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Jaarverslag 2020: een bijzonder jaar! 

 

Niemand had in januari 2020 kunnen bevroeden dat 2020 een historisch jaar zou 

worden met enorme impact op het onderwijs en ons werk binnen PON. We hadden 

plannen om de plannen om het lerarentekort verder aan te pakken, om de tijdelijke en 

startende poolers vooral op werkvloer te kunnen begeleiden door de inzet van extra 

coaches. We gingen opzoek naar een nieuwe werkplek, meer centraal gelegen in ons 

werkgebied. 

Helaas kwam begin maart alles bijna tot stilstand en moesten we opnieuw uitvinden 

hoe we onze werkzaamheden konden afstemmen op de nieuwe situatie. Van een nieuw 

kantoor hebben we even afgezien, want we gingen opeens werken vanuit huis. Heel 

spannend en onwennig in het begin. Vooral het gemis van de collega’s werd als zwaar 

ervaren, want ons werk konden we heel goed vanuit huis doen. Alle voorwaarden 

waren al aanwezig, we werken al jaren in de cloud en ieder heeft een eigen device en 

telefoon. Een online borrel, een online pubquiz maken gaven het gevoel toch nog 

contact te houden met elkaar. Alle medewerkers kregen een vergoeding om een eigen 

werkplek in te richten en een maandelijkse vergoeding voor thuiswerken. 

 

Door de sluiting van de scholen, werden in eerste instantie veel geplande inzet van 

poolers afgezegd, maar al snel bleek dat de scholen wel degelijk de extra handen van 

de poolers nodig hadden om het thuisonderwijs vorm te geven. Werkelijk iedereen 

moest flexibel zijn en inspelen op de nieuwe situatie en dat lukte wonder wel! Wat een 

groot compliment aan alle betrokkenen. 

 

Het aantal leden van de verenging PON is in 2020 niet gewijzigd. De regiegroep en de 

CvT zijn samen aan de slag geweest om de governance structuur van de verenging te 

herijken. 

In 2021 hopen we daar definitief een besluit over te nemen, dan heeft de vereniging 

een RvT en een bestuurder. De rol van de regiegroep als adviesorgaan van de 

bestuurder wordt tevens opgenomen in de nieuwe statuten. 

 

De koers van PON is in 2020 niet gewijzigd en staat in het nu geldende Koersplan 

2019-2022: 

 

PON uw partner in duurzame inzetbaarheid 

In het nieuwe Koersplan zijn de volgende 3 trends opgenomen die we voor de 

komende jaren zien die grote invloed hebben op de samenwerking binnen PON. 

1. Lerarentekort 
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2. Afbouw van het Vf 

3. Vernieuwing van het Pf. 

De effecten van deze trends zijn onderwerp van verdere ontwikkelingen en het vinden 

van passende oplossingen binnen de samenwerkingsmogelijkheden van PON. 

We richten ons in de uitvoering vooral op de volgende zaken: 

1. Werving en selectie 

2. Matching 

3. Netwerken 

4. Loopbaantrajecten 

5. Begeleiding van poolers 

6. Kennisdeling en scholing rond duurzame inzetbaarheid 

We blijven dat doen vanuit de 3 disciplines die al jaren onderdeel zijn van de PON 

organisatie: 

1. De PONflexpool 

2. Het Loopbaancentrum 

3. Arbo dienstverlening 

 

 

Leden van de vereniging waren in 2020: 

 

Overzicht van het aantal leden van PON 

Naam Bestuursnummer 

Gelderveste 41011 

Halse Schoolvereniging 33957 

Katholieke Stichting BAO Silvolde 41563 

Leerplein055 41616 

Mijnplein 40894 

PRO8 (St. Primair Onderwijs Achterhoek) 50844 

RK Onderwijsstichting Giesbeek-Lathum 70644 

Scholengroep Veluwezoom 41617 

St. Kindergemeenschap Albert Schweitzer 42330 

St. Samenwerkingsbestuur LiemersNovum 77235 

Stichting Algemeen BAO Rijnwaarden 30824 

Stichting de Korenburg 41463 

Stichting de Mare 41491 

St Deventer en Almelose Montessorischolen 95148 

St. Gem. RK/PC Scholen Wehl-Nieuw Wehl 31969 

Stichting Innerwaard 42148 

St. Interconf. Samenwerkingsschool Meddo 82786 

St. Interconfessioneel Onderwijs Bredevoort 76910 

Stichting Katholiek BAO Borculo 47659 

Stichting Montessori Haaksbergen 40355 

St. Montessori Traditioneel BAO Doesburg 30847 

St. Openbaar Primair Onderwijs Deventer 41862 

St Orthopedagogisch Instituut Deventer 41274 
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Stichting Poolster 42561 

Stichting Samenwerkingsschool Kranenburg  60686 

Stichting SBO de Schilderspoort 40901 

Stichting Schoolbestuur Laetare 38235 

St Christelijk Basisonderwijs Lochem-Laren 27067 

Vereniging Deventer Leerschool 71242 

Ver Interconf BAO Vierakker-Wichmond 40804 

Ver P C B O Rheden 40843 

Vereniging voor PCO Eerbeek 84046 

 

 

Bestuurder 

 

Mini Schouten 

 

Leden van de Commissie van Toezicht 

 

Anton Brinkhuis  Ver. PCBO Rheden 

Sandra van Diesen  St. Algemeen BAO Rijnwaarde 

Herbert Keppels  Ver. Interconfessioneel BAO Vierakker-Wichmond 

 

Leden van de regiegroep 

 

Lucy Hermsen   PRO 8 

Fred Berends  Leerplein 055 

Toon Geluk   LiemersNovum  ( tot 31-08-2020) 

Mieke Wessels  Innerwaard (tot 31-08-2020) 

Wout Derksen  Timpaan ( t/m 31-12-2020) 

Annet Wensink  St. Jorisschool 

 

 

 

Het eigen vermogen van de vereniging is ondergebracht in de algemene reserve. Deze reserve is 

onderverdeeld in een onderdeel algemeen en een onderdeel Arbo. Aan het onderdeel Arbo wordt het 

resultaat uit arbodienstverlening toegevoegd of onttrokken. Het overige resultaat wordt toegevoegd of 

onttrokken aan de reserve algemeen. Er is nog geen beleid geformuleerd / vastgesteld ten aanzien van de 

gewenste hoogte van het eigen vermogen. 
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Jaarverslag PONflexpool 2020 

In het jaar 2020 zijn er in de bezetting van het PON kantoor geen wijzigingen geweest. 

Om tijdelijke poolers beter te begeleiden zijn de werkzaamheden van twee collega’s uit 

de pool verlengd. Daarnaast zijn er op oproepbasis 3 oud leerkrachten beschikbaar om 

starters te volgen en te ondersteunen (zowel in de tijdelijke als in de vaste pool). 

Binnen de middelen, die beschikbaar zijn is de bezetting in 2020 als volgt: 

 

 

 

Van VF naar ERD 

 

In 2020 is het aantal ERD-besturen (Eigen Risico Drager) niet veranderd. 24 van de 32 

aangesloten besturen maken inmiddels geen gebruik meer van de diensten van het 

Vervangingsfonds (VF). Voor PON betekent dit extra werk voor wat betreft de 

facturering. In overleg met CABO is daarom in 2017 besloten om 1 dag per week een 

medewerker van CABO in te huren om het factureringsproces goed te laten lopen. Dit 

is in 2020 verder gecontinueerd. 

Met ingang van 2020 hanteren we voor de VF-besturen geen gezamenlijke pool meer. 

Elk bestuur heeft nu zijn eigen pool. PON doet wel de verantwoording voor deze 

schoolbesturen van hun vaste poolers. CABO verzorgt de onderlinge facturering. 

 

 

Nieuwe besturen 

 

In 2020 zijn er geen veranderingen opgetreden in het overzicht van besturen, die lid 

zijn van PON. Er is door enkele schoolbesturen, die geen lid zijn van PON wel 

geïnformeerd naar de mogelijkheden om aan te sluiten, maar daar is om diverse 

redenen geen gevolg aan gegeven.  

