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Voor u ligt het jaarverslag van 2021. In dit verslag kijken we achterom, leggen 
we verantwoording af en kijken we naar wat er de komende jaren op ons af 
gaat komen. 

Graag wil ik beginnen met een korte terugblik op het afgelopen jaar. Natuur-
lijk kunnen we ook in 2021 niet om Corona heen. Het virus heeft ons immers 
ook dit jaar flink bezig weten te houden. En ondanks alle maatregelen, angst 
voor besmettingen en discussies met ouders over de genomen maatregelen, 
hebben onze medewerkers zich staande weten te houden. Iedereen heeft 
in 2021 weer ontzettend hard gewerkt om het verschil te maken voor onze 
leerlingen en het best denkbare onderwijs te verzorgen. Daarom neem ik ook 
op deze plaats mijn pet af voor alle medewerkers van De Tjongerwerven. 
Heel veel dank voor jullie inzet en doorzettingsvermogen!

VOORWOORD
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Al vele jaren geeft de sector aan dat de middelen die we vanuit het Rijk ontvangen 
onvoldoende zijn om onze ambities en die van de overheid waar te maken. Ieder 
kind verdient immers het allerbeste onderwijs in een goed en veilig schoolge-
bouw met een gezond klimaat en in een klas waar het niet al te vol is en waar de 
vakbekwame leerkracht aandacht voor je heeft. Dat kunnen we alleen realiseren 
wanneer daar voldoende middelen voor beschikbaar zijn. Door de corona pande-
mie lijkt het denken over onderwijs te kantelen en komen steeds meer middelen 
beschikbaar die ons in staat stellen de juiste dingen te doen. Het Nationaal Pro-
gramma Onderwijs (NPO) is daar een mooi voorbeeld van. Vooruitkijkend hoop 
ik van harte dat de extra gelden ook voor de toekomst behouden mogen blijven 
en dat we met de kennis over de lokale context samen met onze professionals de 
juiste keuzes kunnen blijven maken over de inzet van die middelen. Daarbij altijd 
in ogenschouw nemend wat het beste past bij de ontwikkeling van de scholen en 
de leerlingen. 

Bij het maken van dit verslag is gebruik gemaakt van het format dat door de PO-
raad is opgesteld. Dat zorgt voor een eenduidige structuur en maakt het vergelij-
ken van de schoolorganisaties gemakkelijker. Het verslag bestaat uit drie hoofd-
stukken en een jaarrekening. Elk hoofdstuk kent een eigen karakter.

In het eerste hoofdstuk leggen we uit wie we zijn en wat we doen. In het tweede 
hoofdstuk verantwoorden we ons over het gevoerde beleid en ten slotte kijken 
we in het derde hoofdstuk naar het huishoudboekje. De jaarrekening is als bijlage 
toegevoegd. 

Graag wens ik u veel leesplezier

Alfred Vos, 
Directeur-bestuurder
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PROFIEL VAN DE STICHTING
Waar we als Tjongerwerven voor staan en voor gaan 
Stichting De Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs laat kinderen groeien in 
hun talenten, vaardigheden en kennis zodat zij vol zelfvertrouwen en zelfinzicht 
de volgende stap in de samenleving kunnen zetten. Dit bereiken we met mede-
werkers die in een professionele omgeving oprecht en vanuit christelijke inspira-
tie naar kinderen kijken en het onderwijs continue afstemmen op de ontwikke-
ling van de kinderen. 

De 9 scholen 
De Tjongerwerven CPO is een professionele organisatie waarin negen ambitieuze 
basisscholen samenwerken. Iedere school geeft op eigen wijze vorm aan uitda-
gend en betekenisvol onderwijs vanuit de eigen context. Alles is erop gericht 
het onderwijsproces van de leerling goed en zonder onderbrekingen te laten 
verlopen. Alle actoren op de scholen en op het bestuursbureau hebben daarin 
een eigen verantwoordelijkheid en taak. Door de samenwerking tussen de negen 
scholen wordt het leren van elkaar bevorderd en wordt gezamenlijk opgetrokken 
in de ontwikkeling van het onderwijs. Met elkaar zijn we verantwoordelijk! 

Kernwaarden 
Het professionele gedrag binnen onze organisatie heeft een basis in onze inspira-
tiebron. In de dagelijkse praktijk zien we dit terug in de kernwaarden die voor ons 
allen belangrijk zijn en die ons handelen bepalen.  
 
STRATEGISCH BELEIDSPLAN
In 2019 is de Strategische koers 2019-2023 vastgesteld. Dit strategisch beleidsplan 
geeft de koers van de stichting aan en is leidend geweest voor de schoolplannen 
2019-2023. De Strategische koers 2019-2023 onderscheidt vier domeinen:
•  Identiteit
•  Kwaliteit en innovatie van het onderwijs 
•  Onze medewerkers
•  De organisatie

STICHTING DE TJONGERWERVEN CPO
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In samenspraak met de directeuren van de scholen stelt het bestuur jaarlijks een 
bestuursjaarplan op, waarin de speerpunten voor dat schooljaar worden benoemd. 
Dat kan niet zonder evaluatie van het voorgaande jaarplan. Door jaarlijks te evalueren 
en speerpunten vast te stellen blijft de Strategische koers 2019-2023 continue onder 
de aandacht. Wilt u meer van deze koers weten, klik dan hier. (alleen in de pdf ).

TOEGANKELIJKHEID EN TOELATING
Voor de toelating van leerlingen zijn regels opgesteld die opgenomen zijn in de 
schoolgids van de scholen. Het uitgangspunt is dat iedere school openstaat voor 
leerlingen, waarvan de ouders of verzorgers de grondslag van de school respecteren. 
Het kan zijn dat leerlingen soms net even wat extra’s nodig hebben om succesvol te 
kunnen zijn op school. Om te bepalen of een school dat extra’s ook kan bieden heeft 
iedere school een Schoolondersteuningsplan opgesteld. Voor situaties waarin we 
leerlingen geen passende onderwijsplaats kunnen bieden of over moeten gaan tot 
verwijdering van een leerling hebben we regels opgesteld. Op die manier is toelating, 
doorverwijzing of verwijdering voor ieder kind aan dezelfde regels gebonden. 

DE ORGANISATIE
Het bestuursbureau van De Tjongerwerven is gevestigd in Donker-
boek, op een centrale locatie in de gemeente Ooststellingwerf. Vanuit 
hier zijn ook de scholen in de gemeenten Heerenveen en Weststel-
lingwerf binnen de nabijheid. 

Contactgegevens
De Tjongerwerven CPO
Bestuursnummer:  41282

Bestuursbureau: 
Herenweg 27 | 8435WN | Donkerbroek
0516 42 30 24
cpo@tjongerwerven.nl
www.tjongerwerven.nl

Bestuur
Alfred Vos
Directeur-bestuurder
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Scholen
De Tjongerwerven CPO heeft 9 basisscholen in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Heerenveen. 
De afkorting ‘CPO’ staat voor Christelijk Primair Onderwijs. Onze scholen hebben dan ook een protestants christelijke 
grondslag. Dit zien we bij 7 scholen duidelijk terug. Voor de andere 2 scholen geldt dat dit samenwerkingsscholen zijn. 
Die scholen zijn ontstaan uit een fusie tussen de openbare en de christelijke school in het dorp.     
  

CBS De Mandebrink - Appelscha

BS De Laweij - Haulerwijk

Mr. S Wijbrandischool - Oudehorne

CBS De Akker - Oosterwolde

CBS De Paadwizer - Waskemeer

CBS De Adelaar - Wolvega

CBS In de Kring - Oosterwolde

SWS De Nijewier - Tjalleberd

CBS De Wegwijzer - Wolvega
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Intern toezicht
Voor het intern toezicht wordt gewerkt met een raad van toezicht. De RvT houdt 
toezicht op het besturen van de stichting door de directeur-bestuurder en 
daarnaast is de RvT de werkgever van deze bestuurder. 

Voorzitter Raad van Toezicht en lid remuneratiecommissie:
Mevrouw Ineke van Ruler-Oosterkamp
Docent levensbeschouwing PABO Windesheim Hogeschool 

Vicevoorzitter Raad van Toezicht en lid remuneratiecommissie
De heer Koenraad Witteveen
Manager Human Resources HZPC

Lid Raad van Toezicht en lid auditcommissie
Mevrouw mr. Ytsje de Groot
In maatschap melkveehouderij

Lid Raad van Toezicht en lid auditcommissie
De heer Richard Prins
Senior adviseur Group Control Antea Group

Lid Raad van Toezicht en contactpersoon GMR
Mevrouw Mirjam de Poel
Generalist GGP  

Organisatiestructuur
Het besturen van de organisatie is neergelegd bij de 
directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is werkzaam in dienstverband van de 
stichting en is in formele zin de enige werknemer van de Raad van Toezicht; hij is be-
noemd door de raad en legt verantwoording af aan deze raad. De directeur-bestuur-
der wordt in het dagelijks werk bijgestaan door een smalle staf met daarin een on-
derwijskundig beleidsmedewerker, een HRM adviseur en een managementassistent 
die tevens de operationele P&O taken in portefeuille heeft. De directeur-bestuurder is 
verantwoordelijk voor het onderwijs op de 9 aangesloten scholen. Binnen De Tjonger-
werven wordt gewerkt met zogenaamde integrale schoolleiders en dat betekent dat 
de schooldirecties voldoende autonomie genieten om zelf sturing te kunnen geven 
aan alle facetten van het onderwijs op de eigen school. De schoolleider is verantwoor-
delijk voor zowel de onderwijskwaliteit als voor de uitvoering van het beleid ten aan-
zien van personeel, financiën en huisvesting op de eigen school. De kaders worden 
geboden door de directeur-bestuurder, aan wie de schooldirecties verantwoording 
afleggen. Deze verantwoording geschiedt zowel vooraf (begroting en schoolplan) als 
achteraf (managementrapportages en onderwijsjaarverslag).
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Overlegstructuur
De Tjongerwerven kenmerkt zich door korte informele lijnen en nabijheid. Dat geeft 
de mogelijkheid continue met elkaar in gesprek te zijn over het onderwijs en over de 
vraag hoe het morgen beter kan. Dat gebeurt op schoolniveau in bouw- of team- 
overleggen, maar ook in verschillende werkgroepen en netwerkbijeenkomsten. 
De directeur-bestuurder is regelmatig op scholen te vinden en jaarlijks woont hij in 
ieder geval een teamoverleg bij. Corona heeft in 2021 echter veel van deze overleg-
gen en contacten op een lagere frequentie gezet. Om de twee jaar wordt de mate van 
tevredenheid gepeild onder het personeel. Het laatste tevredenheidsonderzoek is van 
2020.

De directeuren en de staf vormen met elkaar het OMT. Het OMT overlegt maandelijks 
met de directeur-bestuurder over ontwikkeling van het onderwijs, de organisatie, 
beleids- en strategische keuzes. Bij de te maken keuzes staat altijd de Strategische 
koers centraal. Ook worden deze bijeenkomsten gebruikt om van elkaar te leren en 
elkaar te inspireren. Naast deze overleggen zijn er nog tweemaal per jaar de zoge-
naamde management rapportage gesprekken tussen directeuren individueel en de 
directeur-bestuurder samen met de onderwijskundig beleidsmedewerker. In deze 
gesprekken staat de kwaliteit van het onderwijs op de eigen school centraal. 

De Raad van Toezicht overlegt ongeveer 8 maal per jaar met de directeur-bestuurder. 
Deze agenda’s worden bepaald aan de hand van het toezichtkader. Tweemaal per jaar 
bespreekt de RvT een door de directeur-bestuurder opgestelde integrale manage-
ment rapportage, waarin alle facetten die voor het houden van toezicht van belang 
zijn aan bod komen. Ieder jaar vindt een zelfevaluatie van de RvT plaats. De RvT streeft 
ernaar jaarlijks een aantal scholen te bezoeken. Vanwege corona is dat in 2021 gean-
nuleerd. Zie ook jaarverslag van de RvT, waarin tevens de nevenfuncties van bestuur 
en toezichthouders zijn opgenomen. 

Ongeveer 5 maal per jaar vindt overleg plaats tussen de Gemeenschappelijke Mede-
zeggenschapsraad en de directeur-bestuurder. Beleidsvoornemens en ontwikkeling 
worden gedeeld en van advies of instemming voorzien en in deze overleggen is, naast 
de formele taken van de GMR, ruimte voor informele uitwisseling. 

Tweemaal per jaar, in het voorjaar en in het najaar, organiseren we zogenaamde net-
werkcafés. Dit zijn leer- en netwerk bijeenkomsten voor alle personeelsleden. In het 

voorjaar worden workshops georganiseerd over actuele onderwerpen, waar iedereen 
op in kan schrijven. De bijeenkomst in het najaar is gericht op bouwniveau. Ook deze 
bijeenkomsten zijn vanwege corona in 2021 niet doorgegaan. 

De Intern begeleiders (IB’ers) komen vier maal per jaar bijeen in een IB-netwerk. Dit 
netwerk wordt voorgezeten door de onderwijskundig beleidsmedewerker. In 2021 
hebben de IB’ers ook een opleiding gevolgd van IB naar KC, wat staat voor kwaliteits-
medewerker. De opleiding is gevolgd bij Academica in Amsterdam.

