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1.

Voorwoord en samenvatting

Overgang
Hierbij bied ik u als directeur-bestuurder van Stichting VierTaal voor (voortgezet)
speciaal openbaar onderwijs en ambulante dienstverlening aan leerlingen met een
auditieve en communicatieve beperking in de regio’s Almere, Amsterdam, Den Haag en
Noord-Holland Noord (vanaf hier VierTaal) met veel genoegen en trots het
bestuursverslag over 2019 aan, zoals bedoeld in de WEC1. Dit verslag geeft inzicht in de
activiteiten en samenstelling van de stichting. Verder geeft het verslag informatie over
het gevoerde beleid, de behaalde resultaten en belangrijke toekomstige ontwikkelingen.
VierTaal hecht er waarde aan om door het opstellen van een dergelijk verslag
verantwoording af te leggen aan alle rechtstreeks betrokkenen. De inhoud van dit
verslag is beperkt tot wat de regelgeving over een dergelijk verslag voorschrijft.
Met ingang van 31 oktober 2019 is afscheid genomen van dhr Kuijs als bestuurder. Per 1
november is de heer van Tilburg aangetreden als interim bestuurder en is de werving
gestart voor een definitieve invulling. Met ingang van 1 april 2020 is ondergetekende
(mevr. N Kroon) benoemd als bestuurder van VierTaal.
De opdracht voor VierTaal is samengevat in het motto: ‘Gelijke kansen door verschil
te maken’. De medewerkers van VierTaal maken deze opdracht waar vooral voor de
leerlingen en hun ouders, de medewerkers zelf en voor de organisatie.
In 2019 is de aandacht vooral gericht geweest op de verdere overgang van de fase van
versterking van VierTaal vanuit bovenstaande opdracht naar een fase van bestendiging.
Het gaat dan om de ontwikkeling en operationalisering van een professionele cultuur, de
professionele ontwikkeling van de medewerkers door het tot stand brengen van een
KennisPlein en het door-ontwikkelen van een kwaliteitsmanagementsysteem door middel
van Rubrics.
Om de overgang naar bestendiging te ondersteunen is ons strategisch instellingplan 2016
– 2020 geëvalueerd en versterkt met een SWOT analyse en strategische doelen voor de
komende jaren. Later kom ik er in dit verslag op terug (paragraaf 4.1).
Verder is in het vervolg van dit verslag te zien hoe we voldoen aan onze wettelijke
opdracht: het geven van en begeleiding bieden aan leerlingen met een auditieve /
communicatieve beperking voor wie vaststaat dat overwegend een orthopedagogische en
orthodidactische benadering aangewezen is (Wet op de Expertisecentra, artikel 2). Door
het op deze manier invullen van de wettelijke opdracht wordt aan de leerlingen de
gelegenheid gegeven om zich intellectueel, sociaal-emotioneel, motorisch en
communicatief optimaal te ontwikkelen. Hiermee krijgen onze leerlingen zoveel mogelijk
kansen zich een plek in de maatschappij te verwerven.
We laten zien dat:


de kwaliteit op orde is, waarbij de Professor Burgerschool de waardering ‘goed’
heeft gekregen van de inspectie van het onderwijs en opnieuw het predicaat “
excellente school” heeft verkregen

1
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de regelgeving wordt nageleefd
de continuïteit van het onderwijs verzekerd is voor de komende jaren
mogelijke risico’s en onzekerheden worden herkend en welke maatregelen
daartoe genomen worden
wat voor de komende jaren de verwachtingen en kansen zijn.

In hoofdstuk 4 worden de zaken rond de bedrijfsvoering binnen VierTaal beschreven.
Financieel heeft VierTaal het jaar 2019 met een fors tekort afgesloten. Dit tekort wordt
met name veroorzaakt door een overschrijding van de personeelslasten als gevolg van
een stijging van het aantal leerlingen en hogere vervangingskosten. In het
begrotingsproces voor 2020 is ingegrepen om te voorkomen dat op de langere termijn er
teveel wordt ingeteerd op het eigen vermogen.
VierTaal voldoet aan alle belangrijke parameters die aan een onderwijsorganisatie
gesteld worden. Het financieel jaarverslag is als bijlage toegevoegd aan dit
bestuursverslag.
Alle kinderen en jongeren met een cluster 2 gerelateerde onderwijsbehoefte zijn –
ongeacht hun levensbeschouwelijke overtuiging, sociaal-culturele achtergrond en
economische achtergronden –bij VierTaal van harte welkom. Als ouders kiezen voor één
van de VierTaal scholen of diensten wordt verwacht dat zij de openbare identiteit van
VierTaal respecteren.
Juni 2020,

N Kroon
Directeur-bestuurder VierTaal
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2.

Verplichte thema’s vanuit wet- en regelgeving

In de regelgeving ligt vast dat de volgende thema’s op basis van de huidige regelgeving
voor alle sectoren behandeld moet worden2:
 Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016.
 Beleid en uitvoering ten aanzien van beleggen en belenen.
 Soorten en omvang van de beleggingen en beleningen.
 Looptijden van de beleggingen en beleningen.
Voor VierTaal geldt dat er op basis van het treasury statuut geen beleggingen, leningen
of derivaten zijn aangegaan.
Specifiek voor de sectoren PO dienen de volgende thema’s behandeld te worden:





Prestatieboxgelden PO/VO.
Huisvesting.
Wachtgelden PO.
Segmentatie deelsectoren (te denken valt aan onderwijssectoren maar ook
andere segmentatie kan van toepassing zijn).

2.1. Prestatieboxgelden PO
Voor de schooljaren 2015-2016 tot en met 2019-2020 verstrekt de minister aan het
bevoegd gezag van een school bijzondere bekostiging voor het realiseren van de
afspraken ten aanzien van de vier actielijnen uit het bestuursakkoord en in het kader van
het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze bijzondere bekostiging kan ook
worden besteed aan andere activiteiten van de school waarvoor bekostiging wordt
verstrekt.
De vier actielijnen uit het bestuursakkoord zijn de volgende:





Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs.
Brede aanpak door uitdagend onderwijs.
Professionele scholen.
Doorgaande ontwikkellijnen.

Binnen VierTaal zijn in 2019 verschillende activiteiten ontplooid die de actielijnen uit het
bestuursakkoord ondersteunen. Drie voorbeelden hiervan zijn:





In 2018 is het vigerende instellingsplan 2016 – 2020 tussentijds geëvalueerd en
bijgesteld. Dit heeft o.a. geleid tot het opstellen van nieuwe lange termijn doelen,
waaronder het ontwikkelen van toekomstbestendig onderwijs. In 2019 is verder
aan deze doelen gewerkt. Om deze doelstelling te bereiken is er in de
verschillende regio’s geïnvesteerd om uitdagend onderwijs te ontwikkelen,
bijvoorbeeld in de vorm van unit onderwijs.
Het doorzetten van de Pre-Master opleiding Taalwetenschappen in samenwerking
met het Language and Hearing Centre Amsterdam
Het inzetten van boven-formatieve medewerkers om de inhoud van het
strategisch instellingsplan van VierTaal verder vorm te geven.

Van toepassing zijn de wettelijke vereisten van art 391.3 BW2 Titelt 9 en RJ 400.111
inzake Financiële instrumenten.
2
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2.2. Huisvesting
De huisvesting binnen VierTaal is in Den Haag stabiel. In deze regio zijn voor de Cor
Emousschool en het VierTaal College Den Haag in respectievelijk 2016 en 2017 nieuwe
gebouwen in gebruik genomen.
In de regio Amsterdam verloopt de ontwikkeling van het Expertisecentrum Onderwijs en
Zorg samen met Kentalis Onderwijs en Kentalis Zorg stroef. Omdat de huidige locatie
niet geschikt bleek voor de ontwikkeling van een nieuw gebouw is door de gemeente
gezocht naar een andere locatie in Amsterdam. Overleg daarover is ultimo 2019 nog
gaande. De gemeente Amsterdam onderzoekt nu hoe aan de bezwaren van VierTaal en
Kentalis tegemoed kan worden gekomen.
In de regio Noord-Holland Noord beraden we ons al enige jaren over de vraag in
hoeverre de schoollocaties op de juiste plaatsen in de regio zijn gehuisvest. Dit in relatie
tot de afstanden tussen de woonplaats van de leerlingen en de locaties waar de scholen
zijn geplaatst. In de beantwoording van die vraag zijn vanaf 2018 diverse gesprekken
gevoerd tussen gemeentes in de regio, de schoolleiding in de regio en het bestuur van
VierTaal. In 2020 verwacht VierTaal enkele scenario’s uitgewerkt te hebben waaruit een
keuze gemaakt wordt.
Bij het onderhoud en (her)inrichting wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met
duurzaamheid en milieu. Zo voldoet de nieuwe vestiging in Almere aan de eisen van de
“frisse scholen” en wordt bij vervanging van verlichting geinvesteerd in ledverlichting.