Voor een aantal besturen verzorgt PON nog steeds vervangingsdiensten (onze 

klanten). De samenwerking met de Islamitische basisschool in Deventer is in dit kader 

gestopt, omdat het voor veel invallers niet prettig was om op deze plek te werken. 

 

 

Van overschot naar tekort 

 

Inmiddels is algemeen bekend dat we in onderwijsland in een relatief korte periode zijn 

omgeslagen naar een tijdperk van ‘krimp’ (met boventalligheid en gedwongen 
mobiliteit tot gevolg) naar een tijdgeest waarin het ‘lerarentekort’ de gemoederen in 

heel Nederland bezighoudt. In het westen van ons land kunnen inmiddels reguliere 

Coördinatie: Matching: Begeleiding tijdelijke 

poolers en starters: 
Hans te Lindert:  16 uur Nicole Elschot: 32 uur Margo Muller            16 uur 

Gerard Jansen:  40 uur Jolanda Jonker: 32 uur Elise Willemsen        24 uur 

Susan van der Molen  24 uur Marloes Meijer: 20 uur  

Monique Mekkering  36 uur Jaqueline Janssen: 16 uur  

 Willeke Luimes: 24 uur  
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vacatures op de scholen niet meer worden ingevuld, om nog maar te zwijgen over de 
invulling van vervanging. In ons werkgebied lukt het nog steeds om  reguliere 

vacatures in te vullen, maar ook zien we dat de  druk op vervangingen toe neemt. De 

hele situatie rond het coronavirus heeft dat op bepaalde delen van dit jaar extra 

duidelijk gemaakt. Door een periode van lockdown zijn de cijfers wel positiever 
ingekleurd. 

Met de schoolbesturen zorgen we er voor dat de invalpool in de loop van het jaar 

voldoende is gevuld, zodat vacatures relatief snel en goed kunnen worden opgevuld. 
  

Kijkend naar deze cijfers, werken we hier via twee invalshoeken aan: 

1. Ten eerste zijn we het gehele jaar intensief bezig met de instroom van nieuw 
personeel. Onze inzet als PON heeft zich ook in 2020 gericht op: 

a. Nieuw afgestudeerde Pabo-studenten: Omdat we door het virus geen 

bezoek aan de PABO’s hebben kunnen brengen, hebben we vooral 

ingestoken op studenten, die in hun laatste jaar bezig waren op één van 
de scholen, die bij PON zijn aangesloten. Veel WPO/LIO studenten hebben 

in de pool of op een school een werkomgeving gevonden. Ook zijn er veel 

combinatiebanen (deels in de pool en deels op een school) ontstaan. 
b. Herintreders: m.b.t. deze doelgroep hebben we veel samengewerkt met 

het Loopbaan Centrum  Oost Nederland. Vaak vonden ze via de tijdelijke 

pool een tijdelijke werkplek. De RAP heeft een functie als loket op zich 
genomen. 

c. Zij-instromers: ook hier is de focus verlegd naar de RAP (regionale 

aanpak personeelstekort). 

d. Open sollicitaties: Vaak via de schoolbesturen komen er steeds meer open 
sollicitanten bij PON terecht. We gaan in gesprek en kijken of er 

mogelijkheden zijn bij besturen. Er volgt dan een contact met een 

mogelijk bestuur om voor deze mensen een plek te vinden. We bieden 
altijd een plek op de tijdelijke lijst aan. 

 

2. Ten tweede is het van groot belang om ‘zuinig te zijn’ op het zittende personeel. 
Het terugdringen van ziekteverzuim door in te zetten op duurzame inzetbaarheid 

en verminderen van de hoge werkdruk, betekent op dit moment nog niet dat de 

druk op vraag naar vervangingen afneemt. Veel schoolbesturen zijn daar van 

doordrongen en zetten in op duurzame inzetbaarheid. In veel gevallen daarboj 
ondersteund door de Arbo-dienstverlening van PON. 

 

 
Begeleiding van de poolers 

 

Met betrekking tot de begeleiding van onze poolers zijn we in 2020 voortgegaan op de 

ingeslagen weg:  
Er wordt steeds meer aandacht besteed aan de begeleiding en scholing voor onze 

tijdelijke poolers en onze starters. De formatie van het begeleidingsteam is daartoe 

ook dit jaar ingezet.  
Tijdelijke poolers kunnen ook aanspraak maken op begeleiding en nascholing. 

Veel tijdelijke poolers zijn inmiddels bezocht, hebben nascholing genoten of hebben 

deelgenomen aan een intervisiebijeenkomst. Van onze tijdelijke poolers horen wij grote 
tevredenheid terug.  

Wel dient er opgemerkt te worden dat de begeleiding van al onze invallers door de 

corona situatie nogal ingewikkeld is geworden. 
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Voor de volledigheid is het goed om te vermelden dat signalen vanuit en over álle 
poolers in alle gevallen opgepakt worden, ongeacht vast of tijdelijk en ongeacht 

exclusieve beschikbaarheid voor PON of niet. 

 

 
Scholing 

 

T.a.v. de scholing van onze poolers zijn we aangesloten bij de Rolf Groep (voorheen 
OinO). Samen met deze organisatie en een heel aantal éénpitterbesturen en nu ook 

een meerpitter uit onze vereniging hebben we vorm en inhoud gegeven aan de PON 

Primair Academy. Deze online leeromgeving is beschikbaar voor alle poolers en de 
inhoud wordt in overleg met elkaar gevuld, kijkende naar de behoefte vanuit het veld.  

 

 

Corona virus: 
 

In 2020 hebben we allen te maken gekregen met het corona virus. Door o.a. de 

lockdown zien we dat de vraag naar inval personeel in eerste instantie sterk af nam. 
Door veel uitval van personeel, ook door het virus is er later een flink beroep gedaan 

op de PONflexpool.  
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Tevredenheid over onze poolers 
 

Periodiek (twee keer per schooljaar; in het najaar en het voorjaar) peilen wij de 

tevredenheid vanuit de scholen over onze poolers. Tevens bevragen wij ons poolers op 

de tevredenheid over de scholen waar zij invallen. Mooi om te melden dat het aantal 
respondenten de afgelopen tijd érg hoog lag. Het ritme was in 2020 niet vol te houden 

i.v.m. de lockdown. Daarom is er in 2020 één meetpunt geweest.  

In onderstaande grafieken is het verloop grafisch weergegeven: 
 

 
 
 

Daarnaast is het (bovenal) mooi om te constateren dat de tevredenheid over onze 

poolers onverminderd groot is. Weliswaar is er een daling te zien t.o.v. het voorlaatste 
rapport maar de meest actuele gegevens zijn onverminderd aanleiding om, met onze 

scholen, positief te zijn over onze poolers. Onderstaande grafiek geeft het verloop 

grafisch weer: 
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We vragen ook aan onze invallers om de ontvangst op de werkplek te beoordelen. Fijn 

dat dit ook zo positief uitpakt. 
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Kerngetallen van de pool over 2020 

 

a. Oplossingspercentage: 

Nog altijd lukt het om een hoog percentage van de verzoeken op te lossen. De 

cijfers van 2020 zijn te positief, door de lange periode van lockdown, waarin steeds 

100% gehaald werd. Dit heeft uiteraard een positieve uitwerking over het hele 

jaar. 

 

 
 

 

b. Inzetpercentage (VF besturen): 

Door de veranderende regelgeving van het vervangingsfonds (VF) neemt het 

inzetpercentage, dat door het VF wordt vergoed steeds verder af. Deze trend zien 

we al een aantal jaren. Het gedeelte dat niet bij het VF kan worden gedeclareerd 

wordt bij besturen in rekening gebracht.  

 

n.b. Sinds 2020 is er geen gezamenlijke pool meer, waardoor er per bestuur een 

inzetpercentage wordt berekend door het VF. Twee besturen (éénpitters) hadden in 

2020 geen poolers in de vaste pool. 
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c. Verloop in de pool 

De PONflexpool wordt steeds meer gebruikt als een instrument om doorstroming 

binnen het personeel tot stand te brengen. Onderstaande grafiek geeft aan 

hoeveel personeelsleden er in en uit de pool zijn gestroomd.  

