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8. Financiële informatie 
 

Toelichting op het resultaat  
 

 
 
Algemeen 
,Ğƚ�ƌĞƐƵůƚĂĂƚ�ǀĂŶ�ďŽĞŬũĂĂƌ�ϮϬϮϭ�ďĞĚƌĂĂŐƚ�Φ�ϯϲ͘ϵϬϭ�;ƉŽƐŝƚŝĞĨͿ͘�,Ğƚ�ďĞŐƌŽƚĞ�ƌĞƐƵůƚĂĂƚ�ďĞĚƌĂĂŐƚ�Φ�
473.000,- (negatief). Dit afwijking wordt met name verklaard door de extra NPO gelden en hiermee 
samenhangend de extra inzet van personeel.  
 
De ontvangen NPO middelen voor 2021 zijn verantwoord in de jaarrekening. De uitvoering van 
activiteiten voor NPO hebben pas kunnen plaatsvinden vanaf augustus 2021. Met name door de 
wettelijke eis dat álle in 2021 ontvangen NPO gelden voor het schooljaar 2021-2022 volledig in 2021 
als baten dienen te worden opgenomen, is het resultaat Φ�510.000,- hoger dan begroot.  
 
Om bovenstaande in de jaarrekening goed tot uitdrukking te brengen is besloten om een 
bestemmingsreserve NPO ŽƉ�ƚĞ�ŶĞŵĞŶ�ǀĂŶ�Φ�ϱ44.000. 
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Bestemmingsreserves 
Voor specifieke strategische bestemmingen zijn bestemmingsreserves gevormd die tot uitdrukking 
brachten met welke omvang de lasten hoger mochten zijn dan de baten. De activiteiten voor een 
aantal van deze bestemmingen, de bestemmingen met betrekking tot de strategische visie, zijn in 
2021 afgerond of bijna afgerond; dit zŝũŶ�͞ĐŽǀŝĚ-ϭϵ͟�;ǀŽůůĞĚŝŐͿ͕�͞ŚƵŝƐǀĞƐƚŝŶŐ͟�;/Ŷ�ϮϬϮϮ�ŶŽŐ�Φ�61.000) 
ĞŶ�͞ŽŶĚĞƌǁŝũƐŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ͟�;ŝŶ�ϮϬϮϮ�ŶŽŐ�Φ�ϱϭ͘ϬϬϬͿ͘��ĂĂƌŵĞĞ�ǀĂůƚ�ŝŶ�ϮϬϮϭ�ŵĠĠƌ�ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƌĞƐĞƌǀĞ�
ǀƌŝũ�;Φ�ϯϵϮ͘ϲϴϴͿ�ĚĂŶ�ǁĂƐ�ďĞŐƌŽŽƚ�;Φ�Ϯϭϱ͘ϬϬϬͿ͘�/Ŷ�ϮϬϮϮ�ǌĂů�ŚĞƚ�ƌĞƐƚĞƌĞŶĚĞ�ƐĂůĚŽ�ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�ĚƌŝĞ�
stƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞ�ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƌĞƐĞƌǀĞƐ�ǀƌŝũǀĂůůĞŶ�;ƚŽƚĂĂů�Φ�ϭ12.000). Onderstaand volgt hoe het hiervoor 
weergegeven resultaat via de bestemmingsreserves zich vormt naar het genormaliseerde resultaat.  
 

 
 
Baten 
Het leerlingenaantal d.d. 1-10-2020 op basis waarvan de bekostiging van kalenderjaar 2021 is 
vastgesteld laat een daling zien van 1,5% ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit verlaagde de 
bekostiging in 2020 ten opzichte van 2019. Tegelijkertijd is de bekostiging door het ministerie 
verhoogd als gevolg van de sectorakkoorden en de prijsbijstelling over 2021 met bijna 3%. Zoals 
hiervoor vermeld hebben de NPO subsidie en overige subsidies de baten verhoogd. De achterstand in 
de realisatie van de STO plannen hebben de tot minder vrijval van baten geleid dan was begroot.  
 
Personeelslasten  
De totale personeelslasten liggen significant boven de begroting (8,9%). De ontwikkelingen rondom 
NPO verklaren vrijwel volledig het verschil. In de meerjarenbegroting was de opgave opgenomen om 
de personeelskosten te verminderen. Korte tijd later kondigde het kabinet de NPO subsidie aan 
waarmee extra personeel kon worden aangetrokken om de leerachterstanden weg te werken. 
 
Een bijzondere situatie: enerzijds kenden we dus vanuit de MJB een beweging om het aantal 
medewerkers te verminderen en anderzijds ontstond vanuit NPO de beweging om het aantal 
medewerkers te vergroten. Die twee bewegingen hebben wij gecombineerd. De voorgenomen 
vermindering van personeelskosten hebben we uitgesteld en niet alleen dat; we hebben zelfs 
aanvullend tijdelijk personeel aangenomen en aan bestaand personeel extra tijdelijke uitbreidingen 
gegeven. Die tijdelijkheid is belangrijk omdat ook de NPO subsidie tijdelijk is. 
 
Huisvestingslasten 
�Ğ�ŚƵŝƐǀĞƐƚŝŶŐƐůĂƐƚĞŶ�ǌŝũŶ�ďŝũŶĂ�Φ�ϭϵϲ͘ϰϬϳ͕- meer dan begroot. Drie belangrijke factoren hebben 
hieraan bijgedragen. Allereerst is de stijging van de huisvestingslasten het gevolg van de hogere 
energiekosten in verband met de hogere COVID-19 eisen voor ventilatie. Ten tweede zijn de 
schoonmaakkosten ten onrechte te laag opgenomen in de begroting en daarnaast zijn de kosten 
hoger uitgevallen als gevolg van de extra COVID-19 hygiënemaatregelen en de effecten van de 
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interne verbouwingen. Ten derde zijn de overige onderhoudskosten hoger uitgevallen omdat 
onderhoudsactiviteiten zijn opgepakt die niet zijn begroot. En tenslotte hebben we onze ambitie om 
het dure huurpand aan de Zonnebloemstraat te verlaten niet kunnen realiseren vanwege het niet 
beschikbaar zijn van de nieuwe BBO huisvesting. Om het BBO concept tocht te laten starten zijn er 
zelfs verbouwingskosten gemaakt in het pand van de Zonnebloemstraat.  
 
Toelichting op de kasstromen 
De kasstroom uit operationele activiteiten ligt beduidend hoger dan vorig jaar. Dit wordt vrijwel 
volledig veroorzaakt door de ontvangen gelden van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Er 
zijn voldoende liquide middelen beschikbaar, er is dus geen sprake van een financieringsbehoefte. 
 

Toelichting balans 

 
 
Toelichting op ontwikkeling van de post Materiële vaste activa 
Net als in de voorgaande jaren neemt de waarde in de materiële vaste activa af door de 
afschrijvingen op de gebouwen. Ook de waarde van de activa met betrekking tot de ICT is vergeleken 
met de voorgaande jaren afgenomen. De investeringen blijven achter bij de afschrijvingen. Dat komt 
enerzijds ĚŽŽƌ�ĚĞ�ǀŽŽƌƚŐĂĂŶĚĞ�ŵŝŐƌĂƚŝĞ�ŶĂĂƌ�ĚĞ�͞ĐůŽƵĚ͟�ǁĂĂƌĚŽŽƌ�ƐƚĞĞĚƐ�ŵŝŶĚĞƌ�ĞŝŐĞŶ�ƐĞƌǀĞrs en 
daarmee minder vervangingsinvesteringen nodig zijn en anderzijds worden laptops, desktops en 
iPads niet meer vervangen ŝŶ�ǀĞƌďĂŶĚ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�ŝŶŝƚŝĂƚŝĞĨ�͞�ĞǀŝĐĞ�ƉĞƌ�ůĞĞƌůŝŶŐ͘͟  
 
Hierdoor daalde de ǁĂĂƌĚĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŵĂƚĞƌŝģůĞ�ǀĂƐƚĞ�ĂĐƚŝǀĂ�ŵĞƚ�Φ�ϮϮϱ͘ϰϴϴ͕-. 
 
Toelichting op ontwikkeling van de post Voorzieningen 
�Ğ�ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ�ǌŝũŶ�ƚĞŶ�ŽƉǌŝĐŚƚĞ�ǀĂŶ�ϮϬϭϵ�ƚŽĞŐĞŶŽŵĞŶ�ŵĞƚ�Φ�ϲϲϯ͘ϯϭϬ͕-. De verklaring wordt voor 
ŚĞƚ�ŐƌŽŽƚƐƚĞ�ĚĞĞů�ŐĞŐĞǀĞŶ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ƉŽƐƚ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ͘�/Ŷ�ŚĞƚ�ǀĞƌƐůĂŐũĂĂƌ�ŝƐ�ƉĞƌ�ƐĂůĚŽ�Φ�
604.303,- meer gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening dan er aan is onttrokken. In het verslagjaar 
heeft weinig onderhoud plaatsgevonden vanuit de planning van het meerjaren onderhoudsplan. Dit 
heeft als voornaamste oorzaak, dat de beschikbare capaciteit voor het gebouwenbeheer was gepland 
om de nieuwe huisvesting te organiseren.  
 
Toelichting op ontwikkeling van de post Kortlopende schulden 
In het kader van Sterk Techniek Onderwijs zijn in kalenderjaren 2018 en 2019 subsidiegelden 
ontvangen die bekend staan onder ĚĞ�ŶĂĂŵ�͚/ŵƉƵůƐŐĞůĚĞŶ͛͘�Vanaf 2020 is wederom subsidie 
ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͕�ŵĂĂƌ�ĚĞǌĞ�ŬĞŶŶĞŶ�ĂŶĚĞƌĞ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ�ĞŶ�ƐƚĂĂŶ�ďĞŬĞŶĚ�ŽŶĚĞƌ�ŶĂĂŵ�͚^ƚĞƌŬ�
dĞĐŚŶŝĞŬŐĞůĚĞŶ͛͘��Ğ�ƐƵďƐŝĚŝĞŐĞůĚĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ĂůůĞƌĞĞƌƐƚ�͞ŐĞƉĂƌŬĞĞƌĚ͟�ŝŶ�ĚĞ�ŽǀĞƌŝŐĞ�ŬŽƌƚůŽƉĞŶĚĞ�
schulden. Wanneer uit rapportage blijkt dat (een deel van) de subsidie conform de doelstelling is 
besteed, dan valt (dat betreffende deel van) de subsidie vrij ten bate van het exploitatieresultaat.  
 
KƉ�ďĂƐŝƐ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ďĞƐƚĞĚŝŶŐƐƉůĂŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ĚĞ�͚/ŵƉƵůƐŐĞůĚĞŶ͛�ďĞƐƚĞĞĚ�ĂĂŶ�ƚĞĐŚŶŝĞŬŽŶĚĞƌǁijs. In het 
ďĞƐƚĞĚŝŶŐƐƉůĂŶ�ŝƐ�ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ�ǁĂĂƌĂĂŶ�ĚĞ�͚/ŵƉƵůƐŐĞůĚĞŶ͛�ǁŽƌĚĞŶ�ďĞƐƚĞĞĚ�ĞŶ�ǁĂŶŶĞĞƌ͘��Ğ�
bestedingen strekken zich uit tot de kalenderjaren 2018 tot en met 2023. Van de ontvangen subsidie 
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ŝƐ�Φ�ϯϰϱ͘ϲϬϬ�ďĞƐƚĞĞĚ�ŝŶ�ŚĞƚ�ǀĞƌƐůĂŐũĂĂƌ�ϮϬϭϵ͕�Φ�Ϯϳϭ͘ϳϵϵ�ďĞƐƚĞĞĚ�ŝŶ�ŚĞƚ�ǀĞƌƐůĂŐũĂĂƌ�ϮϬϮϬ�ĞŶ�Φ�Ϯϳϭ͘ϳϵϵ�
besteed in het verslagjaar 2021.  
 