2.3. Wachtgelden PO
Schoolbesturen zijn conform de regelgeving in de wet op het Primair Onderwijs (WPO)
verplicht om hun vacatures met voorrang aan te bieden aan (ex)werknemers, die zijn
aangemerkt als eigen wachtgelders. Eigen wachtgelders zijn (ex)werknemers, die vanuit
de afloop van een dienstverband bij VierTaal, een ontslaguitkering ontvangen. VierTaal
ontvangt van het Participatiefonds tweejaarlijks een lijst met de eigen wachtgelders.
Eventuele passende vacatures zullen eerst worden aangeboden aan eigen wachtgelders.
In 2019 was dit niet van toepassing.
VierTaal wil, zo veel als mogelijk is, voorkomen dat werknemers vallen onder de
wachtgeldregeling. Er wordt maximaal ingezet om medewerkers, indien nodig, te
herplaatsen binnen de organisatie. Als dat uiteindelijk niet mogelijk blijkt te zijn wordt bij
ontslag de cao gevolgd.

2.4. Segmentatie deelsectoren
VierTaal kent drie deelsectoren:




Speciaal onderwijs.
Voortgezet speciaal onderwijs.
Ambulante dienstverlening.

Deze drie deelsectoren worden in de regio’s Den Haag en Noord-Holland Noord integraal
aangeboden. In Amsterdam kennen VierTaal een regio die gericht is op het speciaal
onderwijs die ook de ambulante dienstverlening in het (speciaal) basisonderwijs verzorgt
en een regio die het voortgezet speciaal onderwijs en de ambulante dienstverlening in
het voortgezet onderwijs en in het MBO verzorgt. Dit omdat deze sectoren te groot in
leerlingaantallen zijn om gezamenlijk in één regio opgenomen te worden.
In de regio Almere verzorgt onze partner Passend Onderwijs Almere de ambulante
dienstverlening. Hierover zijn afspraken gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst.
Het speciaal onderwijs wordt in die regio verzorgd door de VierTaal regio SO Amsterdam.
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Voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een auditieve-communicatieve
beperking bieden wij in die regio niet aan.

2.5. Werkdrukmiddelen
VierTaal vindt het belangrijk om de werkdruk voor de medewerkers beheersbaar te
houden. Nadat de “Regeling Werkdrukmiddelen” was gepubliceerd is op de scholen in de
teams het gesprek gevoerd over de vraag hoe deze middelen het beste konden worden
ingezet. Vervolgens zijn de voorstellen voorgelegd aan de personeelsgeleding van de
verschillende deelraden en deze hebben ook allemaal hun goedkeuring gegeven.
Onderstaand een overzicht van de bestedingen:
Bestedingscategorie
Personeel
Materieel
Professionalisering
Totaal

Bedrag
172.000
20.500
15.250
207.750

Om inzicht te hebben in de daadwerkelijke besteding is in de administratie een
projectcode aangemaakt waarop de bestedingen verwerkt kunnen worden. Zowel op
centraal als schoolniveau is zo te volgen wat de stand van zaken is.
Het Bestuur van VierTaal hecht er waarde aan dat de middelen maximaal worden
ingezet. Er zijn geen specifieke niet financiële maatregelen getroffen anders dan al in het
bestaande beleid is weergegeven.

2.6. Allocatie van middelen naar schoolniveau
Het overgrote deel van de bekostiging van VierTaal wordt bepaald door de
ondersteuningsbekostiging en is dus niet afhankelijk van het aantal leerlingen. De
bekostiging is vastgesteld op het aantal leerlingen (zowel in de scholen als binnen de
ambulante diensten) op de peildatum 1 oktober 2011. De werkelijke verdeling van het
aantal leerlingen over de scholen en de ambulante diensten wijkt sterk van de aantallen
in 2011. VierTaal heeft er NIET voor gekozen om het geld de leerling te laten volgen. De
regio’s stellen hun (kosten)begroting op per vestiging. Dit geld ook voor het
bestuursbureau en bovenschoolse kosten. Vervolgens wordt Op VierTaalniveau bekeken
of er voldoende inkomsten zijn om het totaal van de kosten te dekken. Indien nodig
vindt, na overleg in het directieteam aanpassing van de kostenbegroting plaats en
vervolgens worden de middelen verdeeld. Gemeentelijke subsidies en de
werkdrukmiddelen worden rechtstreeks beschikbaar gesteld aan de locaties.
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3.Missie, visie en besturing
3.1.Missie en visie van VierTaal
De missie van VierTaal luidt: ‘gelijke kansen door verschil te maken’.
De VierTaal professionals maken verschil door in het aanbod en hun werkwijze meer dan
gemiddeld aandacht te besteden aan de taalontwikkeling en de ontwikkeling van
communicatieve vaardigheden van hun leerlingen om hen zo goed mogelijk toe te rusten
en voor te bereiden op (gelijkwaardige) participatie in de maatschappij. Het gaat dan om
het ontwikkelen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, cognitieve, motorische, sociaalemotionele en communicatieve vaardigheden en gebruik van methodieken om de
taalontwikkeling en de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden te optimaliseren,
zoals Nederlands ondersteund met gebaren (NmG) en visualisatie.
Vanuit de kernwaarde ‘humaniteit’
VierTaal werkt aan deze missie vanuit haar kernwaarde humaniteit. Onze professionals
baseren hun handelen op de menselijke maat vanuit openbaar onderwijs: toegankelijk
onderwijs waarbij iedere geïndiceerde leerling welkom is ongeacht zijn/haar sociale,
culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.
Wij geloven in een maatschappij waarin alle burgers op gelijkwaardige wijze benaderd en
behandeld worden, zonder daarbij onderlinge verschillen uit het oog te verliezen.
De VierTaal leerlingen kennen, anders dan leerlingen in het regulier onderwijs, barrières
op auditief en/of communicatief gebied. Echter, alle leerlingen houden zich bezig met het
vinden van antwoorden op uitdagingen in het leven om hun talenten te kunnen ontplooien.
In die zin zijn de VierTaal leerlingen niet anders dan andere leerlingen.
De VierTaal visie om de hierboven genoemde missie te behalen is gebaseerd op het
bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen door middel van het ontwikkelen van de kerncompetenties kiezen, maken en delen:
VierTaal draagt zo veel als mogelijk bij aan de ontwikkeling van haar leerlingen, om een
eigen plek te vinden in de maatschappij. Daarbij is VierTaal ervan overtuigd dat het voor
haar leerlingen belangrijk is dat ze zo veel als mogelijk hun eigen plek vinden en regie
nemen over hun leven. In ons onderwijs en ambulante dienstverlening ontwikkelt een
leerling kerncompetenties om bewust keuzes te maken, van daaruit stappen te zetten, in
verbinding met anderen. VierTaal noemt deze competenties: kiezen, maken en delen:
 Kiezen om de juiste keuzes te kunnen maken, op basis van kennis van de wereld
en vooral ook van jezelf.
 Maken van dingen die jij belangrijk vindt om bij te dragen aan de maatschappij, in
welke vorm dan ook.
 Delen van spullen, ruimte, tijd, kennis, ideeën en gevoelens om als mens en
maatschappij te blijven ontwikkelen.
Kiezen, maken en delen loopt als een rode draad door ons onderwijs. Tegelijkertijd
besteedt VierTaal in haar onderwijs nadrukkelijk aandacht aan lezen, schrijven, rekenen,
muzische, motorische en creatieve ontwikkeling en kennis van de wereld. VierTaal kan dit
alleen geloofwaardig doen als ook de VierTaal professionals hierin excelleren; in de VierTaal
optiek zijn deze kerncompetenties in alle levensfasen van belang. De VierTaal professionals
dienen als geen ander in staat te zijn om vanuit deze kerncompetenties de kinderen te
stimuleren en te inspireren in hun ontwikkeling. Dwars over de grenzen van regio’s, locaties
en klassen heen; kortom: samen kiezen, maken en delen.
De uitwerking van de VierTaal visie leidt tot het volgende toekomstscenario:
Het is voor de medewerkers van VierTaal vanzelfsprekend dat men zich verantwoordelijk
weet voor (de voorwaarden voor) het onderwijs aan de leerlingen en het eigen leren van
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de medewerkers. Men besteedt hier voortdurend aandacht aan en grijpt iedere
gelegenheid aan om te ontdekken en te ontwikkelen, kortom te leren. Men krijgt ook de
gelegenheid vanuit de leidinggevenden om zich te ontwikkelen. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van expertise die binnen VierTaal is ontwikkeld maar daar waar nodig zijn ook
externe experts regelmatig binnen VierTaal te vinden. Ook wordt de nieuwste technologie
gebruikt. De vakkennis van alle medewerkers binnen VierTaal is up-to-date.
Bij (de voorwaarden voor) het onderwijs aan de leerlingen zijn de individuele
onderwijsbehoeften van leerlingen het uitgangspunt. De onderwijsbehoeften zijn onder te
verdelen in instructiebehoeften (de didactiek) en ondersteuningsbehoeften (de
pedagogiek). Bij het bepalen van de ondersteuningsbehoeften worden de ouders /
verzorgers betrokken als partner.
In de leslocaties van VierTaal zijn de medewerkers die verbonden zijn aan een unit met
elkaar verantwoordelijk voor het onderwijs aan de leerlingen van die unit en de eigen
ontwikkeling. In die unit zijn er tenminste experts op het gebied van communicatie,
rekenen/gecijferdheid, taal(ontwikkeling) en technisch en begrijpend lezen. Ook zullen er
andere experts binnen VierTaal zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan experts uit de
creatieve – motorische - muzische sector en leraar-ondersteuners.
Op de korte termijn betekenen bovenstaande voor de leerlingen dat het onderwijs
aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Op de middellange termijn dat
VierTaal haar onderwijs blijft ontwikkelen om deze aansluiting in stand te houden en op
de lange termijn dat de leerlingen bij het verlaten van de VierTaal scholen een naadloze
aansluiting hebben met hun vervolgplek, of dat nu onderwijs of een arbeidsplek betreft.
In het bereiken van deze visie heeft VierTaal te maken met de ontwikkeling Passend
Onderwijs, beschreven in de Wet Passend Onderwijs. Het doel van deze wet is dat
leerlingen een passende plek in het onderwijs hebben, bij voorkeur zo dicht mogelijk in of
bij de woonplek en in het regulier onderwijs. VierTaal ondersteunt dit doel door leerlingen
wanneer het maar kan, te laten door- dan wel terugstromen naar het regulier onderwijs.
Wanneer naar het aantal leerlingen in de VierTaal scholen wordt gekeken, zien we dat
het aantal leerlingen onder de acht jaar groeit en het aantal leerlingen vanaf acht jaar en
in het voortgezet speciaal onderwijs daalt. Deze cijfers laten zien dat we er inderdaad in
slagen om leerlingen gedurende hun schoolperiode bij VierTaal door te plaatsen naar het
regulier onderwijs.
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3.2.De organisatiestructuur en -cultuur
De organisatiestructuur van VierTaal ziet er als volgt uit:

In de VierTaal organisatie staat de leerling centraal. Deze leerling krijgt onderwijs en/of
begeleiding in de eigen school in de regio door professionals die dicht bij de leerlingen
staan. Direct naast deze professionals staan de professionals die het primaire proces
ondersteunen (onderwijsondersteunend personeel en professionals met taken die niet
direct leerlinggebonden zijn). In de ring daarbuiten staan de formeel leidinggevende
professionals met de regiodirecteuren als integraal verantwoordelijken voor de regio.
Daarnaast staat de directeur-bestuurder en weer daarnaast de Raad van Toezicht. Deze
laatst genoemde professionals vormen de schakel naar landelijke maatschappelijke
ontwikkelingen. Tegelijkertijd staan de VierTaal scholen in de eigen regio natuurlijk ook
midden in de maatschappij.
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Bovenstaand figuur laat zien dat de invloed op en de verantwoordelijkheid voor de totale
organisatie groter is naarmate de cirkel groter is.
Tevens is dit plaatje exemplarisch voor de organisatiecultuur van VierTaal. Wanneer het
gaat om de ontwikkeling van beleid en het initiëren van nieuwe ontwikkelingen krijgen de
professionals die expert zijn op een bepaald gebied invloed op dat proces. VierTaal noemt
dat ‘erkende ongelijkheid’. Wanneer beleid is bepaald en operationeel wordt uitgevoerd
staan de verantwoordelijken (meestal leidinggevenden) aan het roer. Deze werkwijze
vraagt van de professionals inzicht in de eigen talenten, het nemen van
verantwoordelijkheden waar dit van toepassing is en zaken over kunnen laten aan
anderen wanneer dat beter is.

3.3.Kernactiviteiten
De kernactiviteiten van VierTaal zijn het verzorgen van het onderwijs aan leerlingen met
een auditieve-communicatie beperking dan wel het verzorgen van ambulante
dienstverlening aan deze leerlingen in het regulier onderwijs.
Op 1 oktober 2019 kregen 1.244 leerlingen onderwijs in één van de scholen van VierTaal
en kregen 1.053 leerlingen ambulante begeleiding in het basisonderwijs, het voortgezet
onderwijs en het MBO. In totaal ging het dus om 2.297 leerlingen.
In de tabel hieronder wordt de trend vanaf oktober 2015 aangegeven:
01-10-2015
1.936

01-10-2016
1.855

01-10-2017
2.074

01-10-2018
2.124

01-10-2019
2.297

Na een daling op 01-10-2016 wordt een stijging van het aantal leerlingen gezien. Dit is
te verklaren vanuit de volgende oorzaken:


Er is een stijging van het aantal jonge leerlingen omdat de diagnostiek voor zeer
jonge leerlingen is verbeterd.
 De stijging van het aantal leerlingen jonger dan acht jaar is groter dan de daling
van het aantal leerlingen vanaf acht jaar en in het voorgezet speciaal onderwijs.
 De locatie in Almere is met enkele leerlingen in 2016 gestart en is sindsdien
gegroeid.
Het totaal aantal leerlingen per 1 oktober 2019 is fors hoger dan het aantal leerlingen
waarop de bekostiging is gebaseerd (1 oktober 2011). Dit geeft een grote druk op de
begroting. In de meerjarenprognose gaat VierTaal uit van een stabilisering in het aantal
leerlingen. Als de groei zich echter doorzet dan staat VierTaal voor een serieuze
financiele en organisatorische uitdaging.
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De Commissie van Onderzoek met een onafhankelijke voorzitter bepaalt of een leerling in
aanmerking komt voor onderwijs of ambulante dienstverlening bij VierTaal. Ieder
schooljaar maakt de ambtelijk secretaris van de Commissie van Onderzoek een
jaarverslag. Onderstaand een samenvatting met de belangrijkste aantallen.
Toegekende arrangementen 2018-2019
In schooljaar 2018-2019 zijn in totaal 823 arrangementen toegekend, waarvan 279
nieuwe (instroom) en 544 verlengingen. De verlengingen bevatten zowel reguliere
verlengingen intensief (281) als voortzettingen (23), overnames (24) en omzettingen
(49) van arrangementen. Dit schooljaar bevat de groep verlengingen 167 toekenningen
van nieuwe ondersteuningsarrangementen vanuit de nieuwe toeleiding Aanmelden en
Aanpakken (A&A). Binnen A&A zijn deze leerlingen al begeleid vanuit VierTaal gedurende
de aanloopfase. Ze worden ter toetsing voorgelegd aan de CvO op het moment dat er
een aanvraag komt voor een ondersteuningsarrangement. In dit CvO-jaarverslag worden
deze toekenningen gerapporteerd als verlengingen.
In totaal zijn er 856 aanvragen behandeld. Het verschil tussen het aantal behandelde
aanvragen en het aantal toekenningen bestaat uit afwijzingen, uitgestelde beslissingen
en beëindigde aanvragen. Vanaf de start van de CvO zijn van jaar tot jaar sterke
fluctuaties gezien in het aantal toekenningen, respectievelijk 732 in schooljaar 20172018, 1118 in schooljaar 2016-2017 en 1415 in schooljaar 2015-2016.
Nieuw
Van de 279 nieuwe toekenningen worden hieronder de volgende aspecten belicht: soort
en zwaarte van het nieuwe arrangement. Bij soort arrangement gaat het om het
onderscheid tussen kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en kinderen die
slechthorend of doof zijn (SH). In schooljaar 2018-2019 zijn er 230 nieuwe TOSarrangementen afgegeven en 49 nieuwe SH-arrangementen. Van de 279 afgegeven
nieuwe arrangementen in schooljaar 2018-2019 is 82% TOS-gerelateerd en 18% SHgerelateerd, dit is in lijn met de verhouding tussen TOS en SH in schooljaar 2017-2018.
Deze verdeling in soort arrangement (TOS – SH) is in alle regio’s vergelijkbaar, ongeacht
de toegekende zwaarte.
In schooljaar 2018-2019 zijn er 190 nieuwe onderwijsarrangementen en 89 nieuwe
ondersteuningsarrangementen toegekend. Wat betreft de nieuwe
onderwijsarrangementen valt opnieuw op dat aan de groep jonge kinderen (tot en met 7
jaar) in de meeste regio’s veel onderwijsarrangementen zijn toegekend (zie grafiek ).
Wat betreft de nieuwe toegekende ondersteuningsarrangementen is het van belang om
te vermelden dat het hier gaat om nieuwe aanvragen voor ambulante begeleiding Die
door de CvO zijn toegekend.
Toegekende nieuwe arrangementen per leeftijdscategorie
5% 1%
22%

< 7 jaar
8- 12 jaar
13 – 17 jaar
72%
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> 18 jaar

Binnen VierTaal kennen we een tussentijdse uitstroom van leerlingen en een
einduitstroom. Onderstaande tabellen laat een weergave zien van de opbrengsten in
2019 over het schooljaar 2018 – 2019 van de scholen van VierTaal, vertaald in
uitstroombestemmingen van leerlingen.
Tabel einduitstroom SO:
2018 - 2019

SO
12

VSO
34

PO
58

VO
22

Overig
4

Totaal
130

Tabel uitstroom VSO:
2018 - 2019

VSO
9

VO
11

MBO/HBO
36

Overig
8

Totaal
64

Alle scholen kennen schoolstandaarden op basis waarvan men bepaalt of de uitstroom
voldoet aan de standaarden. VierTaal moet nog standaarden op stichtingsniveau
ontwikkelen. Dit staat op de planning voor het jaar 2020.