Beleid komt binnen De Tjongerwerven tot stand binnen werkgroepen. Elke werkgroep 
bestaat uit verschillende medewerkers, zoals directeuren, IB’ers, leerkrachten, onder-
wijsassistenten en een verantwoordelijk stafmedewerker. De werkgroepen komen 
periodiek bij elkaar. Beleid dat door de werkgroepen is uitgedacht wordt voorgelegd 
aan het OMT, dat ook opdrachtgever is. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR van De Tjongerwerven bestaat uit 8 leden en een voorzitter. Elke school is 
vertegenwoordigd in de raad, door een ouder of een personeelslid. De voorzitter van 
de GMR is Moniek Visser (personeelsgeleding) en zij stelt ook de agenda’s op voor de 
vergaderingen. De GMR werkt met een wisselende notulist, die bij toerbeurt uit het 
midden wordt aangewezen. Bij een deel van de vergaderingen is de directeur-
bestuurder altijd aanwezig. 
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Verbonden partijen
In 2021 is geen sprake geweest van formeel verbonden partijen. De Tjongerwerven 
is wel aangesloten bij een tweetal formele samenwerkingsverbanden. In de eerste 
plaats het samenwerkingsverband Fryslân voor Passend Onderwijs. Dit betreft een 
eigen entiteit en er is geen sprake van een formele verbonden partij. Op grond van 
het ondersteuningsplan ontvangt De Tjongerwerven in 2021 middelen voor lichte 
en zware ondersteuning via het samenwerkingsverband. Voor Passend Onderwijs is 
Ondersteuningsteam De Stipe opgericht in samenwerking met Stichting Comprix en 
VCSO. Ook hier is geen sprake van verbonden partij en gaat het om het samenbren-
gen van experts op het gebied van zorg en leerling-ondersteuning, zoals orthope-
dagogen, ondersteuningsconsulenten, consulenten ‘gedrag’ en een consulent ‘jonge 
kinderen’. De Stipe is gehuisvest in Beetsterzwaag. 

Met de MFA’s in Ooststellingwerf wordt samengewerkt in die zin, dat de participanten 
ook het bestuur van de beheersstichtingen vormen. Van MFA Oosterwolde Zuid is 
Alfred Vos, directeur-bestuurder van De Tjongerwerven, de penningmeester en hij is 
de voorzitter van MFA de Samensprong in Haulerwijk. Op het gebied van onderwijs-
huisvesting wordt met alle drie gemeenten samengewerkt. 

Ook vindt samenwerking met de gemeenten plaats op het terrein van Voor- en Vroeg-
schoolse Educatie (VVE). In de gemeente Ooststellingwerf zijn daarnaast nog afspra-
ken gemaakt over een pilot waarbij de gebiedsteams zitting hebben in de scholen om 
zo verbinding te maken tussen onderwijs en jeugdzorg. 

Vanwege corona zijn nieuwe vormen van samenwerking ontstaan. Zo zijn er over-
leggen met de gemeenten, kinderopvang en het basis- en voortgezet onderwijs tot 
stand gekomen. In deze overleggen zijn ervaringen gedeeld en hebben we samenge-
werkt op het domein van noodopvang tijdens de lockdowns. 

Met het voortgezet onderwijs in Waskemeer, CSG Liudger, is een samenwerkings-
overeenkomst ondertekend met als doel samen het onderwijs aan de leerlingen in 
deze regio te versterken. Vanwege wisselingen in directie zijn er nog geen concrete 
resultaten tot stand gekomen. 
Ook is sprake van samenwerking met de schoolbesturen CBO De Greiden en 
Nije Gaast op het terrein van auditeren en het organiseren van leer- en netwerk- 
bijeenkomsten voor startende leerkrachten. 

Samenwerking met de PABO van NHL-Stenden vindt plaats via 
de overleggen met werkveld contactpersonen. Het traject ‘Opleiden in de School’ 
vloeit voort uit deze samenwerking en zal de komende periode verder worden 
ontwikkeld. 

Tenslotte vindt samenwerking plaats binnen Playing for Succes. Een naschools 
programma met een ‘WOW-factor’ voor kinderen die sociaal -emotioneel een extra 
duwtje in de rug kunnen gebruiken. De samenwerking bestaat uit het afstemmen 
van afspraken tussen de deelnemende schoolbesturen, het leveren van leerlingen, 
het participeren in het bestuur door de directeur-bestuurder, het detacheren van een 
leerkracht aan het leercentrum en het maken van afspraken met CS Heerenveen over 
het leercentrum in het Abe Lenstra stadion.

Juridische structuur
De Tjongerwerven CPO is een stichting. Formeel is de naam dan ook Stichting 
De Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs. In de statuten zijn het doel, de 
grondslag en de bevoegdheden van de directeur-bestuurder en de RvT beschreven. 
De organisatie is ontstaan uit het christelijk basisonderwijs in de gemeente Ooststel-
lingwerf en de buitengebieden van de gemeente Heerenveen. In 2009 zijn de beide 
protestants-christelijke basisscholen in de gemeente Weststellingwerf bij De Tjonger-
werven aangesloten. De huidige rechtsvorm van de stichting is ontstaan in 2011. 
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Governance en Code Goed Bestuur
De Tjongerwerven CPO heeft zich geconformeerd aan de Code Goed Bestuur in 
het primair onderwijs. In deze code zijn de basisprincipes vastgelegd omtrent de 
professionaliteit van de bestuurder, de toezichthouders en het management in het 
basisonderwijs. Zo regelt de code onder meer de scheiding tussen bestuur en toe-
zicht en is bepaald in welke mate nevenfuncties verenigbaar zijn met de taken van 
bestuurder of toezichthouder. 

De scheiding van functies is georganiseerd conform een functionele scheiding van 
bestuur en toezicht. Het bestuur is belegd bij de directeur- bestuurder, terwijl het 
toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht,  volgens het zogenaamde 
‘two-tier’ model.  
In 2021 is geen sprake van afwijking van de Code Goed Bestuur. 

Klachtenregeling
Voor klachten is een klachtenregeling opgesteld, waarin staat aangegeven op welke 
wijze een belanghebbende een klacht kan indienen. Primair tracht het bestuur de 
klacht intern en in samenspraak met klager tot een goed einde te brengen. Mocht 
dat niet lukken dat kan de klacht worden voorgelegd aan de klachtencommissie. 
De Tjongerwerven is daarvoor aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder 
Onderwijs (GCBO). Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een 
klacht voorleggen aan de GCBO. In het verslagjaar 2021 zijn geen formele klachten 
ingediend. Naast de formele klacht kan het voorkomen dat belanghebbenden in 
gesprek willen gaan, omdat ze zich in het beleid niet kunnen vinden. 
Dergelijke gesprekken hebben evenmin plaatsgevonden. Wel is een aantal brieven 
ontvangen waarin ouders aangeven een andere visie te hebben op de pandemie 
en de getroffen maatregelen. De maatregelen vanuit de Rijksoverheid zijn door 
De Tjongerwerven overgenomen en het landelijk protocol is gevolgd. Niet elke 
ouder kan zich met deze maatregelen verenigingen. 

In dit hoofdstuk leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid. Daarbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende beleidsdomeinen, te weten: on-
derwijs & kwaliteit, personeel & professionalisering, huisvesting & facilitaire zaken 
en financieel beleid. In deze verantwoording wordt voornamelijk ingegaan op de 
mate waarin de gestelde doelen gerealiseerd zijn en welke mogelijke vervolgstap-
pen gezet kunnen worden. Daarnaast is een beschrijving gegeven van mogelijke 
risico’s en de risicobeheersing.

Horizontale verantwoording
Algemeen kan worden opgemerkt dat verantwoording op meerdere wijzen vorm 
heeft gekregen. De horizontale verantwoording is gericht op de toezichthouder 
door het aanleveren en bespreken van twee uitgebreide halfjaarrapportages in 
april en oktober. Deze rapportages beschrijven de ontwikkelingen op het terrein 
van onderwijs, personeel, huisvesting en financiën. Daarnaast wordt elk kwartaal 
een financiële rapportage aangeleverd en besproken, evenals de rapportage ten 
aanzien van de belegging in het AKF Onderwijsfonds. Verantwoording over te 
maken keuzes wordt afgelegd richting zowel directies, toezichthouder als mede-
zeggenschap en schoolteams. In het verlengde daarvan wordt ook de jaarreke-
ning als verantwoordingsdocument gedeeld. Het jaarverslag inclusief de jaarreke-
ning zijn openbaar en te benaderen via de site van De Tjongerwerven. 

Maatschappelijke aspecten van het ‘ondernemen’
De Tjongerwerven staat midden in de samenleving en heeft een bijzondere maat-
schappelijke opdracht. In de strategische koers 2019-2023 wordt bij die opdracht 
uitgebreid stilgestaan. Maar er is meer. Zo zijn we ons ook bewust van de uitda-
gingen waar de samenleving voor staat. Om die reden hebben we het program-
ma ‘Wortels & Vleugels’ omarmd, waarmee leerlingen via kunst en cultuur bewust 
gemaakt worden van hun omgeving met al haar kwetsbaarheden en de nood-
zaak van verduurzaming. Daarnaast participeert De Tjongerwerven in Playing for 
Succes Zuidoost Fryslân. Ook ondersteunen we meerdere doelen om onderwijs in 
gebieden waar onderwijs minder vanzelfsprekend is, toegankelijk te maken. 

VERANTWOORDING VAN HET BELEID2
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Dit doen we onder meer door schoolmeubilair te doneren of door een bijdrage te 
leveren. Op het gebied van huisvesting kunnen nog stappen gezet worden ten aan-
zien van verduurzaming. In 2021 is al een mooie stap gezet door het nieuwe school-
gebouw van SWS De Nijewier in Tjalleberd te upgraden van bijna energie neutraal 
naar energie neutraal (van BENG naar ENG). Voor de overige gebouwen moet overi-
gens worden opgemerkt dat de helft van de scholen in beheer is van een beheers-
stichting of gemeente. Bij de nieuwbouwprojecten zal het uitgangspunt van bijna 
energie neutraal gelden. Tenslotte is zowel de bestuurder als de Raad van Toezicht 
zich bewust dat zij in het maatschappelijk handelen een voorbeeldfunctie vervullen.

ONDERWIJS & KWALITEIT
Kwaliteitsbeleid biedt een brede kijk op het totale proces van onderwijs, waarin elk 
domein betrokken wordt. Integratie van beleid van financiën tot personeel en van 
huisvesting tot vakken als rekenen, taal en lezen. Binnen De Tjongerwerven CPO is 
een geïntegreerde visie op kwaliteitszorg beschreven in een werkbaar beleidsdocu-
ment. In een kenbare cyclus van Plan, Do, Check, Act wordt de kwaliteit van het on-
derwijs continue in beeld gebracht en waar nodig aangescherpt op één of meerdere 
facetten van het gehele proces. Genoemd kwaliteitsdocument is in 2019 vastgesteld 
samen met de kwaliteitscyclus. In het schooljaar 2020-2021 is het vastgestelde beleid 
geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. Het evalueren en vaststellen geldt ook voor de 
diepteanalyse die ook door de werkgroep Onderwijs is ontwikkeld en is vastgesteld is 
in het OMT in 2019. Om de kwaliteit in beeld te brengen kijken we naar de vier hoofd-
aspecten, die zowel in de audits als in de diepteanalyse een plaats krijgen:
1. Voelen de leerlingen zich veilig (schoolklimaat)
2. Krijgen leerlingen goed les (onderwijsproces)
3. Er is goed zicht op de ontwikkeling van de leerlingen (kwaliteitszorg & ambitie)
4. Leren de leerlingen voldoende (onderwijsresultaten)

Zicht op kwaliteit
Het bestuur heeft in voldoende mate zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Zo heeft 
het bestuur de beschikking over de bovenschoolse modules van het leerling admini-
stratiesysteem Parnassys. In dit systeem worden alle toetsgegevens van de scholen 
verwerkt en zijn daardoor zichtbaar voor het bestuur. Alle scholen werken met een 
systeem van toetsing om de ontwikkeling van die leerling te volgen. We noemen dit 
ook wel de Leerling Ontwikkeling en Volg Systeem (LOVS) toetsen. Die toetsen wor-
den tweemaal per jaar afgenomen. In januari de ‘mediotoets’ en in juni de ‘eindtoets’. 

Daarnaast maken alle leerlingen in groep 8 de verplichte eindtoets. 
Het bestuur heeft vervolgens zicht op de behaalde 
toetsopbrengsten per school op groepsniveau. 

Daarnaast toetst elke school minimaal jaarlijks de sociale veiligheid van de leerlingen. 
Met deze monitor heeft het bestuur zicht op de vraag of de leerlingen zich veilig voe-
len in de groep of op de school. 