�ĂĂƌ�ǁĂĂƌ�ĚĞ�͚/ŵƉƵůƐŐĞůĚĞŶ͛�ĚŽŽƌ�ŚĞƚ�ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĞ�ĂĂŶ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞ�ƐĐŚŽůĞŶ�ǁĞƌĚ�ƚŽĞŐĞŬĞŶĚ͕�ǁŽƌĚĞŶ�ĚĞ�
͚^ƚĞƌŬ�dĞĐŚŶŝĞŬŐĞůĚĞŶ͛�ĂĂŶ�ĞĞŶ�ƌĞŐŝŽ�ƚŽĞŐĞŬĞŶĚ͖�ǀŽŽƌ�ŽŶƐ�ŝƐ�ĚĂƚ�ĚĞ�ƌĞŐŝŽ�^dK�FoodValley. Als De 
Meerwaarde hebben wij voor de regio ook de rol van penvoerder. Dat betekent, dat de toegekende 
subsidie voor de regio door De Meerwaarde wordt geadministreerd, via ons op basis van de regio-
afspraken worden verdeeld en dat wij hierover de rapportage verzorgen naar het ministerie. De 
totaal ontvangen regio-subsidie bedraagt tot en met 2021 Φ�4.480.635,-. waarvan de FoodValley nog 
ŵŽĞƚ�ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶ�ŚĞƚ�ďĞĚƌĂŐ�ǀĂŶ�Φ�ϭ͘ϲϭϱ͘ϳϯϬ͕-. De komende twee verslagjaren wordt een 
vergelijkbaar bedrag ontvangen.  
 

Risicomanagement 

Om de kwaliteit van het onderwijs, de bedrijfsvoering en de continuïteit van de organisatie te 
ďĞǁĂŬĞŶ͕�ŵĂŬĞŶ�ǁŝũ�ŐĞďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ�͚ƌŝƐŝĐŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͛͘��ŽŽƌ�ĞĞŶ�ƌŝƐŝĐŽĂŶĂůǇƐĞ�Ƶŝƚ�ƚĞ�
voeren, krijgt de organisatie vroegtijdig inzicht in mogelijke knelpunten in de bedrijfsvoering. Zo 
ŬƵŶŶĞŶ�ǁŝũ�ǀƌŽĞŐƚŝũĚŝŐ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ƚƌĞĨĨĞŶ�Žŵ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�ƚĞ�ďĞŚĞĞƌƐĞŶ͘� 
 
�Ğ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�ǁŽƌĚĞŶ�ũĂĂƌůŝũŬƐ�ŝŶƚĞƌŶ�ŐĞŢŶǀĞŶƚĂƌŝƐĞĞƌĚ͘�,ŝĞƌŽǀĞƌ�ǁŽƌĚƚ�ŐĞƌĂƉƉŽƌƚĞĞƌĚ�ĚŽŽƌ�ŵŝĚĚĞů�ǀĂŶ�
een risicoparagraaf bij ĚĞ�ďĞŐƌŽƚŝŶŐ͘��Ğ�ŝŶǀĞŶƚĂƌŝƐĂƚŝĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�ƉĞƌ�ƵůƚŝŵŽ�ϮϬϮ1 omvat de 
volgende punten:  
 
LWOO en PRO Bekostiging  
De landelijke criteria voor LWOO zijn vanaf 2019 losgelaten. Het Samenwerkingsverband heeft in 
2021 vanuit een doelgroepbenadering zelfstandig afspraken gemaakt. Met betrekking tot PrO zijn de 
landelijke criteria uiteindelijk toch blijven gelden.  
 
De LWOO-bekostiging die we voorheen ontvingen zal in de nieuwe doelgroepbenadering zoals die is 
vastgelegd in het meerjarenperspectief van het Samenwerkingsverband qua omvang voor De 
DĞĞƌǁĂĂƌĚĞ�ǀĞƌŐĞůŝũŬďĂĂƌ�ǌŝũŶ͘��Ğ�ďĞŶŽĞŵĚĞ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�ŝŶ�ĚĞ�ǀŽŽƌŐĂĂŶĚĞ�ŵĞĞƌũĂƌĞŶďĞŐƌŽƚŝŶŐ�ǌŝũŶ�
ĚĂĂƌŵĞĞ�ǁĞŐŐĞŶŽŵĞŶ͘�tĂƚ�ŽǀĞƌďůŝũǀĞŶ�ǌŝũŶ�ĚĞ�ƌĞŐƵůŝĞƌĞ�ďĞŐƌŽƚŝŶŐƐƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�ĚŝĞ�ŐĞůĚĞŶ�ǀŽŽƌ�ĞůŬ�
samenwerkingsverband passend onderwijs.  
 
Vermogen 
De Inspectie voor het Onderwijs hanteert sinds 2020 een nieuwe signaleringswaarde; het normatieve 
publieke eigen vermogen. Volgens een vast rekenmodel wordt deze berekend en vergeleken met het 
werkelijke publieke vermogen van de instelling. De Meerwaarde heeft thans een bescheiden 
bovenmatige reserve. Onderstaande opstelling geeft de omvang van de bovenmatige reserves weer. 
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De Meerwaarde heeft ten opzichte van andere VO-scholen significant meer vermogen in de 
gebouwen zitten. Het bovenstaande model geeft aan dat vermogen in gebouwen tot lager Normatief 
Publiek Vermogen leidt dan wanneer het vermogen in andere activa zou zitten. Deze 
berekeningswijze verklaart de bovenmatige reserve. Dat zal in het jaar 2022 alleen maar toenemen, 
omdat we dan de eigen investering van ĂĨŐĞƌŽŶĚ�ΦϮ͕ϱ�ŵŝůũŽĞŶ�in de eigen bijdrage in het 
Techniekcentrum, de eigen bijdrage in de Huiskamer en de verbouwing opnemen in de post 
Gebouwen͖�Ğƌ�͞ǀĞƌƐĐŚƵŝĨƚ͟�ǀĞƌŵŽŐĞŶ van overige activa (100%) naar gebouwen ((0,5 x 1,27) /100% = 
63,5%). En daardoor neemt de bovenmatige reserve wederom toe͖�ĂĂŶǀƵůůĞŶĚ�ŵĞƚ�Φ�912.500. 
 
Daarnaast is er een tegengestelde beweging die de bovenmatige reserve verkleint. De bepaling van 
de onderhoudsvoorziening zal toenemen door de invoering van de zogenaamde 
componentenmethode, waardoor het werkelijke eigen vermogen zal afnemen. De toepassing van de 
componentenmethode zal naar verwachting in boekjaar 2023 plaatsvinden. 
 
Aantal leerlingen 
Het aantal leerlingen per 1 oktober is bepalend voor het bedrag van de bekostiging voor het volgend 
kalenderjaar. De bekostiging wordt echter vertraagd toegekend: de bekostiging van het kalenderjaar 
is gebaseerd op de bepaling van het leerlingaantal in het voorgaande kalenderjaar. Bij een stijging 
van het leerlingenaantal betekent dit, dat de groeiende inzet van personeel als gevolg van de groei 
van het leerlingenaantal eerst zelf opgevangen moet worden. Dat geldt ook voor de hogere kosten 
voor facilitair en ICT. Een sterke stijging in het leerlingenaantal is dan ook een risico.  
 
Het blijft de komende jaren een aandachtspunt om het leerlingenaantal goed te volgen en vooraf in 
te schatten. Voor de komende jaren zijn de leerlingenaantallen begroot op basis van de gegevens van 
de basisscholen en de verwachte uitstroom. We zijn hierbij uitgegaan van een stabiel marktaandeel, 
maar de laatste 2 jaren laten juist een daling zien. Tegelijkertijd geldt dat de geprognosticeerde 
instroom wel wordt gehaald, maar dat we tegelijkertijd te maken hebben met minder zij-instroom. 
De prognose voor de jaren 2022 en verder zijn gebaseerd op het lagere marktaandeel. 
 
MBO in Barneveld 
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Met MBO Amersfoort hebben we sinds 2015 een samenwerking voor de verzorging van MBO 
Onderwijs in Barneveld. In 2020 is de samenwerking opnieuw bekrachtigd, door een hernieuwde 
samenwerkingsovereenkomst.  
Voor het gebruik van de onderwijslocatie aan de Zonnebloemstraat zijn in kalenderjaar 2020 nadere 
afspraken gemaakt om de huisvesting aan de Zonnebloemstraat te verlengen en wel zodanig dat de 
locatie kan worden gebruikt totdat de transitie naar de nieuwe opleiding BBO ʹ Barnevelds Bouw 
Opleiding - heeft plaatsgevonden.  
Het gebruik van de locatie Zonnebloemstraat kent naar de toekomst onzekerheden. We willen de 
ůŽĐĂƚŝĞ�ǀĞƌůĂƚĞŶ�ĞŶ���K�ƐĂŵĞŶ�ŵĞƚ��dK�ŚƵŝƐǀĞƐƚĞŶ�ŝŶ�ĞĞŶ�͚dĞĐŚŶŝĞŬŚƵŝƐ��ĂƌŶĞǀĞůĚ͛͘�Meerdere 
mogelijkheden voor de nieuwe locatie zijn onderzocht en bleken niet geschikt genoeg. Wanneer niet 
tijdig een BBO locatie wordt gevonden, dan zou dat tot gevolg hebben, dat intrek genomen moet 
worden in een tijdelijke locatie.  
 
Personeel 
Voor sommige vakken is het lastig om gekwalificeerd personeel te krijgen. Vandaar dat er ingezet 
wordt op scholing voor een tweede bevoegdheid. De extra inzet in scholingsuren zal na afronding 
van de studie weer beschikbare formatie vormen. Verder is de vervanging bij ziekte een risico. Dit 
manifesteerde zich in dit covid-jaar nadrukkelijk. Om ziekte op te vangen werkt De Meerwaarde met 
een eigen flexpool. In de flexpool zitten personeelsleden met een 0-urencontract die snel en flexibel 
worden ingezet bij ziekte. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in preventiegesprekken. 
 
De begroting is mede gebaseerd op een betekenisvolle interventie in de formatie. Per 1/8/22 dienen 
de personeelskosten (of alternatieve kosten of opbrengsten) bij ongewijzigde bekostiging vanuit het 
Rijk ƚĞ�ǌŝũŶ�ǀĞƌŵŝŶĚĞƌĚ�ŵĞƚ�Φ�ϵϵϯ͘ϲϲϯ͕-; dat zijn ongeveer 12,4 FTE. Vanuit het risicoperspectief kan 
worden gesteld dat de bezuinigingsmaatregelen om diverse redenen mogelijk niet kunnen worden 
gerealiseerd.  
 
Huisvesting 
De nieuwbouw van het Techniekcentrum en realisatie van de Huiskamer zijn inmiddels zodanig ver 
ŐĞǀŽƌĚĞƌĚ�ĚĂƚ�ĚĞ�ĚĂĂƌŵĞĞ�ƐĂŵĞŶŚĂŶŐĞŶĚĞ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�ǌŝũŶ�ǀĞƌĚǁĞŶĞŶ͘��Ğ�ǀĞƌďŽƵǁĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ�ŝŶ�ŚĞƚ�
bestaande onderwijsgebouw duren nog tot de zomer en daar richt de sturing op de 
verbouwingsriƐŝĐŽ͛Ɛ�ǌŝĐŚ�ŶƵ�nog op.  
 
De uitbreidingen en aanpassingen in de huisvesting zijn van invloed op het Meerjaren 
Onderhoudsplan (MJOP) voor de gebouwen en de technische installaties. Tegelijkertijd wordt de 
MJOP na de verbouwingen in zijn volledigheid opnieuw opgesteld volgens de 
͞ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶŵĞƚŚŽĚĞ͖͟�ĞĞŶ�ĚŽŽƌ�ŚĞƚ�ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĞ�ĂĂŶŐĞǁĞǌĞŶ�ŵethode die bepaalt hoe de MJOP 
dient te worden opgesteld en waaruit volgt wat de hoogte van de jaarlijkse dotatie aan de 
onderhoudsvoorziening wordt.  
 
Sterk Techniekonderwijs 
De subsidiëring vanuit het programma Sterk Techniek Onderwijs (STO) brengt nieuwe kosten in de 
organisatie met zich mee die in de loop der jaren tot de vaste kosten van de organisatie kunnen gaan 
leiden. Dit terwijl de STO gelden niet als structurele financiering zijn benoemd. In 2021 werd door het 
kabinet bekend gemaakt, dat STO blijvend wordt voortgezet. Wij verwachten dat het kabinet dit jaar 
verdere duidelijkheid geeft over de hoogte en wijze van de STO gelden.  
 
