoe de geëigende werkwijze, hierin gevoed door diverse 

hardere en minder harde beleids- en rapportage instrumenten en indicatoren:  

• Het Strategisch Meerjaren Beleidsplan (‘de gave van het lesgeven’) en de daaruit afgeleide

Jaarplannen

• Mondelinge en schriftelijke rapportages van de Bestuurder die in iedere vergadering (en als

de actualiteit -bezoek van de onderwijsinspectie bijvoorbeeld- daartoe aanleiding geeft direct

via mail) aan de orde zijn

• Jaarverslag, waarin o.m. output overzichten van alle scholen, waarbij de RvT als maatstaf

‘minimaal basisarrangement voor alle scholen’ hanteert

• Gegevens uit tevredenheidsonderzoeken voor ouders

• Jaarlijkse ontmoeting en uitwisseling van de voltallige RvT met de Beleidsmedewerker

Kwaliteit

• Eigen waarneming bij werkbezoek aan een aantal scholen per jaar en/of deelneming aan de

jaarlijkse Athena-ontmoetingsdag en representatie op locatie bij interne festiviteiten
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• Jaarlijks overleg met GMR en vergadering + informele ontmoeting met DO

(directeurenoverleg).

Uit deze opsomming blijkt dat de Raad veel aandacht heeft voor de toetsing van de kwaliteit van 

onderwijs. Athena is gegroeid van een organisatie die stap voor stap uit de pioniersfase in de 

differentiatiefase is terecht gekomen, en daarmee veel meer in control is. Veel explicieter en 

gedetailleerder dan voorheen wordt verantwoording gevraagd en afgelegd, zijn werkwijzen en 

toetsingscriteria geïnstitutionaliseerd en vastgelegd en is Athena dus een stevig fundament, waardoor 

alle afzonderlijke scholen minder kwetsbaar zijn. De markt neemt dat klaarblijkelijk ook waar en 

reageert daarop positief: Athena mag zich verheugen in groei, zelfs in gebieden waar landelijk een 

krimptendens is gebleken. 

De Raad is blij met het feit dat sinds 2017 alle scholen een basisarrangement hebben. Daarnaast ziet 

de Raad dat bestuurder en directeuren voortdurend bezig zijn met het geven van handen en voeten 

aan het typische van de Vrije School, het Waldorf onderwijs. Een zorg daarbij is wel, hoe dit in de 

toekomst te blijven waarmaken, gezien de vergrijzingsproblematiek en de schaarste aan competente 

Vrijeschool-leraren. Deze zorg staat hoog op de agenda van de bestuurder en de RvT en heeft ook 

landelijk de volle aandacht.  

Organisatieontwikkeling en HRM 

Het Strategisch Beleidsplan 2015 - 2018 loopt dit jaar af. Een nieuw beleidsplan moet in 2018 

gemaakt worden, besproken worden binnen de organisatie op allerlei niveaus en uiterlijk op 1 januari 

2019 van kracht worden. Een aantal doelen uit het bestaande beleidsplan is goed opgepakt.  

De nadruk heeft sterk gelegen in het op orde krijgen van de basis. Zo is de basiskwaliteit van alle 

scholen op orde en is op alle fronten stevig ingezet op goed leiderschap en het meesterschap van de 

leerkracht. Punten uit het strategisch beleidsplan waaraan voortdurend verder wordt gewerkt zijn het 

‘rijke onderwijs voor ieder kind’, waaronder de doorontwikkeling van specifieke vrijeschoolvakken, de 

portfoliobenadering, en het meten van leerlingtevredenheid. Ook op ICT-gebied moet nog het nodige 

gebeuren.  

Het bestuur heeft helder voor ogen waar Athena staat en welke doelen prioriteit hebben. Dit is 

meermaals met de RvT besproken. De doelen voor het beleidsplan 2019 tot 2023 zullen door middel 

van de A3 methodiek worden opgepakt in een proces met stafbureau en directeuren, waarbij ook de 

RvT een adviesrol zal vervullen.  

Het verbeteren van de organisatiekracht en organisatie investering zijn twee belangrijke speerpunten 

in het Strategisch Beleidsplan. Het bestuur draagt hier adequaat zorg voor door activiteiten gericht op 

de leerkracht en de schoolleiding. In 2017 hebben veel directeurswisselingen plaatsgevonden. Per 1 

januari 2018 voldoen alle directeuren aan de wettelijke eis van registratie in het schoolleidersregister.  

Het is belangrijk dat Athena, ook in landelijk vrijeschoolverband, anticipeert op het dreigende 

lerarentekort. Zorgelijk is dat er niet altijd vervanging beschikbaar is. Als onderdeel van de Athena 

Academie is een applicatiecursus opgezet voor leerkrachten die instromen uit de reguliere PABO of 

het reguliere onderwijs.  Deze leerkrachten kunnen ook beschikken over een coach. Daarnaast blijft 

aandacht voor de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers noodzakelijk. Het 

ziekteverzuimbeleid is daarin essentieel. In 2017 is het verzuim opnieuw gedaald, nu van 8,19% naar 

5,24%.  

Een tweede aandachtspunt is het functioneren van de GMR. De centrale besturing van de organisatie 

vergt een serieuze gesprekspartner vanuit de scholen. De grote geografische afstand en een aantal 

wisselingen binnen de GMR vormen uitdagingen voor het functioneren. Dit heeft de aandacht van de 

bestuurder.   
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Financiën 

Vanuit de RvT heeft J. van der Haar de afgelopen jaren extra veel aandacht gehad voor de financien. 