Elke school brengt het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten in 
beeld doormiddel van het instrument Kapablo. Kapablo is een meetinstrument op ge-
noemde domeinen en bedoeld om de vaardigheden van de leerkracht op objectieve 
wijze in beeld te brengen en de leerkracht als professional in ontwikkeling te brengen. 
Hoewel het bestuur geen zicht heeft op de individuele metingen, is er wel inzicht in 
de kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen op groeps- en schoolniveau. 
Langs deze weg heeft het bestuur zicht op de vraag of er goed lesgegeven wordt. 
In het kwaliteitsdocument is een tweejaarlijkse visitatie van de school opgenomen. 
Deze zogenaamde ‘audit’ wordt verzorgd door opgeleide auditoren en geven een 
goed beeld van de kwaliteit van het onderwijs op de betreffende school. De audits 
richten zich op dezelfde 4 hoofdvragen die ook beschreven staan in het kwaliteits-
document en de diepteanalyse. De rapportages met bevindingen van de auditteams 
worden ook aan het bestuur voorgelegd en dragen bij aan het zicht op de onderwijs-
kwaliteit. In 2021 is een auditorentraining gestart waar 5 medewerkers van De Tjon-
gerwerven aan deelnemen. Deze training wordt samen met een ander bestuur geor-
ganiseerd om zodoende in de toekomst auditteams te kunnen formeren. Hiermee kan 
worden voorkomen dat auditoren binnen de eigen stichting de audits afnemen. De 
objectiviteit van de auditoren krijgt daarmee een verdere versterking.
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Werken aan verbetering van de kwaliteit
Zicht hebben op de kwaliteit van het onderwijs is één ding. Het werken aan verbete-
ring van die kwaliteit is waar het feitelijk om gaat in het kader van kwaliteitszorg. Het 
beleid binnen De Tjongerwerven is gericht op verbetering van de onderwijskwaliteit. 
Dit vinden we ook nodig. Vooral in de tussenopbrengsten zien we een dalende trend 
op de kernvakken begrijpend lezen en rekenen. Om die trend te doorbreken zijn 
tal van acties ingezet en de ligt de focus sterk op de verbetering van het didactisch 
handelen. In het kader van kwaliteitsverbetering volgen de IB’ers de opleiding voor 
KC (kwaliteitscoördinator). Iedere intern begeleider heeft voor zijn/haar school een 
analyse gemaakt en een plan van aanpak om deze kwaliteit verder uit te bouwen 
en te versterken. In maart 2022 is er nog een bijeenkomst met directeuren en intern 
begeleiders om te verdiepen op het tandem directie/ib. Zoals eerder vermeld geeft 
het document ‘diepteanalyse’ input voor dit gesprek. Deze is o.a. ontwikkeld n.a.v. 
de bestuursinspectie en eigen evaluaties door de werkgroep Onderwijskwaliteit en 
vastgesteld door het OMT.  

Verantwoording onderwijskwaliteit
Verantwoording over de kwaliteit van het onderwijs vindt op verschillende niveaus 
plaats. Tweemaal per jaar verantwoordt het bestuur zich richting de Raad van Toe-
zicht. Dit betreft een integrale verantwoording op de gestelde doelen ten aanzien van 
personeel, onderwijskwaliteit, huisvesting en financiën. Ten aanzien van de onderwijs-
kwaliteit wordt in die integrale verantwoording ingegaan op de behaalde opbreng-
sten op de vakken rekenen, taal en lezen per school. Daarbij worden doelen, trends en 
verbeteracties benoemd. Daarnaast vindt verantwoording plaats via het bestuursjaar-
verslag. 
Op schoolniveau wordt aan de verantwoording inhoud gegeven via het onderwijs-
kundig jaarverslag van de school en via de site Scholen op de kaart. 

Doelen en resultaten
In het schooljaar 2020-2021 heeft het nieuwe resultatenmodel van de inspectie haar 
intrede gedaan. Hierbij wordt gekeken naar de eindopbrengsten van de afgelopen 3 
schooljaren voor lezen, taal en rekenen. Dit wordt weergegeven met de behaalde re-
ferentieniveaus. Alle scholen hebben een schoolweging waarbij de inspectie signale-
ringswaarden heeft vastgesteld. Ook is er een landelijk gemiddelde vastgesteld bij de 
schoolweging. De eindtoets 2019-2020 is niet afgenomen vanwege de pandemie en 
schoolsluiting en wordt buiten beschouwing gelaten in onderstaande overzicht.
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Inspectie
In het najaar van 2019 heeft een inspectiebezoek plaatsgevonden. De bevindingen 
van de inspectie hebben een plaats gekregen binnen het kwaliteitsbeleid van De 
Tjongerwerven. Zo zijn de managementrapportage gesprekken aangepast, waardoor 
deze systematischer en doelgerichter moeten worden. Ook het jaarverslag is scherper 
geformuleerd op een aantal onderdelen. Het volledig rapport is te lezen op de site van 
De Tjongerwerven.

Naast het reguliere onderzoek vinden zogenaamde ‘thema onderzoeken’ plaats door 
de inspectie. In 2021 zijn in dat kader bezoeken afgelegd bij CBS De Wegwijzer en 
CBS De Akker. Van deze bezoeken zijn geen rapportages opgesteld, maar de 
verzamelde data krijgt een plaats in ‘De staat van het onderwijs’, dat de inspectie 
jaarlijks publiceert. 

Internationalisering
Op het terrein van internationalisering zijn geen doelen gesteld. In 2013 en 2014 is 
sprake geweest van een samenwerking met Mexicaanse onderwijsorganisaties en 
zijn wederzijdse werkbezoeken afgelegd. Dit heeft geen vervolg gekregen. 

Onderzoek
Beleid voor het doen van onderzoek is nog niet aanwezig en er zijn geen specifieke 
doelen gesteld. 

Visitatie
Bestuurlijke visitatie heeft in 2021 niet plaatsgevonden. Reden daarvoor is dat De 
Tjongerwerven nog in het proces zit om een visitatiegroep met andere besturen te 
vormen. Van alle geplande audits is alleen de audit op CBS De Adelaar doorgegaan. 
Vanwege de coronamaatregelen is besloten de andere audits te verplaatsen. 
Deze zullen in het voorjaar van 2022 worden afgenomen. 

Passend onderwijs
Voor passend onderwijs is De Tjongerwerven aangesloten bij het samenwerkings-
verband Fryslân. In lijn met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband 
hebben alle scholen een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. In dit zogenaamde 
‘SOP’ staat aangeven op welke wijze de school basisondersteuning kan bieden en 
welke expertise en mogelijkheden de school heeft om ook zwaardere ondersteuning 
te kunnen bieden. 

In een samenwerking met Stichting Comprix en VCS Opsterland heeft De Tjongerwer-
ven het expertisecentrum voor passend onderwijs, Ondersteuningsteam De Stipe, 
opgericht. De Stipe (fries voor ondersteuning) ondersteunt alle aangesloten scholen 
op het gebied van passend onderwijs en leerlingenzorg. Bij De Stipe zijn orthopeda-
gogen, gedragsdeskundigen en ambulant begeleiders werkzaam onder aansturing 
van een coördinator. De visie van De Stipe sluit aan bij de wijze waarop scholen wer-
ken conform het handelingsgericht werken. De Stipe is gehuisvest in Beetsterzwaag 
en voor meer informatie wordt verwezen naar www.destipe.nl

Op het gebied van de basisondersteuning kunnen de scholen zelf voldoende on-
dersteuning bieden. Daar waar de basisondersteuning onvoldoende aansluit bij de 
behoefte van de leerling kan via arrangementen extra ondersteuning worden gebo-
den. Indien een school niet in staat is de nodige ondersteuning te bieden, dan kan 
een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd voor het speciaal basison-
derwijs of het speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband beslist op de aanvraag 
voor een TLV. In 2021 is voor 3 leerlingen een TLV aangevraagd en door het samenwer-
kingsverband toegekend. De Tjongerwerven kent een laag verwijspercentage voor 
het speciaal basisonderwijs. Het gemiddelde verwijspercentage is vastgesteld op 2%.

Voor De Tjongerwerven geldt een verwijspercentage van 0,8% en dat ligt ruim onder 
het gemiddelde. De lage verwijzing naar het speciaal basisonderwijs geeft aan we op 
de scholen in ruime mate in staat zijn passend onderwijs vorm te geven. De zorgstruc-
tuur met op elke school een Intern begeleider (IB) en ondersteuning vanuit De Stipe 
in combinatie met vroegtijdige inzet van ondersteuningsarrangementen, draagt bij 
aan dit succes. Wel zien we de problematieken complexer worden, met name op het 
gedragsmatig terrein. Daarnaast zien we dat veel van de problematieken een relatie 
hebben met de thuissituatie van de leerling. Om beter en meer preventief ondersteu-
ning te kunnen bieden is in samenwerking met de gemeente een pilot gestart in 
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Appelscha en Oosterwolde om de onderwijsteams te verbreden met de gebieds-
teams. Besloten is deze pilots uit te breiden naar de andere scholen in de gemeente. 
Door de gebiedsteams te verbinden aan school kan de ondersteuning aan leerlingen 
in zowel de schoolse omgeving als de thuissituatie worden verbeterd. De eerste 
bevindingen zijn positief.

Leerlingen waarvan het vermoeden bestaat dat zij meer of hoogbegaafd zijn, kunnen 
een programma volgen in de toptalentenklas van ‘tjong®talent. Een dagdeel per week 
krijgen deze leerlingen een uitdagend aanbod. Naast de lestaak zijn de talentleer-
krachten ondersteunend aan de scholen door begeleiding te bieden op het gebied 
van hoogbegaafdheid en bij de talentlessen conform ‘tjong®talent.

Toekomstige ontwikkelingen
De Strategische koers 2019-2023 is nog leidend voor de keuzes die we maken met 
betrekking tot onderwijs en kwaliteit. Mede als gevolg van corona zien we dat leerop-
brengsten onder druk komen te staan. We zullen dan ook blijven investeren in de ont-
wikkeling van de leerkracht. Het intensiveren van beeldbegeleiding, de samenwerking 
met de opleiders vergroten en de professionalisering naar High Performance Schools 
zijn onderdeel van ons denken over de nabije toekomst. Vast staat dat het onderwijs 
op alle scholen ten minste van voldoende kwaliteit moet zijn en moet blijven.

Vertrouwen 
in ieders talent



16

PERSONEEL & PROFESSIONALISERING

Goed onderwijs is afhankelijk van de leerkracht. Graag schrijven wij over de 
“LeerKracht”. Dat vraagt niet alleen een stevig werving- en selectiebeleid, maar ook 
een professionalseringsbeleid en bijpassend budget dat recht doet aan de ambities 
van De Tjongerwerven. 

Voor het jaar 2021 is een aantal doelen gesteld ten aanzien van personeel en profes-
sionalisering. Deze doelen komen grotendeels voort uit de Strategische Koers 2019-
2023. 

Algemeen
In 2021 hebben 147 unieke medewerkers verdeeld over de 9 scholen en het bestuurs-
bureau gezorgd voor goed onderwijs. Dat aantal medewerkers is bijna gelijk aan 2020. 
Het grootste deel van de medewerkers (86%) heeft een benoeming voor onbepaalde 
tijd. Dit percentage is lager dan het voorgaande jaar als gevolg van een wat groter 
verloop en het aantrekken van extra personeel vanwege NPO. 
De 14% medewerkers met een dienstverband voor bepaalde tijd zijn in dienstverband 
werkzaam bij De Tjongerwerven. Er is geen gebruik gemaakt van inhuur of payrolling. 
Wel is op de samenwerkingsschool BS De Laweij een aantal medewerkers van de 
voormalig openbare basisschool It Twaspan op basis van detachering werkzaam. Zij 
hebben een dienstverband bij Stichting Comprix en worden ingezet op BS De Laweij, 
conform afspraken in de fusie effectrapportage.

 

Van het totaal aantal van 147 medewerkers is 73% van de medewerkers benoemd ge-
weest in de functie van leerkracht en 10% valt onder de categorie directie en bestuur. 
De overige 17% van de medewerkers zijn benoemd in ondersteunende functies, zoals 
onderwijsassistent, conciërge, administratief medewerker of beleidsmedewerker. 

Naast de verdeling in functies kan ook een verdeling worden gemaakt naar man en 
vrouw. We zien dat ook in 2021 het merendeel van de medewerkers vrouw is. Dit komt 
overeen met het landelijk beeld dat vooral vrouwen in het onderwijs werkzaam zijn. 
We zijn dan ook verheugd dat we ook in 2021 weer een aantal mannen hebben weten 
aan te trekken en deze ook vast hebben kunnen houden.
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Wat betreft de leeftijdsopbouw zagen we over 2021 een relatief hoge vertegenwoor-
diging van medewerkers tussen 25 en 44 jaar in de functie van leerkracht. Ondersteu-
nend personeel en directie daarentegen zijn sterker vertegenwoordigd in de cate-
gorie 45 jaar en ouder. Het aantal medewerkers dat de leeftijd van 65 heeft bereikt 
is klein. Dat betekent dat het natuurlijk verloop vanwege pensionering de komende 
jaren op een laag niveau zal liggen. In de huidige krapte op de arbeidsmarkt is dat een 
positief gegeven. In algemene zin kan worden opgemerkt dat door de grote vertegen-
woordiging van medewerkers in de leeftijden tot en met 44 jaar, ook betekent dat de 
druk op zwangerschaps- en ouderschapsverlof hoog zal blijven. 

 

Verzuim
Het verzuim binnen De Tjongerwerven lag over 2021 op een niveau van 5.1%. Dit 
nagenoeg gelijk aan de streefwaarde van 5% en daarmee ligt het gerealiseerde ver-
zuim ook rond het landelijk gemiddelde. Het verzuim is wel hoger dan voorgaand jaar 
(4.4%). De toename van verzuim is deels het gevolg van de Covid pandemie. 
 

Gemiddeld genomen is het verzuim onder onderwijsgevend personeel in alle leef-
tijdscohorten het hoogst. Het verzuim bij directie is voornamelijk hoog als gevolg van 
zeer langdurig verzuim. 
Van het gerealiseerd verzuim is het grootste deel als (zeer) langdurig verzuim aan te 
merken. De gemiddelde verzuimduur is wel afgenomen van 29,1 dagen in 2020 naar 
18,1 dagen in 2021. De ziekmeldingsfrequentie is wel toegenomen naar 0,73% (0,59% 
in 2020), maar bevestigt nog wel het voornamelijk langdurig verzuim. De hogere fre-
quentie heeft vooral te maken van kortdurend verzuim vanwege corona. 
 
Professionalisering
In 2021 is voor professionalisering een budget beschikbaar gesteld met een omvang 
van € 105.000,-. Dit budget is opgebouwd uit verschillende componenten, waaronder 
€ 500,- per fte voor onderwijzend en ondersteunend personeel, een extra budget 
voor scholing van schoolleiders van € 3000,- per persoon en scholingsruimte vanwege 
specialisaties op het gebied van taal, rekenen, lezen of gedrag.