Convenantsgelden 
In december 2019 is door het kabinet besloten tot een éénmalig bijdrage die ingezet kan worden 
voor werkdrukvermindering. Deze regeling staat ook bekend als de ͞ĐŽŶǀĞŶĂŶƚƐŐĞůĚĞŶ͘͟��Ğ�ŝŶǌĞƚ�ǀĂŶ�
deze éénmalige extra middelen hebben we vanwege het éénmalige karakter niet ingezet voor 
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structurele werkdrukvermindering. In de eerste plaats gaven de convenantsgelden ruimte om voor 
het schooljaar 20/21 sneller te kiezen voor het splitsen van klassen en deze in het schooljaar 21/22 te 
continueren, waar het in voorgaande jaren bij die specifieke leerlingaantallen gebruikelijk was te 
kiezen voor vollere klassen. Op deze wijze zijn met name in de bovenbouw een aantal relatief 
kleinere klassen ontstaan waar we niet toe zouden hebben besloten wanneer daar door de 
afwezigheid van de convenantsgelden geen ruimte voor was. Deze keuzen zijn net als de 
convenantsgelden voor een eenmalige periode. 
 
In de tweede plaats zijn de gelden ingezet voor verlenging van de duur van de klassenverkleining. Om 
de gelden toch zoveel als mogelijk een duurzaam karakter te geven is ervoor gekozen om de inzet 
van deze gelden toe te voegen aan de klassenverkleining waarvoor de Sterk Techniekonderwijs 
impulsgelden ook mede zijn ingezet. De combinatie van deze twee niet structurele subsidies leiden 
ertoe, dat de klassenverkleining over een langere termijn kunnen worden bekostigd en daarmee een 
duurzamer karakter krijgt. 
 
Afstemming Baten en Lasten 
Vanuit de ambitie om de baten en lasten duurzaam met elkaar in evenwicht te brengen, is in de 
planvorming vastgelegd op welke wijze dat gaat plaatsvinden. Hierbij wordt mede de formatie 
zodanig verminderd dat op efficiëntere wijze de onderwijsdoelstellingen duurzaam kunnen worden 
gerealiseerd. De plannen die daarvoor zijn gemaakt, kennen een bandbreedte van onzekerheid of 
volledige realisatie tot stand komt. Deze onzekerheid is vertaald in een risicobedrag en opgenomen 
in het totale risicobedrag zoals onderstaand in het risicoprofiel is opgenomen. 
 
Risicoprofiel 
In 2021 is de vermogenspositie van De Meerwaarde opnieuw beoordeeld en uitgewerkt als 
onderdeel van de meerjarenbegroting. In de meerjarenbegroting zijn de onderdelen beschreven die 
ǀĞƌƚĂĂůĚ�ŬƵŶŶĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ŝŶ�ĨŝŶĂŶĐŝģůĞ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�ĞŶ�ŝƐ�ĞĞŶ�ŝŶƐĐŚĂƚƚŝŶŐ�ŐĞŵĂĂŬƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŬŽƐƚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�
ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�ĚŝĞ�ĚĞǌĞ�ŽŶĚĞƌĚĞůĞŶ�ŵĞƚ�ǌŝĐŚ�ŵĞĞďƌĞŶŐĞŶ͘��ƌ�ŝƐ�ĂĂŶ�ĚĞ�ŚĂŶĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŬĂƉŝƚĂůŝƐĂƚŝĞĨĂĐƚŽƌ�ĞŶ�ĚĞ�
financiële kwantificeƌŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�ŝŶ�ŬĂĂƌƚ�ŐĞďƌĂĐŚƚ�ǁĞůŬĞ�ƌĞƐĞƌǀĞƐ�ǁĞ�ǁŝůůĞŶ�ĂĂŶŚŽƵĚĞŶ�ĞŶ�
waarvoor. Op deze wijze is de financiële ruimte zichtbaar geworden die we kunnen inzetten om het 
onderwijs te optimaliseren.  
 
Het totale risico voor De Meerwaarde wordt laag ingeschat. De benodigde buffercapaciteit voor rest 
ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�ŝƐ�ŽƉ�ŐƌŽŶĚ�ǀĂŶ�ďŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚĞ�ƌŝƐŝĐŽĂŶĂůǇƐĞ�ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ�ŽƉ�Φ 700.000,- 
 
Interne risicobeheersings- en controlesysteem 
De interne procedures zijn vastgelegd. Waar nodig worden deze bijgesteld om verbeteringen door te 
voeren. Daarnaast zijn proceseigenaren verantwoordelijk gesteld voor belangrijke processen binnen 
de organisatie. Alle relevante procedures worden op een eenduidige manier vastgelegd in 
ƉƌŽĐĞƐƐĐŚĞŵĂ͛Ɛ͕�ĚŝĞ�ǀŽŽƌ�ŝĞĚĞƌĞĞŶ�ƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬ�ǌŝũŶ. Belangrijke processen worden steeds meer 
gestandaardiseerd en gelogd via digitale workflows. Hierdoor worden processen gestandaardiseerd 
en wordt vastgesteld wie welke actie heeft ondernomen. 
 
Aan het instrumentarium van het risicobeheersings- en controlesysteem zijn externe audits 
toegevoegd voor specifieke domeinen. In de eerste plaats betreft dat de audit in het kader van de 
AVG. Deze audit is afgestemd met de extern aangestelde Functionaris Gegevensbeheer en zal 
jaarlijks plaatsvinden; voor het eerst in het jaar 2020. Ten tweede wordt de ICT beveiliging minimaal 
tweejaarlijks ge-audit door een daarin gespecialiseerd bedrijf. En in de derde plaats wordt op het 
gebied van de fiscaliteit na afstemming een audit uitgevoerd door de accountant die is verbonden 
aan De Meerwaarde. 
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Treasurybeleid  
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige 
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en 
overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten 
opgenomen: verstrekte leningen en overige vorderingen en overige financiële verplichtingen. 
Financiële instrumenten omvatten ook in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten 
(derivaten). De stichting heeft beleid geformuleerd dat gebruik van derivaten uitsluit. Er zijn geen 
effecten in portefeuille. Alle middelen staan op vrij opneembare (spaar)rekeningen.  
 
In 2021 is gesproken met onze huisbankier om te bezien of de huidige middelen op de juiste manier 
zijn ondergebracht. Daaruit volgde dat het saldo op de rekeningen is verplaatst naar een 
schatkistbankierrekening; een benoemd en toegestaan financieel instrument uit het bestaande 
Treasurybeleid.  
 
De ontwikkeling van de rentestand in 2021 is de aanleiding geweest om in te zetten op het financiële 
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ�͞^ĐŚĂƚŬŝƐƚďĂŶŬŝĞƌĞŶ͟. Hierdoor betalen we géén negatieve rentekosten. 
Schatkistbankieren betekent dat de banktegoeden van De Meerwaarde niet meer bij de Rabobank 
worden ondergebracht, maar bij het Ministerie van Financiën. Het betalingsverkeer wordt 
onverminderd via de Rabobank afgewikkeld, maar tekorten of overschotten op de rekeningcourant-
rekening bij de Rabobank worden geautomatiseerd verrekend met het banktegoed bij het ministerie.  
 
Er is een liquiditeitsprognose voor de komende jaren opgesteld waaruit blijkt dat De Meerwaarde 
over voldoende liquiditeiten beschikt. Er is geen financieringsbehoefte voor de komende jaren 
voorzien.  
 
Horizontale verantwoording 
De Meerwaarde staat midden in de maatschappij. Werkend aan ons tweede en derde doel willen we 
een samenlevingsgerichte school zijn richting leerlingen en ook als organisatie breder een actieve rol 
vervullen in de samenleving. We zien daarom voor onszelf naast transparante verantwoording ook 
een verantwoordelijkheid om als onderwijsorganisatie te participeren in die maatschappij.  
 
Verantwoording 
We willen ons transparant verantwoorden naar alle stakeholders. Daarvoor is het jaarverslag ook 
beschikbaar via een interactieve website3. Daarnaast zijn we deelnemer van het project Scholen op 
de Kaart4. Dit is een landelijk project waarbij de school via de eigen website verantwoording aflegt. 
Deze informatie is afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en van de school zelf.  
 
Participatie 
Na vier succesvolle jaren heeft in 2021 de vijfde stakeholdersbijeenkomst door de covid 
omstandigheden niet kunnen plaatsvinden. De stakeholdersbijeenkomsten dragen bij aan het doel 
om met de bedrijven en maatschappelijke organisaties waar we contact mee hebben stil te staan bij 
belangrijke ontwikkelingen. Namelijk: 

x verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en het werkveld in de regio; 
x realiseren van nieuwe kansen voor jongeren door mooie praktijkgerichte opleidingen; 
x vormgeven van een toekomstbestendig mbo in Barneveld  

  

                                                                 
3 Klik hier om de website te bezoeken. 
4 Klik hier om de website te bezoeken. 

http://www.jaarverslag.demeerwaarde.nl/
https://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2429/De-Meerwaarde?school=2429&presentatie=1&sortering=2
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Continuïteitsparagraaf  
 
Algemeen 
De begroting 2022 tot en met 2025 ondersteunt de ambities zoals vastgelegd in het strategisch 
beleidsplan.  
 
Meerjarenbegroting balans 

 

Hierna wordt per onderdeel een toelichting gegeven op enkele bijzondere posten. 
 
Activa 
In 2022 is ten doel gesteld de tijdelijke huisvesting te vervangen. Naast de realisatie van nieuwbouw 
zullen ook in het bestaande onderwijsgebouw aanpassingen worden gerealiseerd. De investeringen 
in machines zijn voor direct gebruik in het onderwijs. Voor hardware/ ICT zijn 
vervangingsinvesteringen gepland. In de vlottende activa worden geen grote wijzigen verwacht. 
Vanuit de subsidie voor Sterktechniekonderwijs ʹ de impulsgelden - zijn in 2021 investeringen 
gedaan ter grootte van Φ�Ϯϳϭ͘ϳϵϵ͕-. Voor de komende jaren is een resterend STO investeringsbudget 
ĂĂŶǁĞǌŝŐ�ǀĂŶ�Φ�110.003,-. 
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Passiva 
Het vermogen neemt in vergelijking tot voorgaande jaar in de komende jaren beperkt af. Voor de 
komende jaren verwachten we geen exploitatietekorten meer en de minder bestemmingsreserves. 
In de voorzieningen en kortlopende schulden zijn geen grote veranderingen voorzien. 
 
Staat van baten en Lasten begroting 
 

 

Hierna wordt per onderdeel een toelichting gegeven op enkele bijzondere posten. 

Baten 
De rijksbijdragen zijn berekend op basis van het leerlingenaantal per 1 oktober en de consequenties 
van de verschillende sectorakkoorden. De inkomsten die De Meerwaarde ontvangt voor het 
verzorgen van mbo-onderwijs worden afzonderlijk gepresenteerd. Onder de overige baten worden 
onder meer de ouderbijdragen, bijdragen voor excursieweken, opbrengst van kantine gerekend. 
Daarnaast zijn de verhuuropbrengsten van het Sportcentrum en de overige ruimten apart 
opgenomen. Na balansdatum is door het ministerie gecommuniceerd, dat de NPO bedragen worden 
gewijzigd voor het schooljaar 2022-ϮϬϮϯ͘��Ğ�DĞĞƌǁĂĂƌĚĞ�ǌĂů�ŶĂĂƌ�ǀĞƌǁĂĐŚƚŝŶŐ�ŽŶŐĞǀĞĞƌ�Φ�ϴϱϬ͘ϬϬϬ͕- 
méér subsidie ontvangen dan waarmee de begrote baten in de meerjarenbegroting was opgenomen. 
 
Personeelslasten 
De personeelskosten zijn doorgerekend voor de prognoseperiode aan de hand van de strategische 
personeelsplanning en het personeelsformatieplan. Er is gerekend met extra formatie om de plannen 
vanuit de strategische visie vorm te geven en de organisatie toekomstbestendig te maken én de extra 
formatie benodigd voor de NPO interventies. Voor 2022 is een personele formatie begroot van 
gemiddeld 232,08 fte. Hierbij is verondersteld dat het ziekteverzuim percentage gelijke hoogte 
houdt. 
 
Huisvestingslasten 
De huurkosten betreffen de huur van de locatie aan de Zonnebloemstraat in Barneveld. 
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Leerlingen en Personeel 
 

Stand per 31-12 2021  
Werkelijk 

 

2022  
Planning 

 

2023 
Planning 

 

2024  
Planning 

Aantal Leerlingen 1828 1820 1799 1839  

     

Personele bezetting in fte 
(totaal) 

232,5 232,08 226,55 220,52 

Bestuur/ Management 15 15 15 15 

Personeel primair proces 184,8 184,38 179,85 173,72 

Ondersteunend personeel 32,8 32,8 31,8 31,8 

 

De langetermijnprognose laat zien dat de komende jaren een daling wordt verwacht. Deze daling 
kent zijn laagste stand in het jaar 2023. Hierna stijgt het leerlingenaantal weer en wordt de groei 
voor langere termijn doorgezet. 
 