Mede dankzij zijn inzet is er voldoende deskundigheid in de organisatie aanwezig. Een goede bijdrage 

wordt bovendien geleverd door de controller die een vaste aanstelling heeft gekregen. De jaarlijkse 

toets door de externe accountant levert een onafhankelijke controle op de cijfers.  

In 2018 wil de RvT extra focus leggen op een systematische manier van rapporteren, zodat de 

monitoring verbeterd wordt.  
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9 Bijlagen 

Bijlage 1: Organogram Athena 

Bijlage 2: NAW gegevens scholen en bestuur 

Bijlage 3: Jaarverslag GMR 
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9.1 Bijlage 1: Organogram 
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9.2 Bijlage 2: NAW gegevens 

Bestuur: 

College van Bestuur, de heer P.A. Veltman 

Stichting Vrijescholen Athena  

Hofstraat 8, 7411 PD Deventer 

email: secretariaat@vsathena.nl of pveltman@vsathena.nl 

website: www.vsathena.nl 

Vrije School Almelo  
Brinnr.: 06ZK 
Biesterweg 6 
7608 RN Almelo 
Waarnemend: de heer H. Veldsink 
tot 01-02-2017 
Directeur: de heer H. Verkley m.i.v.01-02-2017 
0546-492727 
email: administratie@devrijeschoolalmelo.nl 

Basisschool De Stroeten 
Brinnr.: 06RG 
Stroetweg 10 
7821 BA Emmen 
Directeur: de heer H. Drenthe 
0591-610531 
email: info@vbsdestroeten.nl 

Vrijeschool De Vijfster 
Brinnr: 07CX 
Texandrilaan 30 
7312 HR  Apeldoorn 
Directeur: mevrouw A. Braak tot 31-10-2017 
Waarnemend: mevrouw M. de Maa, 
tot 31-12-17 
055-3559010
email: administratie@vrijeschoolapeldoorn.nl

Parcivalschool  
Brinnr.: 06RF 
Zwanebloemlaan 4 
6832 HG Arnhem 
Directeur: mevrouw B. Tjerkstra  
026-3213174
email: administratie@parcivalschool.nl

School De Lans 
Brinnr.: 22ML 
Zutphensestraat 175 
6971 JR Brummen 
Directeur: mevrouw C. Vlaanderen  
0575-562650 
email:  secretariaat@schooldelans.nl 

Vrije basisschool De Esch 
Brinnr.: 04FT 
Rusthuisstraat 28 
7101 JH Winterswijk 
Directeur: mevrouw J. Rebel 
0543-532704 
email: info@deesch.nl 

Vrijeschool De Zevenster 
Brinnr. 06UC 
J.W. v. Hartenstraat 2 
7576 VX Oldenzaal 
Directeur: mevrouw N. Remerie tot 01-08-2017 
directeur a.i.: de heer J. Winters m.i.v.  
01-08-2017
0541-521050
email: info@vrijeschoololdenzaal.nl

Vrijeschool De Noorderkroon 
Brinnr.: 24PE 
Olieslagweg 138 
7521 JG Enschede 
Directeur: de heer A. Machiel 
053-4354654
email: info@denoorderkroon.nl
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Vrijeschool De Kleine Johannes 
Brinnr.: 08OY 
Oosterstraat 3-A 
7413 XV Deventer 
Directeur: de heer W. den Blanken 
tot 01-08-2017 
Directeur: de heer L. Sint m.i.v. 01-08-2017 
0570-626115  
email: administratie@vsdekleinejohannes.nl 

Vrijeschool De Kleine Prins 
Brinnr.: 03AI 
Torontostraat 1   
7007 BK Doetinchem  
Directeur: mevrouw J. Rebel  
0314-364032  
email: administratie@vrijeschooldekleineprins.nl 

De Toermalijn 
Brinnr.: 06PO  
Julianastraat 22 
7941 JC Meppel 
Directeur: de heer H. Drenthe  
0522-253343 
email: directie@toermalijn-meppel.nl 

Michaëlschool Leeuwarden 
Brinnr.: 06PV 
Hercules Segherstraat 3 
8932 DG Leeuwarden 
directeur: mevrouw M.M. Prins tot 01-08-2017 
Waarnemend directeur: de heer J. van de Roest 
m.i.v. 01-08-2017
058-2127740
email: j.roest@michaelschoolleeuwarden.nl

Vrijeschool Valentijn     
Brinnr. 06AF 
Vliepad 1 
3844 EL Harderwijk 
Directeur: mevrouw C. Rommers  
0341 - 41 93 64  
email:  info@vrijeschoolvalentijn.nl 

Widar Vrijeschool 
Brinnr. 10KE 
Merwedestraat 41 
9725 KA Groningen 
Directeur: mevrouw D. Tempel  
050 – 525 16 63 
email: info@widarvrijeschool.nl 

Vrijeschool de Es 
Brinnr.: 00DX 
Tuinstraat 1 
9404 KK  Assen 
Directeur: mevrouw H. Hospes-van Rijn  
0592-309105 
Email: administratie@vrijeschoolassen.nl 
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9.3 Bijlage 3: jaarverslag GMR 

Inleiding 

Jaarlijks doet de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Athena verslag van haar 

activiteiten.  

Samenstelling 

Stichting Vrijescholen Athena bestond in 2017 uit 14 PO-scholen en 1 school voor speciaal onderwijs. 

Elke school heeft twee zetels in de GMR, 1 ouderzetel en 1 personeelszetel. 

Organisatie 

Het bestuur heeft met de bestuurder de bijeenkomsten voorgesproken. 