In lijn met het bestuursjaarplan is de professionalisering wederom gericht geweest op 
het versterken van het didactisch handelen. Het hele strategische personeelsbeleid is 
gericht op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs als geheel. Daarbij is aan-
sluiting gezocht bij de visie van het bestuur zoals opgenomen in de Strategische Koers 
2019-2023. Door de toekenning van NPO is een aantal aanvullende scholingstrajecten 
ingekocht, waaronder de opleiding van IB naar KC. Ook de auditorenopleiding voor di-
recteuren en een leergang voor de directeur-bestuurder zijn in het scholingsprogram-
ma opgenomen. Over heel 2021 is in totaal ruim € 148.500,- uitgegeven aan scholing. 
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Ontslag en uitkeringen
In het verslagjaar is aan één medewerker een transitievergoeding voldaan vanwege 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze transitievergoeding wordt door het 
UWV terugbetaald. Aan meerdere medewerkers is ontslag verleend of is een tijdelijke 
benoeming niet verlengd. Daarmee is invulling gegeven aan een wens van de betref-
fende medewerker het dienstverband te beëindigen. In geen van deze verleende ont-
slagen is een uitkering verstrekt die ten laste van het bestuur gebracht is. Evenmin is 
sprake geweest van het uitkeren van een transitievergoeding. Deze ontslagen vormen 
geen risico’s op claims.

Aanpak werkdruk
Voor de bestrijding van werkdruk zijn middelen beschikbaar gesteld. Deze midde-
len worden in samenspraak met de MR’en de schoolteams volledig ingezet voor 
extra ambulante tijd voor hoofdzakelijk leerkrachten. Hierdoor ontstaat ruimte in 
de schoolteams om taken beter te verdelen. In het tevredenheidsonderzoek onder 

medewerkers van 2020 is gebleken dat de beleving van werkdruk sterk verbeterd 
is ten opzichte van twee jaar eerder. Om meer uren beschikbaar te krijgen voor de 
bestrijding van werkdruk, worden ook middelen voor vervanging rechtstreeks aan 
de scholen toegekend en gecombineerd met de werkdrukmiddelen en ingezet in die 
ambulante tijd. Kortdurende vervangingen kunnen op deze wijze binnen het eigen 
schoolteam gemakkelijk worden opgevangen. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt 
zien we echter dat vervangers moeilijk te krijgen zijn. Hierdoor ontstaat het risico dat 
de ambulante tijd ook ingezet moet worden voor langdurige vervangingen. Deze 
langdurige inzet gaat ten koste van het oorspronkelijk doel, namelijk het bestrijden 
van de werkdruk. In 2021 hebben we dit in toenemende mate zien gebeuren op 
verschillende scholen. 

Door in te blijven zetten op werving en selectie zijn we er wel in geslaagd uiteindelijk 
alle formatieve plaatsen te (her)bezetten. In één situatie is in samenwerking met het 
Participatiefonds een leerkracht benoemd uit een wachtgeldsituatie.  

School
extra 

formatie
Uren per 

week

leerling 
aantal 

(begroot)

Totaal 
beschikbare 

middelen

Werkdruk 
middelen

Vervang 
middelen

Paadwizer 0,6000 24 64 € 43.500,00 € 16.177,92 € 27.322,08
Laweij 1,0000 40 230 € 72.500,00 € 58.139,40 € 14.360,60
In de kring 0,6000 24 86 € 43.500,00 € 21.739,08 € 21.760,92
De Akker 1,0000 40 160 € 72.500,00 € 40.444,80 € 32.055,20
Mandebrink 0,8000 32 132 € 58.000,00 € 33.366,96 € 24.633,04
Wijbrandi 0,6000 24 120 € 43.500,00 € 30.333,60 € 13.166,40
Nijewier 1,0000 40 156 € 72.500,00 € 39.433,68 € 33.066,32
Adelaar 0,8000 32 60 € 58.000,00 € 15.166,80 € 42.833,20
Wegwijzer 0,8000 32 105 € 58.000,00 € 26.541,90 € 31.458,10
Totaal 7,3000 1113 € 522.000,00 € 281.344,14 € 240.655,86

Overzicht inzet middelen voor bestrijding van de werkdruk
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Strategisch personeelsbeleid
Het voeren van personeelsbeleid ziet het bestuur van De Tjongerwerven als het 
middel om de strategische doelen te kunnen realiseren. In de Strategische Koers 2019-
2023 is de medewerker één van de pijlers voor beleid. Uiteindelijk met maar één doel: 
de kwaliteit van het onderwijs waar mogelijk verbeteren. 

Het beleidsdocument ‘De professionele ontwikkeling van de leerkracht’ is in 2020 
verder doorontwikkeld. Zo is beeldbegeleiding stevig verankerd in het HR beleid. 
Eerder al is de gesprekcyclus vernieuwd en in lijn gebracht met de professionele ont-
wikkeling van de leerkracht. Veel aandacht gaat uit naar de startende leerkrachten, die 
begeleiding krijgen om zich te ontwikkelen van startbekwaam naar basisbekwaam en 
uiteindelijk naar vakbekwaam. De begeleiding wordt verzorgd door interne coaches, 
die met behulp van onder meer beeldbegeleiding en coachingstechnieken de star-
tende leerkrachten begeleiding bieden. Het kunnen reflecteren op het eigen hande-
len van de leerkracht wordt hierdoor gestimuleerd. 

Ook in het kwaliteitsbeleid staat de rol van de professional voorop. Aan dit beleid is 
een kwaliteitscyclus gekoppeld, met een integratie van zowel personeelsbeleid als 
Governance afspraken. 

Eveneens in de Strategische koers 2019-2023 opgenomen, is het anders organiseren 
van het onderwijsproces. Het unitonderwijs op CBS De Akker en SWS De Nijewier 
zijn hier mooie voorbeelden van. Dit anders organiseren vraagt ook andere functies, 
zoals de leerkrachtondersteuner. Deze functie is opgenomen in het functieboek en 
inmiddels is een aantal onderwijsassistenten na een opleidingstraject in deze functie 
benoemd.

Professionalisering als onderdeel van strategisch personeelsbeleid is ook in 2021 
ingezet met een gerealiseerd scholingsbudget van ruim € 148.000,-. Individuele 
scholingen en scholing op teamniveau hebben in sterke mate bijgedragen aan het 
realiseren van de strategische doelen. 

Toekomstige ontwikkelingen
Willen we kwalitatief goed onderwijs blijven geven, dan hebben 
we ook in de toekomst goede leerkrachten nodig. We zien dat de arbeidsmarkt spaak 
loopt en de tekorten zullen ook de komende jaren aan de orde zijn. Dit betekent dat 
we onze processen zo in moeten richten, dat de afhankelijkheid van de functionaris 
leerkracht minder groot gaat worden. Dat kan bijvoorbeeld door het anders organise-
ren van het onderwijsproces. Op een tweetal scholen zien we dat ook andere functies 
een vaste plaats in het onderwijsproces hebben gekregen en dat de rol van de leer-
kracht anders wordt. Bovendien is daarbij een focus op vakleerkrachten een serieus te 
overwegen thema. Hierdoor kunnen we ook aantrekkelijk worden voor leerkrachten 
uit het voortgezet onderwijs. Bovendien zien we nu al dat startende leerkrachten 
graag bij De Tjongerwerven komen werken vanwege de begeleiding die we bieden. 
Deze unieke arbeidsvoorwaarden, gericht op de ontwikkeling van de professional, 
kunnen we uitbouwen en verbreden.
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HUISVESTING & FACILITAIRE ZAKEN

Op het gebied van huisvesting zijn voor 2021 specifieke doelen gesteld ten aanzien 
van het technisch onderhoud en aanpassingen aan gebouwen. Met name voor CBS 
De Akker, CBS De Mandebrink en de Mr S. Wijbrandischool zijn investeringen in het 
onderhoud opgenomen vanuit de onderhoudsplanning. Het onderhoud is conform 
de gestelde doelen uitgevoerd. Los van de reguliere onderhoudsplanning is besloten 
tot een verbouwing van CBS De Akker. Doel van deze verbouwing is het schoolge-
bouw zodanig in te richten dat het nieuwe onderwijsconcept “Akker Anders” kan 
worden gefaciliteerd. Deze verbouwing heeft grotendeels in 2020 plaatsgevonden. 
De resterende werkzaamheden zijn in 2021 uitgevoerd, waaronder het doorbreken 
van de lokalen en het creëren van een personeelsruimte met toilet. Er is geen sprake 
van uitbreiding van de school door het bouwen van extra vierkante meters. Het gaat 
om het doen van aanpassingen die passen bij de onderwijsvisie. De financiering komt 
deels uit de onderhoudsvoorziening en deels uit het eigen vermogen. Bij de werk-
zaamheden worden tevens verduurzamingsmaatregelen getroffen, waaronder het 
vervangen van enkel glas en de klimaatinstallaties. 

Voor de overige scholen zijn geen specifieke doelen gesteld. Reden daarvoor is 
gelegen in de omstandigheid dat vier scholen gehuisvest zijn in een multifunctionele 
accommodatie. Het beheer en onderhoud van deze gebouwen ligt bij de respectie-
velijke beheersstichtingen dan wel bij de gemeente. De scholen zijn ‘louter’ gebruiker 
van het gebouw. 

Daarnaast is een aanvraag toegekend voor nieuwbouw van SWS De Nijewier. De 
bouw, waar De Tjongerwerven bouwheer is geweest, is in het najaar van 2020 gestart. 
De oplevering heeft in november 2021 plaatsgevonden. De gemeente Heerenveen 
heeft voor deze nieuwbouw € 3.068.003,- beschikbaar gesteld. De Tjongerwerven 
heeft voor ruim € 42.000,- bijgedragen aan de kosten voor de nieuwbouw. 

Deze investering heeft betrekking op het opschalen van de zonnepanelen, zowel 
in capaciteit als in aantal. Daarnaast is besloten de kozijnen te vervangen voor 
aluminium exemplaren, waardoor extra isolerend glas geplaatst kon worden en een 
betere en duurzamere kierafdichting is ontstaan. Door deze ingrepen is het gebouw 
van bijna energie neutraal (BENG) naar energie neutraal (ENG) gegaan. 

Deze investering zal zich terugverdienen door een lagere exploitatielast op het gebied 
van energie en onderhoud. De omvang van deze eigen bijdrage was vooraf bepaald 
op € 150.000,-, maar is vanwege de gunstige aanbesteding fors lager uitgevallen. 

De overige doelen zijn gericht geweest op het onderhoud van de gebouwen die 
onder het beheer van De Tjongerwerven vallen. Ten aanzien van het technisch onder-
houd zijn de doelen bereikt.

Binnenklimaat  
Vanwege de mogelijke rol van ventilatiesystemen op de verspreiding van Covid is 
bepaald dat van alle schoolgebouwen het binnenklimaat onderzocht moest worden. 
Daarbij is een aantal parameters vastgesteld die in het onderzoek betrokken moeten 
worden. Voor De Tjongerwerven heeft dit onderzoek een piek in de CO2 waarden 
laten zien bij de Mr S Wijbrandischool en De Mandebrink. Beide scholen laten zowel 
in de ochtend als in de middag een piek zien. Om een goede duiding van deze pieken 
te kunnen krijgen is een vervolgonderzoek ingesteld. Tot die tijd is geadviseerd meer 
gebruik te maken van natuurlijke ventilatie door ramen en deuren te openen of een 
extra pauze in te voeren. De overige scholen hebben geen noemenswaardige over-
schrijding van gestelde normwaarden laten zien.

Toekomstige ontwikkelingen
In alle gemeenten waar De Tjongerwerven actief is wordt gewerkt aan een IHP. 
Op basis van deze plannen ligt het in de verwachting dat we op middellange termijn 
nieuwbouw kunnen realiseren voor de huidige stand-allone scholen. Al in 2016 zijn 
we gestart met een verkenning naar het verkleinen van het onderwijsaanbod vanwe-
ge de krimp. Dit zogenaamde ‘spreidingsplan’ zal verder vorm gaan krijgen, door het 
aantal scholen in Wolvega te verkleinen. Een samengaan van de beide scholen van 
De Tjongerwerven is daarbij een denkrichting. Door aanpassing van het onderwijs 
(anders organiseren) zullen ook andere eisen gesteld moeten worden aan de school-
gebouwen. Deze gebouwen zullen sowieso meer flexibiliteit moeten krijgen, om zo in 
te kunnen spelen op ontwikkelingen met betrekking tot het onderwijs of de leerling-
aantallen.
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FINANCIEEL BELEID

Bij het financieel beleid staat de rechtmatige en doelmatige verwerving en besteding 
van middelen centraal, waarvoor de directeur-bestuurder de eindverantwoordelijk-
heid draagt. De hoofdlijnen van dit financieel beleid zijn vastgelegd in de begroting 
2021-2025. Daarmee vormt de begroting de financiële vertaling per kalenderjaar 
van de gestelde strategische doelen. Al enkele jaren hanteert De Tjongerwerven 
een zogenaamde investeringsbegroting. Dat wil zeggen dat de investeringen op 
verschillende domeinen een belangrijk onderdeel van de financiële lasten vormen. 
De investeringen die in 2021 en in de voorgaande jaren hebben plaatsgevonden 
hebben bijgedragen aan het moderniseren van ICT, schoolgebouwen, leermiddelen 
en meubilair. De komende jaren kunnen de investeringen daardoor op een lager 
niveau worden bepaald. Hieronder volgt een beknopte weergave van de gestelde 
doelen uit de begroting van 2021.