De geplande bezetting is vastgesteld aan de hand van de strategische personeelsplanning en het 
personeelsformatieplan.   
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9. Verslag Raad van Toezicht 
 

Toezichtsfunctie 
De Meerwaarde is primair verantwoordelijk voor onderwijs van hoge kwaliteit. Bij het aansturen van 
onderwijs draait het om sturing geven, controle uitoefenen, verantwoording vragen, geven en 
afleggen en het toezicht op dit geheel. Dit samenspel is vastgelegd in de enkele jaren geleden 
ůĂŶĚĞůŝũŬ�ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚĞ�'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ��ŽĚĞ�͞'ŽĞĚ�KŶĚĞƌǁŝũƐďĞƐƚƵƵƌ�sK͘͟��ĞǌĞ��ŽĚĞ�ĞŶ�ĚĞ�ŽǀĞƌŝŐĞ�
wettelijke voorschriften worden door de RvT nageleefd en vormen de basis voor het werk van de 
Raad van Toezicht en het College van Bestuur. 
 
Het College van Bestuur van De Meerwaarde is integraal verantwoordelijk voor het beleid en de 
resultaten waarbij het College van Bestuur verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. 
 
In het kader van het toezicht fungeert de Raad van Toezicht (RvT) voor het College van Bestuur 
afwisselend als verantwoordingsorgaan, als goedkeuringsorgaan voor bepaalde bestuursbesluiten, 
als adviseur en klankbord, als werkgever en als maatschappelijk venster. 
 
De RvT maakt bij de uitoefening van het integraal toezicht gebruik van een daartoe opgesteld Intern 
Toezichtskader (ITK) waarin de volgende perspectieven zijn geëxpliciteerd: 

1. Identiteit, cultuur en mensen; 
2. Onderwijskwaliteit; 
3. Finance; 
4. Processen, bedrijfsvoering en assets; 
5. ICT; 
6. Stakeholders en M&C; 
7. Algemeen/overig. 

 
Het ITK is gebaseerd op principes van waardengedreven toezicht dat zich met name kenmerkt door: 

1. Strategisch partnerschap: samenwerking van bestuur en toezicht in strategie en 
beleidsbepaling, sparringpartner zijn; 

2. Voorkantbenadering; het bestuur, binnen de gestelde kaders, ruimte laten in de uitvoering 
van strategie en beleid; 

3. Betrekken stakeholders en informatievergaring; het betrekken van betrokkenen in 
operationele kwesties of strategiebepaling, voor informatievergaring, draagvlak creëren, 
voorbereiding van oordeelsvorming, etc. 

4. facts behind figures; wat is het verhaal achter de financiële en andere cijfers. 
 
In 2021 heeft de RvT met de bestuurder zes keer vergaderd. Voorafgaande aan de vergadering met 
de bestuurder heeft de RvT eerst vooroverleg.  
 
De RvT heeft goedkeuring gegeven aan het bestuursverslag en de (jaarlijkse) herijking van het 
strategisch meerjarenbeleidsplan. 
 
Tijdens de vergaderingen wordt de RvT door de bestuurder uitvoerig geïnformeerd middels de 
bestuursrapportage. De bestuursrapportage is in lijn met het strategisch beleidsplan en biedt de RvT 
voldoende houvast om de toezichthoudende taak uit te kunnen voeren. Naast de reguliere 
vergaderingen heeft de RvT een eigen vergadering belegd, waarin de speerpunten voor 2021 zijn 
vastgelegd. 
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Samenstelling RvT in 2021 
De samenstelling van RvT heeft in 2021 een wijziging ondergaan. Gert Versteeg, met in portefeuille 
externe belanghebbenden en externe organisaties, PR, marketing 
en tevens lid van de auditcommissie, is reglementair afgetreden. 
Per 1 september 2021 is in deze vacature benoemd mevrouw Marjolein van Voorst uit Barneveld. 
In de bestaande vacature die ontstaan was door het tussentijds aftreden van de heer Arie 
Vorstelman is per 1 april benoemd de heer Freek Rebel. Zijn aandachtsgebied is  
financiën, control en huisvesting. Tevens is hij voorzitter van de auditcommissie. 
 
De RvT bestaat uit vijf personen met verschillende deskundigheden en maatschappelijke 
achtergronden. Eenmaal per jaar vindt er toetsing plaats of het beroep en/of nevenfuncties van de 
leden van de RvT in strijd zijn met de belangen van De Meerwaarde.  
 
De samenstelling van de RvT is als volgt: 
 
Naam   : de heer G. (Geurt) Boon MBA 
Functie RvT  : voorzitter RvT en lid remuneratiecommissie 
Aandachtsgebied : personeel & organisatie 
Beroep   : eigenaar Boon Organisatieadvies 
Nevenfuncties  : Voorzitter STAK bestuur Roseboom aannemings- en transportbedrijf te Ede 
   : Scriba kerkenraad Hervormde Gemeente Ederveen 
Benoeming  : 1-9-2019, herbenoembaar 1-9-2023 
 
Naam   : de heer F.R. (Freek) Rebel MSc MBA 
Functie RvT  : lid RvT en voorzitter auditcommissie 
Aandachtsgebied : financiën, control en huisvesting 
Beroep   : Instellingsdirecteur Aeres Hogeschool 
Nevenfunctie  : n.v.t. 
Benoeming  : 1-4-2021 
  
Naam   : mevrouw I. (Ingrid) Paalman-Dijkenga 
Functie RvT  : lid RvT en lid remuneratiecommissie 
Aandachtsgebied : onderwijs en identiteit 
Beroep   : Lector  
Nevenfuncties : Raad van Advies IVN, Gemeenteraadslid Dronten, mede-eigenaar HPkozijn, 

voorzitter bestuur St. Uitzicht. 
Benoeming : 1-9-2020, herbenoembaar 1-9-2024,  
 
Naam   : mevrouw M.J. (Marjolein) van Voorst-van Cooten 
Functie RvT  : lid RvT 
Aandachtsgebied : stakeholders, PR, marketing en lid van de auditcommissie 
Beroep : mede-eigenaar van Van Voorst Vloeren V.O.F. 
Nevenfunctie  : lid/secretaris van de Jeugdbeleidsraad Hervormde Gemeente Barneveld 

: lid van de Raad van Commissarissen Rabobank Gelderse Vallei 
Benoeming  : 1-9-2021 
 
Naam   : de heer prof. dr. Ir. J.M. (Johan) Versendaal 
Functie   : lid RvT  
Aandachtsgebied : ICT en processen, bedrijfsvoering & assets (exclusief huisvesting) 
Beroep   : lector Hogeschool Utrecht, lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren 60% 
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Nevenfuncties : bijzonder hoogleraar Open Universiteit Nederland, leerstoel E-Business 
(20%) 

Benoeming  : 1-9-2015 en herbenoemd 1-9-2019 aftredend 1-9-2023 
 
Tegenstrijdige belangen 
De nevenfuncties van de leden van de RvT zijn besproken in een RvT-vergadering. De RvT heeft 
vastgesteld dat er ten aanzien van mevrouw van Voorst de kanttekening moet worden gemaakt dat 
zij om de (schijn van) - belangenverstrengeling te voorkomen moet onthouden van uitspraken, advies 
en beslissingen aangaande de dienstverlening en bancaire producten van Rabobank aan De 
Meerwaarde. Als deze dus aan de orde zijn, zal zij de vergadering verlaten. Voor de andere leden 
geldt dat er geen nevenfuncties zijn die een (potentieel) tegenstrijdig belang vormen met betrekking 
tot de belangen van de Meerwaarde. 
 
Personeel 
De Meerwaarde heeft een strategisch HRM-beleid geformuleerd dat bouwt op krachtige 
professionals, teams en leergebieden. Dit HRM-beleid is in lijn met het strategisch beleidsplan. De 
ontwikkelingen binnen het onderwijs vragen om een adequaat HRM-beleid waarbij de medewerkers 
ondersteund en gefaciliteerd worden.  
De RvT constateert met genoegen dat de medewerkerstevredenheid hoog scoort. Tijdens bezoek aan 
de school en in gesprekken met medewerkers en de GMR neemt de RvT, ondanks de extra 
ŝŶƐƉĂŶŶŝŶŐĞŶ�ĚŝĞ�ŐĞůĞǀĞƌĚ�ǁĞƌĚĞŶ�ƚŝũĚĞŶƐ�Ěŝƚ�͞cŽƌŽŶĂ�ũĂĂƌ͕͟�ĞĞŶ�ŚŽŐĞ�ŵŽƚŝǀĂƚŝĞ�ĞŶ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶŚĞŝĚ�
waar en dat niet alleen bij het onderwijzend personeel, maar ook bij de ondersteunende diensten. 
Dit is essentieel voor de verdere ontwikkeling van de leerlingen op de Meerwaarde in dit toch wel 
bijzondere jaar. 
 
Voor de bezoldiging van de bestuurder wordt de CAO Bestuurders VO gehanteerd. 
In 2021 heeft de remuneratiecommissie van de RvT een formeel beoordelingsgesprek met de 
bestuurder gevoerd. Voorafgaande aan de beoordeling is een planningsgesprek en zijn twee 
voortgangsgesprekken gevoerd. 
Voor de beoordeling van de bestuurder is het strategisch beleidsplan als uitgangspunt gebruikt 
alsmede de vereiste competenties uit het functieprofiel. De RvT is erg tevreden over de gerealiseerde 
doelstellingen en het functioneren van de bestuurder, omdat 2021 een jaar was waarin veel corona 
gerelateerde beslissingen moesten worden genomen.  
De bestuurder heeft zich professioneel, transparant en open opgesteld en daarmee is de motivatie 
onder de medewerkers op een goed niveau gebleven.  
 
Identiteit  
De Raad van Toezicht is door de bestuurder op hoofdlijnen geïnformeerd over de uitvoering van het 
identiteitsbeleid. Op de studiedagen voor medewerkers van De Meerwaarde krijgt het 
identiteitsbeleid en daaraan gerelateerde onderwerpen systematisch aandacht. Daarnaast heeft de 
RvT geconstateerd dat in de communicatie met externe stakeholders de identiteit van De 
Meerwaarde aandacht en uitleg krijgt. De RvT heeft geconstateerd dat het MT inmiddels gestart is 
met een bezinning op het thema identiteit. De raad volgt deze bezinning en zal hieraan haar bijdrage 
leveren.  
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Onderwijs  
sĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ƚŚĞŵĂ͛Ɛ�ƌŽŶĚ�ŽŶĚĞƌǁŝũƐ�ǌŝũŶ�ŝŶ�ĚĞ�ǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶ�ǀĂŶ�Zǀd�ŵĞƚ�ĚĞ�
bestuurder onderwerp van gesprek geweest:  

x Het welbevinden van de leerlingen en docenten vanuit Covid-19; 
x Ontwikkelingen binnen het LEA;  
x Centrale projecten binnen De Meerwaarde, die direct betrekking hebben op het onderwijs, 

zoals het project leerplan, leiderschapstraject, verbindend werken;  
x Onderwijsprojecten; 
x Taakbeleid; 
x Sectorplannen; 
x Het onderwijs op MBO niveau; 
x De tijdelijke huisvesting, en voorbereiding nieuwbouw; 
x ISK; 
x De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek; 
x De resultaten van de eindexamens en de analyse daarvan;  
x Passend onderwijs/samenwerkingsverband; 
x Sterktechniekonderwijs (STO); 
x Samenwerking met bouwbedrijven en zorginstellingen BOB en BGO; 
x Stakeholdersbeleid en omgevingsonderzoek.  

 
Ook in 2021 hadden we helaas te maken met het corona virus (COVID-19). Hieraan moest meer dan 
gemiddeld aandacht worden besteed. Diverse maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te 
gaan hadden direct invloed om de school en de wijze van lesgeven. Er is adequaat gereageerd vanuit 
de school en voortdurend geschakeld tussen afstandsonderwijs, hybride onderwijs en fysiek 
onderwijs.  
Intussen was daar al ervaring mee opgedaan en mogen we constateren dat de school ook tijdens 
deze crisis in control is gebleven. Momenteel zijn er nog steeds extra maatregelen van kracht. De RvT 
constateer dat er adequaat wordt geacteerd op de steeds veranderende maatregelen.  
De RvT en de bestuurder spraken regelmatig over de uitbreiding van de MBO opleidingen die De 
Meerwaarde aanbiedt in samenwerking met MBO Amersfoort. Naast het BTO wordt nu ook BGO en 
Bouw (BOB) aangeboden. Niet alleen de visie en de kaders zijn besproken, maar ook de borging van 
de onderwijskwaliteit was onderwerp van gesprek.  
De bestuurder en RvT hebben gesproken over de ontwikkeling van de leerroutes en de borging van 
deze ontwikkeling voor de langere termijn. De bestuurder heeft de RvT ervan overtuigd dat er 
voldoende borging is om ervoor te zorgen dat bij uitval van de bestuurder het directieteam deze 
ontwikkeling zal voortzetten.  
 