Uit de cijfers blijkt dat in 2020 34 van de nieuwe leerkrachten in de PONflexpool 

hier via vrijwillige mobiliteit in terecht zijn gekomen. Opvallend is ook het 

groeiend aantal leerkrachten, die vanuit besturen buiten PON naar ons toe 

komen.  

 

  

d. Inzet per week: 

Het aantal verzoeken per week is de afgelopen jaren telkens gestegen. Voor een 

groot deel is dit te verklaren door het instromen van een aantal grote besturen.  

n.b. het gevolg van de lockdown in 2020 is vanaf week 12 goed te zien.  
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e. Inzet vaste mensen / inzet tijdelijke poolers 

Door de pool te vergroten streven we er naar dat vervangingsaanvragen zoveel 

mogelijk door vast personeel te laten doen.  Het aandeel van de vaste pool is sinds 

2019 behoorlijk toegenomen. 

 

  

 

f. Inzet op kortdurende en langere vervangingen 

 

We registreren vervangingen, die < dan 4 weken duren als korte vervangingen en 

> dan 4 weken als lange vervangingen. Ruim 2/3 deel van de aanvragen betreft 

vragen voor meer dan 4 weken. 
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g. Inzet van onderwijsassistenten: 

 

De vraag naar onderwijsassistenten neemt de afgelopen jaren flink toe. In 2020 is 

dat verminderd, hetgeen ook te verklaren valt uit de situatie rond de lockdown in 

het voorjaar. 
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Jaarverslag LBC en ARBO 2020 

 
Het lerarentekort heeft de komende jaren zeer ingrijpende gevolgen. Samenwerking 

van schoolbesturen in een regionale arbeidsmarkt is dan ook essentieel. Naast het 

werven van nieuw onderwijspersoneel,  het aanspreken van de ‘stille reserves’ is zorg 

voor het behoud van ons huidige potentieel dringend en noodzakelijk. 

Loopbaancentrum Oost Nederland (LBC) wil hierin als partner van betekenis zijn voor 

regio Oost Nederland en zoekt hierin de interbestuurlijke samenwerking in de sector PO 

maar ook daarbuiten. 

Vanaf augustus 2020 is het Loopbaancentrum voor de hele RAL/RAP regio gaan 

werken. Het Loopbaancentrum zal een steeds centralere plek innemen binnen de regio 

en werkt direct samen met de projectcoördinator, Gerard Couprie, op de verschillende 

actielijnen. 

 

Actielijn 2 : Verminderen van de vraag naar personeel met de deelthema’s: verlagen 

van het verzuim – behoud personeel – onderwijs anders organiseren.  

 

Actielijn 3 : Werving en recruitment met als acties: het ontwikkelen van een nieuwe 

website met vraag en aanbod – aanstellen van een recruiter. 

 

Actielijn 4: het aanspreken van de reserve 

 

1. Personele bezetting 

Het Loopbaancentrum Oost Nederland (LBC) werd in 2020 bemenst door: 

 Functie Uren per week Bijzonderheden 

    

José Jansen Coördinator-Loopbaancoach 32u    

    

Marjory 
Vermeegen 

Coördinator-Loopbaancoach 36u  

    

Marloes Meijer BackOffice medewerker 12u  

 (o.a. coördinatie 
vacaturesite) 
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2. Loopbaangesprekken 

 

Overzicht gesprekken                        2017  2018  2019                2020 

Oriënterende loopbaangesprekken           

Aantal gesprekken      208  215   135                   75 

 

Loopbaan(koers)        

Aantal gesprekken                 *             40     52                12 * 

Aantal trajecten 

 

Spoor 2 gesprekken     *   *     61                7 

 

Multidisciplinaire gesprekken       

Aantal                  *    9         11                    15 
 

Netwerkgesprekken               30   23     17                    30 

 

Kweekvijvergesprekken(intake)       *      *     11                    14 

 

Intakegesprekken herstarters      *    36     76                  72 

  

 

            * vanaf 2020 zijn we overgegaan op de registratie van het aantal trajecten ipv het 

aantal gesprekken binnen een traject. Het aantal gesprekken binnen een traject is gemiddeld 8 

gesprekken, een intakegesprek en en afsluitend gesprek. 

 

 

In januari 2021 hebben we een enquête uitgezet naar de mensen die een oriënterend 

loopbaangesprek hebben gehad. Van de 54 verstuurde enquêtes hebben we (na herhaalde 

oproep) 16 reacties binnen gekregen. 

De belangrijkste conclusies zijn: 

- de aanvragen komen via alle verschillende ingangen op het LBC binnen. In 1/3 van de 

aanmeldingen is dit verlopen via tip van de directeur. 

- de snelheid tussen aanvraag en gesprek is snel en de 4 vragen vooraf worden als zinvol 

ervaren. 

- de meerderheid bestaat uit leerkrachten maar ook alle andere functies binnen het P.O. 

- zowel het voldoen aan de verwachtingen als de kwaliteit van de coach worden met 4 sterren 

gewaardeerd. 

- een ruime meerderheid kan een oriënterend loopbaan gesprek aanbevelen. 

 

 

Loopbaankoersonderzoek en Spoor 2 trajecten. 

 

In 2020 is besloten dat het LBC stopt met het aanbieden van Spoor 2 trajecten. 

 De arbeidsintensiviteit van deze trajecten t.o.v. alle andere activiteiten heeft ons doen 

besluiten dat we onze focus vooral willen leggen op de ondersteuning binnen spoor 1. 

Er is in 2020 geïnvesteerd in het uitbreiden van ons netwerk m.b.t. spoor 2 coaches.  

 

Onze loopbaankoerstrajecten zijn steeds vaker in het eerste ziektejaar aangeboden in 

een mogelijke opmaat naar Spoor 2. Het geeft de medewerker tijdens de re-integratie 
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de ruimte om beter te leren omgaan met beperkingen en het ondersteunt de oriëntatie 

op kwaliteiten en (andere)mogelijkheden op het gebied van werk. Hiermee wordt op 

constructieve wijze geanticipeerd op de eventuele doorschakeling naar Spoor 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Herstarters 

 

 

 
 

Het aantal herstarters dat zich gemeld heeft is in 2020 ongeveer gelijk gebleven ten 
opzichte van 2019. 

 

In 2020 is wederom enorm geïnvesteerd op het aanspreken, begeleiden en succesvol 

inzetten van de  

‘stille reserve’ om het lerarentekort (verder) het hoofd te bieden. Herintreders meldden 

zich veelvuldig voor intakegesprekken bij PON en via de website. Soms kwamen 

herstarters ook binnen door bemiddeling van besturen. 

Er is een herintrederstraject ontwikkeld om zo de kandidaten een goede en passende 
begeleiding te kunnen bieden waardoor deze mensen met hernieuwd vertrouwen goed 

beslagen ten ijs konden komen. Het traject behelst een tiendaagse oriëntatie op de 

basisschool waarbij de SBL-competenties leidend zijn. Samen met de begeleider vanuit 
de school wordt een opbouw gemaakt, eindigend in het volledig voor eigen rekening 

nemen van een schooldag.  

 

Aan het einde van het traject wordt vanuit het Loopbaancentrum een lesobservatie 
gedaan m.b.v. de CT-meter. In een eindgesprek wordt met de kandidaat besproken 

welke vervolgstappen er eventueel mogelijk zijn. Tot nu toe heeft dit geleid tot: 

 

19
6

2 

45

aantal herstarters: 72 mensen 

inzetbaar na traject

niet inzetbaar na traject

bezig met traject

niet begonnen

         2016       2017      2018    2019    2020 
Opbrengsten 
gesprekken op 
factuurbasis 

€  1280,93 € 5.655,32 € 12.820 €19.165,-  €9638,60 
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- Inzetbaarheid als leerkracht voor tijdelijk werk bij PON besturen en/of 
partnerbesturen  

in de regio. 

- Inzetbaarheid als onderwijsassistent voor tijdelijk werk bij PON besturen c.q. 

partnerbesturen in de regio. 
- Verlenging van de praktijkoriëntatie en een nieuw lesbezoek na een afgesproken 

periode. 