Personele inzet
Ook de personele inzet wordt vooraf vastgelegd in de begroting. Aangezien de kaders 
uit de begroting leidend zijn, vormt de begroting feitelijk al het bestuursformatieplan. 
De (P)GMR heeft dan ook niet alleen advies gegeven op de begroting, maar heeft 
gelijktijdig ook instemming verleend aan het bestuursformatieplan. Om financieel 
gezond te blijven is in de meerjarenbegroting getracht de lasten in lijn met de baten 
te brengen. De geprognotiseerde daling van het aantal leerlingen betekent ook een 
daling van de baten. Om die reden is ook de personele inzet dalend.  

Investeringen
De investeringen zijn opgenomen in de begroting. In voorgaande jaren is geïnves-
teerd in ICT, touchscreens en meubilair. Voor 2021 zijn met name investeringen ge-
pland voor de vervanging van methodes en voor technisch onderhoud. Deze investe-
ringen zijn grotendeels uitgevoerd. Wel is vanwege Covid-19 op een aantal scholen de 
besluitvorming voor het vervangen van een methode uitgesteld. Daarnaast is in 2021 
een investering gedaan in het vervangen van de leerkracht pc’s. Op de scholen werkt 
iedereen nu met moderne en snelle laptops.

Treasury
Het doel van treasurybeleid is het beheersen van financiële risico’s. Het treasury-
beleid voldoet aan de Regeling beleggen en belenen door instellingen van onderwijs 
en onderzoek. In het treasurystatuut is opgenomen welke risico’s vermeden moeten 
worden. Tevens is opgenomen dat er geen risicovolle beleggingen kunnen plaatsvin-
den. De stichting heeft in 2018 een bedrag voor de omvang van € 1.000.000 belegd 
via ASR in het AKF onderwijsfonds, dat volledig conform de Regeling beleggen en 
belenen handelt. Deze belegging is aangegaan met private middelen en kan op elk 
gewenst moment vrijvallen. Voor de belegging is toestemming van de Raad van Toe-
zicht verleend. Hiermee is tevens invulling gegeven aan de wens de financiële risico’s 
te spreiden. De waardeontwikkeling van deze belegging staat hieronder in de tabel 
weergegeven. Behalve de belegging in het ASR fonds zijn de aanwezige middelen 
geplaatst bij één van de grote (solide geachte) Nederlandse bankinstellingen. 
Naast bovengenoemde belegging is geen sprake van leningen, beleggingen of deri-
vaten.

Overzicht ontwikkeling beleggingen

Ieder kwartaal wordt een rapportage ontvangen over de ontwikkelingen van de 
participaties, risico’s, marktomstandigheden en de aard van de beleggingen. Deze 
rapportages worden gedeeld met de RvT. Met een rendement ten opzichte van de 
aankoopwaarde van bijna 20%, is deze belegging een aantrekkelijk alternatief voor de 
reguliere spaarrekening. 
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Allocatie van middelen
In de meerjarenbegroting is aangegeven op welke wijze de middelen aan de scholen 
worden toegedeeld. Deze begroting is beleidsrijk en vormt daarmee een financiële 
weergave van strategische keuzes op de verschillende beleidsterreinen. Aangezien 
de baten en lasten voor personeel ongeveer 80% van de begroting bepalen, is het 
meerjaren formatiebeleid één van de meest voorname beleidsdocumenten voor de 
begroting. De Rijksbekostiging voor personeel regulier wordt volledig aan de betref-
fende scholen toegedeeld. Hetzelfde geldt voor de bekostiging in het kader van de 
materiële instandhouding en voor de bijzondere bekostiging vanwege samenvoe-
ging. Bekostiging in het kader van personeels- en arbeidsmarktbeleid alsmede de 
prestatiebox worden hoofdzakelijk op stichtingsniveau verdeeld. Deze bekostiging 
wordt ingezet voor de dekking van de professionalisering en scholing, vervanging, 
kosten voor arbozorg, culturele vorming en voor de kosten van het bestuur en staf. 
De achterstandsmiddelen komen in beginsel terecht bij de scholen zelf. In de verde-
ling van middelen wordt altijd rekening gehouden met de strategische keuzes op 
schoolniveau en kunnen bijzondere omstandigheden leiden tot de toewijzing van 
extra middelen. 

Elke school stelt een eigen begroting op, waarin reeds rekening is gehouden met de 
keuzes die de school zelf wil gaan maken. De plannen zijn daarbij leidend, niet de 
budgetten. Vervolgens worden de individuele schoolbegrotingen besproken met het 
bestuur en de controller van het administratiekantoor. In het Onderwijs Management 
Team (OMT) wordt de geconsolideerde begroting, inclusief de hoofdlijnen van de 
individuele schoolbegrotingen besproken en vastgesteld. Hiermee wordt bereikt dat 
brede consensus bestaat over de opgestelde begroting en verdeling van middelen. 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
In het voorjaar van 2021 heeft het kabinet € 5,6 miljard beschikbaar gesteld om vertra-
gingen als gevolg van de corona pandemie in te lopen en om het onderwijs duurzaam 
te verbeteren. Per leerling is een budget beschikbaar gesteld van rond de € 700,- voor 
2021-2022. 

Op alle scholen is aan de hand van een schoolscan in beeld gebracht waar de ontwik-
kelsbehoefte ligt. Deze uitkomsten zijn vervolgens opgenomen in een NPO school-
plan, waarover in de schoolteams uitvoerig is gesproken en waar de medezeggen-
schap (MR) eveneens in betrokken is geweest. Na instemming van de MR’en heeft het 
bestuur de plannen vastgesteld. 70% van het budget is rechtstreeks aan de scholen 
toegekend. In de plannen is voornamelijk ingezet op professionalisering, de inzet van 
verrijkende materialen en extra handen in de klas. De resterende 30% van het budget 
wordt aangewend voor schooloverstijgende kosten en activiteiten, zoals bijvoorbeeld 
het High Performance Schools scholingstraject. Ook het opvangen van eventuele 
wachtgelduitkeringen zijn opgenomen in deze 30%, om te voorkomen dat scholen 
geconfronteerd worden met een uitkeringslast. 
Geen NPO middelen zijn aangewend voor de inzet van payrollers, uitzendkrachten 
of zzp’ers. Wel heeft CBS De Paadwizer ingezet op het versterken van sociaal en 
emotioneel welbevinden door de inzet van lokale kunstenaars en een vakleerkracht 
bewegingsonderwijs van Sport Fryslân. 

Onderwijsachterstandsmiddelen
Bij het bepalen van de omvang van de bekostiging vanwege onderwijsachterstanden-
beleid hanteert het Rijk de daartoe opgestelde score van het CBS. Voor de scholen van 
De Tjongerwerven geldt daarbij het volgende:
Voor de inzet van de achterstandsmiddelen geldt dat deze in beginsel op de school 
worden ingezet waar de bekostiging voor bedoeld is. Kijken we echter naar de feitelij-
ke leerlingenpopulatie, dan zien we een toename van achterstandsleerlingen op CBS 
De Akker en CBS De Mandebrink. Extra inzet vindt dan ook op deze scholen plaats om 
daarmee het onderwijsleerproces op de scholen te versterken. Hier staan dus geen 
additionele inkomsten tegenover.
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Overzicht achterstandsmiddelen per school

Extra handen in de klas
In samenwerking met de organisatie voor Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP 
regio) is tweemaal een subsidie in het kader van Extra handen in de klas (EHIDK) aan-
gevraagd en toegekend. In totaal is een budget van € 160.000,- beschikbaar gekomen. 
Deze subsidieregeling heeft betrekking op de door de corona pandemie ontstane 
vertragingen en die extra kosten op te vangen. De Tjongerwerven heeft de subsidie 
aangewend voor de inzet van extra leerkrachten, onderwijsassistenten, stagiaires en 
voor ondersteuning tijdens de noodopvang bij de lockdowns. Vanwege de tekorten 
op de arbeidsmarkt zijn we er onvoldoende in geslaagd de volledige omvang van 
de subsidie aan te wenden voor extra inzet. Een deel van de middelen zal worden 
toegevoegd aan de reserves, waardoor de inzet op een later moment alsnog plaats 
zal kunnen vinden.

RISICO’S EN RISICOBEHEERSING

Doel van het intern risicobeheersingssysteem is dat zicht bestaat op het ontstaan van 
mogelijke risico’s, zodat via gerichte interventies deze risico’s vermeden kunnen wor-
den of de gevolgen van die risico’s geen negatief effect hebben op welk aspect van de 
organisatie dan ook. In 2021 is door Van Ree accountants in opdracht van De Tjonger-
werven een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek 
worden begin 2022 bekend gemaakt. 

Volmachten en procuratie               
In de samenwerking met het administratiekantoor zijn afspraken gemaakt over de 
workflow van facturen en betalingen. Op deze wijze vinden er altijd extra checks 
plaats. Verder zijn de bevoegdheden van alle actoren binnen de organisatie beperkt 
en is sprake van gedeelde verantwoordelijkheid bij grotere belangen door het zoge-
naamde ‘vier ogen principe’. 
Op elke school is slechts één bankpas beschikbaar (voor de directeur). Alle beste-
dingen zijn middels de inkijkversie van de Rabobank inzichtelijk voor de bestuurder. 
Hierdoor heeft de bestuurder altijd zicht op bestedingen van de scholen en kunnen 
eventuele misstanden vroegtijdig worden opgespoord. In 2021 hebben zich geen 
misstanden of andere fraudegevoelige situaties voorgedaan met betrekking tot 
declaraties, facturen of betalingen.

Managementinformatiesysteem 
Voor de financiële aspecten van een school wordt gebruik gemaakt van een manage-
mentinformatiesysteem, waarmee elke schooldirecteur zijn financiële huishouding 
kan monitoren en op basis daarvan kan bijsturen. Ook de bestuurder heeft inzage in 
de exploitatie per school en kan op basis daarvan tot bijsturing komen. Dit manage-
mentinformatiesysteem geeft zowel op school- als op stichtingsniveau een actueel 
inzicht van de financiële situatie. Viermaal per jaar legt de bestuurder verantwoording 
af over het beloop van de exploitatie aan de RvT, waarbij tevens een toelichting wordt 
gegeven op de prognoses. Deze periodieke verantwoording stelt de RvT in staat het 
toezicht op goede wijze inhoud te geven.

Elektronische inzage centrale bank 
De bestuurder en het administratiekantoor (OBM) hebben door elektronische inzage 
en toezicht op alle bankrekeningen. Ter aanscherping van de financiële risicobeheer-
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sing is De Tjongerwerven aangesloten op het ‘online keysysteem’ van de Rabobank. 
Daarmee voldoet De Tjongerwerven aan de eisen van de wet- en regelgeving. De 
bestuurder kan de gegevens per gebruiker vastleggen in het systeem. De kans op 
fraude is hiermee verder geminimaliseerd en in combinatie met de procuratiematrix 
in het administratiesysteem van het administratiekantoor feitelijk uitgesloten. 
Misbruik of fraude heeft zich in 2021 dan ook niet voorgedaan. 

Lerarentekort
De arbeidsmarkt, of meer specifiek het tekort aan leerkrachten, vormt op dit moment 
een reëel risico voor de continuïteit van het onderwijsproces op de scholen van De 
Tjongerwerven. Vooral het vermogen om in te kunnen spelen op onvoorziene om-
standigheden is in 2021 zeer beperkt gebleken. In het kader van risicobeheersing is 
aan elke school extra formatie toegekend voor enerzijds de bestrijding van werkdruk 
en anderzijds voor het opvangen van uitval vanwege verzuim of verlof. Deze inzet 
heeft ertoe bijgedragen dat in slechts zeer uitzonderlijke situaties een groep enkele 
dagen geen onderwijs heeft kunnen krijgen. De Tjongerwerven ziet kansen in het 
anders organiseren van het onderwijsproces. Andere functies zijn mede met het oog 
daarop aan het functieboek toegevoegd, waaronder de leraarondersteuner. 

Huisvesting 
Op het gebied van huisvesting doen zich verschillende risico’s voor. Gemeenten 
trekken zich steeds verder terug in hun taak op het terrein van huisvesting. Sinds 2015 
is zowel het binnen- alsook het buitenonderhoud een verantwoordelijkheid van de 
schoolbesturen. Voor gemeenten ligt een duidelijke rol ten aanzien van nieuwbouw. 
Bij renovatie is vooral de dialoog tussen gemeenten en schoolbesturen leidend 
om afspraken te maken over de financiële verantwoordelijkheid. Gelijktijdig spelen 
allerhande ontwikkelingen op het terrein van krimp, andere onderwijsconcepten, 
samenwerking met voorschoolse voorzieningen, verduurzaming en ventilatie van 
schoolgebouwen een rol van betekenis. Met een terugtrekkende lokale overheid komt 
een grotere financiële last bij schoolbesturen terecht. In alle drie gemeenten waar De 
Tjongerwerven vertegenwoordigd is, zijn in 2021 processen op gang gebracht om 
te komen tot een nieuw integraal huisvestingsplan. In deze IHP’s worden afspraken 
gemaakt over nieuwbouw, renovatie en verduurzaming van schoolgebouwen. 

Vier scholen van De Tjongerwerven zijn ondergebracht in een multifunctionele 
accommodatie. Het beheer van deze MFA’s ligt bij afzonderlijke beheersstichtingen of 

gemeenten. De Tjongerwerven is daarbij niet verantwoordelijk voor het onderhoud, 
afschrijvingen of andere risico’s die de huisvesting betreffen. De scholen voldoen een 
huursom aan de beheersstichting respectievelijk de gemeente, gelijk aan de vergoe-
ding binnen de materiële instandhouding. Bij daling van het aantal leerlingen kan 
desgewenst de gebruiks- / huurovereenkomst worden aangepast. Op die wijze blijft 
de huisvesting ook in de toekomst passend. In het kader van de doordecentralisatie 
van het buitenonderhoud worden de ter zake ontvangen middelen voor deze MFA’s 
één op één vergoed aan de gemeenten c.q. beheersstichtingen. Daarmee ligt het 
risico voor buitenonderhoud geheel buiten De Tjongerwerven voor deze vier locaties.
  