Op 31 mei heeft de RvT een bezoek aan de school gebracht. We hebben eerst gesproken met leden 
van het MT over de sturing tijdens COVID. Neboplus gebracht. Daaruit bleek dat het MT goed in 
control is en ook goed in staat om snel te schakelen op veranderende omstandigheden die COVID 
met zich meebrengt.  
Daarna zijn we vertrokken voor een bezoek aan de BGO opleiding naar Neboplus voor een gesprek 
met Ook de opleidingscoördinator van het MBO en de bestuurder van Neboplus. Ook hebben we 
met de leerlingen zelf kunnen spreken. De RvT is, evenals de leerlingen, erg te spreken over de opzet 
en begeleiding binnen de BGO opleiding. Al met al leerzame ontmoetingen die veel vertrouwen 
geven voor de toekomst.  
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ICT & Bedrijfsvoering 
De portefeuille ICT & Bedrijfsvoering omvat een aantal aspecten. Aan de ene kant is er ICT voor de 
bedrijfsvoering (inkoop, personeelszaken, financiën), dan is er ICT voor directe ondersteuning van het 
primaire proces van De Meerwaarde: het onderwijs geven. Het gaat daarbij om zaken als een goede 
tŝĨŝ͕�ŐŽĞĚ�ĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶĚĞ�WĐ͛Ɛ͕�ůĞĞƌůŝŶŐǀŽůŐƐǇƐƚĞĞŵ�;^KDϮĚĂǇͿ͕�ĞŶ�ĚĞƌŐĞůŝũŬĞ͘��ĞŶ�ĚĞƌĚĞ�ĂƐƉĞĐƚ�ŝƐ�ĚĞ�
ICT, die niet direct aan het onderwijs is gerelateerd; het betreft echte basisinfrastructuur, zoals 
telefonie. Tot slot is er een categorie ICT in opkomst, waarin het onderwijsproces als het ware met 
ICT is verweven, zoals in online learning en blended learning. Op alle aspecten heeft De Meerwaarde 
in 2021 projecten uitgevoerd, waarvan de RvT constateert dat deze adequaat zijn uitgevoerd. In het 
bijzonder was er een plotsklapse omschakeling naar veel afstandsonderwijs door de corona-crisis. 
Alle medewerkers van De Meerwaarde hebben op een zeer adequate manier daarop gereageerd 
door waar mogelijk het onderwijs door te laten gaan. Extra middelen zijn effectief ingezet. 
Met genoegen ziet de RvT dat ook juist de combinatie van aspecten van de portefeuille waar 
mogelijk in verbinding met elkaar zijn opgepakt. 
 

Stakeholders, PR en Marketing 
Dit jaar is het contact met stakeholders bemoeilijkt door COVID-19 en de bijbehorende beperkingen. 
'ƌŽƚĞƌĞ�ďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶ͕�ǌŽĂůƐ�ŚĞƚ�ĞǀĞŶƚ�͚^ĂŵĞŶ��ƌŽĞĚĞŶ͕͛�ŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚ�Žŵ�ŝŶ�ŐĞƐƉƌĞŬ�ƚĞ�ŐĂĂŶ�ŵĞƚ�
bedrijven uit de regio, konden helaas geen doorgang vinden. De Meerwaarde is in staat geweest om 
in deze situatie te kijken naar kansen en te opereren vanuit de gedachte; wat kan wel? Zo is het 
͚^ĂŵĞŶ��ƌŽĞĚĞŶ͛�ĞǀĞŶƚ�ŶŝĞƚ�ĚŽŽƌ�ŐĞŐĂĂŶ͕�ŵĂĂƌ�ŝƐ�ĚĞ�ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ�ƚƵƐƐĞŶ�ďĞĚƌŝũǀĞŶ͕�ŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ�ĞŶ�
De Meerwaarde digitaal in beeld gebracht. De berichten hieromtrent werden breed gedeeld in de 
regio. 
 
Daarnaast ziet de RvT dat het College van Bestuur en de directie in staat zijn om stakeholders goed te 
betrekken en in te spelen op de (toekomstige) behoeften van stakeholders. Daarbij worden de 
belangen van De Meerwaarde niet uit het oog verloren. Dit is terug te zien in de (bijdrage aan de) 
ontwikkeling van BBO, BTO, BGO en de bouw van de Techniekhal, voor eigen leerlingen maar ook 
voor basisschoolleerlingen. Ook zien we dit terug in de goede samenwerking met regionale partijen 
als het gaat om bijvoorbeeld Passend Onderwijs. 
 
De RvT vindt het van groot belang om ook zelf goed contact met stakeholders te onderhouden, zowel 
intern als extern, om zo haar werk als toezichthouder goed te kunnen uitvoeren. Om deze reden 
heeft de RvT in 2021 gesprekken gevoerd met de GMR, heeft de RvT de school bezocht en is een 
stakeholderplan voor 2022 geschreven, waarin wordt beschreven op welke wijze de RvT het contact 
met stakeholders onderhoudt. 
 
De Meerwaarde deelt via verschillende kanalen, zowel on- als offline, actief waar de school voor 
staat, welke activiteiten men onderneemt en welke bijdrage men levert in school overstijgende 
initiatieven. Dit wordt gedeeld vanuit de school, maar ook op persoonlijke titel vanuit het College van 
Bestuur. Op deze manier wordt actief gewerkt aan het verder verstevigen van de positie van De 
Meerwaarde in de regio. 
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Financiën en controlling 
In financieel opzicht is het verslagjaar 2021 een bijzonder jaar: de nieuwbouw en de verbouwing van 
de entree van het bestaande gebouw heeft voor een belangrijk deel plaatsgevonden. Daarnaast 
heeft het onderwijs, als gevolg van de COVID-19 pandemie, extra middelen ontvangen om opgelopen 
ontwikkelachterstanden bij leerlingen zo veel mogelijk te kunnen repareren. Ook de doelmatige 
besteding van deze zogenaamde NPO-middelen zal de RvT moeten beoordelen.  
 
De financiële situatie van De Meerwaarde is een aantal keer besproken binnen de RvT en met de 
bestuurder en de directeur bedrijfsvoering. Prognoses, exploitatieoverzichten met betrekking tot de 
reguliere bedrijfsvoering én ten aanzien van de nieuwbouw en verbouw waren gespreksonderwerp 
in de auditcommissie en in de RvT.  
De meerjaren strategie kent een jaarlijkse uitwerking in de vorm van een kaderbrief (in de maand 
juni), het jaarplan en de begroting voor het nieuwe kalenderjaar (in het najaar) inclusief 
meerjarenbegroting, kwartaal en half jaar (exploitatie)overzichten en de jaarrekening.  
De kaderbrief is de maand juni besproken in de auditcommissie en binnen de RvT. Het jaarplan en 
bijbehorende begroting en meerjaren begroting zijn in december eveneens binnen de 
auditcommissie en met een aanbeveling binnen de RvT besproken. Op grond hiervan heeft de RvT de 
begroting van 2022 goedgekeurd.  
 
De jaarrekening 2021 is voorgesproken in de auditcommissie en in het bijzijn van de externe 
accountant goedgekeurd door de RvT.  
 
Als onderdeel van de wezenlijke taak van de RvT, zijn de doelmatige besteding van de NPO-middelen 
nadrukkelijk besproken binnen de auditcommissie alsook in de RvT én in beiden gremia met de 
bestuurder. Daarnaast heeft de RvT Van Ree Accountants verzocht tot een controle van de 
jaarrekening waarin de aspecten van rechtmatige besteding onderdeel zijn van deze jaarrekening 
controle. Met betrekking tot het verslagjaar 2021 is de RvT van mening dat deze gelden, evenals de 
regulier middelen én de middelen van Sterk Techniek doelmatig en rechtmatig zijn ingezet.  
 

Kwaliteit en deskundigheid 
De zelfevaluatie van de RvT met betrekking tot haar eigen functioneren vindt jaarlijks plaats. De RvT 
hecht veel waarde aan een kritische zelfevaluatie. In september 2021 hebben we als Raad aan de 
hand van ons intern toĞǌŝĐŚƚŬĂĚĞƌ�ŐĞƐƉƌŽŬĞŶ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ŵĞĞƐƚ�ĂĐƚƵĞůĞ�ƚŚĞŵĂ͛Ɛ͘�tĞ�ƐƚĞůĚĞŶ�ǀĂƐƚ�ĚĂƚ�ĚĞ�
ƚŚĞŵĂ͛Ɛ�ĚŝĞ�ŝŶ�ĚĞ�ǀŽƌŝŐĞ�ĞǀĂůƵĂƚŝĞ�ǌŝũŶ�ďĞŶŽĞŵĚ�ŶŽŐ�ƐƚĞĞĚƐ�ĂĐƚƵĞĞů�ǌŝũŶ�ĞŶ�ŚĞďďĞŶ�ŽŶĚĞƌ�ƉƵŶƚ�ϰ�ŶŽŐ�
één punt toe gevoegd. 
�ŝĞ�ƚŚĞŵĂ͛Ɛ�ǁĂƌĞŶ͗� 
1. De nieuwbouwplannen,  
2. De MBO ontwikkelingen en relaties,  
3. De trend dat onderwijs met zorg steeds meer vervlochten raakt.  
4. De NPO middelen ten opzichte van de formatie Deze tijdelijke middelen ten opzichte van de  
 consequenties voor de totale bedrijfsvoering zijn een blijvend aandachtspunt. 
 
�ĞǌĞ�ƚŚĞŵĂ͛Ɛ�ǌŝũŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�ŚĂŶĚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŝŶƚĞƌŶ�ƚŽĞǌŝĐŚƚŬĂĚĞƌ�ďĞƐƉƌŽŬĞŶ�ĞŶ�ǁĞ�ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶ�ĚĂƚ�ŽŶƐ�
ŝŶƚĞƌŶ�ƚŽĞǌŝĐŚƚŬĂĚĞƌ�ǀŽůĚŽĞŶĚĞ�ŚŽƵǀĂƐƚ�ďŝĞĚƚ�Žŵ�ĚĞǌĞ�ƚŚĞŵĂ͛Ɛ�ŵĞƚ�ĚĞ�ďĞƐƚƵƵƌĚĞƌ�ƚĞ�ďĞƐƉƌĞŬĞŶ͘�
Daarnaast heeft de herziening van het identiteitsbeleid de aandacht.  
 
De RvT houdt haar kwaliteit en deskundigheid op peil door middel van scholing, deelname aan 
informatieve bijeenkomsten en vakliteratuur van de Vereniging van Toezichthouders in 
Onderwijsinstellingen (VTOI). Ook in 2021 zijn er door de leden van de RvT diverse scholingen 
gevolgd. 
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Honorering van de Raad van Toezicht 
De honorering van de toezichthouders wordt vastgesteld door de RvT zelf. Voor het bepalen van de 
hoogte van de honorering volgt de RvT de richtlijnen van de VTOI. In de wet WNT-2 zijn de 
honoreringsmaxima voor toezichthouders gekoppeld aan de bezoldiging van de bestuurder. De 
maximale vergoeding voor leden van de RvT bedraagt 10% van de voor de eigen bestuurder geldende 
bezoldiging en voor de voorzitter is dit 15% van deze bezoldiging. De RvT van De Meerwaarde heeft 
de tijdsbesteding geïnventariseerd en geëvalueerd. Op basis van deze inventarisatie is vastgesteld 
dat de leden van de RvT minimaal 120 uur en de voorzitter 180 uur op jaarbasis besteden om hun 
toezichthoudende taken professioneel uit te voeren. Op basis van dit aantal uren is de honorering 
vastgesteld op grond van de richtlijnen van de VTOI: 

1. Lid RvT:  Φ�ϳ͘ϱϬϬ͕- per jaar 
2. Voorzitter RvT: Φ�ϭϭ͘ϮϱϬ͕- per jaar  

De bedragen blijven onder de maximale vergoeding conform de Wet WNT-2 en zijn vanaf 2021 
vrijgesteld van BTW. 
 