3.4.De besturing
VierTaal is een openbare stichting, statutair gevestigd in Amsterdam. Het bevoegd gezag
van de stichting berust bij een eenhoofdig bestuur, de directeur-bestuurder. Iedere regio
staat onder leiding van een regiodirecteur, die op diens beurt wordt bijgestaan door
teamleiders. Het intern toezicht is belegd bij de Raad van Toezicht.3
Beleidsontwikkeling is een belangrijke gezamenlijke opdracht voor het directieteam (de
regiodirecteuren en de directeur-bestuurder). De directeur-bestuurder is binnen de
strategische kaders (eind)verantwoordelijk voor het algemene reilen en zeilen van
VierTaal. Tegelijkertijd zijn de regiodirecteuren op de hoogte van de ontwikkelingen in de
regio’s, verantwoordelijk voor de ontwikkelingen in de eigen regio en zijn zij in staat om
de verbinding te leggen tussen de strategische kaders en de dagelijkse praktijk. Om de
verbinding tussen de strategische kaders en de dagelijkse ontwikkelingen te
bewerkstelligen mandateert de directeur-bestuurder de ontwikkeling van beleidsthema’s
aan de regiodirecteuren. Hierbij wordt de visie op de toegevoegde waarde van VierTaal
vertaald naar concrete afspraken. Het initiatief daartoe ligt bij het directieteam. Deze
werkwijze vraagt vervolgens ook meer discipline op de PDSA-cyclus. Het verbinden van
beleid en plannen met de dagelijkse uitvoering, stelt eisen aan dit leiderschap.
Het directieteam neemt het initiatief, maar zij kunnen het niet alleen. De senior
beleidsmedewerkers vanuit het bestuursbureau hebben hierin een adviserende en
uitvoerende taak. Er is altijd een verbinding met de professionals binnen VierTaal en de
omgeving, en bij dat laatste met name bij de ouders van leerlingen. Afhankelijk van de
inhoud van het onderwerp, zoekt VierTaal naar deskundigheid binnen (of buiten) haar
organisatie.
Vanuit de besturingswerkwijze zijn de volgende afspraken in de samenwerking tussen
RvT, directeur-bestuurder, regiodirecteuren en teamleiders gemaakt:

3

In bijlage 1 zijn de namen van de verschillende organisatieonderdelen en
functionarissen weergegeven.

14




















De eindverantwoordelijkheid voor (1) de dagelijkse gang van zaken, (2) de
projecten op VierTaal niveau en (3) het beleid, ligt bij de directeur-bestuurder van
VierTaal.
In het strategische instellingsplan (SIP) maakt de directeur-bestuurder de lange
termijn afspraken met de RvT over de ambitie, doelstellingen en begroting voor
een periode van 4 jaar.
Het SIP geeft de kaders waarbinnen het directieteam samenwerkt aan het
realiseren van de afspraken.
De regiodirecteuren stellen jaarlijks een regioplan op, voor de realisatie en
ontwikkeling van hun onderwijs en ambulante begeleiding, samen met de
teamleiders, binnen de kaders van het SIP (inclusief ondersteuning).
Het directieteam staat voor het: (1) realiseren van VierTaal brede projecten, en
(2) VierTaal-breed beleid en standaarden binnen de kaders van het SIP.
De VierTaal-brede projecten worden projectmatig gerealiseerd, het directieteam is
daarin gedelegeerd opdrachtgever (dat wil zeggen dat het opdrachtgeverschap is
belegd bij één van de regiodirecteuren).
Het VierTaal-brede beleid en standaarden worden vastgesteld en bewaakt in het
directieteam, die daarin wordt ondersteund door de afdelingen/aanwezige
disciplines op het bestuursbureau:
o Onderwijs en kwaliteit
o Financiën en administratie
o Personeel en organisatie
o Marketing en communicatie
o Huisvesting, facilitair en inkoop
o ICT en innovatie
Control heeft een onafhankelijke en toetsende rol.
Ieder(e) beleidsthema/discipline wordt ondersteund en bewaakt door een
beleidsadviseur (met specifieke kennis op dat terrein).
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
bestuursbureau.
Iedere directeur heeft één of meerdere beleidsthema’s in portefeuille.
De directeur bestuurder is leidinggevende van de regiodirecteuren, op basis van
de afspraken volgens het regiojaarplan.
De regiodirecteuren komen (jaarlijks) met hun teamleiders tot een regiojaarplan.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en organiseren van dit
besturingsmodel.
In paragraaf 4.2 werken we dit verder uit.

3.5.Verbonden partijen
VierTaal is met verschillende partijen verbonden. Hieronder worden de belangrijkste
genoemd:
1. PO-Raad: De PO-Raad verzorgt landelijk de werkgeversbelangen voor het gehele
PO veld. VierTaal is lid van de PO-Raad
2. Siméa: Dit is de landelijke belangenvereniging op inhoud voor de vier instellingen
die het onderwijs en de ambulante dienstverlening voor leerlingen met een
auditieve – communicatieve beperking verzorgen
3. De Federatie voor Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam. Het openbaar
primair onderwijs in Amsterdam heeft zich in genoemde federatie verenigd. Ook
VierTaal is hier onderdeel van. Door de landelijke werking van VierTaal neemt zij
een aparte positie in deze plaatselijke federatie in.
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4. De gemeente Amsterdam: Omdat VierTaal statutair in Amsterdam is gevestigd
houdt de gemeenteraad extern toezicht op VierTaal. Daarnaast zijn er contacten
in het kader van huisvesting en subsidies. Overigens zijn deze laatste contacten er
ook bij de overige gemeentes waar scholen van VierTaal gehuisvest zijn.
5. Passend Onderwijs Almere: Deze organisatie verzorgt uit naam van VierTaal de
ambulante dienstverlening in Almere en sluit daarbij aan bij de standaarden die
hiervoor gelden binnen VierTaal.
6. De Inspectie van het Onderwijs: Deze inspectie onderzoekt en bewaakt de
kwaliteit van het onderwijs in Nederland.

3.6.Governance
3.6.1 Bestuursstructuur 2019
Code Goed Bestuur
Sinds 2011 is het bestuurlijk handelen onderworpen aan een gescheiden toezicht.
Zodoende is de functie van directeur-bestuurder gecreëerd en is er een raad van toezicht
voor VierTaal gevormd. Voor VierTaal is de inrichting van bestuur en toezicht van
VierTaal getoetst aan en in lijn met de code goed bestuur, welke sinds 1 augustus 2010
een verplichtend karakter kent.
Vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid voert de directeur-bestuurder binnen
VierTaal veel bevoegdheden en verantwoordelijkheden uit. De taken en bevoegdheden
van de directeur-bestuurder worden uitgevoerd binnen de kaders zoals is beschreven in
het managementstatuut. Het managementstatuut dient als basis voor de taakverdeling
en de manier van het afleggen van verantwoording.
De Raad van Toezicht (RvT) heeft hierbij de toezichthoudende rol op de directeurbestuurder en zijn handelen, vastgelegd in het toezichtkader.
In het kader van de horizontale verantwoording wordt het bestuursverslag op de website
geplaatst. Verder worden de kwartaalrapportages ook aan de MR verstrekt. Met
ambtenaren en de wethouder Onderwijs van de gemeente Amsterdam is twee maal per
jaar een gesprek ingepland. Ook de jaarrekening en het bestuursverslag worden dan
besproken.

