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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2021. Dit jaarverslag is een verantwoordingsdocument van het 

afgelopen kalenderjaar voor externe en interne stakeholders.  

Het jaarverslag wordt gevormd door het bestuursverslag en de jaarrekening. Het 

bestuursverslag bestaat uit drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat algemene 

informatie over Stichting Arlanta. In het tweede hoofdstuk wordt teruggeblikt op de 

resultaten van het beleid in het verslagjaar. Het derde hoofdstuk bevat een toelichting op 

de financiële situatie.  

 

Anders dan gehoopt, hebben we ook dit jaar nog volop met het coronavirus te maken 

gehad. Lockdowns en een scholensluiting halverwege het jaar, zorgden ervoor dat we met 

onze medewerkers opnieuw moesten schakelen naar wat wél mogelijk was. Gelukkig zijn 

we daar goed in geslaagd. Ik ben dan ook trots op alle collega’s die met veel inzet flexibel 

zijn ingesprongen op alle uitdagingen die op ons pad kwamen.  

 

In 2015 is het Strategisch Perspectief vastgesteld met een looptijd tot 2020. Door ziekte 

van de vorige bestuurder is besloten om het herijken van het Strategisch Perspectief 2015-

2020 enige tijd uit te stellen. De plannen lagen klaar voor 2021. Door alle maatregelen 

rondom Corona heeft het ontwerpproces opnieuw vertraging opgelopen.  Gelukkig 

konden we in de loop van het jaar het proces op gaan pakken en werden de contouren 

steeds meer helder. In 2022 ronden we proces af. Het streven is dat we in augustus 2022 

in het bezit zijn van een inspirerend en breed gedragen Strategisch Perspectief.  In 2021 

was het Strategisch Perspectief van 2015-2020 nog steeds leidend. 

 

Al met al was ook 2021 een dynamisch jaar waarin we ondanks alle beperkingen en 

zorgen weer samen, met hart en ziel, hebben gewerkt aan het verder verbeteren van ons 

onderwijs. Iedere dag werken we met ruim 300 medewerkers aan onze missie en dragen 

dat ook uit: We willen nu én in de toekomst onderwijs bieden dat voor kinderen het 

verschil maakt.  

We hebben het belang van fysiek onderwijs en elkaar ontmoeten meer dan ooit ervaren.  

Net als vorig jaar spreek ik ook nu de hoop uit dat scholensluitingen en lockdowns tot het 

verleden gaan behoren.  

 

Vanaf deze plaats wil ik alle medewerkers, vrijwilligers en ouders bedanken voor de inzet 

die in dit jaar is getoond.  

 

Heidi Rubingh 

Voorzitter College van Bestuur  
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1. Het schoolbestuur 
 

Arlanta is een stichting die onderwijs verzorgt op 22 christelijke basisscholen in 

Noardeast-Fryslân, waaronder 1 school voor speciaal basisonderwijs.  De organisatie telt 

zo’n 2.200 leerlingen en 300 medewerkers. De scholen vormen een veelkleurig palet. 

Iedere school stemt zijn visie zo goed als mogelijk af op de kenmerken van de 

schoolpopulatie. Hierdoor zijn er tussen de scholen duidelijke verschillen te zien in aanpak 

en inrichting. De scholen variëren sterk is grootte. Van heel klein (circa 25 leerlingen) tot 

gemiddeld (circa 260 leerlingen).  

Wij willen voor kinderen het verschil maken. Om dit te realiseren werken me nauw samen 

met instellingen voor kinderopvang (SKF en Tiko), de bibliotheek, de gemeente, het 

samenwerkingsverband, de lerarenopleiding (Stenden/NHL), de opleiding voor 

onderwijsassistent (Friese Poort), scholen voor VO en omliggende schoolbesturen. 

 

 2021 -Horizontale dialoog 

 

 

1.1 Profiel 

 

Missie, visie en kernactiviteiten 

Wij willen als Arlanta nu èn in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. Onze 

missie is om kinderen in deze snel veranderende kennissamenleving een stevige basis te 

bieden waarin ze als wereldburgers hun weg kunnen vinden en zich kunnen aanpassen 

aan de veranderende omstandigheden in leven, leren en werken.  

 

Onze missie betekent dat we kinderen willen leren om hun talenten en ambities te 

ontwikkelen om als gelukkig en evenwichtig mens een bijdrage te kunnen leveren aan de 

samenleving.  Naast een goede beheersing van basisvaardigheden als rekenen, taal en 

lezen besteden we veel aandacht aan kunst en cultuur, wetenschap en techniek, 

ontdekkend en onderzoekend leren en sport en spel. 

Maar we willen vooral ook dat de kinderen op onze scholen een kompas meekrijgen. Een 

kompas dat richting geeft aan gedrag, aan goed en kwaad, aan jezelf en de ander, aan 

zorg voor mensen en zorg voor de wereld. Zo geven we onze kinderen de basis mee voor 

een gezond en gelukkig leven. Niet alleen voor zichzelf maar juist ook voor de wereld 

waarin wij samenleven.  

 

We zetten ons in om de ondersteuning van de educatieve behoefte van kinderen vanuit 

een inclusieve gedachte vorm te geven. Dit betekent dat de scholen diverse 

organisatievormen kennen en diverse pedagogische-didactische aanpakken toepassen, 

passend bij de kenmerken van hun populatie.  

https://arlanta-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/h_rubingh_arlanta_nl/EXvgXryYWbhOg4BGG_5lRqgB6WiLuYheqivPJF_C8wdQYQ?e=quqJSM
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Strategisch beleidsplan 

In het Strategisch Perspectief hebben we zes speerpunten geformuleerd:  

1. Heldere identiteit 

2. Eigentijds kwalitatief goed onderwijs 

3. Professionele cultuur 

4. Actief ouderschap 

5. Open en helder communiceren 

6. Sterke organisatie 

 

Deze speerpunten geven richting aan de doelen die we op school- en organisatieniveau 

stellen. 

Op alle lagen van onze organisatie worden mensen uitgenodigd mee te denken en te werken aan 

de ontwikkeling van zichzelf, van hun eigen school en van Arlanta.  

We sluiten hierbij zo goed mogelijk aan bij de energie van teams en medewerkers en maken 

gebruik van successen die we boeken en kwaliteiten die aanwezig zijn. Teams en medewerkers 

krijgen ruimte om hun eigen ambities te realiseren, mits deze passen in het geschetste 

perspectief.  

 

2021 - Strategisch perspectief 2015-2020 

 

Toegankelijkheid & toelating 

Voor de toelating van leerlingen zijn regels gesteld, die in de schoolgids van de scholen 

zijn opgenomen. Ons uitgangspunt is dat iedere school openstaat voor leerlingen van wie 

de ouders(s)/ verzorger(s) de grondslag van de school respecteren. Ook kijken we of de 

school in voldoende mate kan voldoen aan de behoefte van het kind.  In alle gevallen 

waarin de toelating wordt geweigerd of waarin verwijdering van een leerling wordt 

overwogen, zijn procedures van toepassing die in het beleidsdocument ‘Schorsing en 

verwijdering’ zijn vastgelegd.  

 

1.2 Organisatie 

 

Contactgegevens 

Naam schoolbestuur:   Stichting Arlanta 

Bestuursnummer:   40788 

Bezoekadres:     Altenastreek 66, 9101 BA Dokkum 

Postadres:     Postbus 2, 9100 AA Dokkum  

Telefoon:     0519 222736 

E-mail:      info@arlanta.nl  

Website:     www.arlanta.nl 

Bestuur:    Heidi Rubingh 

Functie :    Voorzitter College van Bestuur 

https://arlanta-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/h_rubingh_arlanta_nl/ETKHC4Cl1zZBgivKceBhEGoBQYdiPXLuIMf1N_nWSXN3hA?e=ZftIOy
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2021 - Scholen + dir Arlanta en 2021 - NAW gegevens scholen Arlanta

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van Arlanta is in onderstaande schema weergegeven:

2021 - Toelichting op het organogram 

De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad

De GMR wil bijdragen aan de missie van Arlanta. Zij heeft tot doel ten alle tijde het belang van de 

kinderen, ouders en personeelsleden voorop te stellen en de kwaliteit van het onderwijs te 

waarborgen. Om dit doel te kunnen bereiken stelt de GMR zich actief op ten aanzien van: 

Geïnformeerd raken, informeren, meedenken en participeren waar nodig. Daarbij wil de GMR 

graag fungeren als een klankbord voor het CvB. Hierin stelt de GMR zich positief kritisch op. 

De GMR heeft regelmatig contact met het  College van Bestuur (CvB), de 

Medezeggenschapsraden (MR) en de Raad van Toezicht (RVT). De GMR kan haar rol pas goed 

uitvoeren wanneer zij volledig is geïnformeerd.   

https://arlanta-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/h_rubingh_arlanta_nl/EVKjRDtx9DxJue_GpnJL6gsB4gKGkzK6XUg6vKgaPWAtWw?e=EeS5d3
https://arlanta-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/h_rubingh_arlanta_nl/EYEwS4VGfuhOjXAWolaE6PcBcCwwKD_J8b_53g-NYIEGYw?e=rd1cak
https://arlanta-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/h_rubingh_arlanta_nl/EevK5vJHcH5PqjxeEksU_rgBTkQQVZtSxXLT9aqRH3dnBg?e=qdVkAX
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Elke maand heeft het CvB en het dagelijks bestuur van de GMR middels een vaste agenda 

vooroverleg voor de reguliere GMR-vergadering. Het CvB informeert het DB van de GMR over alle 

zaken (ook vertrouwelijke) die spelen in de organisatie en neemt hen mee in processen. Minimaal 

eens per jaar komen alle voorzitters van de MR-en, de GMR en het CvB samen om over diverse 

thema’s te spreken vanuit het Strategisch Perspectief. De GMR maakt een jaarplan per schooljaar 

waarin ook de professionalisering is opgenomen. 
Iedere afzonderlijke basisschool heeft een MR, bestaande uit vertegenwoordigers van het 

personeel en ouders. Elke school heeft naast een MR een Ouder Advies Commissie. Hierin praten 

ouders met de directeur van de school over drie inhoudelijke thema’s onderwijs, opvoeding en 

identiteit.  

2021 - Samenstelling GMR 

2021 - Jaarverslag GMR 

Klachtenbehandeling

Binnen Arlanta streven we ernaar om klachten op de school zelf te bespreken en op te

lossen.

Zowel het CvB als de directeuren besteden persoonlijke aandacht aan het bespreken van

De klachten. Er zijn geen formele klachten binnengekomen. Wel heeft het CvB een

bemiddelende rol op zich genomen in twee situaties waarin er bij de ouders zorg was

rondom het functioneren van de school en/of de leerkracht van hun kind. Deze

gesprekken hebben ertoe geleid dat de ouders in contact zijn gebleven met de directeur

van de school om de voortgang te blijven monitoren.

Onze vertrouwenspersoon is mevrouw  Kokshoorn,  werkzaam bij GGD Fryslan. Het CvB

heeft twee keer per jaar contact met mevrouw Kokshoorn, in mei en december. In 2021 is

er 2 keer door ouders telefonisch contact geweest voor advies en consultatie. Er is geen

begeleiding geweest naar de landelijke klachtencommissie.

2021 - Klachtenregeling 

Juridische structuur

De juridische structuur van de organisatie is de stichtingsvorm en draagt de naam:

Stichting Arlanta. In de statuten zijn onder andere vastgelegd de grondslagen, het doel

van de organisatie en de taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en de

Raad van Toezicht.

Stichting Arlanta is een fusieorganisatie. Op 1 april 2019 droeg het bestuur van de

Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Kollumerland haar 8 scholen over aan stichting

Arlanta.

https://arlanta-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/h_rubingh_arlanta_nl/Edw_xWEPWQ9IuNgUwORfIs8Bd882sirVYHWXpxAcGuFxrA?e=vhXiaC
https://arlanta-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/h_rubingh_arlanta_nl/EeEAOmDNPelPr4dGgg8tHh4BbfUj2LHbPvZmJQKfANe2pA?e=zIjMY5
https://arlanta-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/h_rubingh_arlanta_nl/ETl9cu8DYfVLssvPZKrhXqkBFuOSmwyTH7L1_-my2LuFwQ?e=yb8KUY
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Governance en code goed bestuur

Met de invoering van het governancemodel moet worden voldaan aan de wet “Goed 
Onderwijs, goed bestuur” en de “Code Goed Bestuur in het primair onderwijs”. In de Code 
Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent 
professionaliteit van bestuurders en toezichthouders in het primair onderwijs. Arlanta 
hanteert de Code Goed Bestuur PO van de PO-Raad. In 2022 vindt er een 
professionaliseringstraject plaats waaraan de Raad van Toezicht (RvT) samen met het CvB 
en de GMR deel gaat nemen.