Er is een financiële deelraad ingesteld die afgelopen jaar samen met de bestuurder namens de GMR 

de concept meerjaren begroting heeft besproken. Dit was een inhoudelijk goed gesprek. 

Helaas kent de GMR een door het jaar heen een wisselend aantal vacatures waarbij gemiddeld 

genomen de GMR geen enkele keer volledig bemenst is geweest en sommige scholen frequent 

absent zijn. 

Bijeenkomsten 

In 2017 zijn vier geplande bijeenkomsten met de bestuurder geweest. Daarnaast één extra ingelegde 

i.v.m. de besluitvorming over de tweede locatie Arnhem.

Er waren gemiddeld zo’n 8 tot 10 leden op de vergaderingen aanwezig. Daarmee was de opkomst

gemiddeld iets boven de helft van het aantal leden. Een aantal leden heeft te kennen gegeven dat het

structureel bijwonen van de vergaderingen organisatorisch lastig te realiseren is.

Instemming en advies 

In 2017 is er instemming verleend aan: 

a. Het reglement GMR Athena

b. Het reglement MR’en Athena

c. De meerjaren begroting Athena

d. Het opstarten van een tweede locatie te Arnhem

e. Het starten van een onderzoek naar mogelijke overname van twee PO scholen van VSNON

Daarnaast is er gesproken over onder andere: 

• Vernieuwde toezicht regels

• Gewijzigde opzet ouderbijdrage

• Verzuimbeleid

Raad van Toezicht 

Passend bij de nieuwe governance regels is er één maal een overleg geweest met de bestuurder en 

de Raad van Toezicht. Daarbij is onder andere gesproken via workshops over: 

a. Samenwerking GMR en RvT in kader van good governance

b. Ouderbijdrage en ouder betrokkenheid

c. Verlagen ziekteverzuim en effecten voor Athena

d. Athena Academie

e. De snelle groei van het aantal leerlingen en effecten daarvan op het onderwijs

Conclusie 

De GMR heeft zich in 2017 enerzijds bezig gehouden met haar eigen rol en functioneren, en hierin 

een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben vooralsnog (nog) niet geresulteerd in 

een hogere opkomst en betere invulling van de vacatures.  

De samenwerking tussen GMR en bestuurder was goed te noemen. De communicatie was open en 

respectvol en GMR en bestuurder zien en behandelen elkaar als een volwaardige gesprekspartner. 
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B  Jaarrekening 2017

B1 Grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van 

Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die 

uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. 

Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats 

tegen de verkrijgingsprijs.

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

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

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

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Continuïteit

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn 

gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Activiteiten

Stichting Vrijescholen Athena is een stichting van veertien basisscholen voor vrijeschoolonderwijs en één 

school voor speciaal basis- en voortgezet vrijeschoolonderwijs. Deze scholen zijn gevestigd in Noord, Oost 

en Midden Nederland. Naast ondersteuning van de aangesloten vrijescholen zet de stichting zich in om 

vrijeschoolonderwijs in het algemeen te bevorderen.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire 

bestuursleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Stichting Vrijescholen Athena en 

nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 

andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Vergelijkende cijfers

De cijfers van 2016 zijn waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijking met de cijfers van 2017 mogelijk 

te maken.

Vergelijking met voorgaand jaar

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

voorgaande jaar.
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Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat 

de leiding van de instelling zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat de leiding schattingen 

maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard

van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de

toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 

gebaseerd op de verwachte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 

percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname van het materieel vast actief. Over terreinen en 

vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. De gehanteerde activeringsgrens bedraagt € 500.

Investeringssubsidies

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa waarop de 

subsidies betrekking hebben.

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 

waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele 

actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe 

het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief 

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

de bedrijfswaarde. Een bijzonder waarde-verminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-

en-verliesrekening. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere  waardevermindering die in het verleden 

verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de 

desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere 

waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

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

de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van 

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen.

Effecten

De ter beurze genoteerde aandelen en obligaties behoren tot een handelsportefeuille en worden 

gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde 

waardeveranderingen direct in de winst- en verliesrekening worden verantwoord.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking 

staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Eventuele rekening-courantschulden bij 

banken zijn opgenomen onder de schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.
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Algemene Reserve

Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 

gefinancierde activiteiten.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de stichting. Deze wordt 

opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de 

gerealiseerde baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste 

van de algemene reserve gebracht. 

Bestemmingsreserves

Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de 

huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden, waarbij om die reden door het bestuur een 

beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht. De gehanteerde bestemmingsreserves zijn 

achtereenvolgens: 

- De materiële reserve ter dekking van de vervanging van materiële vaste activa, alsmede het

opvangen van tekorten in de materiële exploitatie. Deze reserve bedraagt op balansdatum

€ 122.100.

- De personele reserve ter dekking van ontstane tekorten in de formatie en onvoorziene

personele lasten. Deze reserve bedraagt op balansdatum € 3.010.

- De reserve eerste waardering ter dekking van de afschrijvingslasten van de schouw van de

aanwezige materiële vaste activa voor invoering van de Lumpsum per 1 augustus 2006.

Deze reserve bedraagt op balansdatum € 35.750.

Het bestuur van de instelling heeft deze beperking aangebracht.

Bestemmingsfondsen

Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld zijn voor specifieke toekomstige uitgaven, waarbij door 

derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht.

Voorzieningen

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

bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang 

op betrouwbare wijze is te schatten.

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

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 

nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te 

wikkelen, tenzij anders vermeld.