- Aanvullende scholing. 
 

In 2020 werd er aan elke herstarter een coach gekoppeld met de mogelijkheid tot drie 

contactmomenten. Aanvullende behoefte tot begeleidend contact was mogelijk en daar 
is ook incidenteel gebruik van gemaakt. Nascholingsgelden zijn binnen PON ook 

beschikbaar voor de herstarters die werken binnen de PON besturen. 

 

Vanaf maart 2020 is het traject wat anders vormgegeven vanwege Covid-19. De 
intakes hebben online plaats gevonden en er zijn geen afsluitende klassenbezoeken 

gedaan. Tijdens de afsluitende gesprekken is de competentielijst leidend geweest. 

 
In november 2020 is er een enquête uitgezet onder de 27 herstarters die het traject 

hebben gedaan. 

Hierop zijn 12 reacties gekomen. De belangrijkste conclusies zijn: 
- Het intake gesprek is beoordeeld met 4.42 sterren (max. 5 sterren) 

- Een ruime meerderheid kon goed uit de voeten met de competentielijst en het aantal 

stagedagen. 

- De begeleiding van de mentor werd met 4.55 sterren gewaardeerd en 80% van de 
herstarters voelde zichzelf voldoende toegerust om weer aan de slag te gaan als 

groepsleerkracht. 

- Het volledige traject wordt beloond met 4.11 sterren 
 

 

4.Zij-instromers 
 

In feb 2020 is er gestart met het selecteren van zij-instromers. Er zijn 2 commissies 

samengesteld en hebben de selectie gedaan. In augustus zijn er 6 mensen 

voorgedragen aan de schoolbesturen die zich hebben opgegeven.  
Het project rondom de zij-instromers is vanaf augustus 2020 ondergebracht in actielijn 

5 van de RAL/RAP. Er is een nieuwe projectcoördinator aangesteld en een nieuw 

informatiepunt. 
 

 

5. Arbodienstverlening – coördinatie vanuit het Loopbaancentrum. 

 

Het arboteam bestaat uit twee zelfstandig geregistreerde bedrijfsartsen: Evelyne 

Wesselius en Jan Heinen en twee zelfstandig geregistreerde arbeidsdeskundigen: Marja 

Wekking en Dirk Odolphy. 

De arbeidsdeskundigen worden ingezet als inzetbaarheidscoach maar op aanvraag, 

buiten het basiscontract om, voeren zij ook arbeidsdeskundige onderzoeken uit en/of 

preadvies.  

Een groot aantal besturen maakt gebruik van het gezamenlijke contracteren van de 

PON Arbo professionals. De Arbodienstverlening is een aanvullende dienstverlening en 

dus niet inbegrepen in het lidmaatschap van PON. Het arboteam werkt in principe voor 
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alle schoolbesturen in de regio die werken volgens het ‘eigen regie model’.  

 

De samenwerking van het Loopbaancentrum,  de PONFlexpool én de PON Arbo 

professionals blijkt aanvullend en versterkend te werken. Het lukt om op maat te 

acteren op ondersteuningsvragen van PON besturen, (Arbo)partnerbesturen en hun 

medewerkers.  

Het Covid-19 virus heeft een grote impact gehad op medewerkers van de aan de 

Arbodienstverlening deelnemende besturen in de regio. Er is veelvuldig beroep gedaan 

op het Arboteam.  
Spreekuurcontacten met medewerkers verliepen voor het overgrote deel online en 

telefonisch. Voor incidentele live spreekuren is tijdelijk uitgeweken naar een Arbo 

locatie in Doetinchem (De Tuinkamer) waarin bij live consulten voldaan kon worden 

aan de vereiste RIVM voorschriften en maatregelen. 
 

Het huidige aanbod binnen de arbodienstverlening wordt herzien waarbij ook 

alternatieven m.b.t. de bekostiging worden onderzocht.  
De insteek is om tot een nieuw (regionaal!) aanbod te komen vanuit een visie die 

gestoeld is op de nieuwste inzichten, actuele wetgeving en afgestemd op de behoefte 

in het veld. 

De samenwerking met zowel vervangingspool(s) als ook met Loopbaancentrum Oost 
Nederland  

wordt hierin verder vormgegeven. 

 

 

 

6. LBC en ABP - ondersteuning bij pensioencommunicatieplicht  

 

In samenwerking met het ABP heeft het LBC voorbereidingen getroffen om 

bestuurders, P&O-ers,  

en directeuren te informeren en te ondersteunen in hun pensioencommunicatieplicht 

naar hun werknemers. Hiervoor zijn bijeenkomsten georganiseerd om alle geledingen 

te bereiken. 

 

7. Leergang Loopbaan & Leiderschap 

In 2020 hebben we de naam van het kweekvijvertraject veranderd in “leergang 

Loopbaan & Leiderschap” We willen hiermee een grotere groep kandidaten aanspreken 

en is de focus breder dan alleen verkennen van de rol als schoolleider. 

Iedere kandidaat onderzoekt in dit traject wat Nieuw Leiderschap inhoudt en hoe zich 

dat verhoudt met ieders persoonlijke leiderschap.  

In hoeverre passen de kwaliteiten en nog belangrijker de persoonlijke passie en de 

motivatie bij Nieuw Leiderschap? 

In 2020 zijn 14 kandidaten gestart met de leergang L&L. 

Het LBC nam de intakegesprekken en de intervisiebijeenkomsten voor hun rekening. 

De afrondingsgesprekken volgen nog in 2021 al dan niet gevolgd door ’n aanvullend 

loopbaangesprek. De Rolf Groep organiseerde 6 kennisinhoudelijke bijeenkomsten. De 

insteek van dit traject is gericht op persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het aspect 

leiderschap. De uitkomsten worden door de kandidaat gedeeld met de direct 

leidinggevende en/of met de bestuurder. (2021) 



 blad 20 
 

N.B. Deelnemen aan dit traject betekent niet dat er recht ontstaat op een 

leidinggevende functie. 

 

 

8. Relatiebeheersysteem  

 

In 2020 is Perfectview geïmplementeerd. 

 

 

9.Loopbaancentrum Oost Nederland – Partner in duurzame inzetbaarheid! 

 

Het LBC heeft in verschillende (net)werkgroepen geparticipeerd waarbij het 

lerarentekort hoog op de agenda stond. Binnen de RAP wordt intensief samengewerkt 

met het LBC. José Jansen participeert in Actielijn 2 (behoud van personeel) en Marjory 

Vermeegen is projectcoördinator van de herstarters. 

Er is een werkgroep gestart rondom de modernisering van het Participatiefonds en er 

zijn verkennende gesprekken om het LBC als loket in te richten voor de regio. 

  Met de vacaturesite van het LBC ondersteunen we het proces van het bij elkaar 

brengen van de juiste partijen bij de vraag om personeel.  

Uit de diverse thematiek die binnen de loopbaangesprekken aan de orde is, blijkt dat 

de zorg om het fit en arbeidsgeschikt houden van het actuele medewerkersbestand, 

nog steeds met nadruk aandacht vraagt. Elke levensfase kampt met specifieke 

aandachtspunten.  

 

 

9. P&O netwerk 

In 2020 faciliteerde het LBC het netwerkoverleg van de P&O-ers. Vanwege de 

samenwerking binnen de RAL/RAP is deze samenwerking nog veel belangrijker 

geworden. In 2020 is er 3 maal een bijeenkomst geweest en deze werd voorgezeten 

door twee P&O-ers uit het veld. 

In januari 2021 is er een enquête uitgezet binnen het netwerk en is de belangrijkste 

conclusie dat het LBC het netwerk zal gaan voorzitten , in nauw overleg met de P&O-

ers en Gerard Couprie. Tevens is er besloten dat alle P&O-ers vanuit de RAP- 

samenwerking aan kunnen sluiten bij dit overleg. 