Er is sprake van een organieke scheiding (two-tier model). De RvT houdt toezicht op het 
functioneren van de stichting in het algemeen en op de bestuurder. Daarnaast is de raad 
belast met de uitoefening van een aantal bevoegdheden als geregeld in de statuten, het 
bestuursreglement en reglement RvT. Tevens draagt zij zorg voor de bestuurlijke inrichting 
van de stichting en vervult het werkgeverschap ten opzichte van de bestuurder. De RvT 
staat de bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad terzijde en fungeert als klankbord.

De RvT bestaat volgens de nieuwe statuten uit vijf leden. Op de website van Arlanta staat 
onder kopje organisatie de samenstelling van de Raad van Toezicht. 
De leden van de RvT zijn op basis van verschillende maatschappelijke oriëntaties 

geselecteerd. Er is gewenste expertise nodig op het gebied van:

o Onderwijs in brede zin en leerlingenzorg

o Bestuur en overheden

o Bedrijfsleven

o Financiën en juridische aangelegenheden

o Informatie- en communicatietechnologie

o Human resource management
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2. Verantwoording van het beleid

In dit hoofdstuk verantwoorden we het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen:

Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en

Financieel beleid. De doelen uit strategisch beleidsplan staan centraal. De laatste paragraaf

van dit hoofdstuk gaat over de continuïteitsparagraaf.

2.1 Onderwijs & kwaliteit

Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

Binnen de gestelde kaders zijn de scholen autonoom in het definiëren van hun visie op

goed onderwijs en het formuleren van kwantitatieve en kwalitatieve ambities, passend bij

de leerlingenpopulatie. Wij zorgen ervoor dat alle scholen de basiskwaliteit op orde

hebben en houden. De normen voor de basiskwaliteit zijn gebaseerd op het

waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs. In overleg met het CvB stellen de

scholen vast wat reële verwachtingen zijn met betrekking tot het percentage leerlingen

dat de referentieniveaus 1F en 1S gaan halen.

Onze kwaliteitszorg richt zich op het beschrijven, beoordelen, borgen en verbeteren van

vooraf gestelde doelen en ambities, afgeleid van de speerpunten uit het Strategisch

Perspectief, of de verbeterpunten die voortkomen uit de interne audit. Alle scholen

beschrijven in het schoolplan (2020-2024) welke doelen zij inmiddels gerealiseerd hebben

en welke ambities en doelen zij binnen de kaders van het Strategisch Perspectief

nastreven.

Iedere school heeft een schooljaarplan waarin zij concrete doelen voor de

schoolontwikkeling beschrijven. De schooljaarplannen en behaalde resultaten worden

jaarlijks met het CvB besproken en door de scholen op hun website gepubliceerd.

Middels de PDCA-cyclus bewaakt de school op systematische wijze de kwaliteit van haar

onderwijs en neemt maatregelen om te borgen en te verbeteren.  

Samen met de leidinggevende van de KWO-ers  monitort het CvB de voortgang van de

schoolontwikkeling op de verschillende scholen. Dit gebeurt onder meer door

documenten- en opbrengstenanalyses, het voeren van voortgangs- en dialooggesprekken

en het bespreken van de uitkomsten van interne audits. De kracht zit in de voortdurende

dialoog over de onderwijskwaliteit, waarin verantwoording en vernieuwing complementair

zijn.

De expertgroep Onderwijskwaliteit speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van de

kwaliteitsgerichte cultuur binnen Arlanta. Deze cultuur kenmerkt zich door sterke

verbindingen (samen werken aan kwaliteit), verantwoordelijkheid nemen en geven, ruimte

bieden aan experimenteren en het ontwikkelen van een reflectieve houding.

De komende jaren wordt nog verder gewerkt aan ‘de basis op orde’. Hiermee doelen we

op het fundament waarmee de kwaliteit van de school -onder alle omstandigheden- 

zichtbaar wordt gemaakt. De basis bestaat uit het met elkaar vastgestelde repertoire van

kader stellende gedragsindicatoren en kwaliteitsnormen.
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‘De basis op orde’ moet leiden tot een sterk fundament waarmee scholen de doelen

gesteld in het Strategisch Perspectief kunnen realiseren.

2021 - Resultaten schoolontwikkeling - beknopt 

Doelen en resultaten

Doel/beleidsvoornemen Resultaat Inzet

financiële

middelen

Scholen en bestuur hebben zicht op de

kwaliteit van onderwijs

(deugdelijkheidseisen en de

geformuleerde eigen ambitie) door kennis

te nemen van de bevindingen van het

auditteam.

Scholen reflecteren op de eigen

onderwijskwaliteit (deugdelijkheidseisen

en de geformuleerde eigen ambitie) in

samenwerking met collega’s door het

gebruik maken van visitatie.

Scholen benutten kennis en ervaring van

elkaar door gebruik te maken van

collegiale consultatie.

Afspraken zijn vastgelegd in een

beleidsdocument.

Er is beleid ontwikkeld en

vastgesteld. Uitvoering van het

beleid zal moeten leiden tot het

realiseren van bovengenoemde

inhoudsdoelen. Er zijn 4 audits

uitgevoerd. Collegiale visitatie

vindt nog niet frequent plaats.

€ 11.700

Directeuren en kwo’ers zijn zoveel als

mogelijk eenduidig in het interpreteren

van het handelen van leerkracht op basis

van de ICALT-indicatoren.

Doel is nog niet gerealiseerd.

Door corona konden de

trainingsbijeenkomsten niet

plaatsvinden.  In het schooljaar

2022 zal indien mogelijk een

verdiepende training plaats

gaan vinden.

€ 0

We hebben beleid ontwikkeld waardoor

we ook in de toekomst kwalitatief goed

bewegingsonderwijs kunnen garanderen

Is mede door Corona niet

uitgevoerd. Wordt in het

€ 0

https://arlanta-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/h_rubingh_arlanta_nl/EcIn_Bm5NQFNj7uAc6QEQkQBXnaE5qPrB5bENzfZ1c9MSA?e=1TC0m4
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routeplan van het komend jaar

opnieuw opgenomen

Het kweekvijvertraject voor

kwaliteitsondersteuners is (indien

noodzakelijk) aangepast op basis van

ervaringen uit de eerste ronde.

Doel is gerealiseerd. Beleid is

vastgesteld.

€ 0

Er is vastgesteld wat wij onder

vakbekwaamheid op het gebied van

pedagogisch/didactisch

handelen verstaan.

Is nog niet gerealiseerd. In

ontwikkeling. Er is een

werkgroep bezig.

€ 0

Het in inzichtelijk hoe de begroting

passend onderwijs is opgebouwd. Er zijn

procedures vastgesteld rondom de

toekenning van middelen (frictiebudget).

Beleid rondom frictiebudget is

vastgesteld. De opbouw van de

begroting wordt in 2022

toegelicht binnen de

expertgroep.

€ 0

Er is een instrumenten waarmee we de

tevredenheid van ouders, leerkrachten en

leerlingen kunnen meten.

Doel is niet gerealiseerd.

Besloten is dat alleen ouders

bevraagd worden. In het

voorjaar van 2022 zal dit

onderzoek plaats gaan vinden.

€ 0

Bij aanvang van de schoolloopbaan is de

onderwijsbehoefte van iedere leerling

helder, is beschreven en gearchiveerd. Op

deze manier proberen we een goede

doorgaande lijn van voorschoolse opvang

naar basisschool te realiseren.

Doel is niet volledig

gerealiseerd. Er zijn wel

procesafspraken gemaakt.

€ 0

De ondersteuningstructuur is vastgesteld

en geïmplementeerd. De

ondersteuningsstructuur biedt

leerkrachten en KWO’ers houvast in het

handelings- en opbrengstgericht werken.

Doel is gerealiseerd. Er is een

notitie vastgesteld. Nog niet

iedere school heeft alle

onderdelen vanuit de structuur

goed op orde. Wel is overal een

aanvaardbare basis gelegd.

€ 0

KWO’ers zijn vaardig in het maken van

trendanalyses. De trendanalyse geeft een

totaalbeeld van de school en dient mede

als basis voor het vaststellen van

verbeterdoelen op schoolniveau.

Doel is gerealiseerd. Er is een

format ontwikkeld, de

procedure is vastgelegd er is

collegiale feedback gegeven op

de kwaliteit van de

trendanalyses. Good-practices

zijn gearchiveerd.

€ 0

Integraal zorgoverleg (IZO) is ingericht.

Het IZO heeft als doel om te komen tot

een goede afstemming tussen ouders,

Er zijn afspraken gemaakt met

de Jeugdgezondheidszorg en

Schoolmaatschappelijk werk

€ 0
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leerkrachten en zorgprofessionals om een

kind (en het gezin) in een zo vroeg

mogelijk stadium passende hulp te

bieden.

over frequentie en inhoud van

het integraal zorgoverleg.

SHRM: Er is een vervolg gegeven aan de

in 2020 gehouden enquête over

werktevredenheid onder alle

personeelsleden van Arlanta.

Doel: meer aandacht voor de vitaliteit van

medewerkers en het zien en benutten van

talenten van medewerkers.

Op gebied van vitaliteit heeft

de expertgroep de expertise

ingeroepen van een

gynaecoloog, die al jarenlang

onderzoek doet naar de

levensloop van de vrouw, in

combinatie met haar duurzame

inzetbaarheid. Vervolgstappen

worden in 2022 geformuleerd

en gerealiseerd.

€ 0

Talentontwikkeling eenduidig

geïntegreerd in alle lagen van de

organisatie.

Doel is nog niet gerealiseerd. Er

zijn enkele proeftuinen uitgezet

met betrekking tot het voeren

van talentgesprekken.  Dit

onderwerp krijgt een vervolg in

2022.

€ 0

Er is een actuele visie op SHRM. Er is een eerste aanzet gemaakt

tot het opstellen van een

visiedocument. Dit zal in 2022

aan het DO ter besluitvorming

worden aangeboden.

€ 0

Scholen beschikken over ‘tools’ om de

lessen rondom identiteit beter vorm te

geven.

Er is een toolbox ontwikkeld.

De scholen kunnen hier medio

2022 gebruik van maken.

€ 4.680

Overige ontwikkelingen

Het nieuwe onderwijsresultatenmodel is geïntroduceerd. Naast de kwalitatieve ambitie

(vermeld in het schoolplan) hebben alle scholen ook een kwantitatieve ambitie opgesteld.

Er is een overzicht gemaakt van de aanwezige expertise binnen de organisatie. We

stimuleren kennis intern te delen. Dit is één van de manieren waarop het

meer talentgericht werken vorm krijgt. Ook zijn de kwaliteitsondersteuners meer

schooloverstijgend gaan werken. Hierdoor wordt aanwezige kennis meer en beter benut.

Toekomstige ontwikkelingen

Uit de leerlingenprognose blijkt dat de leerlingenaantallen op met namen de relatief

kleine scholen (<60 leerlingen) verder dalen. In 2022 herijken we het ‘Kleine scholen

beleid’. We zullen ons moeten afvragen op welke wijze we de onderwijskwaliteit kunnen

waarborgen op de kleine scholen. Ook  zullen we ons moeten beraden op de werkdruk

van - en beschikbaarheid van leerkrachten en schoolleiders voor de kleine scholen.
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In samenwerking met de lerarenopleiding van Stenden/NHL zullen we een aantal

opleidingsscholen gaan inrichten. Op deze manier willen we een grotere bijdrage leveren

aan het bevorderen van de kwaliteit van startende leerkrachten.

Aangezien het lerarentekort de komende jaren nog een onderwerp van zorg zal zijn, zullen

we nog meer aandacht hebben voor de kwaliteit van begeleiding van startende

leerkrachten. Ook zal het doorontwikkelen van met name het didactisch handelen van

leerkrachten blijvende aandacht vragen.

In samenwerking met de gemeente Noardeast-Fryslân, omringende schoolbesturen en

ketenpartners zullen we uitvoering geven aan de doelen uit het actieplan ‘Zorg en

Onderwijs’. De focus zal liggen op het professionaliseren van leerkrachten en

onderwijsassistenten in het kader van ‘verbinden en normaliseren’ en het inzichtelijk

maken van de meest voorkomende casuïstiek in het speciaal onderwijs. We gaan

onderzoeken of we niet alleen minder kinderen kunnen verwijzen naar het speciaal

onderwijs, maar ook of we kinderen sneller terug kunnen plaatsen.