Tot slot 
De RvT spreekt haar waardering uit voor de inzet en betrokkenheid waarmee het College van Bestuur, 
de directie, stafdiensten en docenten van De Meerwaarde uitvoering geven aan hun taken en op deze 
wijze De Meerwaarde een organisatie laten zijn van maatschappelijke waarde. 
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10. Kengetallen 
 
 

 

 

  

 2021 2020 2019 2018 
     
Financieel     
Totale baten  24.769.501 22.199.760 22.503.400 22.177.356 
Totale lasten  24.732.600 23.873.632 23.494.063 23.459.229 
Exploitatieresultaat 36.901 -1.673.872 -990.663 -1.281.873 
Eigen vermogen  12.894.320 12.857.419 14.531.291 15.521.954 
Totaal vermogen  22.764.140 20.162.699 20.281.451 20.964.300 
Solvabiliteitsratio  72,5 78,4 83,1 86,8 
Liquiditeit 2,14 2,42 3,08 3,40 
Weerstandsvermogen 57,06 57,92 64,57 70,00 
Kapitalisatiefactor 69,1 64,5 63,1 65,6 
Huisvestingsratio 7,8 8,2 8,3 8,7 
Rijksbijdrage/ totale baten 96,51 96,71 95,42 94,70 
Personele lasten/ totale lasten 78,13 77,89 74,54 74,43 
Materiële lasten/ totale lasten 21,87 22,11 25,46 25,57 
Totale baten/ aantal leerlingen 13.565 11.980 11.511 10.893 
Totale lasten/ aantal leerlingen 13.545 12.884 12.017 11.522 
Personele lasten/ aantal leerlingen 10.582 10.035 8.958 8.576 
Materiële lasten/ aantal leerlingen 2.963 2.849 3.059 2.946 
     
Aantal leerlingen per 1 oktober vorig jaar 1.826 1.853 1.955 2.036 
     
Personeel in dienst     
Directie (inclusief teamleiders) 14,9 15,0 15,2 18,0 
Onderwijzend personeel 162,9 156,8 158,0 160,1 
Direct ondersteunend personeel 21,9 20,4 17,7 17,1 
Indirect ondersteunend personeel 32,8 31,5 33,5 31,1 
Totaal FTE 232,5 223,7 224,4 226,3 
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Jaarrekening 2021 
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Balans per 31 december 2021 

(na resultaatbestemming) 

 

Activa  
 
  2021  2020 
  Φ  Φ 
     
 Vaste activa    
1.2 Materiële vaste activa 9.422.353  9.647.841 
  

 
 

 

  9.422.353  9.647.841 
     
 Vlottende activa    
1.5 Vorderingen 4.006.805  985.046 
1.7 Liquide middelen 9.334.982  9.529.812 
  

 
 

 

  13.341.787  10.514.858 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  

 
    

     
     
     
     
     
     
     
     
     
  

 
 

 

  22.764.140  20.162.699 
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Passiva  
 

  2021  2020 
  Φ  Φ 
2.1 Eigen Vermogen    
 Algemene reserve 6.412.866  6.206.704 
 Bestemmingsreserve publiek 4.342.094  4.374.383 
 Bestemmingsreserve privaat 2.139.360  2.276.332 
  

 
 

 

  12.894.320  12.857.419 
     
2.2 Voorzieningen    
 Personeelsvoorzieningen 659.693  600.686 
 Onderhoudsvoorzieningen 2.960.438  2.356.135 
  

 
 

 

  3.620.131  2.956.821 
     
2.4 Kortlopende schulden    
 Crediteuren 1.154.334  387.542 
 Belastingen en premies sociale verzekeringen 876.815  800.169 
 Schulden ter zake van pensioenen 274.390  239.721 
 Overige kortlopende schulden 2.832.408  2.029.292 
 Overlopende passiva 1.111.742  891.735 
  

 
 

 

  6.249.689  4.348.459 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  

 
 

 

  22.764.140  20.162.699 
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Staat van baten en lasten over 2021 
 

  2021  Begroting 2021  2020 
  Φ  Φ  Φ 
   

 
 

 
 

 
 

 Baten  
 

 
 

 
   

 
 

 
 

3.1 Rijksbijdragen 23.904.376 
 

21.613.000 
 

21.470.130 
3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 3.000 

 
15.000 

 
29.125 

3.4 Baten werk in opdracht van derden 422.348 
 

440.000 
 

446.646 
3.5 Overige baten 439.777 

 
445.000 

 
253.840 

       

 Totaal baten 24.769.501 
 

22.513.000 
 

22.199.741 
       

   
 

 
 

 
 Lasten  

 
 

 
 

   
 

 
 

 
4.1 Personeelslasten 19.322.843 

 
17.739.000 

 
18.593.986 

4.2 Afschrijvingen 1.055.170 
 

1.040.000 
 

969.173 
4.3 Huisvestingslasten 1.713.407 

 
1.517.000 

 
1.720.188 

4.4 Overige lasten 2.615.379 
 

2.685.000 
 

2.573.907 
       

 Totaal lasten 
24.706.799 

 
22.981.000 

 
23.857.254 

       

 Saldo baten en lasten 62.702 
 

-468.000 
 

-1.657.513 
   

 
 

 
 

5 Financiële baten en lasten -25.801 
 

-5.000 
 

-16.359 
       

 Resultaat 36.901 
 

-473.000 
 

-1.673.872 
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Kasstroomoverzicht over 2021 
 

 2021  2020 
 Φ  Φ 
 x 1.000  x 1.000 
Kasstroom uit operationele activiteiten    
    
Saldo baten en lasten 37  -1.673 
Gecorrigeerd voor:    
Afschrijvingen (4.2) 1.055  969 
Mutatie voorzieningen (2.2) 663  632 
 

 
 

 

 1.755  -72 
Veranderingen in vlottende middelen    
Vorderingen (1.5) -3.021  -446 
Schulden (2.4) 1.902  904 
 

 
 

 

 -1.119  458 
 

 
 

 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 636  386 
    
Ontvangen interest (5.1) -  - 
Betaalde interest en waardevermindering Fin. Vaste Activa (5.5) -25  -16 
 

 
 

 

Saldo financiële baten en lasten -25  -16 
 

 
 

 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 611 
 

 370 
      
Kasstroom uit investeringsactiviteiten    
    
Investeringen in materiële vaste activa   -832   -894 
Desinvesteringen in materiële vaste activa 26  14 
Overige desinvesteringen in financiële vaste activa  -   - 
 

 
 

 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  -806   -880 
    
 

 
 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -  - 
 
Mutatie liquide middelen   -195 

 
 -510 
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 
 
Juridische vorm en voornaamste activiteiten 
De organisatie is een stichting; de voornaamste activiteiten van Stichting voor Protestants Christelijk 
Voortgezet Onderwijs De Meerwaarde bestaan uit de oprichting en instandhouding van scholen voor 
Protestants Christelijk Voortgezet Beroepsonderwijs te Barneveld en omstreken, het via deze scholen 
geven en doen geven van onderwijs gebaseerd op de grondslag en het doorgeven van het 
verlossende werk van de Here Jezus in deze wereld. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 08142370. Op grond van de Wet op de 
Vennootschapsbelasting 1969 (Wet VPB) zijn de activiteiten van de instelling vrijgesteld van 
vennootschapsbelasting. 
 
Toegepaste standaarden  
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is 
bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het 
bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn en met inachtneming van de daarin 
aangeduide uitzonderingen. 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaat-
bepaling zijn gebaseerd op historische kosten.  
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling  
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk 
is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van 
het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.  
 
�Ğ�ũĂĂƌƌĞŬĞŶŝŶŐ�ǁŽƌĚƚ�ŐĞƉƌĞƐĞŶƚĞĞƌĚ�ŝŶ�ĞƵƌŽ͛Ɛ͕�ĚĞ�ĨƵŶĐƚŝŽŶĞůĞ�ǀĂůƵƚĂ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞ͘� 
 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en  
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor 
de herziening gevolgen heeft. De post voorzieningen is het meest onderhevig aan schattingen. 
 
Baten worden opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden 
verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een 
vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, 
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en 
alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn 
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder 
worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet 
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meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische 
voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.  
 
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor 
vergelijkingsdoeleinden aangepast. 
 
Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige 
vorderingen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen 
posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: 
verstrekte leningen en overige vorderingen, en overige financiële verplichtingen. Financiële 
instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). 
De stichting maakt geen gebruik van derivaten. Na de eerste opname worden financiële 
instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. 
 
Verstrekte leningen en overige vorderingen 
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere 
waardeverminderingsverliezen. 
 
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. 
 
Materiële vaste activa 
De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste 
bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. 
Investeringssubsidies worden zichtbaar in mindering gebracht op de materiële vaste activa. 
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire 
methode op basis van de economische levensduur. Op terreinen, materiële vaste bedrijfsactiva in 
uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.  
 
Ter zake van verwachte kosten van periodiek groot onderhoud aan gebouwen, installaties e.d. wordt 
een voorziening gevormd. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Buiten gebruik 
gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. 
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

x Gebouwen:   2,5 % - 30 % 
x Inventaris en apparatuur: 6,7 % - 25 % 
x Andere vaste bedrijfsmiddelen: 10 % - 20 % 

 
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waarde wanneer 
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een 
actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, 
wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde 
van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren (de realiseerbare 
waarde).  
 
 
 
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de 
toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil 
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tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder 
waardeverminderingsverlies van een kasstroomgenererende eenheid, wordt het verlies allereerst 
toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel 
restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun 
boekwaarden. 
 
Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren 
verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie 
aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroomgenererende 
eenheid) geschat. 
 
Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats 
als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare 
waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval 
wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de 
geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na 
afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of 
kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.  
 
Vorderingen en effecten  
De grondslagen voor de waardering van vorderingen en effecten zijn beschreven onder het hoofd 
Financiële instrumenten. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Eigen vermogen 
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de 
bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije 
beschikking staan van het Bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de 
organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als 
bestemmingsreserve. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan 
wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. 
Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private middelen. 
 
Voorzieningen 
Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen en de overige voorzieningen 
gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale 
waarde. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. 
Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen. 
 
Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW 
wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:  

a. de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk);  
b. het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen 

noodzakelijk is; en  
c. er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting. 

 
Uitzondering op voorgaande voorwaarden betreft de voorziening voor groot onderhoud. De 
toevoegingen aan deze voorziening zijn bepaald op basis van het bedrag van het groot onderhoud en 
de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt, gebaseerd op een 
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meerjaren-onderhoudsplan. Bij de bepaling van de voorziening groot onderhoud is gebruik gemaakt 
van de tijdelijke uitzonderingsbepaling conform RJO 4lid 1c. 
 
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De 
voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De 
berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Bij een ambtsjubileum van 25 
en 40 jaar is een disconteringsrente van respectievelijk 2,1% en 2,4% aangehouden. De percentages 
zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. De voorziening Levensfase Bewust 
Personeelsbeleid (LBP) betreft een voorziening voor de verwachte toekomstige opname van LBP 
verlof door de werknemers. 
De voorziening is bepaald op basis van de nominale waarde van de in de toekomst op te nemen LBP 
verlof. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen gebaseerd op de CAO VO en de 
salarisschaal van de werknemers. 
Verplichtingen aangaande LPB welke korter zijn dan 1 jaar en leiden tot een uitstroom van middelen, 
dan wel zijn opgenomen in de jaarformatietaak van het opvolgend boekjaar, zijn opgenomen onder 
de kortlopende schulden. De voorzieningen hebben een langlopend karakter. 
 
Kortlopende schulden 
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten. 
 
Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en 
nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van 
bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op 
deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van 
de besteding. 
 
Personeelsbeloningen/pensioenen 
Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die gekwalificeerd kan 
worden als een toegezegde pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een 
bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt ʹ overeenkomstig de in de Richtlijnen voor 
Jaarverslaggeving (RJ) aangereikte vereenvoudiging ʹ in de jaarrekening verwerkt als toegezegde 
bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden 
ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚ͘��Ğ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�ǀĂŶ�ůŽŽŶŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͕�ƉƌŝũƐŝŶĚĞǆĂƚŝĞ�ĞŶ�ďĞůĞŐŐŝŶŐƐƌĞŶĚĞŵĞŶƚ�ŽƉ�ŚĞƚ�
fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan 
het pensiŽĞŶĨŽŶĚƐ͘��ĞǌĞ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�ŬŽŵĞŶ�ŶŝĞƚ�ƚŽƚ�ƵŝƚĚƌƵŬŬŝŶŐ�ŝŶ�ĞĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ďĂůĂŶƐ�ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ�
voorziening. Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in 
de toekomstige jaren is niet beschikbaar.  
 