Van de negen scholen zijn er vijf gehuisvest in een eigen schoolgebouw. Het onder-
houd vindt plaats op basis van het meerjaren onderhoudsplan, opgesteld door de 
experts van Onderwijsbureau Meppel in samenspraak met het bestuur van De Tjon-
gerwerven. Het onderhoud is in 2021 uitgevoerd conform het onderhoudsplan. 

Leerling daling (krimp) 
De scholen van De Tjongerwerven staan in een zogenaamde ‘krimpregio’. Zo is het 
aantal leerlingen in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf en Opsterland in de  
periode tussen 2006 en 2021 met bijna 1700 afgenomen. Uit gemeentelijke prog- 
noses blijkt dat dat het aantal leerlingen in de regio nog 15% verder af zal nemen. 
Dit heeft een direct gevolg voor het onderwijsaanbod in de regio en voor de scholen 
van De Tjongerwerven. In uitgebreide meerjaren prognoses wordt het verloop van 
leerlingenaantallen bijgehouden. Beleid wordt echter ontwikkeld op basis van actuele 
gegevens over leerlingenaantallen omdat deze aantallen niet statisch zijn en de 
werkelijke populatie af kan wijken van de prognoses. Om een deel van de gevolgen 
van krimp op te vangen zijn al verschillende scholen van De Tjongerwerven samenge-
voegd met scholen van het openbaar onderwijs, waardoor onderwijsvoorzieningen in 
de dorpen behouden zijn gebleven. Naar verwachting zal de komende jaren nog een 
aantal scholen worden samengevoegd.  

Een ander risico dat verbonden is aan de leerlingendaling, is gelegen in de personele 
bezetting. Deze bezetting wordt afgestemd op de toekomstige leerlingontwikkeling 
en heeft in 2021 verder invulling gekregen in het meerjaren formatiebeleid en het 
bestuursformatieplan. De Tjongerwerven stuurt op een afname van de personele 
bezetting, hetgeen bereikt kan worden via natuurlijk verloop. De Tjongerwerven vindt 
het van belang op elke school een schoolleider te benoemen. Gezien de omvang van 
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de scholen is het aantal beschikbare uren echter zodanig dat een fulltime directeur 
op de meeste scholen niet betaalbaar is. Om die reden is afgesproken de vacatures 
voor directeuren primair intern uit te zetten om te komen tot meerscholen directies. In 
2021 zijn twee directeuren benoemd als meerscholen directeur.   

Sluiting scholen als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een 
pandemie
Het jaar 2021 is wederom gedomineerd geweest door het Covid virus. Hoewel onze 
scholen goed in staat zijn gebleken het onderwijsproces tijdens lockdowns zoveel 
mogelijk door te laten gaan, is wel sprake van vertraging in de ontwikkeling van leer-
lingen. Dit zien we terug op veel verschillende domeinen, waaronder het sociaal en 
emotioneel welbevinden. De inzet zal de komende jaren dan ook gericht zijn op het 
monitoren en waar mogelijk ontwikkelen van het welbevinden van leerlingen. Wat 
de uiteindelijke effecten van de pandemie zullen zijn, laat zich op dit moment moei-
lijk voorspellen. Technisch gezien kan De Tjongerwerven de sluiting van de scholen 
opvangen. De werkelijke resultaten van het afstandsonderwijs zullen echter eerst op 
langere termijn zichtbaar worden. 

In financieel opzicht is de pandemie niet van grote invloed geweest. Voor alle locaties 
zijn materialen aangeschaft die het gemakkelijker maken de handen te ontsmetten. 
Verder is de schoonmaak geïntensiveerd en zijn er kosten gemaakt voor schoon-
maakmiddelen. De totale financiële impact is op korte termijn echter te verwaarlozen. 
Wel zal deze pandemie invloed hebben op toekomstige keuzes. Bijvoorbeeld bij de 
vervanging van hardware, zoals pc’s, zal in het programma van eisen rekening gehou-
den moeten worden met de noodzaak van afstandsonderwijs. Dit betekent dat pc’s 
of laptops in ieder geval voorzien moeten zijn van camera en microfoons. Hiermee 
kan een eerder opgesteld PvE met een focus op thin clients als achterhaald worden 
beschouwd. De nieuw aan te schaffen hardware zal een hogere investering vragen.

SWS De Nijewier heeft een aanvraag ingediend voor de Subsidieregeling Inhaal- en 
Ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021. Deze aanvraag is ingewilligd en 
er is een bedrag van € 6.300,- toegekend. Dit bedrag is volledig aangewend voor het 
gevraagde doel, waarbij ten behoeve van alle leerlingen in de kleuterbouw aanvul-
lend materiaal en ondersteuning is aangeboden. Deze materialen worden gebruikt 
om ontstane achterstanden in de kleuterbouw in te halen. 
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Het financieel beleid van De Tjongerwerven kenmerkt zich door de onderstaande 
hoofddoelen:

Realiseer dat de bekostiging zoveel mogelijk daadwerkelijk wordt ingezet voor de 
primaire taak: het geven van goed onderwijs en het uitdragen van onze identiteit (A).

Zorg dat de continuïteit van De Tjongerwerven wordt gewaarborgd door een realisti-
sche exploitatie en het bewaken van de aanwezige reserves (B).

Herverdeel de beschikbare middelen op een manier die getuigt van onderlinge 
solidariteit en die maakt dat individuele scholen niet onnodig worden getroffen door 
niet-verwijtbare tegenvallers (C).

Maak dat alle betrokkenen zicht hebben op de financiële werkelijkheden en bied hen 
de mogelijkheid om een actieve rol te spelen bij begrotings- en budgetteringsactivi-
teiten (D).

Meerjarige begroting
De kaders binnen de begroting maken duidelijk welke financiële risico’s van belang 
zijn en geven aan hoe deze risico’s worden afgedekt. De kaders maken duidelijk dat 
scholen individueel verantwoordelijk zijn voor het op schoolniveau beïnvloedbare 
en dat De Tjongerwerven als collectief de gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft is 
voor niet op schoolniveau beïnvloedbare financiën. Zo ontstaat een financiële solidari-
teit zonder dat managementprikkels op schoolniveau volledig worden weggenomen.

Financiën gekoppeld aan onderwijskwaliteit
De financiële paragraaf is duidelijk gekoppeld aan de onderwijskwaliteit. Ondanks een 
breed gedragen begrotingsdiscipline, is voortgegaan met een directe investering in 
kwaliteit. Daarbij is vooral gezocht naar nieuwe wegen om kwaliteitsverbetering een 
duidelijk gezicht te geven.
Eén van de belangrijkste pijlers in het kwaliteitsdenken ligt op het terrein van (indivi-
duele) professionalisering. Elke school heeft beschikking gekregen over een nascho-

VERANTWOORDING VAN DE FINANCIËN3
lingsbudget dat kan worden ingezet voor de schoolontwikkeling en de individuele 
professionalisering van leerkrachten. Daarnaast begeleiden personeelsleden uit de 
eigen organisatie collega’s in hun professionele ontwikkeling. We zien dit duidelijk 
terug in de ontwikkeling van startende leerkrachten en van ‘tjong®talent. 

Vermogenspositie
Liquiditeit, solvabiliteit en het weerstandsvermogen zijn de kengetallen waarop 
binnen de stichting gestuurd wordt. In onderstaand overzicht zijn de relevante 
kengetallen van De Tjongerwerven opgenomen.

Liquiditeitsratio
Dit kengetal, ook wel de current ratio genoemd, geeft de verhouding aan tussen de 
kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden. Het geeft dus aan in welke 
mate onze stichting in staat is om op de korte termijn haar kortlopende schulden te 
betalen. De algemene norm is dat deze waarde minimaal 1,50 moet bedragen. Met 
een liquiditeitsratio van 2,1 is het totaal van de vorderingen en liquide, ondanks het 
negatieve exploitatieresultaat en de investeringsimpuls nog steeds ruim voldoende 
om de kortlopende schulden te kunnen voldoen. 

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen ten opzichte van 
het totale vermogen. Groter of gelijk aan 25% wordt als goed aangemerkt. Met een 
solvabiliteitsratio van 68,9% is het eigen vermogen ruim voldoende om de organisatie 
in geval van opheffing in staat te stellen aan haar verplichtingen te voldoen. 

A

b

c
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Weerstandsvermogen
Inmiddels wordt het weerstandsvermogen een steeds belangrijker kengetal. Het 
weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de organisatie in staat is om onver-
wachte risico’s met een financiële impact op te vangen. Dit wordt berekend door het 
eigen vermogen minus de vaste activa te delen door de totale baten. Het weerstands-
vermogen moet minimaal 5% bedragen (signaleringswaarde). In 2021 bedraagt het 
weerstandsvermogen 15,8% (in 2020 19,7%).  

Gelet op het bovenstaande kan gesteld worden dat de stichting er financieel gezien 
gezond voor staat en voldoende in staat is om in de toekomst financiële tegenvallers 
op te vangen.

Signaleringswaarde Eigen Vermogen
In 2020 hebben alle onderwijsbesturen een brief ontvangen over de signaleringswaar-
den, hoe ze die kunnen gebruiken en hoe de inspectie ermee omgaat. Het ministerie 
verwacht van besturen dat de hoogte van hun eigen vermogen en de onderbouwing 
daarvan vast onderdeel wordt van hun verantwoording en van de gesprekken met de 
interne stakeholders.

Het ministerie verplicht besturen met een eigen vermogen boven de signalerings-
waarde om zich vanaf 2020 in het jaarverslag hierover te verantwoorden. In de 
meerjarenbegroting kunnen besturen laten zien voor welke investering ze sparen en 
voor wanneer die gepland staat, zodat de reserve wordt ingezet. De Tjongerwerven zit 
momenteel onder de signaleringswaarde en daarom is het bovenstaande momenteel 
niet van toepassing.
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Exploitatie
Het exploitatieresultaat is in 2021 uitgekomen op € 77.950 positief. 
Dit betekent een onderschrijding van € 247.000 ten opzichte van de begroting. 
De aanvullende gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en extra 
Coronasubsidies hebben hieraan bijgedragen. Het niet bestede gedeelte van de NPO 
gelden bedraagt € 232.000, voor dit bedrag wordt een bestemmingsreserve gevormd 
in de jaarrekening 2021. Dit kan de komende jaren worden ingezet (bovenop de be-
groting) Daarnaast ligt aan bovengenoemd exploitatieresultaat een aantal oorzaken 
ten grondslag. 

Vanuit de reguliere bedrijfsvoering zien we op sommige posten een kostenoverschrij-
ding. In de eerste plaats is meer personeel ingezet dan begroot is geweest. Door een 
grotere instroom van leerlingen in combinatie met een grotere ondersteuningsvraag 
is het vaker dan verwacht noodzakelijk gebleken groepen te splitsen. De extra inzet 
die hiermee gemoeid is gegaan komt gedeeltelijk voor eigen rekening, ondanks dat er 
€ 44.000 aan baten vanwege groeiformatie zijn ontvangen. 

De Tjongerwerven is eigen risicodrager voor verzuim en vervanging. Het verzuim 
over 2021 is afgerond 5,1% en dit is iets hoger dan in 2020. De huidige beleidskeuze 
is om een gedeelte van de vervangingsgelden, samen met de extra middelen inzake 
werkdrukverlaging, aan te wenden voor extra formatie op de verschillende scholen. 
Deze extra formatie is ook meegenomen in de begroting 2021 en neemt dan ook de 
reguliere vervanging op zich. De separate vervangingskosten liggen op het begro-
tingsniveau.

Eveneens relevant voor het gerealiseerde resultaat zijn de hogere kosten voor 
nascholing, schoonmaakkosten (extra maatregelen i.v.m. Corona), ICT licenties, ICT 
leermiddelen, reproductiekosten en Passend Onderwijs (bijdrage kosten de Stipe).
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN Baten
Uit grafiek 1 blijkt dat de stichting in belangrijke mate afhankelijk is van de overheid 
(ministerie en gemeente), te weten 96% en nauwelijks van de andere inkomsten. Deze 
opbrengsten bestaan grotendeels uit de rijksbijdragen van het ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) (96%). Bij de inkomsten van de overheid speelt 
het aantal leerlingen een belangrijke rol. Doordat de inkomsten afhankelijk zijn van 
het aantal leerlingen en omdat de kosten op korte termijn voor een groot deel niet 
te beïnvloeden zijn, is het belangrijk de ontwikkeling van het aantal leerlingen goed 
in de gaten te houden. De prognose is dat het leerlingenaantal verder zal dalen; hier 
wordt in de meerjarenplanning tijdig op geanticipeerd. 

De realisatie van de totale baten ligt aanzienlijk hoger dan de begroting en dan het 
niveau van 2020. De Rijksbekostiging voor personeelsbeleid, materieel en personeel 
liggen tezamen € 125.000,- hoger dan begroot. In 2021 is de personele bekostiging en 
het budget voor personeelsbeleid  verhoogd. Dit betrof een normaanpassing over de 
schooljaren 2020/21 en 2021/22. Deze hogere baten zijn grotendeels ter dekking van 
de nieuw afgesloten CAO (salarisverhoging van 2.25%). Daarnaast bedragen de NPO 
baten € 331.000,-.