Het onderzoek ‘Druk en Dwars’ (Batstra, L. 2020)  ligt aan de basis van een meerjaren

interventietraject voor scholen. Doel is om te onderzoeken hoe we onnodige zorg kunnen

vermijden, zonder onderbehandeling te riskeren.

2021 - Startnotitie Zorg en Onderwijs 

Onderwijsresultaten

Op de eindtoets van het schooljaar 2020-2021 hebben drie scholen onder de

signaleringswaarde gescoord. Dit betreft CBS de Hoeksteen, CBS de Bining en CBS ’t

Kompas.

Ook hebben er drie scholen onder de signaleringswaarde van 1S/2F geschoord. Dit betreft

CBS de Hoeksteen, CBS de Gearing en CBS de Bining.

Wanneer we uitgaan van de ambitie dat 65% van de leerlingen het streefniveau 1S/2F

moet halen, zien we dat dit op 8 scholen gerealiseerd is. Dit betreft: CBS de Springplanke,

Eben Haezerschool, CBS de Regenboog, CBS Prins Bernard, de Wrâldwizer, CBS It Harspit,

CBS Fjouwerhoeke en CBS de Wegwijzer.

Omdat er in 2019-2020 geen eindtoets is afgenomen, is er met betrekking tot de scores

op de referentieniveau’s geen betrouwbaar beeld van de afgelopen drie jaar te geven.

Op SBO de Twine hebben 3 van de 47 leerlingen het niveau 1F gehaald.

2021 - Referentieniveau's scholen - eindtoets 20-21 

Internationalisering

Er is geen beleid op het thema internationalisering.

https://arlanta-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/h_rubingh_arlanta_nl/ESw1hHmECilDrcsGHsrO20MBa6ZnPB_H-ZiOH630c26cQQ?e=ZLbBbR
https://arlanta-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/h_rubingh_arlanta_nl/ERzudieKN-VMt7PktKXLA60B8PddMlbH0l-ciYe8iv_buA?e=AFORbd
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Onderzoek

Er is geen beleid ontwikkeld op het thema onderzoek. Wel wordt door het CvB het

evidenced-informed werken gestimuleerd. In het vaststellen van het Strategisch

Perspectief zal het onderzoekend werken binnen alle lagen in de organisatie aandacht

krijgen.

Inspectie

In 2020 heeft CBS de Bron het predicaat zeer zwak ontvangen. De onderwijsinspectie heeft

in april 2021 een herstelonderzoek uitgevoerd. De school kon terugkeren naar een

basisarrangement. Geconstateerd is dat de kwaliteit ruim op orde was.

CBS de Springplanke heeft in oktober een themaonderzoek gehad in het kader van

analyse en afstemming.

2021 - Rapport herstelonderzoek inspectie - de Bron 

Passend onderwijs

Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moeten schoolbesturen zich op 
grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 nader verantwoorden.

De middelen van het samenwerkingsverband worden uitgegeven aan het inrichten, in 
stand houden en doorontwikkelen van het expertisecentrum. Denk hierbij aan:

o De  personele lasten van de kwaliteitsondersteuners, de orthopedagoog, de

leidinggevende van de kwaliteitsondersteuners en overige interne of externe

medewerkers (inhuur/inleen personeel) die een bijdrage leveren aan de

doelen vanuit passend onderwijs;

o De deskundigheidsbevordering van de kwaliteitsondersteuners, hun

leidinggevende en de orthopedagoog;

o Noodzakelijk aanschaf van inventaris en apparatuur;

o Administratie, beheerslasten en reiskosten.

Daarnaast wordt een deel van het budget (het zogenaamde frictiebudget) ingezet voor

leerlingen die een korttijdelijke extra ondersteuning nodig hebben.

De leidinggevende van de kwaliteitsondersteuners monitort de kwaliteit van het

ondersteuningsaanbod op de scholen en legt hierover verantwoording af aan het CvB. De

GMR heeft instemming verleent aan het allocatiemodel waar de verdeling van de

middelen van Passend Onderwijs onderdeel van uitmaakt

https://arlanta-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/h_rubingh_arlanta_nl/ETmlbQAiIHhMmsTC9wom1-gBB3agfSwDVvi7IW38tUCPhQ?e=7kDITF
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2.2 Personeel & professionalisering

Doelen en resultaten

Doel/beleidsvoornemen Resultaat Inzet

financiële

middelen

KWO’er kennen de strategieën voor

denken en leren en kunnen leerkrachten

ondersteunen in het toepassen van deze

strategieën tijdens hun lessen.

Directeuren kennen de strategieën en

kunnen (eventueel samen met

de KWO’ers) leerkrachten feedback

geven op hun handelen betreffende

deze indicator.

Metacognitie en zelfregulerend leren

blijken steevast een groot effect te

hebben.

(https://www.nponderwijs.nl/interventies/metacognitie-

en-zelfregulerend-leren) 

KWO’ers hebben vier studiedagen

gehad. Directeuren een. Er is

beleid voorbereid voor de

implementatie

van strategieën voor denken en

leren. Het beleid zal in 2022

vastgesteld en uitgevoerd gaan

worden. De indicatoren behorend

bij strategieën voor denken en

leren worden opgenomen in het

ICALT-observatie instrument1.

€ 3.500

De talentcoördinatoren hebben kennis

verworven rondom het zijnsluik van

meer- en hoogbegaafde leerlingen. Zij

delen de kennis binnen de schoolteams.

Het kunnen herkennen van meer- en

hoogbegaafde leerlingen leidt tot een

betere afstemming van het

onderwijsaanbod.

Een docent van Windesheim

begeleidt de groep. Doel is

gerealiseerd.

€ 9.625

Toekomstige ontwikkelingen

De invoering van de modernisering van het Participatiefonds (PF)stond aanvankelijk

gepland op 1 augustus 2021. De coronacrisis en de verkiezingen veroorzaakten echter

vertraging in de behandeling van de benodigde wetswijziging. Het voorstel voor de

wetswijziging is inmiddels aangenomen. Het invoeren van de modernisering van het PF

gaat plaatsvinden op 1 augustus 2022. 

In de nieuwe situatie zal ieder schoolbestuur in principe in alle gevallen waarin een WW-

uitkering ontstaat 50% van de WW-lasten moeten dragen.

1 ‘International Comparative Analysis of Learning and Teaching’.
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De kosten van de WW-lasten kunnen, onder meer, beperkt worden tot 10 procent als de

arbeidsovereenkomst  wordt ontbonden door de kantonrechter. Aan dit verzoek van de

werkgever zal wel een goed dossier ten grondslag moeten liggen, wil de kantonrechter

hiertoe overgaan.

Dit betekent dat wij voldoende aandacht moeten hebben voor het goed opbouwen van

personeelsdossiers. Directeuren zullen hierin geschoold en ondersteund moeten worden.

Het is nog onbekend wanneer de modernisering van het Vervangingsfonds in werking

treedt. Dit heeft echter wel grote gevolgen voor Arlanta aangezien deze nog geen eigen

risicodrager is voor de ziektekosten. Er zal onderzocht worden of de sturing op

ziekteverzuim verder verbeterd kan worden. Niet alleen om de kosten laag te houden,

maar ook om de continuïteit in het onderwijs te waarborgen.

Door bovenstaande twee ontwikkelingen is het voor de leidinggevenden nog belangrijker

goed in gesprek te zijn met de medewerkers en preventief te handelen in het kader van

ziekteverzuim. Op grond hiervan zal in 2022-2023 de gesprekkencyclus vernieuwd worden

en de uitvoering zal goed gemonitord worden.

Zaken in het afgelopen jaar met personele betekenis

In 2021 is de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Dit wordt extern

afgenomen door een arbo-deskundige aan de hand van de ARBO-meester van het

Vervangingsfonds. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn verbeterplannen opgesteld

voor iedere school. De voortgang van deze verbeterplannen zal ten minste éénmaal per

jaar door de directeur van de school met de MR worden besproken. De RI&E is geborgd in

het veiligheids- en arbobeleid.

Uitkeringen na ontslag

In overleg met de personeelsfunctionaris, een externe jurist en medewerkers van

Onderwijsbureau Meppel zorgt de stichting Arlanta ervoor dat er zorgvuldig wordt

omgegaan met ontslagprocedures. Tevens wordt er zorgvuldig omgegaan met termijnen

en het aanvragen van de instroomtoets in geval van ontslag.

Wachtgelden

Schoolbesturen zijn verplicht om hun vacatures met voorrang aan te bieden aan

(ex)werknemers, die zijn aangemerkt als eigen wachtgelders.

Op dit moment zijn er bij Arlanta geen eigen wachtgelders aan wie Arlanta bij voorrang

vacatures moet aanbieden.

Aanpak werkdruk

Het is de gedeelde overtuiging dat de aanpak van werkdruk vorm moet krijgen in de

teams op scholen. De extra middelen die het kabinet ter beschikking stelt voor de

beheersing van werkdruk, komen daarom ter beschikking aan teams in scholen.
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Zij kiezen zelf, in dialoog met de directeur, welke maatregelen er in hun school worden

genomen om de werkdruk te verminderen. Om te garanderen dat het geld daadwerkelijk

wordt ingezet om de werkdruk te verminderen, wordt op iedere school het gesprek

gevoerd over de knelpunten die werknemers ervaren en de oplossingen die zij hiervoor

voorzien en bepalen. Dit gesprek vindt plaats in het gehele team van leraren, directeur en

overig personeel. Op basis van dit gesprek wordt door de directeur een bestedingsplan

opgesteld voor de inzet van de werkdrukmiddelen dat ter instemming wordt voorgelegd

aan de personeelsgeleding van de MR (hierna genoemd: P-MR). Het bestedingsplan bevat

naast de bestedingsdoelen, de verwachtingen met betrekking tot de vermindering van de

werkdruk, alsmede de wijze waarop de P-MR zal toezien op de inzet en de besteding van

deze werkdrukmiddelen en het gevolgde proces.

Er is voor dit doel een document “werkproces extra middelen aanpak werkdruk” en een

verantwoordingsdocument “bestedingsplan middelen werkdruk” gemaakt.

Inzet werkdrukmiddelen Kalenderjaar 2021

TOTAAL €   634.236,55

Inzet werkdrukmiddelen op organisatieniveau

Bestedingscategorie Bestedingspercentage

Personeel 100%

Materieel 0%

Professionalisering 0 %

Overig 0%

Er zijn geen ‘niet financiële maatregelen’ genomen om de werkdruk te verminderen.

Strategisch personeelsbeleid

Arlanta werkt met een integraal personeelsbeleid. Dit betekent dat er samenhang is tussen

de verschillende onderdelen van personeelsbeleid en dat personeelsinstrumenten op

elkaar zijn afgestemd. In de werving en selectie wordt gezocht naar medewerkers die de

visie/missie van de organisatie en betreffende school ondersteunen en kunnen bijdragen

aan het doorontwikkelen daarvan. In december wordt onder alle vaste medewerkers een

belangstellingsregistratie uitgevoerd voor het te starten schooljaar. Daar waar mogelijk

wordt gehoor gegeven aan de wensen van de medewerkers.

We hebben heldere uitgangspunten voor personeelsbeleid geformuleerd. Het accent ligt

op leren en ontwikkelen en boeien en binden.

In haar rol als werkgever ziet Arlanta het als haar opdracht: Medewerkers te ondersteunen

in het ontwikkelen van hun talenten en het realiseren van hun ambities en deze te

gebruiken om als een gelukkig en evenwichtig mens een bijdrage te kunnen leveren aan

de ontwikkeling van onze leerlingen en de organisatie.
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We leggen de lat hoog en zetten in op de kwaliteit van onze leerkrachten,

onderwijsassistenten, kwaliteitsondersteuners, directeuren en stafmedewerkers.

Arlanta vraagt in het kader van haar koers van al haar medewerkers:

o neem verantwoordelijkheid;

o toon ondernemerschap;

o wees resultaatgericht;

o wees taakvolwassen.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden zo laag mogelijk in de organisatie

neergelegd. Het te ontwikkelen personeelsbeleid wordt steeds aan dit uitgangspunt

getoetst.

In het te ontwikkelen personeelsbeleid gaan wij dan ook uit van:

o Erkende ongelijkheid tussen medewerkers en teams;

o Veel ruimte voor resultaatgerichtheid en eigen verantwoordelijkheid van

medewerkers;

o Ruimte voor de teams om medewerkers in te zetten op basis van hun talenten;

o Mobiele medewerkers die hun leven lang willen leren;

o Medewerkers die zelfverantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen.

De voorbereiding van het strategisch personeelsbeleid vindt plaats in de expertgroep

Strategisch Personeelsbeleid (SHRM). De voorstellen worden eerst informerend en

meningsvormend met de directeuren besproken. Pas daarna vindt besluitvorming plaats.