 

 

10. Overzicht Cijfers LBC 

 2016 2017 2018 2019  2020 

      

Aantal vacatures op 
de site 

309   280   327 274 231 

Vacature alert  1384 1600 1624 1668 

      

Volgers op LBC 
Facebook  

114   181  229 244 275 

Volgers op LBC 
LinkedIn  

     25    89  135 245 
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Speerpunten voor 2021 

 

- Bouwen van een nieuwe website in samenwerking met de RAL/RAP. Met naast de 

vacaturesite , ook een aanbodsite. 

- Kennismaken met alle P&O-ers in de RAL/RAP gebied en de diensten van het LBC 

onder de aandacht brengen. 

- Aannemen van een nieuwe collega “adviseur duurzame inzetbaarheid” om de 

samenwerking LBC en Arboteam nog beter in de regio neer te kunnen zetten. 

Uitwerken van de eerste aanzet mbt preventief omgaan met duurzame-inzetbaarheid 

onder leiding van Tinka van Vuuren. 

- Verder uitwerken en vormgeven van de verschillende actielijnen vanuit de RAL/RAP. 

- Samenwerking met het PF verder uitbreiden en vormgeven van een informatieloket 

 

 

 

 

 

 

OVERZICHT 
ACTIVITEITEN 

     

      

      

Voorlichtingen aan 
teams 

4 6    Opgepakt 
door 
Flexpool 

Opgepakt 
door 
Flexpool 

 

Deelnemers ABP 
workshop 

21 27 21 33 Afgelast 
vanwege 
corona  

Deelnemers 
Kweekvijver Nieuw 
Leiderschap 

- - 14 11 14 

      



Bestuursverslag financieel beleid

Analyse resultaat ten opzichte van begroting en verslagjaar €

Het exploitatiesaldo 2020 is ten opzichte van 2019 afgenomen met 335.009       

Verschil werkelijk exploitatiesaldo en begroot exploitatiesaldo 2020

Het werkelijke exploitatiesaldo 2020 bedraagt 12.823         

Het begrote exploitatiesaldo 2020 bedroeg 7.900           
4.923           

Dit verschil is als volgt te verklaren:

3.5 Overige baten hoger dan begroot. 116.346       

Dit komt voornamelijk doordat PON werkzaamheden heeft verricht in

het kader van de subsidie lerarentekort. Dit leidt tot een bate van € 147.623, 

terwijl er € 60.000 begroot is.

De baten contributie scholen zijn € 37.745 hoger dan begroot. In de 

afrekening contributie worden de bijzondere en aanvullende bekostiging nu 

ook meegenomen, dit was bij het maken van de begroting niet bekend.

5.1 Financiële baten lager dan begroot 100-              

Verschil werkelijke baten en begrote baten 2020 116.246       

4.1 Personeelslasten hoger dan begroot. 69.174         

De loonkosten zijn € 24.263 hoger dan begroot. Dit wordt met name 

veroorzaakt door de loonkosten van de eenmalige uitkeringen in februari 2020 

en de eenmalige ophoging van de eindejaarsuitkering (EJU) naar 7%, in totaal 

ongeveer € 25.500.

De kosten voor inhuur extern personeel (€ 28.163) en begeleidingstrajecten 

personeelstekort (€ 9.273) zijn hoger dan verwacht.

Tevens zijn er reiskosten van poolers uitbetaald (€ 10.880), welke niet begroot 

zijn.

4.2 Afschrijvingen hoger dan begroot. 393              

4.3 Huisvestingslasten hoger dan begroot. 20.864         

Dit komt doordat er een beëindigingsvergoeding (€ 15.254) in rekening is 

gebracht in verband met voortijdige beïndiging van de huur van het pand in 

Wehl. Door de verhuizing naar het nieuwe pand zijn er meer kosten 

huisvesting (€ 4.400) gemaakt dan begroot.

4.4 Overige lasten hoger dan begroot. 20.892         

Er zijn meer uitgaven geweest inzake attenties van poolers, waardoor de post 

representatie/PR € 15.531 hoger dan begroot is.

Tevens zijn er kosten gemaakt in verband met videoproductie, waardoor de 

post communicatie € 3.957 hoger dan begroot is.

Verschil werkelijke lasten en begrote lasten 2020 111.323       

Recapitulatie:

Verschil werkelijke baten en begrote baten 2020 116.246       

Verschil werkelijke lasten en begrote lasten 2020 111.323       
4.923           
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Bestuursverslag financieel beleid

Begroting 2020

€

Baten

3.5 Overige baten 1.200.300    

1.200.300    

Lasten

4.1 Personeelslasten 1.000.700    

4.2 Afschrijvingen 11.500         

4.3 Huisvestingslasten 28.100         

4.4 Overige lasten 152.200       

1.192.500    

Saldo baten en lasten 7.800           

Saldo financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 100              

5.4 Financiële lasten -                   

100              

Resultaat 7.900           

Investeringen en financieringen

Investeringen
In 2020 is geïnvesteerd in materiële vaste activa voor een bedrag van 9.013€         

Langlopende leningen

Per balansdatum 31-12-2020 zijn er geen langlopende leningen.

Ondertekening

Datum: 3-6-2021

Vereniging Personeelscluster Oost Nederland

Handtekening bestuurder
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Gegevens over de rechtspersoon

Bestuur

Naam bestuur: Vereniging Personeelscluster Oost Nederland

Voorzitter en Algemeen directeur: Mevrouw M. Schouten

Inschrijvingsnummer KvK: 09129811

Huisvesting

Adres: Piet Heinsraat 5

Postcode/plaats: 7204 JN Zutphen 

De financiële en personele administratie wordt verzorgd door de Coöperatieve Vereniging Cabo U.A.
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Grondslagen

Activiteiten

Het PON verricht werkzaamheden ter verzekering van de goede gang van het, door haar leden verzorgde, 

onderwijs en biedt ondersteuning bij de opzet en uitvoering van integraal personeelsbeleid, met bijzondere

aandacht voor mobiliteit, werkgelegenheid, ziekteverzuim en vervangingen.

Algemeen

De jaarrekening is qua indeling en inhoud samengesteld aan de hand van de Regeling Jaarverslaggeving

RJK C1.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de

activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

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

opgenomen voor zover ze op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun

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

jaarrekening bekend zijn geworden.

De bedragen zijn opgenomen in euro's.

Vergelijkende cijfers

Voorzover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede

de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar.

Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de vergelijkende cijfers over 2019 aangepast.

Waardering van de activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineair berekende

afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur en indien van toepassing met bijzondere

waardeverminderingen.

De aangewende investeringssubsidies worden zichtbaar in mindering gebracht op de boekwaarde van de

materiële vaste activa.

Afschrijvingen vinden plaats vanaf moment in gebruik name.

Afschrijvingspercentages inventaris en apparatuur: Economische levensduur:

- ICT 20% 5 jaar

- Meubilair 10% 10 jaar

- Overige inventaris 12,5% 8 jaar

Vorderingen en overlopende activa

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 het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

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

Liquide middelen

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

van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Algemene reserve

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

opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende

baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene 

reserve gebracht.

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

toelichting op de balans.
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Grondslagen

Bestemmingsreserves

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

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

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

reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de 

uitgaven zullen worden gedaan.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte of verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarbij het 

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijke is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat 

kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in mindering zijn gebracht. Eveneens

worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden 

geboekt maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden

gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn

oorsprong heeft voor balansdatum.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en zijn opgenomen tegen de 

nominale waarde.

Grondslagen van bepaling resultaat

Personele Lasten

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de

instelling, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op o.a. het inhuren van extra personeel, 

scholingskosten, bedrijfsgezondheidszorg.

Huisvestingslasten

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor de huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend

aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten

De overige lasten hebben betrekking op de uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel 

noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze

betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op het verslagjaar betrekking hebbende rentebaten op spaarrekeningen

alsmede rentelasten op eventueel uitgegeven leningen.

Pensioenverplichtingen

Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op

pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegd pensioenregeling is

verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden op

verplichte basispremies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er geen verdere

verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het pensioenfonds

tot het voldoen van aanvullende bijdrage anders dan toekomstige premies. De premies worden verantwoord als

personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende

activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

De beleidsdekkingsraad van het ABP per 31 december 2020 bedroeg  87,6% (31 december 2019: 95,8%).