Voorziening ambtsjubileum

Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor 

verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea voor personeelsleden.

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van ambtsjubilea is een voorziening gevormd. De 

voorziening is bepaald op basis van € 700 per FTE per jaareinde.

Betaalde bedragen inzake jubileum worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening Sparen ADV

Deze voorziening is gevormd ter dekking van (mogelijke) aanwending van de door het personeel 

opgebouwde spaarverlof rechten. In de berekeningen is rekening gehouden met een verwachte 

opnamekans.

Onderhoudsvoorziening

Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van groot planmatig onderhoud. Dagelijks onderhoud wordt 

rechtstreeks ten laste van de exploitatierekening gebracht. De meerjarenonderhoudsvoorziening is gevormd 

op basis van eigen dotaties en verminderd met uitgaven voor groot onderhoud.
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Reorganisatievoorziening

Deze voorziening heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt 

gevormd indien voor de groep een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan.

Voor reorganisaties waarvoor per balansdatum een plan is geformaliseerd, maar waarvoor pas na 

balansdatum hetzij de gerechtvaardigde verwachting is gewekt richting betrokken en dat de reorganisatie zal 

worden uitgevoerd, hetzij is gestart met de implementatie van het reorganisatieplan, is een voorziening in de 

balans opgenomen.

Schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de bepaling van de exploitatierekening

Baten

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

subsidies en overige overheidsbijdragen, alsmede de van derden ontvangen overige bijdragen. De baten 

worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, 

gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de 

geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening.

Personele lasten

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de 

rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het inhuren 

van extra personeel, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg.

Pensioenen

De onderwijsinstelling heeft haar pensioenregeling ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP. De 

pensioenverplichtingen uit de regeling worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 

pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie 

als last in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder en/of 

werknemers wordt een voorziening opgenomen (indien relevant).

Ultimo 2017 en 2016 waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de 

betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo 2016 was de 

beleidsdekkingsgraad van het ABP 91,7%. De beleidsdekkingsgraad eind 2017 is 101,5%. De overheid eist 

een beleidsdekkingsgraad van 104,2% of hoger. Hiermee voldoet de beleidsdekkingsgraad niet aan de 

minimale vereisten van de toezichthouder.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 

toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige 

gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de 

incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering 

en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende ontvangen

en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van uitgegeven en ontvangen leningen en overige 

kredietfaciliteiten.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een looptijd langer 

dan drie maanden.

Ontvangen en betaalde interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het 

kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële 

leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit 

financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave 

uit operationele activiteiten.
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B2 Balans per 31 december 2017

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 454.760 486.490  

1.2.2 Inventaris en apparatuur 865.360 889.120  

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 202.220 182.890  

1.2 Materiële vaste activa 1.522.340 1.558.500  

Totaal vaste activa 1.522.340 1.558.500  

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 47.510 33.950  

1.5.2 Ministerie OCW 748.150 681.550  

1.5.7 Overige vorderingen 60.070 55.630  

1.5.8 Overlopende activa 525.610 198.680  

1.5 Vorderingen 1.381.340 969.810  

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kassen 4.210 4.390  

1.7.2 Banken 2.565.040 2.496.180  

1.7 Liquide middelen 2.569.250 2.500.570  

Totaal vlottende activa 3.950.590 3.470.380  

Totaal activa 5.472.930 5.028.880  

31 december 2017 31 december 2016
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene Reserve 2.912.280 2.534.210  

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 160.860 176.560  

2.1 Eigen vermogen 3.073.140 2.710.770  

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 141.910 128.720  

2.2.3 Overige voorzieningen 723.540 469.870  

2.2 Voorzieningen 865.450 598.590  

2.4 Kortlopende schulden

2.4.2 Vooruitontvangen gelden 78.410 31.900  

2.4.3 Crediteuren 280.120 349.190  

2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 484.280 529.570  

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 139.220 117.750  

2.4.9 Overige kortlopende schulden 81.580 75.130  

2.4.10 Overlopende passiva 470.730 615.980  

2.4 Kortlopende schulden 1.534.340 1.719.520  

Totaal  passiva 5.472.930 5.028.880  

31 december 2017 31 december 2016
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B3 Exploitatierekening over 2017

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 13.958.180  13.130.590  12.758.240  

3.2 Overige overheidsbijdragen en 

-subsidies 83.980  40.380  92.220  

3.5 Overige baten 563.760  465.040  543.860  

Totaal baten 14.605.920  13.636.010  13.394.320  

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 11.688.850  11.328.480  11.313.310  

4.2 Afschrijvingen 212.770  219.080  194.800  

4.3 Huisvestingslasten 1.210.970  1.052.210  1.045.250  

4.4 Overige lasten 1.130.950  1.047.640  1.138.140  

Totaal lasten 14.243.540  13.647.410  13.691.500  

Saldo baten en lasten 362.380  11.400-  297.180-  

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 3.650  17.030  7.670  

5.5 Financiële lasten 3.660  5.000  2.770  

Saldo financiële baten en lasten 10- 12.030 4.900  

Totaal resultaat 362.370  630  292.280-  
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B4  Kasstroomoverzicht 2017

Ref.