3.6.2 Medezeggenschap
(Deel)medezeggenschapsraad
De medezeggenschap functioneert op stichtingsniveau en op regioniveau. Op
stichtingsniveau kent VierTaal een MR. Omdat VierTaal één instelling is met één MR
kennen de afzonderlijke regio’s een DMR (deelmedezeggenschapsraad), waarin de
regiobelangen worden behartigd.
De MR heeft zich georganiseerd in zogeheten commissies. De ingestelde commissies zijn:
● Financiën
● Personeel en organisatie
●
Binnen de MR worden bovenschoolse belangen behartigd en instemming en advies
gevraagd m.b.t. bepaalde beleidsonderdelen als in de wet en het
medezeggenschapsreglement geregeld. De medezeggenschap is geregeld volgens de Wet
Medezeggenschap Scholen (WMS).
In 2019 is er vijf maal overleg geweest tussen het bestuur en de MR.
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Naast de reguliere zaken als de hoofdlijnen van het meerjaren financieel beleid (inclusief
de begroting) en het meerjaren bestuursformatieplan zijn ook de volgende onderwerpen
besproken:







Actualisering statuten en reglementen
Actualisering functieboek
Actualisering klachtenregeling
Actualisering klokkenluidersregeling
Functiebeschrijving LB-LC-L11-L12
Aanpassing SIP

Daar waar nodig is instemming verleend door (een deel van) de MR, dan wel een positief
advies afgegeven.
De MR heeft het afgelopen jaar twee maal overleg gehad met de RvT.
Het bestuur en de MR hechten waarde aan scholing en ontwikkeling van MR- en DMRleden.

3.6.3 Toezichthoudend Orgaan
In het jaar 2019 heeft de Raad van Toezicht (RvT) op verschillende manieren aan zijn
toezichtrol vorm en inhoud gegeven. Naast de regulier zaken is er per 1 november 2019
afscheid genomen van de directeur- bestuurder. Per die datum is een interim directeurbestuurder aangetreden en is het proces voor werving van een nieuwe directeurbestuurder gestart. Hiertoe is een Benoemingscommissie in het leven geroepen, waarin
vertegenwoordigers uit de geledingen Raad van Toezicht, regiodirecteuren, stafbureau en
medezeggenschapsraad zitting hadden. Inmiddels heeft dit tot de keuze voor een nieuwe
directeur-bestuurder geleid die per 1 april 2020 is gestart.
Overleggen 2019
De RvT heeft vier keer met de bestuurder vergaderd conform de bestuurlijke agenda en
één keer met de interim-bestuurder. Op inhoudelijk terrein heeft het accent daarbij
gelegen op de uitvoering van het Strategisch instellingsplan “samen kiezen, maken
,delen”, huisvestingsaangelegenheden en de AVG. Daarbij is de looptijd van het
instellingsplan met één jaar verlengd.
Onderwerpen met betrekking tot financiën en bedrijfsvoering zijn voorafgaand aan de
RvT-vergaderingen in de Auditcommissie met de bestuurder besproken.
Omdat de conceptbegroting voor 2020 een tekort vertoonde en het vermoedelijk beloop
van 2019 een niet voorzien tekort liet zien is er meer tijd genomen om de begroting te
bespreken en vast te stellen. In de vergadering van 12 februari 2020 is de begroting
goedgekeurd.
De RvT heeft een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek aangewezen die verslag uitbrengt aan de toezichthouder of het
toezichthoudend orgaan.
De Auditcommissie heeft voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Toezicht met
de accountant gesproken over de Managementrapportage. Het Accountantsverslag 2019
en de Jaarrekening 2019 VierTaal zijn in de voltallige Raad van Toezicht besproken en
goedgekeurd.
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In die bespreking heeft de RvT niet kunnen vaststellen dat sprake is van onrechtmatige
verwerving of ondoelmatige en onrechtmatige bestemming en aanwending van de
middelen die VierTaal op grond van de wet- en regelgeving heeft verkregen.
Ter voorbereiding van de RvT-vergaderingen heeft de Onderwijscommissie een aantal
malen met de bestuurder gesproken over verschillende aspecten rond kwaliteit zoals
kwaliteitsvisie,-beleid -zorg.
De Remuneratiecommissie heeft met de bestuurder een beoordelingsgesprek gevoerd en
dit schriftelijk vastgelegd. Daarnaast heeft de Renumeratiecommissie diverse gesprekken
met de bestuurder gevoerd, wat geleid heeft tot zijn vertrek.
Daarnaast heeft de Raad in verschillende samenstellingen tweemaal met de
Medezeggenschapsraad overlegd.
Ook heeft een aantal leden van de RvT de Jaarlijkse VierDag bezocht die in januari 2019
is gehouden.
Voorzitter en bestuurder hebben een overleg met de Wethouder Onderwijs van de
gemeente Amsterdam gehad. De voorzitter van de RvT heeft tevens aan een vergadering
deelgenomen van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam.
De jaarlijkse evaluatie van de RvT heeft plaatsgevonden onder begeleiding van een
externe. De Raad heeft deze benut om zijn eigen functioneren te toetsen aan de huidige
opvattingen over goed toezichthouderschap. Daartoe is een aantal afspraken gemaakt en
is besloten het Toezichtskader aan te passen.
Verder is geconstateerd dat zij de code voor goed bestuur op de juiste wijze heeft
gevolgd. Tot slot heeft de RvT geconstateerd dat het bestuur, in algemene zin, de
wettelijke verplichtingen heeft nageleefd.
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4.Bedrijfsvoering
Zoals in het voorwoord is aangegeven heeft ook het jaar 2019 in het teken gestaan van
de overgang van versterking van VierTaal naar een bestendiging van de bereikte
resultaten. De achtergrond hiervan is dat VierTaal is ontstaan per augustus 2015. Het
eerste schooljaar was een jaar van integratie van de regio’s binnen VierTaal. De
schooljaren erna waren een periode van versterking van de positie van VierTaal in Noorden Zuid-Holland en Flevoland met het versterken van een systeem van
kwaliteitsbewaking en innovatie van onderwijs en dienstverlening die samengaan met
een uitdagend opleidingsbeleid. Hierna moet de periode van bestendiging ontstaan.
Bestendiging in de zin van het zich verder ontwikkelen van VierTaal met een stevige
basis, niet in de zin van stilstaan. In dit hoofdstuk beschrijven we op hoofdlijnen de
activiteiten die hebben bijgedragen aan deze overgang en we beschrijven hoe we de
bedrijfsvoering organiseren.

4.1. Strategisch instellingsplan
In 2019 is verder gegaan met de uitwerking en realisatie van de meerjarendoelen zoals
die in 2018 waren geformuleerd. In 2019 zijn de volgende resultaten bereikt
1. Binnen VierTaal hebben we een professionele cultuur.
De medewerkers werken en leren samen volgens gezamenlijke professionele
standaarden. Zij werken volgens het principe van erkende ongelijkheid en
gezamenlijke verantwoordelijkheid; onze professionals ontplooien zich optimaal,
geven op een professionele manier feedback en maken gebruik van elkaars
talenten.
De visie van VierTaal op ‘samen werken en samen leren’ is
Binnen de professionele cultuur van Stichting VierTaal zijn teams van medewerkers
samen met collega’s, ondersteund door hun schoolleiding in een werk- en
leergemeenschap aan de slag om het onderwijs voor de leerling continu stapsgewijs te
verbeteren. Dit doen we in het belang van de leerlingen om hen zo goed mogelijk te
ondersteunen in hun leven nu en in de toekomst. Vanuit intrinsieke motivatie en
collectieve verantwoordelijkheid werken medewerkers samen om de eigen- en ander zijn
competenties en vaardigheden verder te brengen onder de noemer: “samen werken,
samen leren”. Er is hierbij aandacht voor “professionele betrokkenheid” en “professionele
ruimte” waarin sprake is van wederkerigheid. Het handelen van de professional binnen
VierTaal en de wederkerigheid hiervan komt tot uiting in de professionele standaard in
tien principes.
De werkgroep interne opleidingen heeft in de verslagperiode de onderwerpen van de
diverse interne opleidingen op elkaar afgestemd. In iedere regio worden nu dezelfde
onderwerpen in de interne opleiding behandeld. In de regio’s is een verdere verdieping
gegeven aan het onderwerp ‘hoe werken en leren wij met elkaar’. De ambassadeurs
komen twee maal per jaar bij elkaar.