De actuele dekkingsgraad van het ABP per 31 december 2020 bedroeg 93,2% (31 december 2019: 97,8%).

Stelselwijziging

In het kalenderjaar 2020 is geen sprake geweest van een stelselwijziging.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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Balans per 31 december na resultaatbestemming

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 35.745         38.624         

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 129.557       588.964       

1.7 Liquide middelen 967.182       1.227.964    

1.096.738    1.816.929    

Totaal activa 1.132.483    1.855.553    

2 Passiva  

2.1 Eigen vermogen 564.491       551.668       

2.4 Kortlopende schulden 567.992       1.303.885    

Totaal passiva 1.132.483    1.855.553    
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Staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

Baten

3.5 Overige baten 1.316.646    1.200.300    1.578.235    

Totaal baten 1.316.646    1.200.300    1.578.235    

Lasten

4.1 Personeelslasten 1.069.874    1.000.700    1.037.065    

4.2 Afschrijvingen 11.893         11.500         11.177         

4.3 Huisvestingslasten 48.964         28.100         28.365         

4.4 Overige lasten 173.092       152.200       153.928       

Totaal lasten 1.303.823    1.192.500    1.230.535    

Saldo baten en lasten 12.823         7.800           347.700       

5 Financiële baten en lasten -                   100              132              

Resultaat 12.823         7.900           347.832       

Resultaatbestemming

Algemene reserve PON 14.099         7.900           347.412       

Algemene reserve Arbocontract 1.276-           -                   420              
12.823         7.900           347.832       
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Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 12.823         347.700       

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 11.893         11.177         

11.893         11.177         

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen 459.408       426.009       

- kortlopende schulden 735.893-       227.565-       

276.485-       198.444       

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 251.769-       557.321       

Ontvangen interest -                   132              

-                   132              

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 251.769-       557.453       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 9.013-           23.748-         

9.013-           23.748-         

Mutatie liquide middelen 260.782-       533.703       

Beginstand liquide middelen 1.227.963    694.260       

Mutatie liquide middelen 260.782-       533.703       

Eindstand liquide middelen 967.182       1.227.963    
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Toelichting behorende tot de balans

Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde Investeringen Desinvest. Afschrijvingen Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde

afschrijvingen afschrijvingen

1-1-2020 1-1-2020 1-1-2020 2020 2020 2020 31-12-2020 31-12-2020 31-12-2020

€ € € € € € € € €

1         Activa

1.2       Materiële vaste activa

1.2.2 Inventaris en apparatuur

104000 ICT 103.416       74.668         28.748         2.056           -                  8.467           105.472       83.135         22.337         

105000 Meubilair 61.582         52.150         9.432           6.958           -                  3.338           68.539         55.488         13.051         

105200 Overige inventaris 8.945           8.501           444              -                  -                  87                8.945           8.588           357              
173.943       135.319       38.624         9.013           -                  11.892         182.957       147.211       35.745         

Gehanteerde afschrijvingspercentages: ICT 20%; meubilair 10%; overige inventaris 12,5%.
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Toelichting behorende tot de balans

31-12-2020 31-12-2019

€ €

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 62.713        377.577       

1.5.7 Overige vorderingen

Rente bedrijfsplusrekening Rabobank -                  132              

Nog te factureren bijdrage matches (POOLII) 11.157        11.281         

Te ontvangen betaalde kosten PPOG vanaf 1-10-2016 -                  18.945         

Te ontvangen PPOG in verband met afrekening eigen vermogen -                  3.220           

Te ontvangen omzetbelasting 33.619        1.211           

Doorbelasting arbokosten 468             -                   

Doorbelasting netwerk PON-CABO -                  277              

Doorbelasting kosten lerarentekort -                  1.297           

Doorbelasting kosten kweekvijver 10.347        2.925           

Werkzaamheden subsidie lerarentekort -                  171.500       

Doorbelasting afname covidtesten 7.356          -                   

Begeleidingskosten 4+ pool 1.291          -                   

64.238        210.787       

1.5.8 Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 2.605          600              

2.605          600              

Totaal vorderingen 129.557      588.964       

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 9                 132              

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen

Rabobank rekening-courant 38.43.80.085 117.173      257.773       

Rabobank bedrijfsplusrekening 31.51.890.997 850.000      970.060       

967.173      1.227.833    

Totaal liquide middelen 967.182      1.227.964    
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Toelichting behorende tot de balans

Bestemming Overige

Stand per resultaat mutaties Stand per

1-1-2020 2020 2020 31-12-2020

€ € € €

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve

PON 542.434       14.099         -                   556.533       

Arbocontract 9.234           1.276-           -                   7.958           

551.668        12.823         -                   564.491       

Totaal eigen vermogen 551.668       12.823         -                   564.491       

31-12-2020 31-12-2019

€ €

2.4 Kortlopende schulden

2.4.2 Vooruitontvangen bedragen

Vooruitgefactureerde bedragen vergoeding dos poolers jan-jul -                   1.167           

Vooruitgefactureerde bedragen vergoeding 4+ pooler jan-jul -                   506              

Vooruitgefactureerde bedragen loopbaankoerstrajecten 2020 -                   4.094           

-                   5.767            

2.4.3 Crediteuren 56.282         345.023       

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 28.092         26.850         

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen

ABP/Loyalis 9.405           8.416           
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Toelichting behorende tot de balans

31-12-2020 31-12-2019

€ €

2.4.10 Overige kortlopende schulden

Nog te betalen afrekening VF Pool * 123.438       583.392       

Netto salaris 140              -                   

Kosten Rabobank 4e kw 207              182              

CVT vergoeding  900              1.125           

Siptique dec 612              486              

Veluwezoom dec -                   149              

Mijn Plein aug-dec (2020 dec) 2.383           12.594         

Odolphy/Accuraat dec 2.880           6.240           

Bronkhorst dec -                   174              

Kade 42 -                   351              

GelderVeste 4e kw 10.287         8.397           

LiemersNovum wga erd herberekening 868              627              

Rolf Groep licentie okt-dec -                   456              

GTM dec 97                -                   

Fransen dec 908              -                   

Gemeente Doetinchem 15.255         -                   

Project lerarentekort 292.205       281.618       

Aanspraken vakantiegeld 24.034         22.039         

474.213       917.828       

Totaal kortlopende schulden 567.992       1.303.885    

* De afrekening van het Vervangingsfonds vindt plaats op schooljaarbasis. 

  Specificatie van het bedrag

  Vervangingen 2018-2019 incl. afrekening 2018 81.488         541.442       

  Resultaat Pool I 2019 41.950         41.950         
123.438       583.392       
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Ultimo boekjaar bedraagt de jaarlijkse verplichting voor de lopende contracten:

ingangsdatum einddatum

contract contract

Huur

Emerhuys 1-1-2021 maandelijks 30-6-2021 33.800€        

Arbodienstverlening

Marja Wekking Arbeidsdeskundig Adviesbureau 1-4-2019 jaarlijks 31-12-2021 57.600€        

Wesselius bedrijfsmedisch advies 1-4-2019 jaarlijks 31-12-2021 44.800€        

Heinen Arbeidsmedisch Advies 1-4-2019 jaarlijks 31-12-2021 44.800€        

Rendement in verzuim (Odolphy/Accuraat) 1-4-2019 jaarlijks 31-12-2021 38.400€        

Vervangingsplanner

Maxi Media (VABO-systeem) 1-8-2012 jaarlijks 31-7-2021 53.900€        

CRM online

Perfectview 16-12-2019 jaarlijks 16-12-2021 500€             
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur onroerende zaken -                   1.000           990              

3.5.6 Overige 1.316.646    1.199.300    1.577.245    
1.316.646    1.200.300    1.578.235    

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen 698.063       673.800       639.135       

4.1.2 Overige personele lasten 371.811       326.900       397.930       
1.069.874    1.000.700    1.037.065    

4.2 Afschrijvingen
4.2.2 Materiële vaste activa 11.893         11.500         11.177         

4.3 Huisvestingslasten 48.964         28.100         28.365         

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 64.865         63.400         67.539         