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 362.380  297.180-  

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 4.2 212.770  194.800  

- Mutaties voorzieningen 2.2 266.860  191.170  

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen (-/-) 1.5 411.530-  52.290  

- Kortlopende schulden 2.4 185.180-  238.680  

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 245.300  379.760  

- Ontvangen interest 5.1 3.650  7.670  

- Betaalde interest (-/-) 5.5 3.660  2.770  

10-  4.900  

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 245.290  384.660  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-) 1.2 176.610-  314.660-  

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 176.610-  314.660-  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen 68.680  70.000  

Beginstand liquide middelen 1.7 2.500.570  2.430.570  

Mutatie liquide middelen 1.7 68.680  70.000  

Eindstand liquide middelen 2.569.250  2.500.570  

2017 2016

Jaarrekening 2017 67



B5 Toelichting op de balans per 31 december 2017

1 Activa

1.2 Materiële vaste activa

Afschrijvings-

jaren

Aanschaf-

prijs

Afschrijvingen 

cumulatief

Boekwaarde Aanschaf-

prijs

Afschrijving 

cumulatief

Boekwaarde

1-1-2017 1-1-2017 1-1-2017 31-12-2017 31-12-2017 31-12-2017

1.2.1 Gebouwen en terreinen

1.2.1.1 Gebouwen 30 259.770  96.640  163.130  -  -  31.730  259.770  128.370  131.400  

1.2.1.2 Gebouwdelen/verbouwingen 30 458.250  134.890  323.360  -  -  -  458.250  134.890  323.360  

1.2.1 Totaal Gebouwen en terreinen 718.020  231.530  486.490  -  -  31.730  718.020  263.260  454.760  

1.2.2 Inventaris en apparatuur

1.2.2.1 Kantoormeubilair 30 164.710  101.970  62.740  2.920  - 4.440 167.630  106.410  61.220  

1.2.2.2 Schoolmeubilair 20 1.429.640  993.820  435.820  63.190  2.750  34.310 1.490.080  1.027.850  462.230  

1.2.2.3 Inventaris en apparatuur 10 847.360  590.430  256.930  13.700  - 48.630 861.060  639.060  222.000  

1.2.2.4 ICT 5 503.270  369.640  133.630  35.470  - 49.190 538.740  418.830  119.910  

1.2.2 Totaal Inventaris en apparatuur 2.944.980  2.055.860  889.120  115.280  2.750  136.570  3.057.510  2.192.150  865.360  

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen

1.2.3.2 Leer- hulpmiddelen 8 984.600  801.710  182.890  63.800  - 44.470 1.048.400  846.180  202.220  

1.2.3 Totaal andere vaste bedrijfsmiddelen 984.600  801.710  182.890  63.800  - 44.470 1.048.400  846.180  202.220  

Totaal materiële vaste activa 4.647.600  3.089.100  1.558.500  179.080  2.750  212.770  4.823.930  3.301.590  1.522.340  

De afschrijvingen zijn per 31 december 2017 als volgt te splitsen: De WOZ-waarde van de gebouwen bedraagt: -  

-  

Afschrijvingen schouw* 7.805  

Afschrijvingen nieuw 204.965  

Totaal 212.770  

* De afschrijvingen schouw zijn de afschrijvingslasten van de aanwezige

materiële vaste activa voor invoering van de lumpsum per 1 augustus 2006.

De verzekerde waarde van de gebouwen bedraagt:

Afschrijvingen

Mutaties 2017

Investeringen Des-          

investeringen
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1.5 Vorderingen

1.5.1 47.510 33.950  

2.760 2.420  

713.250 652.290  

32.140 26.840  

1.5.2 748.150 681.550  

60.070 55.630  

1.5.7 60.070 55.630  

75.850 187.280  

24.180 22.710  

325.580 11.310-  

100.000 -  

1.5.8 525.610 198.680  

Totaal vorderingen 1.381.340 969.810  

1.7 Liquide middelen

1.7.1 4.210 4.390  

1.7.2 2.565.040 2.496.180  

2.569.250 2.500.570  

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde huisvestingskosten

Banken

Kassen

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten

Overige vorderingen

31 december 2016

Totaal liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderwijsinstelling.

Te vorderen personele bekostiging

Vooruitbetaalde kosten brand

Te vorderen prestatiebox

Ministerie van OCW

Overlopende activa

31 december 2017

31 december 201631 december 2017

Geen van de vorderingen per einde 2017 en 2016 heeft of had een looptijd langer dan een jaar.

Ministerie van OCW

Debiteuren
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Stand per Stand per

1-1-2017 31-12-2017

2.1.1 2.534.210 370.180 7.890  2.912.280  

2.1.2 176.560 7.810- 7.890-  160.860  

2.710.770 362.370 - 3.073.140 

2.1.2

3.010 -  -  3.010  

129.990 - 7.890- 122.100  

43.560 7.810- - 35.750 

176.560 7.810- 7.890-  160.860  

- 

176.560 7.810- 7.890-  160.860  

2.2 Voorzieningen

Stand per Stand per

1-1-2017 31-12-2017

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Voorziening jubilea 112.700 21.040 15.440 118.300  

Voorziening spaarverlof 3.010 5.640 -  8.650  

Voorziening reorganisatie 13.010 6.660 4.710 14.960  

 128.720  33.340  20.150 - 141.910

2.2.3 Overige voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 

groot onderhoud
469.870 400.000 146.330 723.540  

469.870 400.000 146.330 - 723.540 

Totaal voorzieningen 598.590 433.340 166.480 - 865.450 

Algemene Reserve

Mutaties 2017

Bestemmingsreserve (publiek)

Totaal eigen vermogen

Dotaties Onttrekkingen

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Personele reserve

Bestemmingsreserve (publiek)

Reserve Eerste Waardering

Materiële reserve

Mutaties 2017

Vrijval

Totaal bestemmingsreserves
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Stand per