2. VierTaal heeft kwaliteitsmanagement geborgd in haar organisatie.
Een belangrijke voorwaarde voor een professionele cultuur is zicht op de
ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs en de ambulante dienstverlening
in relatie tot de kernwaarde humaniteit en de kerncompetenties kiezen, maken en
delen. Hiervoor is het van belang om te komen tot een integrale aanpak en
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systematiek voor kwaliteitsmanagement. Vanuit deze aanpak en systematiek
maken we op basis van analyses gericht keuzes ten behoeve van bijvoorbeeld
innovatie van de dienstverlening en tonen we onze toegevoegde waarde (als
cluster 2-instelling) aan.
Binnen VierTaal werken we vanuit de volgende visie op kwaliteit:
Kwaliteit is weten wat goed is voor ons onderwijs, onze ambulante dienstverlening en
onze bedrijfsvoering, vanuit onze kernwaarde humaniteit en kerncompetenties kiezen,
delen en maken; het goede excellent uitvoeren, de uitvoering monitoren op basis van
standaarden en het proces borgen in kwaliteitsmanagement.
In een kortere zin klinkt onze visie op kwaliteit als volgt:
‘weten wat goed is vanuit onze kernwaarde en kerncompetenties, dit excellent uitvoeren
en monitoren op basis van standaarden en borgen in kwaliteitsmanagement.’
In de verslagperiode is het dashboard “Riskchanger’ als pilot een keer ingevuld door
betrokkenen. In het huidige schooljaar 2019 – 2020 wordt het instrument volgens een
vast schema bijgehouden. De data die dit systeem genereert worden vervolgens gebruikt
bij de toetsing van de kwaliteit van het onderwijs, de dienstverlening en ondersteunende
processen.
In de regio’s zijn “datateams” geformeerd. Deze teams worden geschoold om middels
data-analyse vraagstukken te benaderen en vervolgens verbetervoorstellen te doen.
Verder worden er auditoren opgeleid die interne kwaliteitsaudits gaan uitvoeren
3. Het onderwijs en de dienstverlening van VierTaal zijn toekomstbestendig
en passend bij de regio’s.
Ingegeven door technologische ontwikkelingen en zicht op de kwaliteit van de
prestaties, wordt innovatie van het onderwijs en de ambulante dienstverlening
steeds meer een vanzelfsprekendheid. Met behulp van moderne ICT-middelen
bieden we bijvoorbeeld gepersonaliseerd onderwijs, maar ook op het gebied van
de huisvesting doen zich bijvoorbeeld innovaties voor.
De doelstelling ‘toekomstbestendige onderwijs en dienstverlening’ heeft in de
verslagperiode vooral aandacht gekregen in de regio’s. Vooral het onderwerp
‘samenwerken’ in de zin van verantwoordelijkheid voelen en dragen over meer leerlingen
dan de leerlingen in je eigen groep is onderwerp van gesprek geweest
4. Ouders zijn meer betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en met
VierTaal.
VierTaal is een open organisatie; ouders doen actief mee in de ontwikkeling van
VierTaal. De samenwerking met de ouder in het onderwijs en de begeleiding aan
de leerling is een belangrijke hefboom in de ontwikkeling van het kind. De
medewerkers van VierTaal zijn de deskundigen op het gebied van onderwijs en
zorg, en de ouders zijn deskundig wanneer het gaat om hun kind.
Ouderbetrokkenheid: In de verslagperiode is er een bijeenkomst geweest rond de
doelstelling om ouders meer te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind en met
VierTaal. In het bijzonder is ingezoomd in het houden van panelgesprekken. In 2020 zal
dit verder worden uitgewerkt.

20

5. VierTaal positioneert en profileert zich duidelijk als openbare cluster 2instelling.
Mede vanwege de relatief korte bestaansgeschiedenis is het voor VierTaal cruciaal
om VierTaal in de regio’s, in samenwerkingsverbanden en richting andere
stakeholders helder te positioneren en profileren.
Profilering en positionering: In de regio’s en centraal is men bezig geweest met de vulling
van de nieuwe website. Deze is in gebruik genomen. Ook zijn de voorbereidingen voor de
nieuwe intranetsite gestart en is er gestart met een traject rond branding en
positionering.

4.2. De organisatie van de bedrijfsvoering
In paragraaf 3.4 ‘De besturing’ beschrijven we de kernen van de besturing. In de
volgende paragraaf beschrijven we hoe dit er in de praktijk uitziet.
In het bestuursbureau van VierTaal zijn de volgende disciplines ondergebracht:
- Onderwijs en kwaliteit
- Financien en administratie
- Personeel en organisatie
- Marketing en communicatie
- Huisvesting, facilitair en inkoop
- ICT en innovatie
Voor alle disciplines zijn senior beleidsadviseurs aangesteld. Een hoofd bestuursbureau
coördineert de werkzaamheden. Hij is de verbinding met het directieteam van VierTaal.
Iedere beleidsadviseur heeft een verbinding met een regiodirecteur met het doel om een
verbinding tot stand te brengen tussen operationele zaken in de regio’s en de
beleidsontwikkeling.
De beleidsadviseurs kwaliteitsmanagement, ICT en onderwijs en communicatie hebben in
de regio’s ook contactpersonen die in hun normjaartaak tijd hebben toebedeeld gekregen
om centraal beleid in de regio’s te ondersteunen en om input te geven voor de
ontwikkeling van centraal beleid.
Niet alle zaken zijn belegd in het bestuursbureau. Het Onderwijsbureau Meppel verzorgt
de financiële en personele administratie en de salarisadministratie. Tevens ondersteunen
zij bij huisvestingszaken.
In de regio’s zijn er functies die de bedrijfsvoering ondersteunen. Denk hierbij vooral aan
onderwijsondersteunend personeel als administrateurs / hoofden administratie en
conciërges.

4.3. Onderwijsprestaties
Jaarlijks onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs de prestaties van het onderwijs in
iedere regio door middel van een vragenlijst. Zij bevraagt op vier onderdelen
(einduitstroom, IQ in relatie tot uitstroom, plaats-bestendiging en tussentijdse
uitstroom). De resultaten gaan altijd over een schooljaar voorafgaand aan het lopende
schooljaar. Zij signaleert op geen van deze onderdelen een risico.
Eind 2018 heeft de inspectie een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd bij de Professor
Burgerschool. Het resultaat van dit onderzoek was dat het predicaat ‘goed’ is toegekend
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aan de school. Inmiddels heeft de school voor de tweede keer op rij ook het predicaat
“excellente school”.

4.4. Onderwijskundige zaken
In 2019 is naast de reguliere onderwijsontwikkeling en ambulante dienstverlening veel
aandacht besteed aan het kwaliteitssysteem.
- Het dashboard “Riskchanger” is in gebruik genomen voor de scholen. VierTaal
heeft rubrics ontwikkeld op basis van de eisen van de onderwijsinspectie en de
KSO. Deze rucrics zijn nu in Riskchager opgenomen en zo is zelfevaluatie
mogelijk.
- In de regio’s zijn datateams geformeerd. Deze teams worden nu getraind om
“vraagstukken” middels dataanalyse te analyseren en zo te komen tot
verbeteringen en oplossingen.
- Er is gestart met een opleiding voor (interne) auditoren.

4.5. Klachten
In 2019 zijn er geen klachten ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.
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5.Risicomanagement
In dit hoofdstuk beschrijven we mogelijke risico’s op de volgende terreinen:
1. Strategie
2. Operationele activiteiten
3. Financiële positie
4. Financiële verslaggeving
5. Wet- en regelgeving

5.1 mogelijke risico’s in de strategie
Hieronder vallen risico’s en onzekerheden, vaak met een externe
oriëntatie/ontstaansgrond, die een belemmering vormen om de strategie en/of de
plannen van de onderwijsinstelling te realiseren en invloed kunnen hebben op de lange
termijn doelstellingen.
De strategie die we volgen om de lange termijn doelen te behalen bestaat er uit dat we
periodiek de inhoud en het proces van de voortgang in de doelen evalueren en bijstellen.
De inhoud is ondergebracht in ons kwaliteitsmanagementsysteem en het proces wordt
bewaakt in het DT van VierTaal. We moeten hierbij wel beducht blijven op ontwikkelingen
in de omgeving die van invloed kunnen zijn op de strategie dan wel op de inhoud of het
proces en mogelijke risico’s in zich kunnen hebben. Denk hierbij vooral aan de evaluatie
Passend Onderwijs die in 2020 zijn beslag krijgt en technologische ontwikkelingen die
van invloed zijn op ons onderwijs en dienstverlening. Dit bewaken we in ons
kwaliteitsmanagementsysteem en in de agendavoering van het DT.

5.2 Operationele activiteiten
Dit zijn risico’s en onzekerheden die de effectiviteit en efficiëntie van de operationele
activiteiten van de onderwijsinstelling beïnvloeden en daarmee vooral betrekking hebben
op processen binnen de onderwijsinstelling en van invloed kunnen zijn op de korte
termijn doelstellingen:





Leerlingaantallen.
Personeel en organisatie
Huisvesting.
Kwaliteitsmanagement.