4.4.2 Inventaris en apparatuur 55.748         53.900         52.592         

4.4.4 Overige lasten 52.480         34.900         33.797         
173.092       152.200       153.928       

5 Financiële baten en lasten -                   100              132              

Resultaat 12.823         7.900           347.832       

Uitsplitsing accountantskosten

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 5.611            7.900            6.231            

4.4.1.2 Honorarium andere controleopdrachten -                   -                   -                   

4.4.1.3 Honorarium fiscale adviezen -                   -                   -                   

4.4.1.4 Honorarium ander niet-controledienst -                   -                   -                   
5.611            7.900            6.231            
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur onroerende zaken

864100 Verhuur onroerende zaken -                   1.000           990              

3.5.6 Overige

860000 Contributie scholen 951.745       914.000       890.917       

860002 Bijdrage matches 34.277         32.000         34.884         

860006 Jaarlijkse bijdrage matches 7.094           13.200         16.804         

860007 Vergoeding plaatsing poolers 1.167           1.700           2.212           

860008 Begeleiding 4 plus poolers 1.798           700              424              

860012 Bijdrage administratiekosten/overheadkosten -                   -                   75.782         

860016 Vergoeding begeleiding/mediation 13.513         17.500         19.165         

869604 Kweekvijver -                   -                   2.925           

869608 Werkzaamheden leraren- en personeelstekort (RAL/RAP) 147.623       60.000         171.500       

869730 Bijdrage scholen Arbocontract 158.235       160.200       169.813       

869850 Bijdrage POOLI schoolbesturen -                   -                   151.564       

869900 Overige baten 1.196           -                   41.255         

1.316.646    1.199.300    1.577.245    

Totaal overige baten 1.316.646    1.200.300    1.578.235    
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

4.1 Personeelslasten

Het totaal aan lonen en salarissen uit 4.1.1 is opgebouwd

uit de volgende componenten:

Brutolonen en salarissen 532.454 513.947 461.153

Sociale lasten 84.421 81.487 102.410

Pensioenpremies 81.188 78.366 75.572
698.063 673.800 639.135

Gemiddeld aantal fte's 8,54 8,47 8,37

4.1.1 Lonen en salarissen

400000 Loonkosten algemeen 627.227        604.300       569.385        

400005 Loonkosten directie 70.836          69.500         69.750          
698.063       673.800       639.135       

4.1.2 Overige personeelslasten

4.1.2.2 Kosten derden

413400 Extern personeel 74.463         46.300         59.781         

413500 Begeleidingstrajecten -                   -                   34.067         

413600 Begeleidingstrajcten personeelstekort 'RAL/RAP' 69.273         60.000         -                   

414630 Advieskosten bureau 11.363         10.000         3.086           

155.100       116.300       96.934         

4.1.2.3 Overige

414001 Scholing staf 12.789         12.800         12.827         

414004 Scholing poolers 17.241         21.200         21.151         

414100 Arbodienst contract 1.210           1.200           18.260         

414200 Arbo-verrichtingen poolers -                   -                   5.955           

414310 Commissie van toezicht 900              1.100           1.125           

414321 Netwerk PON / Cabo -                   1.500           1.495           

414325 ALV 73                2.600           2.559           

414620 Reis- en verblijfkosten 10.880         -                   7.352           

415200 Kantinekosten 1.264           2.300           3.300           

415600 Kosten deelnemers Arbo 135.909       137.400       138.584       

416254 Kweekvijver -                   -                   2.300           

416600 Verhaal WGA-uitkering / ziekte 15.163         10.300         9.768           

416900 Overige personele lasten 295              500              3.081           

416910 Overige lasten extern personeel -                   -                   27.568         

416920 VOG poolers 19.870         16.000         -                   

416950 Werkkostenregeling 1.115           3.700           3.721           

416990 Afrekening VF Pool -                   -                   41.950         

216.711       210.600       300.996       

Totaal personeelslasten 1.069.873    1.000.700    1.037.065    
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activa

423000 Afschrijving ICT 8.467           8.200           7.803           

424000 Afschrijving meubilair 3.338           3.200           3.280           

424700 Afschrijving overige inventaris 87                100              94                
Totaal afschrijvingen 11.893         11.500         11.177         

4.3 Huisvestingslasten

430200 Huisvesting 46.594         22.800         23.304         

435000 Schoonmaakkosten 2.370           5.300           5.061           
48.964         28.100         28.365         

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten

441000 Administratiekosten Cabo 51.805         49.500         48.539         

441130 Accountantskosten 5.611           7.900           6.232           

441800 Netwerkbeheer 7.449           6.000           12.768         

64.865         63.400         67.539         

4.4.2 Inventaris en apparatuur

442300 Kantoorbenodigdheden 3.166           2.400           3.824           

442400 Vervangingsplanner 52.582         51.500         48.768         

55.748         53.900         52.592         

4.4.4 Overige

446000 Telefoonkosten 1.798           2.300           3.142           

446041 Communicatie 15.157         11.200         16.233         

446230 Documentatiecentrum / abonnementen 4.963           4.300           3.364           

446300 Verzekeringen 4.490           4.700           4.732           

447000 Representatie / PR 24.631         9.100           3.566           

449110 Vergaderkosten  621              2.000           1.996           

472000 Kosten banken 820              1.300           764              

52.480         34.900         33.797         

Totaal overige lasten 173.092       152.200       153.928       

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten

870000 Rente-opbrengst -                   100              132              
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Overzicht resultaat deelexploitaties

PON Arbocontract Pool I * Staf Pool I * Pool II * LBC *

2020 2020 2020 2020 2020 2020 Totaal

€ € € € € € €

3 Baten

3.5 Overige baten 1.158.411    158.235       -                   -                   -                   -                   1.316.646    

Totaal baten 1.158.411    158.235       -                   -                   -                   -                   1.316.646    

4 Lasten

4.1 Personele lasten 933.741       136.133       -                   -                   -                   -                   1.069.874    

4.2 Afschrijvingen 11.893         -                   -                   -                   -                   -                   11.893         

4.3 Huisvestingslasten 41.090         7.874           -                   -                   -                   -                   48.964         

4.4 Overige instellingslasten 157.588       15.504         -                   -                   -                   -                   173.092       

Totaal lasten 1.144.312    159.511       -                   -                   -                   -                   1.303.823    

Saldo baten en lasten 14.099         1.276-           -                   -                   -                   -                   12.823         

5 Financiële baten en lasten -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Resultaat 14.099         1.276-           -                   -                   -                   -                   12.823         

* de deelexploitaties zijn per 2020 ondergebracht onder deelexploitatie PON.
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Staat van baten en lasten PON

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

Baten

3.5 Overige baten 1.158.411    1.040.100    1.408.422    

Totaal baten 1.158.411    1.040.100    1.408.422    

Lasten

4.1 Personeelslasten 933.741       858.600       890.827       

4.2 Afschrijvingen 11.893         11.500         11.177         

4.3 Huisvestingslasten 41.090         23.200         19.763         

4.4 Overige lasten 157.588       139.000       139.375       

Totaal lasten 1.144.312    1.032.300    1.061.142    

Saldo baten en lasten 14.099         7.800           347.280       

5 Financiële baten en lasten -                   100              132              

Resultaat 14.099         7.900           347.412       

Resultaatbestemming
Algemene reserve 14.099         7.900           347.412       
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten PON