Na besluitvorming door de directeuren wordt het beleid ter advisering/instemming aan de

GMR aangeboden. In het beleidsdocument is vastgelegd wanneer en op welke wijze

evaluatie van beleid plaatsvindt.

De expertgroep SHRM wordt geadviseerd door een leerkracht die op verschillende wijzen

en momenten contact met haar achterban onderhoudt.

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken

Doelen en resultaten

Het doel van de huisvesting in het onderwijs is, dat de schoolgebouwen moeten voldoen

om goed onderwijs te kunnen geven. Het gebouw moet faciliterend zijn voor het

onderwijsproces. Het CvB heeft de verantwoordelijkheid om de gebouwen goed te

onderhouden. Dit doet zij door het opstellen van Meer-Jaren-Onderhouds-Planningen

(MJOP). Deze plannen worden één keer per twee jaren opgesteld en gekoppeld aan de

begrotingen, zodat elk jaar het benodigde onderhoud uitgevoerd kan worden.

Het onderhoudsplan wordt opgesteld volgens de NEN normen (NEN 2767) klasse 2 of 3,

zodat achterstallig onderhoud niet mogelijk is en er geen discussie ontstaat met de

gemeente ten aanzien van de staat van onderhoud. Arlanta hanteert al geruime tijd dit

uitgangspunt.
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Het doel daarnaast is om de gebouwen ook een nette uitstraling te geven. Dit wordt

jaarlijks gedaan door de buitenschoonmaak (reinigen van gevels) van de gebouwen en het

tuinonderhoud (maaien , snoeien , onkruid).

Lange termijn visie en doel

Ten aanzien van de lange termijn visie op de schoolgebouwen is het CvB continu in

contact met de gemeente over het vervangen van gebouwen. Een aantal schoolgebouwen

binnen Arlanta zijn oud en minder functioneel.

Middels  het Integraal Huisvestings Plan (IHP) maakt het schoolbestuur met de gemeente

hier afspraken over. Het IHP van de gemeente is november 2020 vastgesteld. In dit IHP

staan de volgende gebouwen opgenomen voor renovatie of nieuwbouw of gedeeltelijke

nieuwbouw:

 De Wraldwizer (2021)

 De Fjouwerhoeke (2023)

 De Pionier (De Groen van Prinsterer) (2022)

 De Regenboog/ De Bron (2026)

 De Hoeksteen (2027)

 T’ Oegh (2027)

 De Stapstien (2029)

Energie transitie

De bovenstaande schoolgebouwen zijn niet alleen minder functioneel , maar ook

energetisch niet toekomst bestendig. Deze gebouwen dateren uit de jaren 50 en 60.

De scholen, die nieuw gebouwd worden, worden voorzien ven zonnepanelen en voldoen

aan de normen gesteld voor ‘frisse scholen’.

De bestaande schoolgebouwen worden (nu er door het opstellen van het IHP meer

duidelijk is over het lange termijn) ook voorzien van zonnepanelen.

De Twine, De Hoeksteen en de Ebenhaezer zijn in 2020 voorzien van zonnepanelen.

De Prins Bernhardschool, De Stapstien, Op De Hoogte, de Gearing en It Harspit worden in

2022 voorzien van zonnepanelen. In 2021 zijn hiervoor al de voorbereidingen voor

getroffen.

De investering wordt gedaan op schoolniveau. De opbrengsten worden ook op

schoolniveau behaald. De gemiddelde terugverdientijd bedraagt tussen de 8 en 10 jaar.

Door middel van de zonnepanelen wordt 90% van de energie behoefte opgewekt.

Arlanta wil ook graag een voorbeeld zijn voor de kinderen en de omgeving in het kader

van het rentmeesterschap van onze aarde.
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Om een bijdrage te leveren aan het behalen van de klimaatdoelen (reductie van 50% van

uitstoot CO2 in 2030) zal Arlanta ook de komende jaren blijven zoeken naar

mogelijkheden voor deze verduurzaming. Daarom zullen in 2022 nog enkele scholen

onderzocht worden voor het investeren in de zonnepanelen.

Ventilatie

De minister heeft eind 2020 de scholen verplicht om een eendaags meting uit te voeren

ten aanzien van het CO2 gehalte in de klassen.

Uit deze metingen kwamen 3 scholen naar voren, waarbij er een te hoge concentratie

werd gemeten (>1200 PPM voor bestaande scholen , > 950 PPM voor nieuwe scholen) . In

2021 zijn in deze scholen aanpassingen en toevoegingen op het gebied van ventilatie

uitgevoerd. Voor de aanpassingen en toevoegingen is een subsidie ontvangen van 30%

(SUVIS subsidie).

Maatschappelijk gezien is ventilatie een groot item, gezien de verspreiding van het

Coronavirus. In 2022 zullen daarom alle klaslokalen voorzien worden van C02 meters,

zodat er niet alleen bij een eendaags meting voldaan moet worden aan de norm maar

elke dag gemonitord kan worden. Deze CO2 meters worden (extra) bekostigd via de

Lumpsum vergoeding die de rijksoverheid jaarlijks betaald aan de scholen.

Koeling

Over het algemeen worden de zomers telkens warmer in Nederland. Warmte golven en

hittegolven komen niet alleen in de zomervakantie maar ook steeds vaker tijdens de

schooltijden voor. De warmte heeft steeds meer invloed op de prestaties van de kinderen.

Om de warmte buiten de schooldeur te houden is goede zonwering essentieel. Maar de

roep om koeling in de schoolgebouwen wordt ieder jaar groter.

In de nieuwbouw wordt dit elke keer standaard meegenomen in het programma van eisen

als een noodzakelijke voorziening.

In de bestaande scholen wordt er naar aanleiding van de RI& E rapportage gehandeld en

incidenteel klaslokalen voorzien van koeling. Koeling en verwarming is niet alleen erg

afhankelijk van het weer/ het klimaat , maar ook van de oriëntatie van het klaslokaal.

In de toekomst zullen we aandacht moeten blijven houden voor de  koeling in de

schoolgebouwen.

IKC ontwikkeling

Lange tijd is er al een samenwerking met Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) met

betrekking tot het peuterspeelzaalwerk. In 2021 is deze samenwerking geïntensiveerd. Er

is op 2 scholen peuterspeelzaalwerk toegevoegd (Regenboog, Hoeksteen) en op 3 scholen

ook kinderdagopvang en buitenschoolse opvang (Hoeksteen, Pionier, Eben Haezer). Deze

ontwikkeling zal de komende jaren blijven doorgaan en intensiever worden.
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De ontwikkeling heeft invloed op het ruimtegebruik binnen de bestaande scholen en heeft

invloed op de nieuwbouwtrajecten. De toevoeging van opvang is een inhoudelijke

verrijking voor het onderwijs en voorziet in de behoefte van ouders. De toevoeging is ook

positieve een exploitatie technische ontwikkeling. Leegstaande klaslokalen worden

gebruikte voor de opvang , waar SKF een vergoeding voor betaald aan de betreffende

school.

2.4 Financieel beleid

Doelen en resultaten

Binnen Arlanta houdt de expertgroep financiën zich o.a. bezig met het financieel beleid

binnen de stichting. Voor 2021 is het doel gesteld om de allocatie van de middelen naar

de scholen opnieuw in te richten, om zo een betere aansluiting en transparantie te kunnen

garanderen naar de geledingen. Dit is voor de zomervakantie 2021 geaccordeerd en bij

het opstellen van de nieuwe meerjarenbegroting van 2022 geïmplementeerd.

Opstellen meerjarenbegroting

Per jaar wordt een stichtingsbegroting opgesteld, welke is opgebouwd uit de afzonderlijke

schoolbegrotingen, de begroting voor het bestuurskantoor en algemeen. Dit is de

financiële vertaling van het bestuursplan en het schooljaarplan. Uit deze begroting blijkt

de toekomstontwikkeling van de stichting (plannen/ plan).

Toekomstige ontwikkelingen

Er zijn nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn het financieel beleid van de stichting.

Zoals bijvoorbeeld de aangekondigde vereenvoudiging van de bekostiging. De teldatum

verschuift van 1 oktober naar 1 februari. Dit heeft tot gevolg dat de vordering OCW zal

wegvallen in 2022 van € 803.126. In de meerjarenbegroting van de stichting is hier

rekening mee gehouden. De expertgroep financiën onderzoekt momenteel de kosten van

leegstand en van oudere schoolgebouwen ten opzichte van de afgegeven bekostiging en

hoe dit drukt op de afzonderlijke schoolbegrotingen.

Investeringsbeleid

Het investeringsbeleid wordt vormgegeven binnen het begrotingstraject. Hierin worden

alle investeringen langjarig weggezet. Er wordt rekening gehouden met

vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen die een logisch gevolg zijn vanuit de

schooljaarplannen.

Treasury

Het treasurybeleid is conform het financieel beleidsplan van de Stichting uitgevoerd. Het

beleid is conform het voorschrift beleggen en belenen van het ministerie.
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Hierin wordt het treasurybeleid uiteengezet en de bevoegdheden en

verantwoordelijkheden van de diverse functionarissen vastgelegd. De uitgangspunten van

het treasurybeleid zijn het niet mogen aangaan van risicovolle beleggingen en het creëren

van voldoende functiescheiding bij het aangaan van grote transacties.

Het renteresultaat over 2021 is € -20.724. Er was geen renteresultaat begroot. Dit is fors

negatievere dan voorgaand jaar. Het renteresultaat ligt lager door de daling van de

liquiditeitspositie, maar vooral door de daling van het rentepercentage. De spaargelden

zijn ondergebracht deels bij de Rabobank en deels bij de ABN-AMRO bank. Eind 2021 is

de overstap gemaakt naar schatkistbankieren.

 2021 - Treasury statuut

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Alle scholen hebben in het kader van de NPO een schoolscan gemaakt. De scan en de

daaruit voorkomende plannen zijn in overleg met de directeur en het team vastgesteld en

ter instemming aan de MR voorgelegd, waarin ook de ouders vertegenwoordigd zijn. Alle

scholen hebben de scan besproken met het CvB. Alle beschikbare middelen zijn

rechtstreeks naar de scholen gegaan. Instemming van de GMR was daardoor niet

noodzakelijk. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de besteding van middelen aan

de verschillende categorieën.

Interventies Begroot in €

A. Meer onderwijs om bij groepen leerlingen kennis en

vaardigheden bij de spijkeren

€ 0,00

B Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij

te spijkeren

€ 33.125,00

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen € 39.600,00

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen € 17.015,00

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning €   1.338.224,00

F. Faciliteiten en randvoorwaarden: Activiteiten die

randvoorwaardelijk/ ondersteunend zijn voor interventies (A-E),

ouderbetrokkenheid en digitale technologie

€ 236.375,00

G. Overig: uitsluitend bedoeld voor dotaties aan voorzieningen

voor transitievergoedingen, de voorziening verrekening

uitkeringskosten en/of dotatie aan een bestemmingsreserve

NPO

€ 53.549,00

https://arlanta-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/h_rubingh_arlanta_nl/EXQGNEVW7MhOtym9vxgx7TUBC9EoEqpOmfFZrDLrokWexQ?e=Qa5DOn
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Er is minder dan 0,1% van de middelen is ingezet voor inhuur van personeel niet in

loondienst (PNIL) in 2021.

Alle scholen geven uitvoering aan de gemaakte plannen. Er is op dit moment niet vast te

stellen welk effect de inzet van de NPO gelden daadwerkelijk heeft op het inhalen van

eventuele achterstanden in leeropbrengsten of het positief beïnvloeden van de sociaal-

emotioneel en fysieke ontwikkeling van kinderen. 

Allocatie van middelen

Op basis van de T-systematiek worden de middelen verdeeld over de scholen, waardoor

de scholen middelen ontvangen behorende bij het leerlingaantal dat op dat moment in de

school aanwezig is. De middelen worden toebedeeld op basis van vastgestelde normen.

Het prijsrisico wordt bovenschools gedragen en niet op schoolniveau. De rijksvergoeding

(RV) personele bekostiging wordt op basis van deze allocatie aan de scholen verstrekt. De

RV personeels- en arbeidsmarktbeleid wordt grotendeels bovenschools ingezet. De RV

materiële instandhouding wordt grotendeels aan de scholen verstrekt. Er vindt een

inhouding plaats voor de kosten van scholing, vervanging, administratiekantoor en voor

het buitenonderhoud. De expertgroep financiën heeft beleid rondom de allocatie van

middelen voorbereid. Na instemming van het directieoverleg en de GMR is er instemming

verleend door het CvB. De kosten van het bestuurlijk apparaat (bovenschools algemeen en

bestuurskantoor) bedragen in 2021 € 2,8 miljoen.