Operationele leases 
Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de 
staat van baten en lasten gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opbrengstverantwoording  
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Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies  
Rijksbijdragen uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning 
betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Overige 
overheidsbijdragen en -subsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen 
baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en De Meerwaarde zal 
voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door De 
Meerwaarde gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de staat van baten en lasten 
opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. 
 
Baten Werk in opdracht van derden 
Opbrengsten van werk in opdracht van derden (waaronder contractonderwijs) worden in de staat 
van baten en  
lasten als baten opgenomen voor een bedrag gelijk aan de kosten als vast staat dat deze kosten 
declarabel zijn. 
 
Overige baten en overige opbrengsten 
Overige baten en overige opbrengsten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking 
hebben. 
 
Financiële baten 
Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de staat van baten en lasten verwerkt. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien het bedrag 
bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk.  
 
Kostenverantwoording  
 
Lasten 
De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.  
 
Personeel 
De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de 
periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting 
op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, 
wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van 
terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de stichting. 
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld 
doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord 
in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande 
verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) 
aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in 
staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een 
voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen 
die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen.  
De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (cao en individuele 
arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste 
respectievelijk ten gunste van het resultaat gebracht. 
 
Kasstroomoverzicht  
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 
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1.2 Materiële vaste activa  

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven: 
 

 1.2.1  
Gebouwen en  

terreinen 

1.2.2 
 Inventaris en 

apparatuur 

Totaal 

 EUR EUR EUR 
    
Stand per 1 januari 2021:    
Aanschafprijs 8.759.134 8.544.728 17.303.862 
Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen 2.862.247 4.793.774 7.656.021 
 

   

Boekwaarde 5.896.887 3.750.954 9.647.841 
 

   

    
Mutaties in het boekjaar:    
Investeringen 181.371 651.216 832.587 
Afschrijvingen -215.825 -817.615 -1.033.440 
Desinvesteringen aanschafwaarde - - 92.039 -92.039 
Desinvesteringen afschrijvingen - 67.404 67.404 
 

   

Saldo -34.454 -191.034 -225.488 
 

  8 

    
Stand per 31 december 2021:    
Aanschafprijs 8.940.505 9.103.905 18.044.410 
Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen 3.078.072 5.543.985 8.622.057 
 

   

Boekwaarde 5.862.433 3.559.920 9.422.353 
 

   

 

Totaal heeft de stichting per balansdatum drie percelen grond in eigendom van in totaal circa 
27.647m2 waarop geen economisch claimrecht rust. 
 
�Ğ�tK��ǁĂĂƌĚĞ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƐƉŽƌƚŐĞďŽƵǁ�ďĞĚƌŽĞŐ͕�ĐŽŶĨŽƌŵ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ŝŶ�ŚĞƚ�ǀĞƌƐůĂŐũĂĂƌ�Φ�ϯ͘871.000. 
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1.5 Vorderingen  

 

   2021  2020 
   Φ  Φ 
      
1.5.1 Debiteuren  27.450  30.137 
      
1.5.5 Leerlingen   1.478   1.019 
1.5.6 Overige overheden  -  - 
1.5.7 Overige vorderingen:     
 Vooruitbetaalde kosten  109.050  65.005 
 omzetbelasting  -  - 
   

 
 

 

   137.978  96.161 
1.5.8 Overlopende activa:     
 Vordering gem. Barneveld i.v.m. nieuwbouw  3.620.062  434.070 
 Vordering op verbonden partijen  33.313  - 
 Overige vorderingen  215.452  454.815 
      
      
   3.868.827 

 
 888.885 

      
   4.006.805  985.046 
   

 
 

 

 

 
Debiteuren/ Overige vorderingen/ Overlopende activa 
Onder de post debiteuren, overige ǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŽǀĞƌůŽƉĞŶĚĞ�ĂĐƚŝǀĂ�ŝƐ�ĞĞŶ�ďĞĚƌĂŐ�ǀĂŶ�Φ�ϳ͘Ϯϭϱ�
begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar. Deze vordering betreft een huurkoop iPads 
voor leerlingen van de opleiding Groen. Deze vordering loopt tot 31 mei 2023 (laatste 
termijnbedrag).  
 
KŶĚĞƌ�ĚĞ�ƉŽƐƚ�ĚĞďŝƚĞƵƌĞŶ�ŝƐ�ĞĞŶ�ďĞĚƌĂŐ�ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ�ǁĞŐĞŶƐ�ŽŶŝŶďĂĂƌŚĞŝĚ�ƚĞƌ�ŐƌŽŽƚƚĞ�ǀĂŶ�Φ�756  
;ϮϬϮϬ͗�Φ�ϲϳϮ). 
 
 
1.7 Liquide middelen  

  2021 2020 

  Φ Φ 

    
1.7.1 Kasmiddelen 1.147 1.500 
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 9.333.835 9.528.312 
  

  

  9.334.982 9.529.812 
  

  

 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.  
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2.1 Eigen vermogen 

 

  Stand per  
1 januari 

2021 

Resultaat  Overige 
mutaties  

Stand per  
31 december 

2021 
  Φ Φ Φ Φ 
      
 Algemene reserve (publiek)     
2.1.1 Algemene reserve 6.206.704  760.162  -554.000 6.412.866 
      
 Bestemmingsreserve (publiek)     
2.1.2 Bestemmingsreserve Nieuwbouw 3.869.695 -193.601 - 3.676.094 
 Bestemmingsreserve Strategische visie 504.688 -392.688 554.000 666.000 
      
 Bestemmingsreserve (privaat)     
2.1.3 Bestemmingsreserve 2.276.332 -136.972  2.139.360 
  

    

  12.857.419 36.901 - 12.894.320 
  

    

 

In 2010 is door het bestuur besloten tot het vormen van een bestemmingsreserve nieuwbouw. Deze 
reserve is gevormd om aan te geven welk deel van het eigen vermogen ingezet is voor de 
ŶŝĞƵǁďŽƵǁ͘�/Ŷ�ϮϬϭϲ�ŝƐ�ďĞƐůŽƚĞŶ�Žŵ�ĞĞŶ�ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƌĞƐĞƌǀĞ�ƚĞ�ǀŽƌŵĞŶ�ǀĂŶ�Φ�ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ�Žŵ�ĚĞ�
plannen vanuit de strategische visie vorm te geven. In 2020 is een bestemmingsreserve gevormd 
voor huisvesting en onderwijsprojecten. Naar verwachting worden deze in 2022 volledig onttrokken. 
In 2021 is een bestemmingsreserve NPO gevormd, voor 2022 en 2023. De bestemmingsreserve 
privaat is gevormd om aan te geven welk deel van het eigen vermogen is opgebouwd uit private 
resultaten. De algemene reserve betreft het vermogen dat is opgebouwd uit publieke middelen. 
 
2.2 Voorzieningen 

 

 

 

 
 
 
 



JAARVERSLAG 2021 ʹ versie 1.0 ʹ 19-4-2022   115 / 125 

 
 
2.4 Kortlopende schulden  

 

  2021 2020 
  Φ Φ Φ Φ 
      
2.4.3 Crediteuren  1.154.334  387.542 
      
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen  876.815  800.169 
      
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen  274.390  239.721 
      
2.4.9 Overige kortlopende schulden     

 Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt 2.363.772  1.903.867  
 Omzetbelasting 31.016  14.674  
 Nog te betalen salarissen 8.737  17.250  
 Vooruitontvangen overige bedragen 428.883  93.501  
  

 
 

 
 

   2.832.408  2.029.292 
2.4.10 Overlopende passiva     
 Vakantiegeld en ʹdagen 680.489  655.395  
 Reservering bindingstoelage 68.721  55.064  
 Personeelsvereniging/Ver. De Meerwaardigen 52.510  49.363  
 Accountants- en administratiekosten 21.481  15.065  
 Nog te betalen bedragen 288.541  116.848  
  

 
 

 
 

   1.111.742  891.735 
   

 
 

 

   6.249.689  4.348.459 
   

 
 

 

 

Onder de overlopende passiva is geen bedrag begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 
jaar. 
 
Risicoparagraaf 

 
Algemeen 
De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële 
instrumenten die haar blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële 
instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De stichting handelt niet in financiële derivaten. 
 
Kredietrisico  
Het maximale bedrag aan kredietrisico bedraagt Φ�Ϯϴ͘ϵϮϴ (2020͗�Φ�ϯ1.156).  
Renterisico en kasstroomrisico  
De stichting heeft ultimo boekjaar geen leningen afgesloten. 
 
Liquiditeitsrisico 
De stichting bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het 
bestuur ziet erop toe dat voor de stichting steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de 
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verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare 
faciliteiten beschikbaar blijft. 
Reële waarde 
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder 
vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.  
 
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen  

 
Vordering op het ministerie van OCW 
Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 5 van de (Gewijzigde) 
ZĞŐĞůŝŶŐ�͞KŶǀŽŽƌǌŝĞŶĞ�ŐĞǀĂůůĞŶ�ďŝũ�ŝŶǀŽĞƌŝŶŐ�ǀĞƌĞĞŶǀŽƵĚŝŐŝŶŐ�ďĞŬŽƐƚŝŐŝŶŐ�ǀŽŽƌƚŐĞǌĞƚ�ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͟�
(kenmerk: WJZ-2005/54063802 en kenmerk VO/F-2006/1769) toegestaan een vordering op te 
nemen op de Ministerie van OCW. Hiervan is geen gebruik gemaakt. De vordering op het Ministerie 
van OCW is ter hoogte van de op dat moment bestaande schuld aan het personeel in verband met:  

x de tot en met december opgebouwde bruto vakantieaanspraken; 
x de over de maand december door het bevoegd gezag verschuldigde afdracht 

pensioenpremies en loonheffing verbonden salarisbetalingen op grond van de van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving; 

x met een voorgeschreven maximum van 7,5% van de personele bekostiging voor het 
voorafgaande kalenderjaar. 

x De omvang van deze vordering zou per ďĂůĂŶƐĚĂƚƵŵ�Φ�ϭ͘ϯϭϯ͘ϵϭϭ bedragen. 
 
Meerjarige financiële verplichtingen  
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van huur en operationele 
leasing. De verplichtingen die hieruit voortvloeien bedragen voor 2021 ruim Φ�ϳϭ͘ϬϬϬ (2020͗�Φ�
71.000).  
Er zijn geen verplichtingen met een resterende looptijd langer dan 5 jaar. 
 
Claims 
Er is geen sprake van claims of geschillen. 
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Model G 

 
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule 

Omschrijving Kenmerk Datum Activiteiten ultimo 
verslagdatum geheel 
uitgevoerd en afgerond 

    
Sterk Techniekonderwijs 923428-1 Jan 2018 J/N 
Sterk Techniekonderwijs 936898-1 Jan 2019 J/N 
Onderwijsachterstanden IOP2 Sep 2020 J/N 
Onderwijsachterstanden IOP5 Jul 2021 J/N 
Capaciteitentesten CAP21 Nov 2021 J/N 
Lerarenbeurs Divers Jul 2020 J/N 
Lerarenbeurs Divers Jul 2021 J/N 

 
    
 

 
G2B Verantwoording van subsidies doorlopend in een volgend verslagjaar 
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3.1 Rijksbijdragen 
 
  2021 Begroting 2021 2020 
  Φ Φ Φ 

     
3.1.1 Rijksbijdrage OCW 20.051.044 19.599.000 19.090.144 
     
 Geoormerkte OCW subsidies 1.414.504 1.216.000 906.350 
 Niet-geoormerkte OCW-subsidies 2.205.849 590.000 1.242.336 

  
   

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.620.353 21.405.000 2.148.686 
     
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 232.979 208.000 231.300 
  

   

  

23.904.376 21.613.000 21.470.130 
  

   

 

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 

  2021 Begroting 2021 2020 

  Φ Φ Φ 

     
3.2.2 Overige overheidsbijdragen 3.000 15.000  29.125 

  
   

  3.000  15.000 29.125 
  

   

 

De overige overheidsbijdragen hebben betrekking op de rugzakgelden die ontvangen worden voor 
cluster 1 en cluster 2. 
 