Grafiek 1

Verdeling baten
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Er zijn fusiemiddelen ontvangen voor SWS De Nijewier en voor BS De Laweij. Voor heel 
2021 zijn deze € 19.000,- hoger uitgevallen. Verder is een groeibekostiging begroot 
van € 20.000,-, terwijl € 44.000,- is ontvangen.

Overzicht leerlingenontwikkeling in meerjaren perspectief

 

 
De ontvangsten vanuit het samenwerkingsverband bedragen € 397.000,- en € 18.000,- 
hoger dan begroot. Enerzijds door een verhoging van de vergoeding vanuit het 
samenwerkingsverband en anderzijds als gevolg van een ontvangen subsidie inzake 
hoogbegaafdheid. 

De overige overheidsbijdragen liggen € 153.600,- hoger ten 
opzichte van de begroting. Er zijn gemeentelijke subsidies 
ontvangen inzake muziekeducatie op De Adelaar en De Wegwijzer. 
Ook is er een subsidie van € 14.000,- ontvangen inzake aanpassing speelplein De 
Laweij. De belangrijkste oorzaak van de overschrijding betreft de baten Extra Hulp in 
de Klas. Dit loopt via een penvoerder en wordt daarom onder de overige overheids-
bijdragen geboekt. De totale overige baten zijn € 100.000,- hoger uitgevallen dan 
was ingecalculeerd. De belangrijkste oorzaak van de hogere overige baten betreft de 
detacheringsvergoedingen. 

Er zijn in 2021 € 224.000,- aan detacheringsvergoedingen binnengekomen 
(met name Comprix, PCBO Leeuwarden, SWV Friesland en Playing for Succes). 
Deze baten zijn € 64.500,- hoger uitgevallen dan begroot.

De ouderbijdragen en inkomsten schoolreis en kamp liggen op het begrotingsniveau.



De kosten voor BAPO en ouderschapsverlof liggen per saldo iets boven de begroting. 
Ten tijde van de totstandkoming van de begroting 2021 was de nieuwe CAO-PO nog 
niet definitief. Dit is derhalve niet meegenomen in deze begroting. Hierdoor ontstaan 
er in 2021 prijsverschillen/overschrijdingen (afwijkingen van de Gemiddelde Persone-
le Last). De CAO verhoging bedroeg uiteindelijk 2.25%. De dekking is verwerkt in de 
baten van het ministerie.

De kosten inhuur bedragen € 265.000,- en zijn € 39.000,- lager dan begroot. Dit betreft 
met name de detacheringskosten van BS De Laweij. Verder zijn er kosten gemaakt 
inzake HRM ondersteuning (Preadyz) en muziek- en sportlessen.

De overige personele lasten zijn € 31.000,- hoger uitgekomen dan begroot. De kosten 
woon-werk verkeer laat een overschrijding zien van € 13.000,-. Verder zijn er hogere 
kosten i.v.m. schoolbegeleiding (inzet buurtcoaches) en enkele verrekeningen van het 
participatiefonds. 

Er is op jaarbasis € 105.000,- begroot voor scholing en opleiding en de realisatie is 
uitgekomen op € 148.000,-. Hiervan komt wel € 16.000,- t.l.v. de NPO gelden. 
De gemaakte scholingskosten betreft o.a. kosten voor thematisch onderzoekend 
leren, Kanjertrainingen, Windesheim zij-instroom, Bureau Meesterschap HBO oplei-
ding, kosten merkontwikkeling De Adelaar, Educatief individuele observatietraining 
en Van Elderen Onderwijsadvies. Er geldt dat per fte gemiddeld € 500,- per jaar be-
schikbaar is voor individuele nascholing. Dit budget is aangevuld met middelen voor 
teamscholing, waardoor per medewerker gemiddeld genomen bijna € 1000,- per jaar 
beschikbaar is. De uitgaven vanuit dit budget variëren per jaar.
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Lasten
Zoals uit grafiek 2 blijkt, bestaan de kosten in belangrijke mate uit personele lasten 
(82%). Andere belangrijke kosten zijn de huisvestingslasten met een aandeel van 7% 
en de overige lasten met een aandeel van 8%. De totale lasten zijn € 484.000,- hoger 
uitgekomen dan is begroot voor 2021.

De personele lasten bestaan vooral uit salariskosten: 66% bestaat uit salariskosten 
onderwijzend personeel en 12% uit salariskosten directie. Dit komt tot uitdrukking in 
grafiek 3. Het totaal van de personele lasten ligt € 247.000,- hoger dan begroot.
De netto inzet van het personeel is 5,0 fte hoger dan begroot. Hiervan is echter 3,0 fte 
aanvullende formatie op de NPO middelen en EHK subsidie. De feitelijke overschrij-
ding bedraagt dus 2.0 fte. Deze extra inzet is gepleegd vanwege de toename van 
het aantal leerlingen op de Mr S. Wijbrandischool, waardoor een extra groep nodig is 
gebleken. Ook op CBS De Mandebrink is besloten tot extra inzet vanwege de grotere 
ondersteuningsbehoefte en op De Paadwizer is vanwege de toename van het aan-
tal leerlingen een extra groep geformeerd, waarvoor ook extra inzet noodzakelijk is 
gebleken. 

Bovendien is de beleidskeuze gemaakt om de werkdrukmiddelen en een gedeelte van 
de begrote vervangingsgelden aan te wenden voor extra formatie op de verschillende 
scholen. Deze extra formatie neemt dan ook de reguliere kortdurende vervanging op 
zich. De separate bovenschoolse vervangingskosten liggen op begrotingsniveau. De 
gemaakte kosten betreft met name langdurige vervanging. 

Grafiek 2 Grafiek 3

Verdeling lasten Verdeling personele lasten



€ 33.000,- hoger dan begroot i.v.m. de extra gemaakte kosten 
vanwege toegenomen behoefte aan hygiëne i.v.m. corona.
De overige lasten hebben betrekking op kosten van administratie en beheer (44%), 
leermiddelen (26%) en overige lasten (29%). Dit komt tot uitdrukking in grafiek 6. De 
overige lasten zijn € 213.000,- hoger in vergelijking met de begroting. Hiervan is ruim 
€ 40.000 extra kosten tlv de NPO gelden en € 10.000 extra kosten tlv de subsidie EHK. 
Daarnaast zijn de kosten voor leermiddelen (inclusief licenties van methoden) 
€ 40.000 hoger dan begroot. Andere posten die overschrijden zijn de reproductie-
kosten en de risicoanalyse van accountant Van Ree.

De kosten voor passend onderwijs laten eveneens een overschrijding zien. Dit heeft te 
maken met in 2020 gemaakte kosten voor de inzet van ondersteuningsteam De Stipe. 
De factuur voor die kosten is in 2021 ontvangen na sluiting van de jaarstukken 2020, 
waardoor de kosten in 2021 zijn gemaakt.

De afschrijvingslasten bestaan, zoals uit grafiek 4 blijkt, voor een groot deel uit 
afschrijvingen op inventaris en apparatuur (64%). De afschrijvingslasten zijn € 1.700,- 
hoger dan begroot.

Op jaarbasis is € 569.000,- begroot aan investeringen. Hiervan is voor een omvang 
van € 404.000,- geïnvesteerd in methodes, technische investeringen (speeltoestellen, 
pannakooi), verbouwingen (o.a. renovatie en aanpassingen op de Akker) en ICT.

De huisvestingskosten bestaan vooral uit overige huisvestingslasten (44%), dotatie 
onderhoudsvoorzieningen (18%), schoonmaakkosten (18%) en energielasten (12%). 
De overige huisvestingslasten bestaan uit kosten beveiliging, kosten tuinonderhoud 
en MFC-kosten. De huisvestingslasten zijn uiteindelijk € 22.000,- hoger uitgevallen dan 
begroot en staan weergegeven in grafiek 5. Er is vanaf 1 januari 2015 een voorziening 
buitenonderhoud gecreëerd als gevolg van de doordecentralisatie buitenonderhoud 
van de gemeente richting schoolbesturen. Aan deze voorziening is in 2015 voor het 
eerst gedoteerd en dit heeft ook in 2021 plaatsgevonden. In de begroting 2021 is de 
jaarlijkse dotatie weer op hetzelfde niveau opgenomen. De bijdragenota’s van de MFC 
zijn € 18.000,- lager dan begroot. Dit betreft de kosten van De Laweij. Door de samen- 
voeging van de beide scholen tot een samenwerkingsschool is de vaste voet van een 
school weggevallen, terwijl de ruimtes in het gebouw nog wel de oude omvang heb-
ben. Er worden derhalve meer m2 vergoed aan de beheerstichting, dan op basis van 
de groepsafhankelijke materiële instandhouding worden bekostigd. Inmiddels zijn 
afspraken gemaakt met het bestuur van de beheersstichting en er is een extra lokaal 
opgezegd om de kosten te reduceren. De schoonmaakkosten zijn per saldo  
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Grafiek 4

Verdeling afschrijvingslasten

Grafiek 5

Grafiek 6

Verdeling overige lasten

Verdeling huisvestingslasten
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Hieronder wordt het toekomstperspectief van De Tjongerwerven uiteengezet. Dit hoofdstuk is erop gericht de 
financiële gevolgen van de toekomstige ontwikkelingen, de inhoud en het proces van het risicomanagement en de 
uitvoering van de Code Goed Bestuur te beschrijven. Het geeft inzicht in de mate waarin het risicomanagement van 
de stichting toereikend is, de aandachtsgebieden in de nabije toekomst en realisatie tussen het (nabije) toekomst en 
de realisatie tussen het risicoprofiel en de financiële positie van de stichting. 

Meerjarige formatie en leerlingaantallen
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Meerjarige kengetallen
Hiernaast worden diverse meerjarige kengetallen in tabellen nader uiteengezet. 
Het betreft de meerjarig begrote formatie, de meerjarige balans, de meerjarige 
exploitatiebegroting en het meerjarige kasstroomoverzicht.
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Meerjarige exploitatiebegroting (staat van baten en lasten)
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Meerjarige kasstroomoverzicht
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De materiële vaste activa is in 2021 ten opzichte van 2020 nog verder doorgestegen 
vanwege relatief hoge investeringen. Na 2023 staan er minder investeringen in de 
planning, waardoor de vaste activa meerjarig zal afnemen en de liquide middelen, 
ondanks de negatieve meerjarenbegroting, stabiel blijven. De vorderingen zijn onge-
veer op het niveau van 2020. In 2022 zullen de vorderingen fors dalen vanwege het 
wegvallen van de vordering OCW (i.v.m. de vereenvoudiging van de bekostiging). Het 
verloop van het eigen vermogen in de meerjarenbalans wordt veroorzaakt door het 
begrote exploitatieresultaat van het betreffende jaar.

Bestemmingsreserve: Er is in de jaarrekening 2021 een bestemmingsreserve gevormd 
voor de niet bestede NPO middelen. Deze bestemmingsreserve bedraagt ruim 
€ 232.000,- en deze middelen worden de komende jaren ingezet.

De voorziening betreft de onderhoudsvoorziening en de toevoegingen aan de 
voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van onderhoud 
(zowel preventief onderhoud als buitenonderhoud), zoals beschreven in het meer-
jarenonderhoudsplan. Deze voorziening onderhoud is ten opzichte van 2020 iets 
gestegen. Daarnaast bestaat er nog een jubileumvoorziening.

Uit bovenstaande overzichten blijkt verder dat het niet vanzelfsprekend is om de 
kwaliteit van het onderwijs te borgen binnen een sluitende begroting. Hiervoor is 
een aantal oorzaken aan te wijzen. 

In de eerste plaats zien we een dalende trend in de leerlingenprognoses. Deze daling 
van leerlingen heeft weliswaar een krimpende personele inzet tot gevolg, echter de 
daling van het aantal leerlingen kan niet één op één vertaald worden naar een daling 
van personele inzet. Bovendien is het aantal leerlingen op een aantal locaties juist 
toegenomen, waardoor meer inzet dan begroot noodzakelijk was. Om de risico’s op 
termijn te beheersen is in het meerjaren perspectief ingezet op taakstellingen op 
personele inzet. Vanwege het tekort aan leerkrachten zal echter terughoudend 
omgegaan moeten worden met het realiseren van taakstellingen om daarmee te 
voorkomen dat we op korte termijn met onderbezetting kampen.  

Daarnaast is in de meerjarenbegroting duidelijk ingezet op de kwaliteit van het 
onderwijs. Dit vraagt juist extra inzet van personeel om groepen klein te houden. In 
de strategische koers 2019-2023 is ingezet op een transitie naar een andere wijze van 

onderwijs, waarin het leerstofjaarklassen systeem wordt losgelaten. Vernieuwen onder 
gelijktijdige inkrimping van de personele inzet geeft spanning en zal ertoe leiden dat 
de noodzakelijke ontwikkeling niet van de grond zal komen. Dit gegeven, in combina-
tie met de verslechterde arbeidsmarkt, is reden ook in het komende jaar de personele 
inzet hoger te houden dan strikt genomen wenselijk is. Ruimte voor ontwikkeling is 
van belang en onderzocht gaat worden of het onderwijs door een andere organisatie-
vorm beter kan worden afgestemd op de zowel ontwikkelsbehoefte van leerlingen 
alsook op de arbeidsmarkt. Andere functies kunnen de druk op de huidige leerkrach-
ten verminderen.