Onderwijsachterstandenmiddelen

De onderwijsachterstandsmiddelen worden o.b.v. de schoolscores van het CBS verdeeld

over de scholen. Er wordt 49% van de AOB-middelen verstrekt aan de scholen. De AOB-

middelen zijn € 19.000 hoger dan de eerdere verdeling van achterstandsmiddelen. Deze

middelen worden in de school ingezet voor o.a. het formeren van kleinere groepen en de

inzet van ondersteuning voor de kinderen met een achterstand.

Prestatiebox

In het kader van het bestuursakkoord heeft het ministerie extra financiële middelen ter

beschikking gesteld in de vorm van de Prestatiebox tot augustus 2021. Deze bekostiging

is bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en schoolleiders

en voor cultuureducatie.

Deze middelen zijn als aanvulling op de lumpsum vergoeding stichting breed ingezet in

de vorm van extra begeleiding en incidenteel formatieve impulsen binnen de scholen. In

die vorm is een start gemaakt met onze ambities voor de komende jaren betreffende

opbrengstgericht werken en professionalisering:

 er zijn meetbare doelstellingen geformuleerd gericht op de leeropbrengsten van taal

en rekenen: monitoring via het leerlingvolgsysteem (LOVS)



24

 de scholen werken opbrengstgericht

 afstemming met Voor- en Vroegschools Educatie (VVE) omtrent opbrengsten

 maatwerk bieden voor excellente leerlingen

 ouders stimuleren activiteiten te ondernemen die bijdragen aan leerprestaties

 het transparant maken van de opbrengsten: de opbrengsten zijn gecommuniceerd

met alle betrokkenen (leerlingen, ouders, team, inspectie e.a.)

 het afstemmen van het onderwijs op verschillen binnen de klas is op orde:

groepsplannen, logboeken etc.

 het organiseren van kwaliteitskringen, mede gericht op de bekwaamheidsbevordering

van de leerkracht

 specifieke aandacht voor de geactualiseerde bekwaamheidseisen van de directeuren.

Professionalisering en begleiding starters en schoolleider

Deze nieuwe regeling is per 1 augustus in werking getreden. Er is € 91.139 aan middelen

binnen gekomen. Deze middelen zijn als aanvulling op de lumpsum vergoeding

stichtingsbreed ingezet om de geformuleerde ambities onder de Prestatiebox verder vorm

te geven en te implementeren binnen de organistie.

Horizontale verantwoording en dialoog met belanghebbenden

In de beheersstructuur vindt binnen Arlanta op verschillende momenten gedurende het

jaar horizontale verantwoording en dialoog plaat met belanghebbenden.

Arlanta wil transparant zijn in haar werkwijze en gebruikt daarbij de website om te

informeren. Hier zijn bijvoorbeeld ook de geldende beleidsdocumenten van de stichting te

raadplegen en te downloaden. Tevens vindt op verschillende momenten door het jaar een

open dialoog plaats met alle geledingen, zoals met de GMR

Politieke of maatschappelijke impact

Er zijn geen specifieke zaken of ontwikkelingen met een politieke of maatschappelijke

impact voor Arlanta, anders dan de huidige coronapandemie, die op meerdere punten in

dit verslag aan de orde komt.

2.5 Continuïteitsparagraaf

De volgende onderdelen uit de continuïteitsparagraaf zijn opgenomen in de

verantwoording op het financieel beleid:

 Prognose voor medewerkers en leerlingen in hoofdstuk 3.1

 Meerjarenbegroting in hoofdstuk 3.2

 De rapportage van het  toezichthoudend orgaan is opgenomen in het verslag intern

toezicht in hoofdstuk 4.
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Intern risicobeheersingssysteem

De interne beheersing van risico’s en het controlesysteem van de stichting is vorm

gegeven in de Plan Do Check Act cyclus. Per jaar wordt een stichtingsbegroting opgesteld,

welke is opgebouwd uit de afzonderlijke schoolbegrotingen, de begroting voor het

bestuurskantoor en algemeen. Dit is de financiële vertaling van het bestuursplan en het

schooljaarplan. Uit deze begroting blijkt de toekomstontwikkeling van de stichting

(plannen/ plan).

Er wordt per kwartaal een managementrapportage opgesteld en besproken. Hierin wordt

een gedetailleerde prognose van de verwachte baten en lasten opgenomen om zo de

afwijkingen ten opzichte van de goedgekeurde begroting te kunnen analyseren en

bijsturen (uitvoeren/do).

In 2016 is gestart met de integrale managementrapportage, waarin de schooldirecteuren

gevraagd wordt naar de resultaten op het gebied van personeel, financiën en de overige

resultaten van de school. Deze rapportage wordt besproken en geëvalueerd met het CvB.

Uit de evaluatie van afgelopen jaar kunnen we concluderen dat de opvolging van de acties

vanuit de schoolrapportages strakker ingericht zal gaan worden in het komende jaar.

(verbeteren/act). Tot slot vindt er een verantwoording van de financiële en

onderwijskundige ontwikkelingen en realisaties plaats in de jaarrekening en in het

jaarverslag (evalueren/check).

Belangrijkste risico’s en onzekerheden

De ontwikkelingen waar Arlanta mee te maken krijgt, brengen organisatierisico’s met zich

mee. Met name de krimp en de personele opbouw heeft een enorme impact op de

structuur en het beleid van de stichting. Ook Passend Onderwijs brengt risico’s met zich

mee. De effecten van de invoering van Passend Onderwijs zijn nog steeds niet zeker. In de

huidige bezetting op SBO De Twine zijn alle middelen vanuit passend onderwijs

opgenomen in de formatie. Bij een afname van het aantal leerlingen en doorverwijzingen

worden deze middelen ook minder. Het nu nog moeilijk aan te geven hoe groot deze

daling zal zijn, mede omdat in de verdeling van de middelen door het SWV Friesland ook

de leerlingaantallen van de andere SBO’s meewegen. Daarnaast is het gezien de situatie

op de Twine noodzakelijk niet te veel te korten op de formatie inzet.

De regio Noord Oost Friesland waarin Arlanta opereert is een regio met krimp. Voor

Arlanta is een krimp in leerlingenaantallen voorzien waarbij de krimp het grootst is in de

stad Dokkum. De aanmelding van leerlingen op sommige basisscholen gedragen zich als

communicerende vaten. Het CvB volgt de aanmeldingen en prognoses van leerlingen

jaarlijks met een strakke systematiek. Ervaringsgegevens van directeuren worden daarbij

naast de daadwerkelijke geboortecijfers van de kernen gezet en vergeleken.

Voor een goede inschatting van de personele risico’s op inzet van personeel is het

belangrijk om de ontwikkelingen van de leerlingenaantallen over de komende jaren uit te

zetten tegenover de personele verplichtingen van dat moment.
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3. Verantwoording van de financiën

In onze stichting wordt integraal beleid ontwikkeld. Hierbij vindt afstemming plaats tussen

de diverse organisatielagen, waarbij taken en bevoegdheden zo laag mogelijk in de

organisatie worden gelegd vanuit het subsidiariteitsprincipe.

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Leerlingen

Vorig jaar

(T-1)

Verslagjaar

(T)

2022 2023 2024 2025

BAO 219 217 210 200 195 195

SBAO 2.103 2.014 1.982 1.926 1.893 1.881

Totaal 2.322 2.231 2.192 2.126 2.088 2.076

De personele bekostiging vanuit het ministerie is gebaseerd op de teldatum per 1 oktober

en geldt voor het daaropvolgende schooljaar. Uit de gegevens van het aantal leerlingen

blijkt dat er sprake is van een dalende trend. In de bijlage is het aantal leerlingen per

school opgenomen.

Aangezien de bekostiging vanuit het ministerie in grote mate afhankelijk is van het aantal

leerlingen wordt de ontwikkeling van het aantal leerlingen nauwgezet gevolgd en worden

de noodzakelijke personele maatregelen genomen. De scholen worden gefaciliteerd op

basis van de T-systematiek.

FTE

Aantal FTE Vorig jaar

(T-1)

Verslagjaar

(T)

2022 2023 2024 2025

Bestuur / management 16,59 14,29 13,88 14,15 14,05 14,05

Onderwijzend personeel 149,79 140,34 136,64 126,04 122,92 118,07

Ondersteunend personeel 34,39 42,47 42,24 36,02 35,14 34,43

De grootste kostenpost zijn de personele lasten. Het is van belang om medewerkers, in

een krimp situatie, flexibel in te kunnen zetten. Daarnaast is er een zeer scheve

personeelsopbouw. In 2021 is 30,5% van de werknemers 55 jaar of ouder. De stichting wil

de jonge medewerkers behouden. De voorgenomen maatregel bestaat vooral uit het

onderzoeken hoe de jonge leerkrachten aan de stichting gebonden kunnen worden en

hoe oudere werknemers eerder kunnen uittreden.
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3.2 Staat van baten en lasten en balans

Staat van baten en lasten
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BATEN

Rijksbijdragen 18.704 18.528 19.828 18.767 18.222 17.987 17.625 1.300 1.124

Overige

overheidsbijdragen

en subsidies

135 119 449 139 134 123 89 330 314

Baten werk in

opdracht van

derden

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige baten 720 499 480 407 384 382 366 -19 -240

TOTAAL BATEN 19.559 19.146 20.757 19.313 18.740 18.493 18.080 1.611 1.198

LASTEN

Personeelslasten 16.194 15.487 15.630 15.945 14.909 14.765 14.386 143 -564

Afschrijvingen 585 658 637 710 740 735 730 -21 52

Huisvestingslasten 1.333 1479 1.511 1.500 1.490 1.389 1.381 32 178

Overige lasten 1.647 1662 1.807 1.895 1.663 1.635 1.585 145 160

TOTAAL LASTEN 19.759 19.286 19.584 20.050 18.802 18.525 18.082 299 -174

SALDO

Saldo baten en

lasten
-200 -140 1.173 -737 -62 -32 -2 1.313 1.373

Saldo financiële

baten en lasten
0 0 -21 0 0 0 0 -21 -21

Saldo

buitengewone

baten en lasten

0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL

RESULTAAT
-200 -140 1.152 -737 -62 -32 -2 1.292 1.352

Het behaalde resultaat over 2021 is € 1.150k. Dit is € 1.292k hoger dan begroot. Hiervan

heeft € 381k betrekking op niet- bestede NPO middelen. Deze middelen zijn opgenomen

in een bestemmingsreserve per school. Het netto resultaat komt neer op € 772k.

De baten zijn € 1.610k hoger dan begroot, vooral door de hogere Rijksvergoeding (RV) als

gevolg van een hogere normaanpassing dan begroot en de NPO middelen € 716k.

De niet-geoormerkte subsidies hebben betrekking op de verantwoording van de subsidie

inhaal- en ondersteuningsprogramma’s en RV Prestatiebox. Deze subsidies zijn lager door

het vervallen van de RV Prestatiebox per 1-8-2021. Hiervoor is deels de RV

Professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders in de plaats gekomen en een
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deel is opgenomen onder de RV Personeel en Arbeidsmarktbeleid. Per saldo is er geen

resultaatseffect. De ontvangen subsidie zij- instroom was niet begroot € 40k.

De ontvangen bijdragen van het SWV zijn hoger dan de begrote maandelijkse bijdragen

en door de uitbetaling van een extra bestuursbudget van € 19k.

De overige overheidsbijdragen zijn hoger dan begroot door de volledige verantwoording

van de subsidie Extra hulp voor de klas 1 en 2.

Ten opzichte van de begroting vallen de overige baten lager uit door lagere

detacheringsvergoedingen. Hier staan lagere salariskosten detachering tegenover.

Daarentegen was de ontvangen compensatie transitievergoeding niet begroot.

De personeelslasten (salariskosten en overige personele lasten) overschrijden met € 143k

de begroting. De salariskosten zijn lager door een lagere gemiddelde personeelslast,

ondanks de CAO aanpassing van 2,25%. De premie van het Participatiefonds is gedaald

per 1-8-2021 en daarbij zijn de premienota’s van november en december kwijtgescholden.

De inhuurkosten zijn hoger dan het budget door de inhuur van een KWO-er,

schooldirecteuren en de bestuurder. Daarbij zijn er meer inhuurkosten ten laste van

vervanging gerealiseerd.

De afschrijvingskosten vallen lager uit door uitgestelde investeringen, vooral inventaris.

De huisvestingslasten overschrijden het budget door hogere schoonmaakkosten (o.a. door

corona).