 

3.4 Baten in opdracht van derden 

     

  2021 Begroting 2021 2020 

  Φ Φ Φ 

3.4.1 Contractonderwijs 422.348 440.000 446.646 

  
   

  422.348 440.000 446.646 
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3.5 Overige baten 

  2021 Begroting 2021 2020 

  Φ Φ Φ 

     
3.5.1 Verhuur 56.264 102.000 49.517 
3.5.2 Detachering personeel 38.616 15.000 36.518 
3.5.5 Ouderbijdragen 76.076 73.000 78.232 
3.5.6 Overige 268.821 255.000 89.573 
  

   

  439.777 445.000 253.840 
  

   

 

4.1 Personeelslasten 

  2021 Begroting 2021 2020 

  Φ Φ Φ Φ Φ Φ 

        

 Brutolonen en salarissen 14.068.345  12.781.000  13.459.550  

 Sociale lasten 1.875.417  1.630.000  1.754.578  

 Pensioenpremies 2.371.076  2.130.000  2.067.106  

  
 

 
 

 
 

 

4.1.1 Lonen en salarissen  18.314.838  16.541.000  17.281.234 

        

 Dotatie pers. voorzieningen 59.007  -  80.706  

 Personeel niet in loondienst 294.616  291.000  383.248  

 Overige 807.597  907.000  969.977  

  
 

 
 

 
 

 

4.1.2 Overige personele lasten  1.161.220  1.198.000  1.433.931 

4.1.3 Af: uitkeringen  -153.215  -  -121.179 

   
 

 
 

 
 

   19.322.843  17.739.000  18.593.986 

   
 

 

 
 

 

 

 
Onder de overige personele lasten is een bedrag van Φ�ϮϲϬ͘Ϯϭϰ verwerkt voor cursuskosten (20ϮϬ͗�Φ�
307.486). Het begrootte bedrag voor cursuskosten bedroeg voor 2021 Φ�275.000. 
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Personeelsbestand 
Gedurende het boekjaar 2021 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de organisatie, omgere-
kend naar volledige mensjaren 232,5 (2020: 223,7). De onderverdeling naar functie wordt hierna 
weergegeven. Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
4.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa 

  2021 Begroting 
2021 

2020 

  Φ Φ Φ 

     
 Gebouwen 215.825 216.000 229.233 
 Inventaris en apparatuur 817.614 824.000 726.464 
  

   

  1.033.440 1.040.000 955.696 
 Boekresultaat activa 21.731 - 13.477 
  

   

4.2.2 Materiële vaste activa 1.055.170 1.040.000 969.173 
  

   

 
4.3 Huisvestingslasten  

  2021 Begroting 
2021 

2020 

  Φ Φ Φ 

     
4.3.1 Huur 58.199 49.000 74.020 
4.3.3 Onderhoud 934.302 872.000 847.219 
4.3.4 Energie en water 164.261 121.000 174.952 
4.3.5 Schoonmaakkosten 458.640 408.000 487.689 
4.3.6 Heffingen 32.907 29.000 29.024 
4.3.7 Overige 65.098 38.000 107.284 
  

   

  1.713.407 1.517.000 1.720.188 
  

   

  

 2021 2020 2019 
Verdeling  FTE % FTE % FTE % 
       
Management  14,9  6,4  15,0  6,7  15,2  6,8 
OP 162,9  70,1 156,8  70,1 158,0  70,4 
DOP  21,9  9,4  20,4  9,1  17,7  7,9 
IOP  32,8  14,1  31,5  14,1  33,5  14,9 
Totaal 232,5 100,0 223,7 100,0 224,4 100,0 
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4.4 Overige lasten 

  2021 Begroting 2021 2020 

  Φ Φ Φ 

     
4.4.1 Kantoorbenodigdheden 7.466 5.500 5.971 
4.4.1 Accountantskosten 40.127 30.000 42.344 

4.4.1 Advieskosten 265.919 100.000 178.361 

4.4.1 Reprokosten 82.207 95.000 64.716 

4.4.1 Portokosten 11.279 10.000 7.633 

4.4.1 Contributies en abonnementen 47.665 51.000 36.837 

4.4.1 Drukwerk 24.776 41.000 36.510 

4.4.1 PR en Marketing 64.233 86.000 123.029 

4.4.1 Verzekeringen 14.325 15.000 13.257 

4.4.1 Telefoonkosten 61.143 60.000 47.834 

4.4.1 Kosten beheer en bestuur 45.150 39.000 44.365 
4.4.1 Kosten Raad van Toezicht 79.082 70.000 66.857 
4.4.2 Leermiddelen  1.129.585 1.205.000 1075.303 

4.4.2 Inventaris en apparatuur 5.516 14.000 6.779 

4.4.2 Autokosten 5.608 6.500 5.388 

4.4.2 Automatiseringskosten 431.048 414.000 607.272 

4.4.4 Excursies, Vieringen, Projecten, Sportdagen 222.266 341.000 147.629 

4.4.4 Kantinekosten 62.173 67.000 45.631 
4.4.4 Uitbesteed onderwijs 15.811 35.000 18.191 

  
   

  2.615.379 2.685.000 2.573.907 
  

   

5. Financiële baten en lasten 

  2021 Begroting 2021 
 

2020 

  Φ Φ Φ 

     
5.1 Rentebaten   0 0  19 
5.5 Rentelasten  -25.801 -5.000  -16.378 
  

   

   -25.801 -5.000  -16.359 
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Honoraria van de accountant 
De volgende honoraria van de accountant zijn ten laste gebracht van de organisatie, een en ander 
zoals bedoeld in artikel 2:382a BW. 
 Van Ree Accountants 

B.V. 
Van Ree Accountants 

B.V. 
Specificatie honorarium 2021 2020 
 Φ Φ 
Onderzoek jaarrekening  27.921  24.140 
Meerwerk jaarrekening 2021/2020/2019 (onderzoek 

jaarrekening) 3.615   7.562 
Sterk Techniekonderwijs (andere niet-controledienst) 8.591 6.894 
Fiscale adviezen  -  569 
Andere controleopdrachten - - 
Andere niet-controledienst -  3.179  
 

 

 

 

 

Accountantslasten 40.127 42.344 
 

  

Verbonden partijen 
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de stichting, 
haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen 
transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag. 
 
 
Model E: Verbonden partijen 
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Samenwerkings-
verband Passend 
V.O. Barneveld ʹ 
Veenendaal 

Stichting Veenendaal 4 
 

 Φ�ϭ͘425.937 Φ 112.203  Nee  0%  Nee 
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WNT-verantwoording 2021 
Per 1 januari 2016 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op De 
Meerwaarde van toepassing zijnde regelgeving voor het onderwijs. 
 
Bepaling klassenindeling 
De klassenindeling wordt bepaald op basis van de volgende criteria die van toepassing zijn voor  
De Meerwaarde: 

Criterium Uitkomst De Meerwaarde Aantal punten 
Gemiddelde totale baten  dƵƐƐĞŶ�ĚĞ�Φ�ϱ�ĞŶ�Φ 25 miljoen 4 punten 
Gemiddeld aantal leerlingen Tussen de 1.500 en 2.500 2 punten 
Gewogen aantal onderwijssoorten 2: VMBO en PrO 2 punten 

Totaal  8 punten 
 
Op basis van deze klassenindeling is het bezoldigingsmaximum in 2021 ǀŽŽƌ��Ğ�DĞĞƌǁĂĂƌĚĞ�Φ�
149.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor 
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang 
van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.  
 
Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 
15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur 
van het dienstverband. 
 
Bezoldiging topfunctionarissen 
�ĞĚƌĂŐĞŶ�ǆ�Φ�ϭ B. Brand 

Functie Voorzitter CvB 
Duur dienstverband in 2021  1-1 t/m 31/12 
Omvang dienstverband (in FTE) 1,0 
Gewezen topfunctionaris Nee 
(Fictieve) dienstbetrekking? Ja 
  
Individueel bezoldigingsmaximum 2021 149.000 
  
Bezoldiging  
Beloning 125.825 
Belastbare onkostenvergoedingen 94 
Beloningen betaalbaar op termijn 22.094 
 

 

Totaal bezoldiging 2021 148.013 
 

 

Gegevens 2020  

Functie  Voorzitter CvB 
Duur dienstverband in 2020 1-1 t/m 31/12 
Omvang dienstverband 2020 (in FTE) 1,0 
  
Bezoldiging  
Beloning 121.156 
Belastbare onkostenvergoedingen  157 
Beloningen betaalbaar op termijn 20.400 
 

 

Totaal bezoldiging 2020 141.713 
 

 

Individueel bezoldigingsmaximum 2020 143.000 
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Toezichthoudende topfunctionarissen 
 
�ĞĚƌĂŐĞŶ�ǆ�Φ�ϭ G. Boon I. Paalman F. Rebel 

Functie Voorzitter Lid Lid 
Duur dienstverband in 2021  1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 1-4 t/m 31-12 
Gewezen topfunctionaris Nee Nee Nee 
(Fictieve) dienstbetrekking? Nee Nee Nee 
Individueel bezoldigingsmaximum 22.350 14.900 11.226 
    
Bezoldiging    
Beloning 11.250 7.500 5.625 
Belastbare onkostenvergoedingen - - - 
Beloningen betaalbaar op termijn - - - 
 

 
  

Totaal bezoldiging 11.250 7.500 5.625 
 

   

Gegevens 2020    
Duur dienstverband in 2020 1-1 t/m 31-12 1-9 t/m 31-12 - 
    
Bezoldiging    
Beloning 11.250 2.500 - 
Belastbare onkostenvergoedingen - - - 
Beloningen betaalbaar op termijn - - - 
 

   

Totaal bezoldiging 2020 11.250 2.500 - 
 

   

Individueel bezoldigingsmaximum 2020 21.450 4.767 - 
 

 

Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg) 
 

�ĞĚƌĂŐĞŶ�ǆ�Φ�ϭ J.M. Versendaal G. Versteeg M. van Voorst 

Functie Lid Lid Lid 
Duur dienstverband in 2021 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-8 1-9 t/m 31-12 
Gewezen topfunctionaris Nee Nee Nee 
(Fictieve) dienstbetrekking? Nee Nee Nee 
Individueel bezoldigingsmaximum 14.900 9.920 4.980 
    
Bezoldiging    
Beloning 5.625 5.400 1.250 
Belastbare onkostenvergoedingen - - - 
Beloningen betaalbaar op termijn - - - 
 

 
  

Totaal bezoldiging 5.625 5.400 1.250 
 

   

Gegevens 2020    
Duur dienstverband in 2020 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 - 
    
Bezoldiging    
Beloning 7.500 7.500 - 
Belastbare onkostenvergoedingen - - - 
Beloningen betaalbaar op termijn - - - 
 

   

Totaal bezoldiging 2020 7.500 7.500 - 
 

   

Individueel bezoldigingsmaximum 2020 14.300 14.300  - 
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Resultaatbestemming  
,Ğƚ�ƌĞƐƵůƚĂĂƚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ǀĞƌƐůĂŐũĂĂƌ�ĂĚ�Φ�ϯϲ͘ϵϬϭ�ǁŽƌĚƚ�ĂůƐ�ǀŽůŐƚ�ďĞƐƚĞŵĚ͗ 
 

x Φ�136.972 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve privaat, 
x Φ�392.688 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve strategische visie, 
x Φ�ϭϵϯ͘ϲϬϭ�ǁŽƌĚƚ�ŽŶƚƚƌŽŬŬĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƌĞƐĞƌǀĞ�ŶŝĞƵǁďŽƵǁ͕ 
x Φ�ϳ60.162 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 

 

Samenwerkingsverbanden 
De Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs De Meerwaarde heeft 
samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen in de regio. In overeenstemming met 
het Besluit samenwerking VO-BVE wordt hierover gerapporteerd. Per peildatum volgen de volgende 
aantallen leerlingen per BRIN-nummer elders onderwijs: 
BRIN Schoolnaam 2021 

Aantal 
leerlingen 

2020 
Aantal 

leerlingen 

Volgt onderwijs bij: 

01MU De Meerwaarde - 1  ROC  
  

  
 

  - 1  
  

  
 

Daarnaast is er het samenwerkingsverband VO/VSO regio Barneveld-Veenendaal, waarin De 
Meerwaarde participeert.  
 
 
 
Barneveld, 19 april 2022 
 
Vastgesteld,      Goedgekeurd, 
 
 
 
 
B. Brand      G. Boon 
Voorzitter College van Bestuur    Voorzitter Raad van Toezicht 
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