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur onroerende zaken

864100 Verhuur onroerende zaken -                   1.000           990              

3.5.6 Overige

860000 Contributie scholen 951.745       914.000       890.917       

860002 Bijdrage matches 34.277         32.000         34.884         

860006 Jaarlijkse bijdrage matches 7.094           13.200         16.804         

860007 Vergoeding plaatsing poolers 1.167           1.700           2.212           

860008 Begeleiding 4 plus poolers 1.798           700              424              

860012 Bijdrage administratiekosten/overheadkosten -                   -                   75.782         

860016 Vergoeding begeleiding/mediation 13.513         17.500         19.165         

869604 Kweekvijver -                   -                   2.925           

869608 Werkzaamheden leraren- en personeelstekort (RAL/RAP) 147.623       60.000         -                   

869850 Bijdrage POOLI schoolbesturen -                   -                   151.564       

869900 Overige baten 1.196           -                   212.755       

1.158.411    1.039.100    1.407.432    

Totaal overige baten 1.158.411    1.040.100    1.408.422    

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen

400000 Loonkosten personeel tbv PON 627.227       600.000       562.684       

400005 Loonkosten directie 70.836         69.500         69.750         

698.063       669.500       632.434       

4.1.2 Overige personeelslasten

4.1.2.2 Kosten derden

413400 Extern personeel 74.463         46.300         59.781         

413500 Begeleidingstrajecten -                   -                   34.067         

413600 Begeleidingstrajcten personeelstekort 'RAL/RAP' 69.273         60.000         -                   

414630 Advieskosten 11.363         10.000         3.086           

155.100       116.300       96.934         

4.1.2.3 Overige

414001 Scholing staf 12.789         12.800         12.827         

414004 Scholing poolers 17.241         21.200         21.151         

414100 Arbodienst contract 1.210           1.200           18.260         

414200 Arbo-verrichtingen poolers -                   -                   5.955           

414310 Commissie van toezicht 900              1.100           1.125           

414321 Netwerk PON / Cabo -                   1.500           1.495           

414325 ALV 73                2.600           2.559           

414620 Reis- en verblijfkosten poolers 10.880         -                   7.352           

415200 Kantinekosten 1.041           1.900           2.347           

416254 Kweekvijver -                   -                   2.300           

416600 Verhaal WGA-uitkering 15.163         10.300         9.768           

416900 Overige personele lasten 295              500              3.081           

416910 Overige lasten extern personeel -                   -                   27.568         

416920 VOG poolers 19.870         16.000         -                   

416950 Werkkostenregeling 1.115           3.700           3.721           

416990 Afrekening VF Pool -                   -                   41.950         

80.578         72.800         161.459       

Totaal personeelslasten 933.741       858.600       890.827       
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten PON

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activa

423000 Afschrijving ICT 8.467           8.200           7.803           

424000 Afschrijving meubilair 3.338           3.200           3.280           

424700 Afschrijving overige inventaris 87                100              94                
Totaal afschrijvingen 11.893         11.500         11.177         

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur

430200 Huisvesting 39.141         18.800         16.251         

435000 Schoonmaakkosten 1.950           4.400           3.512           
41.090         23.200         19.763         

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten

441000 Administratiekosten Cabo 42.616         40.900         43.513         

441130 Accountantskosten 5.611           7.900           6.232           

441800 Netwerkbeheer 6.129           5.000           9.670           

54.356         53.800         59.415         

4.4.2 Inventaris en apparatuur

442300 Kantoorbenodigdheden 2.605           2.000           2.975           

442400 Vervangingsplanner 52.582         51.500         48.768         

55.186         53.500         51.743         

4.4.4 Overige

446000 Telefoonkosten 1.478           1.900           2.808           

446041 Communicatie 12.472         9.300           11.617         

446230 Documentatiecentrum / abonnementen 3.963           3.800           2.819           

446300 Verzekeringen 4.490           4.700           4.732           

447000 Representatie / PR 24.202         8.700           3.481           

449110 Vergaderkosten  621              2.000           1.996           

472000 Kosten banken 820              1.300           764              

48.045         31.700         28.217         

Totaal overige lasten 157.588       139.000       139.375       

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten

870000 Rente-opbrengst -                   100              132              
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Staat van baten en lasten Arbocontract

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

Baten

3.5 Overige baten 158.235       160.200       169.813       

Totaal baten 158.235       160.200       169.813       

Lasten

4.1 Personeelslasten 136.133       142.100       146.238       

4.2 Afschrijvingen -                   -                   -                   

4.3 Huisvestingslasten 7.874           4.900           8.602           

4.4 Overige instellingslasten 15.504         13.200         14.553         

Totaal lasten 159.511       160.200       169.393       

Saldo baten en lasten 1.276-           -                   420              

5 Financiële baten en lasten -                   -                   -                   

Resultaat 1.276-           -                   420              

Resultaatbestemming
Algemene reserve 1.276-           -                   420              
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Arbocontract

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

3.5 Overige baten

3.5.6 Overige

869730 Bijdrage scholen Arbo 158.235       160.200       169.813       

869900 Overige baten -                   -                   -                   

158.235       160.200       169.813       

Totaal overige baten 158.235       160.200       169.813       

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen

400000 Loonkosten personeel tbv Arbo -                   4.300           6.701           

4.1.3 Overige personele lasten

4.1.3.3 Overige

415200 Kantinekosten 224              400              953              

415600 Kosten deelnemers Arbo 135.909       137.400       138.584       

136.133       137.800       139.537       

Totaal personeelslasten 136.133       142.100       146.238       

4.3       Huisvestingslasten

430200 Huisvesting 7.453           4.000           7.053           

435000 Schoonmaak door derden 420              900              1.549           
7.874           4.900           8.602           

4.4       Overige instellingslasten

4.4.1    Administratie- en beheerslasten

441000 Administratiekosten Cabo 9.189           8.600           5.026           

441800 Netwerkbeheer 1.319           1.000           3.098           

10.509         9.600           8.124           

4.4.2    Inventaris, apparatuur

442300 Kantoorbenodigdheden 561              400              849              

561              400              849              

4.4.4    Overige 

446000 Telefoon 320              400              334              

446041 Communicatie 2.686           1.900           4.616           

446230 Documentatiecentrum/abonnementen 1.001           500              545              

447000 Representatie/PR 428              400              85                

4.434           3.200           5.580           

Totaal overige instellingslasten 15.504         13.200         14.553         
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Kengetallen

Kengetallen financiële positie

Liquiditeit (current ratio)

De current ratio geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op korte termijn

(1 jaar) kan worden voldaan. Een current ratio van 1,00 is voldoende.

Vlottende activa € 1.096.738  
Kortlopende schulden € 567.992     1,93       1,39     1,12     

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op lange termijn

kan worden voldaan. Een solvabiliteitsratio tussen 0,30 en 0,70 is wenselijk.

Eigen vermogen plus voorzieningen € 564.491     
Balanstotaal € 1.132.483  0,50       0,30     0,12     

Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering

De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat uit gewone bedrijfs-

voering en de totale baten. Een rentabiliteit van minimaal 0% is wenselijk.

Resultaat gewone bedrijfsvoering € 12.823       
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 1.316.646  1,0         % 22,0     % 8,1       %

Vermogen ten opzichte van totale baten
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 1.316.646  

Algemene reserve / baten * 100% € 564.491     42,9 % 35,0     % 16,9     %

Vrij besteedbaar vermogen ten opzichte van totale lasten

Algemene reserve minus materiële vaste activa € 528.746     
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten € 1.303.823  40,6 % 41,7     % 16,0     %

Investeringen ten opzichte van totale baten
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 1.316.646  

Investeringen in ICT / baten * 100% € 2.056         0,2 % 1,5 % 0,1 %

Investeringen in meubilair / baten * 100% - 6.958         0,5 % 0,0 % 0,0 %

Investeringen in overige inventaris / baten * 100% - -                 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Totaal investeringen / baten * 100% € 9.013         0,7 % 1,5 % 0,1 %
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Kengetallen

Procentuele verdeling baten

3.5 Overige baten € 1.316.646  100,0 % 100,0 % 100,0 %

5.1 Financiële baten - -                 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 1.316.646  100,0 % 100,0 % 100,0 %

Procentuele verdeling lasten

4.1 Personele lasten € 1.069.874  82,1 % 84,3 % 83,3 %

4.2 Afschrijvingen - 11.893       0,9 % 0,9 % 1,2 %

4.3 Huisvestingslasten - 48.964       3,8 % 2,3 % 2,5 %

4.4 Overige instellingslasten - 173.092     13,3 % 12,5 % 13,0 %

5.4 Financiële lasten - -                 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten € 1.303.823  100,0 % 100,0 % 100,0 %
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Gebeurtenissen na balansdatum

Na de balansdatum 31-12-2020 zijn geen gebeurtenissen te melden die het resultaat over 2020

belangrijk beïnvloed zouden hebben.
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