De overige lasten zijn hoger dan begroot door hogere administratie- en beheerslasten

(vooral reproductiekosten en juridische kosten) en door hogere kosten leermiddelen (OLP

verbruik en kosten licentiemethodes).

Er was geen saldo financiële baten begroot gezien de verwachte rentestand. Daarentegen

zijn er wel rentelasten gerealiseerd à € 21k. Dit is ook de directe aanleiding geweest om

eind 2021 over te stappen op schatkistbankieren.

De belangrijkste verschillen in het resultaat van 2021 met voorgaand boekjaar worden

veroorzaakt door de ontvangen NPO middelen € 716k en de subsidies Inhaal- en

ondersteuningsprogramma’s 213k en Extra handen voor de klas 1 en 2 € 344k. De overige

baten waren in 2020 fors hoger door hogere detacheringsopbrengsten. De

personeelslasten zijn 564k lager dan voorgaand jaar vooral door een lagere verwachte

malus van het Vervangingsfonds.

De belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbegroting zijn de daling van de

rijksbijdragen (als gevolg van de verwachte daling van het leerlingaantal), de daling van de

personele lasten (als gevolg van een lagere inzet) en de geringe negatieve resultaten voor

de komende jaren voor het bestendigen van de financiële positie.
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Balans in meerjarig perspectief

X 1.000
Realisatie

vorig jaar

Realisatie

verslagjaar Begroting

T+1

Begroting

T+2

Begroting

T+3

Begroting

T+4
(T-1) (T)

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste

activa
0 0 0 0 0 0

Materiële vaste

activa
5.306 5.426 6.012 5.742 5.609 5.319

Financiële vaste

activa
0 0 0 0 0 0

Totaal vaste

activa

5.306 5.426 6.012 5.742 5.609 5.319

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 0 0 0 0 0 0

Vorderingen 1.537 1.241 271 342 327 308

Kortlopende

effecten
0 0 0 0 0 0

Liquide middelen 3.811 6.028 5.428 5.281 5.474 5.675

Totaal vlottende

activa

5.306 5.426 6.012 5.742 5.609 5.319

TOTAAL ACTIVA 10.654 12.694 11.711 11.366 11.410 11.301

PASSIVA

EIGEN

VERMOGEN

Algemene

reserve
3.671 4.541 3.926 3.987 3.993 4.029

Bestemmings-

reserves
3.103 3.385 3.263 3.139 3.102 3.064

Overige reserves

en fondsen
0 0 0 0 0 0

Totaal eigen

vermogen
6.774 7.926 7.189 7.127 7.095 7.093

VOORZIENINGEN 1.882 2.077 1.759 1.667 1.785 1.739

LANGLOPENDE

SCHULDEN
0 0 0 0 0 0

KORTLOPENDE

SCHULDEN
1.998 2.691 2.763 2.572 2.530 2.469

TOTAAL

PASSIVA
10.654 12.694 11.711 11.366 11.410 11.301

Uit bovenstaande tabel blijken de belangrijkste mutatie in de balansposten t.o.v.

voorgaand jaar. Dit zijn:

 Een toename van de materiële vaste activa door de gerealiseerde investeringen.

 Een toename van de liquide middelen door het behaalde resultaat over 2021.

 Dit is tevens de oorzaak voor de stijging van de algemene reserve.
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 De stijging van de bestemmingsreserve is het gevolg van de niet bestede NPO

middelen, die in een reserve op schoolniveau zijn opgenomen.

In de meerjarenbalans worden de belangrijkste ontwikkelingen zichtbaar onder de daling

van de vorderingen in 2022 als gevolg van het wegvallen van de vordering OCW door

invoering van de vereenvoudiging van de bekostiging.

De mutaties in de reserves zijn het gevolg van de resultaten en de resultaatsbestemming.

Uit de meerjarenbegroting volgt een lichte toename van het eigen vermogen door de

verwachte positieve resultaten ter versterking van het weerstandsvermogen van de

stichting.

De mutaties op de voorzieningen worden bepaald door de jubileumvoorziening en de

onderhoudsvoorziening. In de toekomst zal deze onderhoudsvoorziening waarschijnlijk

herberekend moeten worden zodra de rekenregels omtrent deze herinrichting bekend

zijn. Dit zal leiden tot een andere verdeling van tussen het eigen vermogen en de

onderhoudsvoorziening. Het is nu nog niet in te schatten wat de omvang van deze

mutatie zal zijn.

De financiële middelen bestaan voornamelijk uit publieke middelen en hierin worden geen

wijzigingen verwacht.
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3.3 Financiële positie

Kengetallen
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Solvabiliteit 2

(Eigen vermogen + 

voorzieningen) / Balanstotaal 

81,20% 78,80% 76,40% 77,37% 77,83% 78,15% Ondergrens:

< 30%

Weerstandsvermogen

Eigen vermogen / totale baten 

(incl. financiële baten) 

34,6% 38,18% 37,22% 38,03% 38,37% 39,23% Ondergrens:

< 5%

Liquiditeit

Vlottende activa / Kortlopende 

schulden 

2,68 2,70 2,06 2,19 2,29 2,42 Ondergrens:

0,75 (bij

totale baten

boven €12

mln)

Rentabiliteit

Resultaat / totale baten (incl. 

financiële baten)  *  100% 

-1,02% 5,55% -3,82% -0,33% -0,17% -0,01% Afhankelijk

van de

financiële

positie

Reservepositie (o.b.v.

signaleringswaarde OCW)

(Feitelijk publiek eigen 

vermogen -/- 

Signaleringswaarde publiek 

eigen vermogen ) / totale baten 

-2.429K -1.248K -2.470K -2.278K 2.331K -2.150K Bovengrens:

> 0

Toelichting op de financiële positie

In 2020 zit een negatief effect in de kengetallen als gevolg van een grote 
salariskostenstijging (dekking van deze stijging was reeds ontvangen in 2019). In 2021 zit 
een positief effect van de niet-bestede NPO middelen.

De jaarrekening van Arlanta is terug te vinden op de website onder kopje organisatie. 
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4. Verslag intern toezicht

4.1 Inleiding

De Raad van Toezicht (RvT)heeft als haar primaire taak toezicht te houden op de

bestuurlijke koers en formele eisen daaraan verbonden. De uitvoering van dat toezicht

proberen we in lijn met de organisatie- en bestuurscultuur van Arlanta invulling te geven.

Daarbij onderschrijven de leden van de Raad van Toezicht de Code Goed Bestuur in het

Primair Onderwijs.

Het afgelopen was een bewogen jaar. Niemand had voorzien dat de wereldwijde Covid-19

pandemie zo langdurige zou aanhouden. Ook voor Arlanta en haar scholen was het een

proeve van improvisatietalent, flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Het is dan ook meer

dan gepast om alle leerkrachten, ondersteuners en stafleden te complimenteren voor hun

buitengewone inzet om het onderwijs open te houden, soms met risico voor eigen

gezondheid.

Na het vertrek van de vorige bestuurder heeft de RvT mevrouw H. Rubingh benoemd als

Voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Arlanta. We zijn onder de indruk van

de voortvarendheid en professionaliteit waarmee zij haar nieuwe rol heeft opgepakt, al

hadden we een meer normale start gewenst. Het kan niet anders dat de gevolgen van

deze pandemie nog jarenlang zullen doorklinken in de jonge levens van onze leerlingen.

Dit behoeft gepaste aandacht.

Toch is dwars door alle processen heen 2021 een jaar geweest om samen vorm te geven

aan wat we willen zijn. Hoe organiseren we ons toezicht, hoe reageren we op onvoorziene

situaties, hoe bewaken we balans in wat moet gebeuren en wat we kunnen laten

gebeuren. En het was een bewogen jaar, voor iedereen.

4.2 Samenstelling Raad van Toezicht

In bijgaand overzicht is de nieuwe samenstelling van de RvT per ultimo 2021

weergegeven.

Naam Profiel Beroep Nevenfuncties
Benoemd

per

Herbenoembaar/

herbenoemd

Aftredend

per

Lubbert

van

Dellen

Management

groeiende

organisatie/

Strategie

Bedrijfskundige/

Fiscalist

/Commercieel

directeur Accon

AVM

Ouderling kerk /

commissaris

Transcare

1 juni

2015
1 juni 2019

1 juni

2023

Derek

Kuipers

Onderwijs /

ICT /

Strategie

Associate Lector

Serious Gaming,

NHL

Stenden

EGG educatieve

software,

onderwijsinnovatie

& consultancy

1 oktober

2016
1 oktober 2020

1 oktober

2024
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Hogeschool,

toegepast

onderwijskundige

Herma

Heise
Onderwijs

Intern begeleider,

leerkracht PO
Mantelzorger

1 okt

2012
6 juni 2016

31 december

2022

Sjoerd

Hoekstra
Proces/bouw

Projectmanager

Leefbaarheid/gebi

eds

ontwikkeling

Voorzitter

Doarpsbelang

Aldwâld, Voorzitter

buurtvereniging,

penningmeester

Fûgelwacht

Aldwâld

1 oktober

2012
6 juni 2016

31 december

2022

Pieter

Willem

Meinema

Financiën Financieel

Adviseur/

Ondernemer

(Meinema

Verzekeren en

Bankieren)

Lid Bestuur

Muziekschool Opus 3

Lid Bestuur Lionsclub

Bonifatius

1 mei

2013

1 mei 2016 1 januari 2022

Tjipke de

Bruin

Financiën RB

belastingadviseur

(in ruste)

Vz. Stichting Âld

Collumersweach,

bestuurslid

Energiecoöp

Kleastersweach,

adviesfuncties PKN

Gemeente en

Doarpsbelang

27 juni

2012

28 juni 2018 1 januari 2021

Aftredend in 2021 waren RvT-leden Pieter Willem Meinema en Tjipke de Bruin. Inmiddels

is er een procedure opgestart om, ook namens de GMR, de RvT passend te

complementeren. De portefeuille financiën is daarbij een punt van aandacht.

4.3 Strategisch Perspectief, begroting en jaarverslag

De Raad van Toezicht kiest jaarlijks op welke inhoudelijke thema’s haar waardengericht

toezicht zich specifiek richt. 2021 leek in veel aspecten op 2020 in de uitvoering:

anticiperend en reactief. Per 1 januari 2021 hebben we een nieuwe bestuurder benoemd.

Dit heeft direct geleid tot een terugkerend agenderen van onderwijskwaliteit en financiën.

Onder de noemer ‘de basis op orde’ is hier gericht toezicht op georganiseerd. De raad is

blij te constateren dat de basis daadwerkelijk op orde komt, en dat onderwijskwaliteit -

gemonitord per school- verbetert. Ook constateert de RvT via de cyclus van management

rapportages een doelgericht en deugdelijk inzetten van budgetten in lijn met de gestelde

doelen. Vanuit de werkgeversrol zijn er met de bestuurder ontwikkel- en

prestatieafspraken geformuleerd, waar het oppakken en aanjagen van het uitgestelde

strategisch perspectief onderdeel van is.



34

Krimp, schaalgrootte en een versnelde focus op online en hybride onderwijs zijn opgevat

als design constraints, waartoe Arlanta zich moet verhouden om te werken aan de

inhoudelijke punten uit het strategisch perspectief. Deze constraints werden gedurende de

pandemie zeer manifest en rigide van aard.

De RvT probeert vanuit haar netwerk actief bij te dragen aan de uitdagingen van Arlanta.

Zo is er een samenwerking ontstaan met de NHL Stenden Hogeschool om spelende

vraagstukken vanuit een fris perspectief te benaderen. De RvT ziet meerwaarde in

een meer externe gerichtheid, daar de gelaagdheid, genetwerkte en dynamische

vraagstukken niet louter vanuit de eigen gelederen opgelost kunnen worden. Een ander

voorbeeld van de netwerkrelatie tussen RvT en Arlanta betreft de advisering vanuit het

eigen politieke netwerk bij het kleine scholen beleid en huisvesting. Daar de RvT haar

eigen netwerk inzet binnen Arlanta, zijn we scherp op het voordoen van in- en directe

belangenverstrengeling. Dit heeft zich niet voorgedaan.

Afsluitend, heeft de RvT dit jaar de begroting en het jaarverslag van Arlanta kunnen

goedkeuren. Toezicht heeft zich deels ook gericht op de rechtmatige verwerving en de

doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van Arlanta, als

ook op de gerichte, noodzakelijke besteding van eigen middelen ter facilitering van

onderwijs. De raad heeft ter ondersteuning assistentie van een accountant gezocht.