De toenemende vraag naar extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs 
heeft ertoe geleid dat op elke school een onderwijs assistent is ingezet. Deze func-
tionaris maakt onderdeel uit van de basisformatie van de scholen. Dit betekent even-
wel ook, dat de druk op de budgetten voor passend onderwijs toegenomen zijn en 
minder ruimte bestaat voor extra interventies. Daarnaast is het uitgangspunt dat de 
schoolleider zoveel mogelijk belast dient te worden met de onderwijskundige ont-
wikkeling van de school. Dat vraagt ondersteuning op administratief en beheersmatig 
niveau. Elke school heeft dan ook een administratief medewerker en een conciërge in 
het team.

Om modern en betekenisvol leren inhoud te geven is een goede ICT infrastructuur 
noodzakelijk. Deze investering heeft een verhoging van de afschrijvingslast tot 
gevolg. Door collectief voor alle scholen de inkoop te organiseren is schaalvoordeel 
behaald. Gelijktijdige aanschaf betekent echter ook, dat de vervangingsinvestering 
aan het einde van de afschrijvingstermijn van vergelijkbare omvang zal zijn. Om deze 
vervanging te kunnen realiseren wordt de voorziening op peil gehouden.
Betekenisvol en modern onderwijs vraagt naast ICT ook een (her)oriëntatie op het 
proces van onderwijs geven. In de strategische koers is ingezet op het loslaten van het 
leerstofjaarklassen systeem. Dit anders organiseren van onderwijs stelt ook eisen aan 
het schoolgebouw. Op meerdere scholen heeft dit geleid tot aanpassingen aan het 
gebouw om deze in lijn te brengen met de onderwijskundige visie. Het aanpassen van 
het gebouw draagt bij aan de verhoging van de afschrijvingslast. 

Tenslotte wordt ook de komende jaren fors ingezet op professionalisering met een 
budget van rond € 110.000,- per jaar. In dit budget is ruimte voor individuele scholing 
en voor teamscholingen. 
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Naast bovengenoemde beleidskeuzes zien we een toenemende last voor leermidde-
len, licenties, energie en ook schoonmaak. De materiële instandhouding is lager dan 
de werkelijke kosten voor deze onderwijsleermiddelen en de kosten van energiever-
bruik. Hetzelfde geldt voor de lasten voor schoonmaak. Hoewel de contracten voor 
deze componenten via collectieve inkoop zeer scherp zijn, is de totale last hoger dan 
de bekostiging. Met name de licenties voor ICT leermiddelen zijn een toenemende 
factor. 

Sinds de invoering van de AVG in 2018 bestaat de plicht tot de aanstelling van een 
functionaris gegevensbescherming (FG). Vanwege het ontbreken van interne exper-
tise is een FG op inhuurbasis werkzaam voor De Tjongerwerven. Deze FG is tevens 
als kwartiermaker AVG ingezet en zorgt voor alle nodige (beleids-)documenten en 
maatregelen op het niveau van bewustwording. De organisatie heeft inmiddels een 
ruim voldoende score op de privacy assessments en daar zijn we trots op. Het vraagt 
echter voortdurend aandacht om bewust te blijven en ook de FG zal aan de organisa-
tie verbonden moeten blijven. 

De gemaakte keuzes in combinatie met de toenemende lasten voor huisvesting en 
leermiddelen geven een negatief beeld in de begroting en vermogensontwikkeling 
van De Tjongerwerven. Om de vermogenspositie van De Tjongerwerven te normalise-
ren is bewust ingezet op het verlagen van het eigen vermogen. Voor een goed beeld 
van de omvang van noodzakelijk aan te houden reserves is door Van Ree accountants 
een risicoanalyse opgesteld. Deze analyse zal begin 2022 worden vastgesteld. 

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT
Stichting De Tjongerwerven hanteert het ‘Raad van Toezicht model’, waardoor invul-
ling is gegeven aan de scheiding tussen bestuur en intern toezicht. Het bestuur van de 
Stichting, en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden, zijn in handen van 
de Bestuurder. 

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten 
van De Tjongerwerven. De Raad van Toezicht past in haar toezicht de Code Goed 
Bestuur toe en heeft drie rollen:  
• Intern Toezichthouder van de Stichting
• Werkgever van de bestuurder
• Klankbord van de bestuurder

De Raad van Toezicht voert haar rol uit op basis van het intern toezichtkader, aange-
vuld met een reglement auditcommissie en remuneratiecommissie. Het toezicht is 
gericht op de naleving van de wettelijke voorschriften, de mate waarin de strategische 
doelen worden nagestreefd en de ontwikkeling van de organisatie als geheel. Ook in 
het verslagjaar heeft het toezicht langs deze lijnen inhoud gekregen. 

Algemeen
Eind 2021 maken 9 scholen onderdeel uit van De Tjongerwerven. De Tjongerwerven 
bevindt zich in een regio waar krimp in leerlingaantallen verwacht wordt. Om op een 
passende wijze hierop te anticiperen is, naast het verzorgen van een onderscheidend 
onderwijsaanbod, samenwerking met partners in de regio noodzakelijk. Op verschil-
lende inhoudelijke deel-terreinen is sprake van samenwerking met collega instellin-
gen.  

De Tjongerwerven kiest voor optimaal behoud van levensvatbare en toekomstbesten-
dige scholen in de dorpen en wil daarmee thuisnabij onderwijs voor de leerlingen in 
de regio waarborgen. Dit kan binnen de samenwerking ook betekenen dat de school 
overgaat naar een organisatie met een openbare signatuur. Het spreidingsplan van De 
Tjongerwerven is een terugkerend agendapunt voor de RvT. 

BIJLAGEN
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Financieel 
De Tjongerwerven is een financieel gezonde organisatie. Het eigen vermogen, het 
weerstandsvermogen en het werkkapitaal zijn solide. De Raad ziet toe op de doel- 
matige en rechtmatige verwerving, bestemming en aanwending van middelen, en 
toetst of de beschikbare middelen effectief en efficiënt zijn ingezet. Dit toezicht is 
binnen de Raad opgedragen aan de Auditcommissie die bestaat uit twee leden van 
de Raad. De commissie brengt advies uit aan de hele Raad.

Overleg 
Het hele jaar 2021 was de impact van de Corona pandemie en de daaruit vloeiende 
maatregelen voelbaar in alle geledingen van de samenleving en met name in het 
onderwijs.
Tijdens ieder overleg is met de bestuurder gesproken over de gevolgen voor de 
organisatie, continuïteit en kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Net als in 
het jaar 2020 is gebleken dat de investeringen, die al waren gedaan in de digitale 
leeromgeving bij online onderwijs en online werken, van grote waarde zijn. 

De voltallige Raad van Toezicht heeft in 2021 vergaderd op:
11 januari (online), 8 februari (online), 12 april (online), 17 mei (online), 14 juni (online), 
13 september (fysiek), 12 oktober (fysiek), 7 december(online).
Met uitzondering van 11 januari (zelfevaluatie) was bij iedere vergadering de bestuur-
der dhr. A. Vos aanwezig. 

In verband met de corona-maatregelen hebben er in 2021 geen schoolbezoeken 
plaatsgevonden. De Raad heeft de intentie om de locaties fysiek te bezoeken, en dat 
was helaas niet mogelijk. Voor 2022 zijn er weer schoolbezoeken gepland. De belang-
rijkste gebeurtenissen, onderwerpen en besluiten die aan de orde zijn geweest: 
• Jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht
• Nieuwbouw Tjalleberd, informeren 
• Rapportage tevredenheidsonderzoek medewerkers, informeren
• Bestuurs-jaarverslag, toelichten-bespreken-vaststellen
• Jaarrekening, tussentijdse rapportages en begroting 2022, bespreken-vaststellen
• Regionale Samenwerking onderzoeken met stichtingen Nijgaast en De Greiden, 

informeren-bespreken
• Voortgang en stopzetting Regionale Samenwerking passend onderwijs De Stipe, 

informeren – bespreken

• Regionale samenwerking onderzoeken met stichting Meilân, informeren-bespreken
• Overleg GMR, bespreken 
• Jaarkalender, vaststellen
• NPO-gelden, informeren
• Gesprek met de accountant ingesteld vanuit een thema (Risico-analyse), vaststellen
• Vacature lid Raad van Toezicht, profiel vaststellen.
• Sollicitatieprocedure en benoeming nieuw lid Raad van Toezicht per september 

2021, vaststellen
• Themabespreking ‘Pedagogisch-didactisch handelen’, informeren
• Bouw en oplevering nieuw schoolgebouw De Nijewier, informeren
• Mutaties in taken en in de commissies, vaststellen
• Meerjarenbegroting, vaststellen
• Remuneratiegesprek, informeren door de remuneratiecommissie
 
Op 11 januari 2021 heeft de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht online plaats- 
gevonden. De belangrijkste uitkomst van deze evaluatie is dat de Raad als basisvraag 
voor het toezicht heeft vastgesteld: Wat betekent dit besluit voor de leerlingen van  
De Tjongerwerven? Die vraag zal steeds meeklinken in het overleg en besluitvorming.
Sinds 2018 is door de RvT Van Ree Accountants benoemd als externe accountant 
voor Stichting De Tjongerwerven CPO. Ook in 2021 is Van Ree als externe accountant 
benoemd.

Contact met de Stichting 
Naast het reguliere overleg van de RvT waar de directeur-bestuurder doorgaans aan 
deelneemt, hebben twee leden van de Raad van Toezicht op 7 juni een online over-
leg met de GMR gevoed. Er is toen gesproken over de nieuwe code Goed Bestuur en 
over de zichtbaarheid van de medezeggenschap in de scholen. Dit laatste onderwerp 
stond op de agenda naar aanleiding van de uitkomsten van het medewerkertevreden-
heidsonderzoek.

Op 8 december heeft het tweede online overleg met de GMR plaatsgevonden door 
twee leden van de Raad van Toezicht. Op de agenda stond het contact met en de 
informatievoorziening door de bestuurder.

Werkgeverschap 
De RvT is in formele zin de werkgever van de directeur-bestuurder. Om hier op een 
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Naam  Functie            Aard functie           Bezoldigd
Bestuur
A.J. Vos  Directeur-bestuurder    hoofd  ja
  Stg De Tjongerwerven CPO
  Voorzitter Stg Up!   neven  neen
   Voorzitter Stg multifunctioneel   neven  neen
  vastgoed Haulerwijk
  Bestuurslid Stg Multifunctioneel   neven  neen
  vastgoed Oosterwolde Zuid

Intern toezicht
I. van Ruler Docent lerarenopleiding    hoofd  ja
  basisonderwijs Windesheim 
  Zwolle-Almere

H.K.Witteveen Manager HR HZPC   hoofd  ja
   Manager shared services:    ai  ja
  Facilities & Reception helpdesk HZPC
  NHL Stenden Raad van Advies  neven  neen

Y. de Groot In maatschap melkveebedrijf  hoofd  ja 
  (winst/verliesdeling)
  Lid RvC Coöperatie    neven  ja
  ABZ Diervoeding te Nijkerk
  Bestuur Ver. Chr. Voortgezet   neven  ja
  Onderwijs NO Friesland
  Bestuur Stichting Sportbedrijf Waadhoeke neven  ja
  Vertrouwenspersoon    neven  nee
  Ver. Chr. Basisonderwijs NW Fryslân
  Lid van de ledenraad van    neven  ja
  coöperatie AB Vakwerk

R. Prins  Senior adviseur Group Control   hoofd  ja
  bij Antea Group in Heerenveen

M. de Poel Generalist GGP Politie Noord Nederland  hoofd  ja
  Penningmeester Ver. Vastgoed  neven  nee 
  Winkelgebied Oosterwolde
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bij de organisatie passende wijze invulling aan te geven is in 2018 een gespreks-/
beoordelingscyclus vastgesteld. Deze cyclus is in samenspraak met de directeur-be-
stuurder opgesteld, verschillende stakeholders worden betrokken en er wordt gebruik 
gemaakt van een 360˚feedback instrument. 
Op 7 december 2021 heeft de remuneratiecommissie namens de Raad het gesprek 
hierover met de bestuurder gevoerd en daarvan verslag gedaan aan de rest van de 
Raad. 

Deskundigheidsbevordering/Bezoldiging
Met het oog op de verantwoordelijkheid die een toezichthouder draagt, zijn afspra-
ken gemaakt over het op peil houden van de deskundigheid en over de bezoldiging. 
Op 29 maart of 15 april 2021 hebben alle RvT-leden deelgenomen aan een online 
bijeenkomst over de nieuwe Code Goed Bestuur die 1 januari 2021 is ingegaan. Deze 
bijeenkomsten werden georganiseerd door Verus. Onderwerp waren belangrijke aan-
dachtspunten aan de hand van de driehoek Educational Governance: communicatie 
– structuur – cultuur. 
Als bezoldiging ontvangt een lid van de RvT € 2.000 en de voorzitter € 3.000.

Samenstelling Raad van Toezicht
De RvT bestaat eind 2021 uit vijf leden. Gedurende 2021 is de zittingstermijn van 
de voorzitter dhr. Martin Amperse afgelopen. Op 13 september is op gepaste wijze 
aandacht gegeven aan de periode van twee termijnen waarin dhr. Amperse als lid en 
als voorzitter met zijn kennis en ervaring een gezicht heeft gegeven aan de Raad van 
Toezicht. Vanaf diezelfde datum is mevrouw Mirjam de Poel toegetreden als nieuw lid 
van de Raad van Toezicht en vervult mevr. Ineke van Ruler de rol van voorzitter.   

De RvT bestaat uit de volgende leden:

Naam   Functie  Periode  Commissie

Mevr. I. van Ruler  Voorzitter 2016  Remuneratie
Mevr. Y. de Groot  Lid  2017  Audit
Dhr. K. Witteveen  Lid  2020  Remuneratie
Dhr. R. Prins  Vicevoorzitter 2020  Audit
   Penningmeester   
Mevr. M. de Poel  Lid  2021  GMR