5.2.1. Leerlingaantallen
Een risico is de ontwikkeling van het aantal leerlingen. De afgelopen jaren en met name in 2019 is het
leerlingenaantal sterk gestegen. Zowel bij de scholen als bij de ambulante diensten. VierTaal wordt,
net als de andere cluster 2 organisaties, bekostigd op het aantal leerlingen per 1 oktober 2011. Het
aantal leerlingen per 1 oktober 2019 is fors hoger dan de basis waarop de bekostiging plaats vindt.
Met andere woorden voor een deel van de leerlingen wordt geen bekostiging ontvangen. Dit
probleem heeft in 2019 voor een groot deel het tekort veroorzaakt. Bij de begroting van 2020 en
volgende jaren zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat het tekort een structureel karakter
zou krijgen. Een verdere groei van de leerlingaantallen zou betekenen dat ook de formatie moet
groeien en daar zijn niet voldoende middelen voor.
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Op Simea-niveau wordt de toename van de cluster 2 leerlingen ook gevolgd en geanalyseerd. Het
totaal aantal cluster 2 leerlingen is nl. fors hoger dan het totaal van de bekostigde leerlingen. Binnen
VierTaal wordt nu gewerkt aan een manier om de leerlingenaantallen beter te kunnen voorspellen
zodat onverwachte grote stijgingen uitblijven.

5.2.2 Personeel en organisatie
Een risico dat VierTaal voorziet is het werven en behouden van voldoende bekwaam
personeel, in het bijzonder leerkrachten. Tot op heden zijn we er nog redelijk in geslaagd
te kunnen voorzien in vaste vacatures, maar het vinden van personeel voor (ziekte)
vervanging verloopt moeizaam. Het landelijke tekort aan leerkrachten is ook voor
VierTaal merkbaar.
De maatregelen die VierTaal neemt om dit risico te beperken zijn:





Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een extra vergoeding woon –
werkverkeer voor medewerkers die meer dan 21,5 km van hun werk vandaan
wonen;
Het mogelijk maken van zij-instroomtrajecten, ook door logopedisten.
Binnen de federatie (FOPO) in Amsterdam is inmiddels een eigen “uitzendbureau”
van start gegaan

Een ander risico is een stijgend ziekteverzuim en ziektefrequentiecijfer. In 2019 is het
ziekteverzuim fors gestegen

VierTaal heeft als norm een verzuimpercentage van 5 en een meldingsfrequentie van 1.
Daar zitten we nu nog ruim boven. Het beleid dat hierover is afgesproken wordt strakker
uitgevoerd en daar waar nodig wordt extra externe ondersteuning ingezet.
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5.2.3. Huisvesting
Zoals aangegeven in paragraaf 2.2 is er bij VierTaal sprake van twee
huisvestingsontwikkelingen:
In de regio Amsterdam is de ontwikkeling van het Expertisecentrum Onderwijs en Zorg
samen met Kentalis Onderwijs en Kentalis Zorg in een impasse geraakt. Omdat de
huidige locatie niet geschikt bleek voor de ontwikkeling van een nieuw gebouw is door de
gemeente gezocht naar een andere locatie in Amsterdam. De aangeboden locatie is
echter veel te klein om de plannen op te realiseren. Overleg over de situatie is ultimo
2019 nog gaande. De gemeente Amsterdam onderzoekt nu hoe aan de bezwaren van
VierTaal en Kentalis tegemoed kan worden gekomen.
Daarnaast hebben we ons in de regio Noord-Holland Noord de vraag gesteld of het
onderwijs dat VierTaal biedt op de juiste manier is verspreid in de provincie. VierTaal
voert oriënterende gesprekken met gemeentes om deze vraag te kunnen beantwoorden.
Een mogelijk risico hierbij is dat gemeentes wellicht geen locatie of financiële middelen
beschikbaar hebben. Tot dit moment is de samenwerking goed en lijkt er geen sprake te
zijn van dit risico. We houden dit wel in de gaten.

5.2.4. Kwaliteitsmanagement
In de ontwikkeling van de kwaliteit binnen VierTaal zien we ons voor de volgende
uitdagingen gesteld die bij onvoldoende aandacht mogelijke risico’s met zich
meebrengen:




Het door-ontwikkelen van de kwaliteitscultuur.
Het goed inrichten van het instrument waarin we het dashboard
kwaliteitsmanagement in onderbrengen.
Het ontwikkelen van standaarden voor de ambulante dienstverlening.

Onder kwaliteitscultuur verstaan we de manier waarop alle medewerkers open staan voor
het ontwikkelen van kwaliteit met standaarden en daar vanuit intrinsieke motivatie in
meewerken en mee ontwikkelen. Binnen VierTaal slagen we er steeds beter in om het
onderwerp ‘kwaliteit’ een vanzelfsprekend onderwerp te laten zijn. Hoe beter we daarin
slagen des te beter zal de kwaliteitscultuur zijn.
-

-

-

Het dashboard “Riskchanger” is in gebruik genomen voor de scholen. VierTaal
heeft rubrics ontwikkeld op basis van de eisen van de onderwijsinspectie en de
KSO. Deze rubrics zijn nu in Riskchanger opgenomen en zo is zelfevaluatie
mogelijk.
In de regio’s zijn datateams geformeerd. Deze teams worden nu getraind om
“vraagstukken” middels data-analyse te analyseren en zo te komen tot
verbeteringen en oplossingen.
Er is gestart met een opleiding voor (interne) auditoren.

In de ambulante dienstverlening zijn, ook landelijk, nog weinig kwaliteitsstandaarden
ontwikkeld. In 2019 is hier binnen VierTaal een begin mee gemaakt wanneer het gaat om
de competenties van ambulant begeleiders. VierTaal staat voor de uitdaging om dit
breder in te zetten om ook de ontwikkeling van en de verantwoording voor de kwaliteit
van ambulante dienstverlening op orde te hebben. De KSO (Kwaliteitsstandaard Speciaal
Onderwijs) wordt hierbij het uitgangspunt.
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5.3 De financiële positie
Dit betreft risico’s en onzekerheden met betrekking tot de financiële positie van de
rechtspersoon, zoals liquiditeitsrisico’s, renterisico’s, onzekerheden in de mogelijkheden
om financiering aan te trekken en valutarisico’s.
In het jaar 2019 hebben deze risico’s zich niet voorgedaan. Wel is het zo dat in 2019 er
een aanzienlijk groter tekort is dan in de begroting werd voorzien. Met name de
personele lasten worden fors overschreden. Zoals eerder vermeld komt dit door de forse
groei van het aantal leerlingen en veel hogere vervangingskosten. Ook voor 2020 wordt
een fors tekort verwacht. De ombuigingsmaatregelen die zijn genomen tijdens het
begrotingsproces 2020 zijn, bij min of meer gelijk blijvende omstandigheden, voldoende
om vanaf 2021 geen tekorten meer te hebben. De financiële postitie van VierTaal is
voldoende sterk om genoemde tekorten op te vangen en ook na 2020 blijven we
voldoende boven de signaleringsgrenzen van het ministerie. Om de effecten van de
ombuigingsmaatregelen goed te kunnen monitoren is het van belang dat de
sturingsinformatie op orde is. Hierin kan nog een verbeterslag plaats vinden.
Wel moet er aandacht zijn voor een mogelijke aanpassing van de bekostiging van ons
onderwijs en ambulante dienstverlening als gevolg van de evaluatie Passend Onderwijs.
De evaluatie passend onderwijs vindt in 2020 plaats.