4.4 Toekomst

Als RvT hebben we zorg over de nasleep van de pandemie voor het welzijn, wereldbeeld

en leren van onze kinderen en leerkrachten. We zijn ons er terdege van bewust dat er,

passend bij het grillige afgelopen jaar, zich nu nog niet bekende effecten zullen

openbaren. Hier zullen wij oog voor houden en ons optimaal faciliterend opstellen voor

extra behoeftes hieraan verbonden.

4.5 Vergoeding

Het honorarium voor de leden van de Raad van Toezicht is vastgesteld op € 3.000 per jaar.

Het honorarium voor de voorzitter van de Raad van Toezicht is vastgesteld op € 4.500. Na

de fusie delen Dhr. Van Dellen en dhr. Kuipers de voorzitterstaken.

4.6 Evaluatie

2021 was een bijzonder jaar voor alle gelederen binnen Arlanta. We hopen op een

terugkeer naar de oude situatie en willen respect en dank betuigen aan eenieder die

Arlanta door deze moeilijke tijden loodst. We kijken uit naar nieuwe ontmoetingen.

Februari 2022, Derek A. Kuipers, Raad van Toezicht, Arlanta
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Bijlage Scholen 
 

School Aantal lln 

01CE De Twine 218 

04IR De Wegwijzer 40 

04IT De Tarissing 73 

04JX Bernewird 63 

04KY De Rank 72 

05OV De Fjouwerhoeke 74 

05QW 't Kompas 39 

05UL De Bining 57 

07HO Op de Hoogte 86 

07IP It Harspit 127 

07JQ Wrâldwizer 154 

07LF De Gearing 90 

08UJ 't Oegh 35 

09CT Prins Bernhardschool 134 

09YZ Kon. Julianaschool 128 

10IK De Stapstien 259 

12PK De Regenboog 185 

12WY De Pionier 103 

13CV De Bron 100 

13IE Eben Haezer 207 

13NG Hoeksteen 110 

15BP De Springplanke 44 

 2398 
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Financiële kengetallen

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

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

waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.

Kengetallen 2021 2020

Rentabiliteit 6% -1%

Exploitatieresultaat in een percentage van de totale baten.

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

instelling elkaar in evenwicht houden. 

Current ratio 2,70                2,68        

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.

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

haar korte termijnverplichtingen te voldoen. 

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

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

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

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

Solvabiliteit 1 62,4% 63,6%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen

Solvabiliteit 2 78,8% 81,2%

Eigen vermogen plus voorzieningen / totale passiva

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

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

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

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

Bij solvabiliteit 2 wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde

gehanteerd van 30%.

Weerstandsvermogen 38,2% 34,6%

Eigen vermogen / Totale baten

Het weerstandsvermogen geeft de vrije vermogensbuffer aan

voor het opvangen van calamiteiten. Een percentage tussen de

5 en 20 procent wordt gezien als voldoende buffer.

Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1) 2.322 2.398

Gemiddeld aantal FTE 197,10             200,77    

Personeelskosten per FTE 79.303             80.659    
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A.1.1 Balans per 31 december 2021

(na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 5.425.913        5.306.302           

Totaal vaste activa 5.425.913       5.306.302           

1.5 Vorderingen 1.240.917        1.536.573           

1.7 Liquide middelen 6.027.589        3.811.343           

Totaal vlottende activa 7.268.507       5.347.916           

Totaal activa 12.694.420    10.654.218        

31 december 2021 31 december 2020
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2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 7.925.808        6.773.520           

2.2 Voorzieningen 2.077.281        1.882.416           

2.4 Kortlopende schulden 2.691.330        1.998.283           

Totaal passiva 12.694.420    10.654.218        

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

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 19.828.093     18.528.800        18.703.552     

3.2 Overige overheidsbijdragen 449.239          118.910            135.095          

3.5 Overige baten 480.009          499.265            720.341          

Totaal baten 20.757.340     19.146.975        19.558.988     

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 15.630.198     15.486.933        16.194.192     

4.2 Afschrijvingen 636.876          657.647            585.358          

4.3 Huisvestingslasten 1.510.601       1.478.841         1.333.330       

4.4 Overige lasten 1.806.654       1.662.041         1.646.859       

Totaal lasten 19.584.328     19.285.462        19.759.739     

Saldo baten en lasten 1.173.012       138.487-            200.751-          

5 Financiële baten en lasten 20.724-            -                       354                

Netto resultaat 1.152.289     138.487-           200.397-         
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A.1.3 Kasstroomoverzicht

2021 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 1.173.012     200.751-        

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 637.485        555.926        

- Mutaties voorzieningen 194.866        128.925-        

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 295.656        93.202          

- Kortlopende schulden 693.047        387.482        

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 2.994.066     706.933        

Ontvangen interest 28                354              

Betaalde interest 20.751-          -                   

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.973.342     707.287             

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa 757.096-        1.064.706-     

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 757.096-        1.064.706-          

Mutatie liquide middelen 2.216.246     357.419-             

Beginstand liquide middelen 3.811.343     4.168.762     

Mutatie liquide middelen 2.216.246     357.419-        

Eindstand liquide middelen 6.027.589     3.811.343          
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Grondslagen

De activiteiten van Stichting ARLANTA bestaan uit het geven van primair onderwijs.

Algemeen

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

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

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

uitzonderingen.

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

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

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

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

waarde.

Vergelijking met voorgaand jaar:

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

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

rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Schattingen:

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

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

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

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.

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

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

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

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van 

de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 

moment van ingebruikname van het materieel vast actief.

Op grond wordt niet afgeschreven.

De kosten van groot onderhoud worden in de jaarrekening verwerkt middels een voorziening groot onderhoud. 

De grondslagen zijn opgenomen onder de grondslagbeschrijving van voorzieningen.

De activeringsgrens is: € 500,-

Het systeem van afschrijvingen is als volgt:

Gebouwen, bestaande uit:

   -Gebouwen 2,5% en 5% van de aanschafwaarde

   -Technische installaties 5% van de aanschafwaarde

Inventaris en apparatuur, bestaande uit:

   -Inventaris 5% en 10% van de aanschafwaarde

   -ICT 10% en 25% van de aanschafwaarde

Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:

   -Onderwijsleerpakket 12,5% van de aanschafwaarde

   -Vervoermiddelen 10% van de aanschafwaarde

Schattingswijziging materiële vaste activa

Het schoolgebouw Groen van Prinsterer zal worden overgedragen aan de gemeente. De school zit in tijdelijke 

huisvesting (private huur) en eind 2023 wordt de nieuwbouw opgeleverd. De afgeboekte activa van de locatie 

Groen van Prinsterer bedraagt in 2021 €21.078. De activa van de tijdelijke locatie wordt tot en met 31-12-2023 

versneld afgeschreven in verband met nieuwbouw, deze versnelde afschrijving bedraagt in 2021 €29.865.
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Vorderingen

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

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

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

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

Liquide middelen

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

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve

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

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

lasten.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen 

en middels het private resultaat over het onderhavige boekjaar.

Het Ministerie van OCW heeft onder de noemer Nationaal Programma Onderwijs een subsidie beschikbaar 

gesteld voor het herstel van het onderwijs en het compenseren van onderwijsachterstanden als gevolg van de 

coronacrisis. De bekostiging wordt als lumpsum bekostiging ontvangen en verantwoord. De 

bestemmingsreserve Nationaal Programma Onderwijs is gevormd uit de nog niet bestede middelen van deze 

subsidie.

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen ter zake van 

personeel en soortgelijke verplichtingen. Deze worden opgenomen tegen de berekende contante waarde. Een 

voorziening wordt eerst gevormd als voldaan is aan de vereisten terzake van het vormen van voorzieningen.

De voorziening jubilea is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is 

afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-

uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt gevormd op basis van de ingediende verlofplanning van een 

personeelslid. Op basis van deze planning wordt het verlofsaldo bepaald. Dit saldo wordt contant gemaakt 

tegen het geldende discontopercentage. Tot op heden worden er nog maar zeer beperkt verlofplanningen 

gemaakt op basis van de regeling duurzame inzetbaarheid. De voorziening wordt pas opgenomen als de 

verplichting betrouwbaar is te schatten. 

De voorziening onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplanning van de komende jaren. De dotatie is op 

basis van de planning berekend en gelijkmatig verdeeld over de jaren. Periodiek wordt de planning 

geactualiseerd. Jaarlijks wordt bekeken of de dotatie toereikend is. In de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

is een tijdelijke overgangsregeling opgenomen voor het toepassen van de methode van kostenegalisatie voor 

de voorziening groot onderhoud. Van deze tijdelijke overgangsregeling is gebruikt gemaakt bij het berekenen 

van de voorziening groot onderhoud.

Kortlopende schulden

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

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.

Pensioenen

Er is één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan 

pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Per ultimo boekjaar heeft dit pensioenfonds 

een dekkingsgraad van 102,8% (beleidsdekkingsgraad). De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens 

de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de 

pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft 

geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het 

effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een 

“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het 

einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten

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

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

baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

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

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

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

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa

Mutaties 2021

Aanschaf- 

waarde per 31 

december 2020

Afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2020

Boekwaarde per 

31 december 

2020

Investeringen Desinves-teringen Afschrijvingen Afschrijvingen 

desinvesteringen

Aanschaf- 

waarde per 31 

december 2021

Afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2021

Boekwaarde per 

31 december 

2021

1.2.1 Gebouwen en 

terreinen 3.869.191    1.085.802-     2.783.389     470.023         36.997-             229.501-      37.606          4.302.217     1.277.696-   3.024.521    

1.2.2 Inventaris en 

apparatuur 5.916.839    3.901.654-     2.015.184     326.551         0                     333.463-      0                   6.243.389     4.235.117-   2.008.272    

1.2.3 Overige vaste 

bedrijfs-

middelen 1.726.356    1.426.956-     299.400        81.298           0-                     74.521-        0                   1.807.654     1.501.477-   306.177       

1.2.4 MVA in 

uitvoering en 

vooruit-

betalingen
208.328       -                   208.328        86.943           208.327-           -                 -                   86.943          -                86.943         

1.2.5 Niet aan het 

proces 

dienstbare MVA
-                 -                   -                   -                    -                     -                 -                   -                   -                -                  

Materiële 

vaste activa 11.720.714  6.414.412-     5.306.302     964.814         245.324-           637.485-      37.606          12.440.204   7.014.290-   5.425.913    

Technische installaties worden met ingang van boekjaar 2021 geactiveerd als onderdeel van de rubriek 1.2.1 Gebouwen en terreinen.

Tot en met boekjaar 2020 werden de technische installaties verantwoord als onderdeel van de rubriek 1.2.2 Inventaris en apparatuur.

Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers per 31 december 2020 hierop aangepast. De boekwaarde van de technische

installaties per 31 december 2020 bedroeg € 1.329.271. De wijziging in de rubricering heeft geen invloed op de totale boekwaarde van de materiële vaste activa.

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten meubilair en ICT-middelen.

Onder overige vaste bedrijfsmiddelen vallen investeringen in onderwijsleerpakket en overige investeringen.
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1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 16.411         60.620           

1.5.2 Vorderingen OCW 803.163        808.980         

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit o.a. de personele lumpsum.

1.5.6 Overige overheden 56.416         42.695           

1.5.7 Overige vorderingen 62.898         112.848         

     Vervangingsfonds 143.687       145.212         

     Overige overlopende activa 158.343       366.218         

1.5.8 Overlopende activa 302.030        511.430         

Totaal Vorderingen 1.240.918     1.536.573      

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 193              438                

1.7.2 Banken 6.027.396     3.810.905      

6.027.589     3.811.343      

2.1 Eigen vermogen

Boekwaarde 

per 31 

december 

2020

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Boekwaarde 

per 31 

december 2021

2.1.1 Algemene reserve 3.670.599     870.329        -                  4.540.928      

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek -                  381.494        -                  381.494         

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 3.102.920     99.534-         -                  3.003.386      

6.773.519     1.152.289     -                  7.925.808      

De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen.