31-12-2017

< 1 jaar > 1 jaar

2.2.1

12.067 106.233  118.300  

- 8.650 8.650  

14.180 780 14.960  

2.2.3 -  

621.422 102.118  723.540  

Totaal 647.669 217.781  865.450  

2.4 Kortlopende schulden

2.4.2 78.410 31.900  

2.4.3 280.120 349.190  

429.810 410.340  

23.830 45.000  

30.640 74.230  

2.4.7 484.280 529.570  

118.240 99.840  

18.110 15.180  

2.870 2.730  

2.4.8 139.220 117.750  

73.720 63.940  

8.820 10.530  

(960)  660  

2.4.9 81.580 75.130  

101.770 264.670  

355.030 345.700  

13.930 5.610  

2.4.10 470.730 615.980  

1.534.340 1.719.520  

Voorziening spaarverlof

Onderverdeling saldo per

Voorziening reorganisatie

Overige voorzieningen

Totaal kortlopende schulden

31 december 2017 31 december 2016

Onderhoudsvoorziening groot 

onderhoud

Voorziening jubilea

Overlopende passiva

31-12-2017

Overige subsidies OCW/niet 

Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva

Te betalen vakantie-uitkering

Afdr. / inh. Participatiefonds

Afdr. / inh. FPU

Vooruitontvangen bedragen

Crediteuren

Afdr. / inh. ABP

Overige kortlopende schulden

Afdr. / inh. loonheffing

Personeelsvoorzieningen

Netto salarissen

Afdr. / inh. IP/BW

Schulden terzake pensioenen

Belastingen en premies soc.verz.

Inhouding voorschot

Afdr. / inh. Vervangingsfonds
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Model G

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving toewijzing Bedrag Ontvangen

Kenmerk Datum toewijzing t/m 2017

€ €

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2009-

2017

DL/B/110284
9.610  9.610 X

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2009- DL/B/110284 23.883  23.883 x

33.493  33.493 

De prestatie ultimo 2017 conform subsidiebeschikkingToewijzing

Geheel afgerond Niet geheel afgerond
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B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de 

balans blijkende rechten (actief)

Verplichtingen korter dan één jaar

Er bestaat een meerjarige financiële verplichting tussen de Stichting Vrijescholen Athena en N.V. Bergkwartier 

Maatschappij tot Stadsherstel inzake de huur van de kantoorruimte aan de Hofstraat 8-10 te Deventer. De 

huursom bedraagt € 23.903 per jaar (gewijzigd prijspijl per 1-7-2017). De contractduur van de huurverplichting, 

die per 1 juli 2011 is aangegaan, bedroeg 3 jaar. Na het verstrijken van deze periode is de overeenkomst 

voortgezet voor een aansluitende periode van 5 jaar, derhalve tot 1 juli 2019. Opzegging is alleen mogelijk aan 

het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 jaar.

Verplichtingen één tot vijf  jaar

Duurzame inzetbaarheid

In de CAO PO 2014-2015 zijn afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A) en is de 

BAPO-regeling vervallen. De CAO-regelingen betreffende de duurzame inzetbaarheid, geven medewerkers 

recht op een basisbudget van 40 uur. Daarnaast is vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk en is 

er sprake van een overgangsregeling BAPO voor medewerkers vanaf 56 jaar. Uit inventarisatie blijkt dat er 

geen medewerkers gebruik gaan maken van sparen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid.

Met de firma Leferink is een meerjarige leaseverplichting aangegaan in het kader van de kopieerapparaten.  

Met ingang van 1 september 2015 zijn alle copiërs in 3 (jaarlijkse) fases vervangen. De expiratiedatum van 

deze nieuwe contracten is 1 september 2021. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse verplichtingen van de 

momenteel lopende overeenkomsten bedragen circa   € 24.887 per jaar. Van deze verplichtingen bedragen de 

kortlopende verplichtingen € 24.887 en de verplichtingen in de looptijd van 1 tot 5 jaar € 74.662.

Jaarrekening 2017 73



B7

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW
Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 13.320.090  12.638.600  12.244.490  
3.1.3 Af: Inkomensoverdrachten 14.030-  14.740-  12.180-  
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 652.120  506.730  525.930  

Rijksbijdragen OCW 13.958.180  13.130.590  12.758.240  

Uitsplitsing - -  -  

3.1.1 Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen personeel OCW 10.937.220  10.300.200  10.107.650  

Rijksbijdragen materieel OCW 2.382.870  2.338.400  2.136.840  

13.320.090  12.638.600  12.244.490  

- -  -  

3.2 Overige overheidsbijdragen en 

-subsidies
Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 67.490  40.380  90.980  
3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 16.490  - 1.240 

Overige overheidsbijdragen en 

-subsidies 83.980  40.380  92.220  

Uitsplitsing - -  -  
3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Subsidie provincie Friesland 12.640  - 1.240 
Afrekening zonnepanelen 3.850  - -

16.490  - 1.240 

3.5 Overige baten
Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

3.5.1 Verhuur 91.710  76.830  80.690  

3.5.2 Detachering personeel 28.590  44.000  32.470  
3.5.3 Schenking 1.500  -  -  
3.5.5 Ouderbijdragen 378.660  325.500  322.800  

3.5.6 Overige 63.300  18.710  107.900  

Overige baten 563.760  465.040  543.860  

Toelichting op de exploitatierekening over 2017
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten
Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

4.1.1 Lonen en salarissen 11.084.570  10.532.320  10.711.440  

4.1.2 Overige personele lasten 1.029.890  933.390  1.282.350  

4.1.3 Af: uitkeringen 425.610-  137.230-  680.480-  

Personeelslasten 11.688.850  11.328.480  11.313.310  

Uitsplitsing - -  -  

4.1.1 Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 8.189.730  7.899.550  8.058.350  