Toelichting Bestemmingsreserve publiek:

Boekwaarde 

per 31 

december 

2020

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Boekwaarde 

per 31 

december 2021

Nationaal programma onderwijs -                  381.494        -                  381.494         

-                  381.494        -                  381.494         

Mutaties 2021

Mutaties 2021

31 december 2021 31 december 2020

31 december 2021 31 december 2020
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2.2 Voorzieningen

Mutaties 2021

Boekwaarde 

per 31 

december 2020 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Boekwaarde 

per 31 

december 2021

Kortlopende deel 

< 1 jaar

Langlopende deel > 

1 jaar

2.2.1 Personeel 158.925       15.000         28.635-         543-              144.747       15.621           129.126             

Jubilea 158.925       15.000         28.635-         543-              144.747       15.621          129.126             

2.2.3 Overige 

voorzieningen

1.723.491    450.000        240.956-        -                  1.932.535    645.379         1.287.156          

Onderhoud 1.723.491    450.000       240.956-       -                  1.932.535    645.379         1.287.156          

1.882.416    465.000        269.591-        543-              2.077.282    661.000         1.416.282          

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 357.665        300.552         

2.4.7.1      Loonheffing 651.669       586.712         

2.4.7.2      Omzetbelasting 10.132         332-               

2.4.7.3      Premies sociale verzekeringen 45.292         81.303          

2.4.7 Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 707.093        667.684         

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 211.453        193.410         

2.4.9 Overige kortlopende schulden 21.283         25.229           

2.4.10.4      Vooruitontvangen termijnen OCW niet geoormerkt 0                 121.687         

2.4.10.5      Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld 489.714       487.098         

2.4.10.8      Overlopende passiva algemeen 232.374       202.623         

2.4.10.8      Overlopende passiva mbt subsidie Gemeente 659.272       0-                   

2.4.10.8      Overlopende passiva mbt subsidie overig 12.476         0-                   

2.4.10 Totaal overlopende passiva 1.393.836     811.408         

Totaal kortlopende schulden 2.691.330     1.998.283      

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

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

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

Er is een investeringsverplichting aangegaan met Friso B.V. voor de nieuwbouw voor Kindcentrum De Wraldwizer a € 2.766.000

De nieuwbouw wordt vergoed door de gemeente, maar Arlanta is bouwheer. Tot en met 31 december 2021 is door

de aannemer van de aanneemsom een bedrag van € 2.159.000 gefactureerd

CBS De Bining (05UL) is per 01-08-2012 voor onbepaalde tijd een gebruikersovereenkomst aangegaan met de gemeente

voor de huisvestiging in het pand MFC De Tredder te Westergeest. Het jaarbedrag bedraagt € 23.000.

CBS Koningin Juliana (09YZ) is per 01-08-2020 voor onbepaalde tijd een gebruikersovereenkomst aangegaan met de gemeente

voor de huisvesting in het pand Kindcentrum Kollum. Het jaarbedrag bedraagt € 53.740.

Met betrekking tot energie is er een leveringsovereenkomst van aardgas en elektriciteit door DVEP Energie met een looptijd

tot 1 januari 2026. Het jaarbedrag bedraagt € 265.000.

Er is een contract afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2023 met BNP Paribas en Copycluster voor het huren en

verbruik van kopieerapparaten. Op Jaarbasis bedragen de kosten ongeveer € 61.000 en € 132.000.

Voor schoonmaak is er een overeenkomst afgesloten tot en met 31 augustus 2022 met RKB Vitesse Dokkum BV.

Circa € 291.000 per jaar.

Gebeurtenissen na balansdatum

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

of het resultaat.
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Totaalbedrag Ontvangen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) in 2021

Subsidie lerarenbeurs/studieverlof 2021/2/17150976 20-8-2021 2.796                2.796         

Subsidie zij-instroom 2021/2/16187321 20-7-2021 20.000              20.000       

Subsidie zij-instroom 2021/2/17215055 20-10-2021 20.000              20.000       

Subsidie extra ondersteuning leerlingen na 

thuisonderwijs tijdens coronacrisis/inhaal- en 

ondersteuningsprogramma 20-21 IOP2-40788-PO 16-10-2020 124.200             124.200     

Subsidie extra ondersteuning leerlingen na 

thuisonderwijs tijdens coronacrisis/inhaal- en 

ondersteuningsprogramma 20-21 IOP4-40788-PO 9-6-2021 90.900              90.900       

257.896             257.896     

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag

Ontvangen 

t/m

Lasten 

t/m

Stand 

begin

Ontvangen

in

Lasten 

in
Te verrekenen

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

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

Aflopend -                       -                -             -             -                -             -                     

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Bedrag Ontvangen 

t/m

Lasten 

t/m

Stand 

begin

Ontvangen

in

Lasten 

in

Stand

ultimo

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

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

Doorlopend -                       -                -             -             -                -             -                     

Geheel uitgevoerd 

en afgerond

Nog niet geheel 

afgerond

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking:

X

X

X

X

X
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 18.046.887      16.943.382    17.083.268     

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 541.122           606.345        500.863          

Totaal rijksbijdragen via OCW 18.588.010      17.549.726    17.584.131     

3.1.3.3 Rijksbijdragen via samenwerkingsverband 1.240.083        979.074        1.119.422       

Totaal rijksbijdragen 19.828.093      18.528.800    18.703.552     

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 39.054            37.750          37.204           

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 410.185           81.160          97.890           

449.239           118.910        135.095          

3.5 Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

3.5.1 Verhuur 69.498            85.534          86.521           

3.5.2 Detachering personeel 91.368            178.480        238.455          

3.5.3 Schenking -                     3.500            -                    

3.5.5 Ouderbijdragen 154.548           169.260        146.302          

3.5.6 Overig 164.595           62.491          249.063          

480.009           499.265        720.341          

4.1 Personele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 11.030.354     11.083.429   11.607.286    

4.1.1.2 Sociale lasten 2.440.183       2.451.925     2.493.568      

4.1.1.3 Pensioenlasten 1.837.813       1.846.656     1.724.963      

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen 15.308.350      15.382.010    15.825.818     

4.1.2.1      Dotaties personele voorzieningen 14.457            15.000         26.048           

4.1.2.2      Personeel niet in loondienst 719.376          338.701        613.446         

4.1.2.3      Overig 736.536          596.614        935.818         

4.1.2.4      Scholing/opleiding 155.439          169.312        190.356         

4.1.2 Overige personele lasten 1.625.808        1.119.628     1.765.668       

4.1.3 Af: Uitkeringen 1.303.961-        1.014.705-     1.397.294-       

15.630.198      15.486.933    16.194.192     

Realisatie Realisatie

2021 2020

197 201Gemiddeld aantal FTE
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4.2 Afschrijvingen

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

4.2.2.1 Gebouwen 229.501           209.206        172.921          

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 333.463           361.061        311.065          

4.2.2.3 Overige materiële vaste activa 1.227              1.227            1.227             

4.2.2.4 Onderwijsleerpakket 73.294            86.152          73.761           

637.485           657.647        558.975          

Boekresultaat desinvesteringen 609-                 26.383           

636.876           657.647        585.358          

De technische investeringen worden vanaf 2021 gepresenteerd onder gebouwen i.p.v. onder 

inventaris en apparatuur. 2021 2020

De afschrijvingskosten waren in de betreffende jaren: 137033,9 95053,23

4.3 Huisvestingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

4.3.1 Huur 184.032           188.508        197.352          

4.3.3 Onderhoud 161.772           173.583        123.186          

4.3.4 Water en energie 276.955           266.590        315.548          

4.3.5 Schoonmaakkosten 333.838           279.750        310.850          

4.3.6 Heffingen 37.387            29.560          36.354           

4.3.7 Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen 450.000           492.500        284.066          

4.3.8 Overige huisvestingslasten 66.616            48.350          65.974           

1.510.601        1.478.841     1.333.330       

4.4 Overige lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 794.597           724.665        750.074          

     4.4.2.1      Inventaris en apparatuur 38.401            27.400         31.218           

     4.4.2.2      Leermiddelen 426.095          382.056        346.391         

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 464.496           409.456        377.610          

4.4.4 Overig 547.562           527.920        519.175          

1.806.654        1.662.041     1.646.859       

Uitsplitsing

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 16.638            15.397           

Accountantslasten 16.638            15.397           

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

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

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

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

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

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

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

welke gebaseerd is op de omvang van het schoolbestuur ten opzichte van het totaal.

5 Financiële baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

5.1 Rentebaten 28                   -                   354                

5.5 Rentelasten 20.751-            -                   -                    

20.724-            -                   354                
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A.1.7 Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Naam Juridische vorm Statutaire zetel

Code 

activiteit

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Stichting Gemeente Leeuwarden 4

Friesland

Stichting Kindcentrum Kollum Stichting Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland 3

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 4

Gemiddeld aantal leerlingen 2

Gewogen aantal onderwijssoorten 2

Totaal aantal complexiteitspunten 8

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

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

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

Gegevens 2021 C. Doodeman H. Rubingh

Functiegegevens Directeur- 

Bestuurder

Bestuurder ad 

interim

Aanvang en einde functievervulling 2021 1/1-1/3 1/2-31/12

Omvang dienstverband in FTE 1 1

Dienstbetrekking? j n

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 20.401 119.520

Beloningen betaalbaar op termijn    3.970 0

Subtotaal 24.371 119.520

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum       

            24.493        136.345 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag      0 0

Bezoldiging 24.371 119.520

Bedrag van de overschrijding 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling 2020 1/1-31/12 N.v.t.*

Omvang dienstverband 2020 in FTE 1

Dienstbetrekking? j

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 115.519

Beloningen betaalbaar op termijn 20.108

Subtotaal 135.627

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum       143.000

Totaal bezoldiging 2020 135.627

*Voor gegevens 2020 zie 1b

Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling C van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2021 een bezoldigingsmaximum van € 149.000.

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

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

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

bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren die op Stichting ARLANTA van toepassing is. 
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 (bedragen in €) 

Gegevens 2021

Functiegegevens

Kalenderjaar 2021 2020

Periode functievervulling in het kalenderjaar 

(aanvang-einde) 1/1-31/1 1/2-31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in 

het kalenderjaar 1 11

Omvang van het dienstverband in uren per 

kalenderjaar 135 1425

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum       

Maximum uurtarief in het kalenderjaar 199 193

Maxima op basis van de normbedragen per 

maand 21.000 262.300

Individueel toepasselijk maximum gehele 

periode kalendermaand 1 t/m 12

Bezoldiging, exclusief BTW

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum 

uurtarief?

Werkelijk uurtarief kalenderjaar indien tarief 

hoger n.v.t. n.v.t.

Bezoldiging in de betreffende periode 12.150 128.250

Totale bezoldiging gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag      

Bezoldiging

Bedrag van de overschrijding 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (bedragen in €)

Gegevens 2021 L.I. van Dellen D. Kuipers P.W. Meinema S.J. Hoekstra H.C.A. 

Broersma - 

Heise
Functiegegevens Voorzitter RvT Vice-voorzitter 

RvT

Lid RvT Lid RvT Lid RvT

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

Bezoldiging

Bezoldiging      4.500 4.736 3.315 3.000 0

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum      

            22.350          14.900            14.900         14.900         14.900 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag      0 0 0 0 0

Bezoldiging 4.500 4.736 3.315 3.000 0

Bedrag van de overschrijding 0 0 0 0 0

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2020

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

Bezoldiging 4.500 4.500 3.000 3.000 0

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum       21.450 14.300 14.300 14.300 14.300

N.v.t.

N.v.t.

H. Rubingh

Bestuurder ad interim

283.300

Ja

140.400

140.400

0

0
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2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie 

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

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

nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

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

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

870.329€         wordt toegevoegd aan de algemene reserve

381.494€         wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve nationaal programma onderwijs

99.534-€           wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve privaat

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bestuur:

- H. Rubingh

Toezichthouder:

- D. Kuipers

- L.I. van Dellen

- H. Broersma

- S.J. Hoekstra
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 40788

Naam instelling Stichting ARLANTA

KvK-nummer 40005914

Statutaire zetel  Dokkum 

Adres  Altenastreek 66 

Postadres Postbus 2

Postcode  9100 AA 

Plaats  Dokkum 

Telefoon  0519-222045 

E-mailadres  info@arlanta.nl 
Website  www.arlanta.nl 

Contactpersoon H. Rubingh

Telefoon  0519-222045 

E-mailadres  directie@arlanta.nl 

BRIN-nummers 01CE SSBO De Twine                 
04IR Chr Basissch D Wegwijzer      
04IT Chr Basissch D Tarissing      
04JX Chr Basissch Bernewird        
04KY Chr Basisschool De Rank       
05OV Basissch De Fjouwerhoeke      
05QW CBS t Kompas                  
05UL Chr Basissch De Bining        
07HO Basisschool Op de Hoogte      
07IP Basisschool It Harspit        
07JQ c.b.s. Wrâldwizer             
07LF Basisschool De Gearing        
08UJ Basisschool 't Oegh           
09CT Pr Bernhardschool             
09YZ Kon Julianasch                
10IK De Stapstien                  
12PK Chr Bs de Regenboog           
12WY c.b.s. De Pionier             
13CV Chr Basisschool De Bron       
13IE Chr Basissch Eben Haezer      
13NG Chr Bs de Hoeksteen           
15BP Cbs de Springplanke           
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Overige gegevens

Controleverklaring
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