Sociale lasten 1.786.600  1.689.240  1.738.320  

Pensioenpremies 1.108.240  943.530  914.770  

11.084.570  10.532.320  10.711.440  

4.1.2 Overige personele lasten

Reiskosten (woon- werkverkeer) 68.930  49.720  60.220  

Dienstreizen 50.880  52.420  44.280  
Verhuiskosten 7.180  -  -  

Personeel niet in loondienst 457.220  351.000  729.930  

Vrijwilligersvergoeding 33.470  30.750  27.330  

Onderzoeken/begeleidingsdienst 19.690  44.500  18.180  

Dotatie personele voorzieningen 33.340  8.000  26.330  

Scholing 251.090  186.000  237.900  

Personeels- en arbeidsmarktbeleid 69.540  186.500  111.600  

Arbo-dienstverlening 38.030  24.500  23.550  

Overige 520  - 3.030 

1.029.890  933.390  1.282.350  

Gemiddeld aantal FTE's incl. ziektevervang 2017 2016

- Directie 10,21  10,65

- Onderwijzend Personeel 125,48  124,89

- Onderwijs Ondersteunend Personeel 36,70  31,54
172,39  167,08  

4.2 Afschrijvingen
Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

4.2.2 Gebouwen 31.730  29.500  30.080  

4.2.3 Inventaris en apparatuur 136.570  143.680  124.700  

4.2.5 Leermiddelen 44.470  45.900  40.020  

Afschrijvingen 212.770  219.080  194.800  

- -  -  

Er heeft bezoldiging plaatsgevonden conform artikel 383 lid 1 BW. Voor een specificatie van het 

bedrag zie bijlage B11.
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4.3 Huisvestingslasten
Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

4.3.1 Huur 27.680  35.770  35.390  

4.3.3 Onderhoud 291.430  153.000  166.530  

4.3.4 Energie en water 251.300  260.930  239.030  

4.3.5 Schoonmaakkosten 195.710  155.200  154.010  

4.3.6 Heffingen 25.960  27.460  33.740  

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorzieningen 400.000  400.000  400.000  

4.3.8 Overige huisvestingslasten 18.890  19.850  16.550  

Huisvestingslasten 1.210.970  1.052.210  1.045.250  

- -  -  

4.4 Overige lasten
Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

4.4.1 Administratie en beheerslasten 364.070  345.320  363.130  

4.4.2 Inventaris en apparatuur 127.590  107.800  115.690  

4.4.4 Overige 639.290  594.520  659.320  

Overige lasten 1.130.950  1.047.640  1.138.140  

Uitsplitsing #VERW! #VERW! #VERW!

4.4.1 Administratie en beheerslasten

Administratie- en advieskosten 209.280  212.930  214.440  

Accountantskosten * 9.380  6.000  5.990  

Kantoorbenodigdheden 5.440  10.000  7.590  

Reis- en verblijfkosten 9.630  10.670  8.030  

Telefoonkosten 23.330  25.070  24.120  

Portokosten 4.390  8.150  7.070  

Overige beheerslasten 77.280  72.500  95.890  

Juridische ondersteuning 25.340  -  -  

364.070  345.320  363.130  

* Specificatie honorarium accountant
- onderzoek jaarrekening 9.380  6.000  5.990  

 Accountantskosten 9.380  6.000  5.990  

4.4.2 Inventaris en apparatuur

Inventaris en apparatuur 19.700  12.000  15.450  

ICT-verbruikskosten 60.020  47.000  54.150  

ICT-licenties 47.870  48.800  46.090  

127.590  107.800  115.690  
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4.4.4 Overige

Wervingskosten 16.630  21.100  73.650  

Representatiekosten 38.920  41.200  49.990  

Schoolse activiteiten 60.900  44.900  45.820  

Buitenschoolse activiteiten 25.890  22.900  26.360  

Verzekeringen 9.330  9.020  8.810  

Abonnementen 88.360  83.700  91.500  

Medezeggenschapsraad 3.260  6.250  1.090  
GMR 2.430  2.500  2.790  

Ouderraad 48.920  45.000  53.000  

Verbruiksmateriaal onderwijs 271.760  242.850  231.860  

Kopieerkosten 72.890  75.100  74.450  

639.290  594.520  659.320  

393.570  362.950  359.310  

5.1 Financiële baten
Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

Rentebaten 3.650  17.030  7.670  

Financiële baten 3.650  17.030  7.670  

5.5 Financiële lasten
Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

Rente- en bankkosten 3.660  5.000  2.770  

Financiële lasten 3.660  5.000  2.770  

De rentebaten zijn de renten van de spaarrekening en rekeningcourant.
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B8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo

Het exploitatieresultaat over het jaar 2017 bedraagt € 362.370 positief.

Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken 

danwel toe te voegen aan de volgende reserves:

Stand Bestemming Overige Stand

1-1-2017 resultaat mutaties 31-12-2017

Algemene Reserve 2.534.210  370.180  7.890  2.912.280  

Bestemmingsreserve (publiek) 176.560  7.810-  7.890-  160.860  

2.710.770  362.370  - 3.073.140 

Stand Bestemming Overige Stand

1-1-2017 resultaat mutaties 31-12-2017

Bestemmingsreserve (publiek)

Personele reserve 3.010  -  -  3.010  

Materiële reserve 129.990  - 7.890- 122.100  

Reserve Eerste Waardering 43.560  7.810-  - 35.750 

176.560  7.810-  7.890-  160.860  

Totaal bestemmingsreserves 176.560  7.810-  7.890-  160.860  
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Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en 

geen beslissende zeggenschap)

Naam

Juridische 

vorm

SWV 23-01 PO Stichting

SWV Sine Limite Stichting

SWV 23-02 PO Stichting

OnderwijsZorgkoepel Noord Veluwe Stichting

SWV Passsend onderwijs Apeldoorn PO 25-05 Stichting

SWV Oost Achterhoek Stichting

SWV IJssel-Berkel Stichting

SWV Primair Passend Onderwijs Doetinchem Stichting

SWV PassendWijs 25-06 Stichting

SWV PO 22-03 Stichting

SWV PO Friesland Stichting

SWV 22-02 Stichting

SWV 20-01 Stichting Groningen

SWV PO 22-01 Stichting

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanleiding geven hier te worden vermeld.

B9 Gebeurtenissen na balansdatum

B10 Overzicht verbonden partijen

Deventer

Oldenzaal

Statutaire zetel

Almelo

Harderwijk

Apeldoorn

Winterswijk

Zutphen

Doetinchem

Assen

Arnhem

Meppel

Leeuwarden

Emmen
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B11 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

1. Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1 P. Veltman

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01 31-12

Omvang dienstverband (in fte) 1,00

Gewezen topfunctionaris? Nee

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  € 100.736,68 

Beloningen betaalbaar op termijn  € 16.294,32 

Subtotaal  € 117.031,00 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  € 141.000,00 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag  € -   

Totale bezoldiging  € 117.031,00 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01-01 31-12

Omvang dienstverband 2016 (in fte) 1,0000 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  € 97.029,08 

Beloningen betaalbaar op termijn  € 12.354,15 

Totale bezoldiging 2016  € 109.383,23 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 W.L. Broekhuijsen J. van der Haar H. Ledeboer

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01 31-12 01-01 31-12 01-01 31-12

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  € 8.630,00  € 5.683,00  € 5.683,00 

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal  € 8.630,00  € 5.683,00  € 5.683,00 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  € 21.150,00  € 14.100,00  € 14.100,00 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale bezoldiging  € 8.630,00  € 5.683,00  € 5.683,00 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  € -   0 0

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01-01 31-12 01-01 31-12 01-01 31-12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  € 8.524,00  € 5.683,00  € 5.683,00 

Beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging 2016  € 8.524,00  € 5.683,00  € 5.683,00 

bedragen x € 1 A. Gottenbos J. de Vries N. de Schrijver

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01 31-12 01-01 31-12 01-01 31-12

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  € 5.683,00  € 5.680,00  € 5.683,00 

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal  € 5.683,00  € 5.680,00  € 5.683,00 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  € 14.100,00  € 14.100,00  € 14.100,00 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale bezoldiging  € 5.683,00  € 5.680,00  € 5.683,00 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan 0 0 0

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01-01 31-12 01-01 31-12 01-01 31-12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  € 5.683,00  € 10.333,00  € 5.683,00 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0

Totale bezoldiging 2016  € 5.683,00  € 10.333,00  € 5.683,00 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2017 een 

bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

WNT-verantwoording 2017 Vrijescholen Athena

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Vrijescholen 

Athena. Het voor Vrijescholen Athena toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 141.000 (bezoldigingsmaximum voor 

het onderwijs, klasse D).
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C   Overige gegevens

C1 Controleverklaring
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJK ACCOUNTANT 

Aan de Raad van Toezicht van Stichting Vrijescholen Athena 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Vrijescholen Athena te Deventer gecontroleerd. 

Naar ons oordeel: 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van Stichting Vrijescholen Athena op 31 december 2017 en van het

resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 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 2017.

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2017;

2. de exploitatierekening over 2017; 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 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden 

op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 

jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vrijescholen Athena, 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. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

bestaat uit:

• het bestuursverslag;

• de overige gegevens.
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.2

Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 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 2017 en de 

Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuurs

verslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de 

overige OCW wet- en regelgeving. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor 

het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 

regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om 

haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging 

het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 

twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten 

toelichten in de jaarrekening. 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude 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 2017, 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, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en 

lasten alsmede de balansmutaties, 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 al_s doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaam
heden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne

beheersing van de onderwijsinstelling;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de

gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen

door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op

de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,

moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderwijsinstelling haar continuïteit niet

langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin

opgenomen toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en

gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balans
mutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 

de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Enschede, 14 mei 2018 

Ten Kate Huizinga 



Vergadering Raad van Toezicht d.d. 05 juni 2018

Geachte Raad,

Hierbij stel ik u voor de jaarrekening  2017 vast te stellen met een positief saldo van € 362.370

en akkoord te gaan met de verwerking van voornoemd saldo in de reserves conform het 

voorstel resultaatbestemming.

Deventer, 05 juni 2018

Voorzitter College van Bestuur,

Dhr. P. Veltman

De Raad van Toezicht stelt de jaarrekening  2017 vast met een positief saldo van € 362.370

en gaat akkoord met de verwerking van voornoemd saldo aan de reserves conform het 

voorstel resultaatbestemming.

Deventer, 05 juni 2018

Mevr. W.L. Broekhuijsen Mevr. M. Visser

Voorzitter Lid

Dhr. H. Ledeboer Mevr. A. Gottenbos

Lid Lid

Mevr. J. de Vries Dhr. N. de Schrijver

Lid Lid

Bestuursbesluit

Besluit Raad van Toezicht

Jaarrekening 2017 85