5.4 financiële verslaggeving
Interne risicobeheersing- en controle systeem
De interne beheersing van risico’s en het controlesysteem van de stichting is vorm
gegeven in de planning & control cyclus.
Maandelijks wordt van het AK een financieel overzicht ontvangen. De controller
beoordeelt deze gegevens waarna ze worden doorgestuurd naar de Regiodirecteuren
Er wordt drie keer per jaar een managementrapportage op schoolniveau opgesteld. Deze
rapportage wordt besproken met het AK en met de regiodirecteuren. Daar waar nodig
moeten de regiodirecteuren aangeven wat de reden is van afwijkingen t.o.v. de
begroting. Daarnaast wordt drie keer per jaar een (kwartaal)managementrapportage
opgesteld en besproken met de auditcommissie van de RvT. 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.
Per jaar wordt een stichtingsbegroting opgesteld, welke is opgebouwd uit de afzonderlijke
regiobegrotingen, de begroting voor het bestuurskantoor en algemeen. Uit deze
begroting blijkt de toekomstontwikkeling van de stichting.
In 2016 is het inkoopbeleid opgesteld en vastgesteld. Inkopen vinden plaats conform het
beleid. Betalingen worden uitgevoerd door het AK, na goedkeuring van de facturen door
de budgethouders. Binnen het AK is functiescheiding doorgevoerd in het betaalproces.
Personeelsmutaties worden door de regiodirecteuren doorgevoerd in OSS. Hierop vindt
een controle plaats door zowel het AK als door de afdeling P&O van VierTaal.
Tot slot vindt er een verantwoording van de financiële en onderwijskundige
ontwikkelingen en realisaties plaats in de jaarrekening en in het bestuursverslag.
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5.5 Wet- en regelgeving
Dit zijn risico’s en onzekerheden die voortvloeien uit wetten en regels (zowel intern als
extern) en een directe invloed hebben op de organisatie en/of de bedrijfsprocessen van
de onderwijsinstelling.
Wanneer het gaat om de bedrijfsvoering houden de medewerkers van VierTaal zich aan
de vigerende wet- en regelgeving en laten dit periodiek controleren door externe
instanties. Voorbeelden hiervan zijn de inspectie onderzoeken, de interim controle van de
accountant en de externe audit die is uitgevoerd over de mate waarin medewerkers zich
houden aan de AVG en de juiste maatregelen in dit kader zijn getroffen. Daarnaast
ontwikkelen we waarderende audits op het gebied van kwaliteitsmanagement. Ook zijn
er periodieke trainingen voor bedrijfshulpverleners en aandachtsfunctionarissen waarbij
wet- en regelgeving ook aan de orde komen.
Wij zien geen risico’s hierbij.
Een mogelijk risico op het gebied van wetgeving is de eerdergenoemde evaluatie van de
Wet Passend Onderwijs die in 2020 wordt afgerond. Deze evaluatie gaat over de gehele
Wet Passend Onderwijs waarbij de nadruk ligt op de samenwerkingsverbanden Passend
Onderwijs, de financiële verevening die in deze samenwerkingsverbanden speelt, de
ervaren administratieve last en de governance in de samenwerkingsverbanden.
Een ander aspect in deze evaluatie is de bekostiging van ons onderwijs. Er is een
mogelijkheid dat de wijze van bekostiging formeel betrokken wordt bij de evaluatie. Het
is onzeker wat de uitkomst van deze mogelijke evaluatie is.

27

6.Toekomstige ontwikkelingen
Zoals eerder aangegeven is VierTaal een relatief jonge organisatie. Bij de opbouw en de
herijking van het strategisch instellingsplan is rekening gehouden met toekomstige
ontwikkelingen. De belangrijkste ontwikkelingen zijn vertaald in de lange termijn doelen
(zie paragraaf 4.1)
Verder zijn toekomstige ontwikkelingen ook weergegeven in de paragraaf over mogelijke
risico’s.
We komen tot de conclusie dat VierTaal zich heeft voorbereid op toekomstige
ontwikkelingen voor zover dat mogelijk is en voor zover ze te overzien zijn.
In dit kader vragen technologische ontwikkelingen wel de aandacht. We weten dat deze
razendsnel gaan, maar we weten (en men weet) niet wat deze precies zijn, hoe snel ze
gaan en van welke invloed ze zijn op de ontwikkelingen in het onderwijs en het samen
werken en samen leren van leerlingen en medewerkers. Het staat wel vast dat deze
ontwikkelingen gevolgen zullen hebben! Dit betekent dat er voldoende flexibiliteit moet
zijn in de bedrijfsvoering, in het onderwijs en in de ambulante dienstverlening.
In 2020 zal gestart worden met een nieuw Strategisch Instellingsplan.
Het coronavirus heeft voor een pandemie gezorgd die ook in Nederland heeft geleid tot
een crisis. De crisis heeft over het verslagjaar 2019 geen gevolgen gehad en heeft
daarmee geen gevolgen voor de feitelijke situatie op balansdatum. In 2020 hebben
overheidsmaatregelen om het virus in te dammen grote gevolgen voor de samenleving.
Voor het onderwijs betekent dit dat in maart 2020 alle scholen gesloten zijn. Op 11 mei
2020 zijn de scholen in het speciaal onderwijs weer open gegaan. Het voortgezet speciaal
onderwijs zal op 2 juni 2020 open gaan. De (gedeeltelijke) sluiting heeft direct gevolgen
voor het lesgeven, wat digitaal en op afstand heeft moeten plaatsvinden. Op korte
termijn is dit in maart 2020 ingericht. Wel vraagt dit veel extra afstemming met de
leerlingen, de leerkrachten en de ouders. De gevolgen van het lesgeven op afstand voor
de resultaten van het onderwijs op lange termijn zijn op dit moment niet in te schatten.
Ook de consequenties voor het personeel rond de verzwaring van de zorgtaak en
eventueel uitval door ziekte zijn moeilijk in te schatten. Met de huidige informatie gaan
we er vanuit dat de beschikbaarheid van lesmateriaal en digitale ondersteuning voorlopig
voldoende beschikbaar is en blijft. Financieel verwachten we geen directe grote gevolgen
op de inkomsten en uitgaven van de onderwijsinstelling. Daarmee voorzien we ook geen
gevolgen voor de continuïteit van de onderwijsinstelling.
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7. Financiën
Stichting VierTaal hecht aan kwalitatief goed onderwijs. Dat vraagt om voldoende
financiële middelen die met voortduring ingezet worden voor het verhogen van de
kwaliteit.
In de begroting voor 2019 was rekening gehouden met een lichte stijging van het
leerlingenaantal. Het aantal leerlingen is echter veel forser gestegen dan verwacht.
De ontwikkeling van het leerlingenaantal is als volgt:
Teldatum
01-10-2015
01-10-2016
01-10-2017
01-10-2018
01-10-2019

Aantal leerlingen
1.047
1.057
1.097
1.144
1.244

Personele Bekostiging
Schooljaar 2016-2017
Schooljaar 2017-2018
Schooljaar 2018-2019
Schooljaar 2019-2020
Schooljaar 2020-2021

Omdat de bekostiging vanuit OCW slechts voor een klein deel gebaseerd is op het
leerlingenaantal op onze scholen, heeft verandering van het aantal leerlingen een
beperkte invloed op de inkomsten van VierTaal. Echter gezien de groei van het aantal
leerlingen is er wel meer personeel nodig. Hierdoor ontstaat er een discrepantie.
Wat betreft de toekomst ziet de verwachting van het leerlingaantal er als volgt uit:
Prognose
Prognose
Prognose
Prognose

01-10-2020
01-10-2021
01-10-2022
01-10-2023

1.255
1.256
1.251
1.251

Schooljaar
Schooljaar
Schooljaar
Schooljaar

2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025

In bovenstaande tabellen betreft het aantal leerlingen exclusief de leerlingen die begeleid
worden door de ambulante diensten.

7.1. Vermogenspositie
Liquiditeit (current ratio)
Solvabiliteit 2
Weerstandsvermogen
Rentabiliteit

signaleringswaarde

2019

2018

< 0,75
< 30%
< 5%
< - 10%

2,88
73,8%
16,9%
-4%

3,50
76,9%
22,4%
0,4%

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het behaalde exploitatieresultaat ten
opzichte van de totale baten. Deze ligt voor Stichting VierTaal in 2019 boven de geldende
norm.
Het kengetal liquiditeit (current ratio) is de verhouding tussen de ‘vlottende activa’ en de
kortlopende schulden. Het geeft aan in hoeverre Stichting VierTaal in staat is om te
voldoen aan de kortlopende verplichtingen. Een waarde groter of gelijk aan 0,75 is goed.
In 2019 bedraagt de liquiditeitsratio voor Stichting VierTaal 2,88. Daarmee is aangetoond
dat het totaal van de vorderingen voldoende is om aan de kortlopende schulden te
kunnen voldoen.
De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het ‘eigen vermogen en het totale
vermogen’. Het geeft aan in hoeverre Stichting VierTaal in staat is om te voldoen aan
haar lange termijnverplichtingen. 30% of hoger wordt als goed aangemerkt. Met een
solvabiliteitsratio van 73,8 % is het eigen vermogen van Stichting VierTaal ruim
voldoende om de organisatie, in geval van opheffing, in staat te stellen aan haar
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verplichtingen te voldoen. Wordt het eigen vermogen minus de materiele vaste activa
gedeeld door de totale baten van 2019, dan blijft voor tegenvallers een vrij beschikbaar
weerstandsvermogen over van 16,9%.
Gelet op de in 2019 vastgestelde rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit kan worden
gesteld dat onze organisatie financieel gezond is en in voldoende mate in staat is om in
de toekomst financiële tegenvallers op te vangen. Gelet op het begrote tekort voor 2020
zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat het tekort voor volgende jaren
structureel wordt.

7.2

Resultaat en toelichting

Exploitatieresultaat
Realisatie

Begroting

2019

2019

Verschil

Realisatie

36.386.472

36.251.143

135.329

34.943.321

2018

3.

Baten

3.1

Rijksbijdrage OC W

3.2

Overige overheidsbijdragen

934.971

811.500

123.471

978.291

3.5

Overige baten

609.519

561.385

48.134

756.644

Totaal baten

37.930.962

37.624.027

306.935

36.678.257

32.767.976

31.351.412

4.

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

572.866

582.218

4.3

Huisvestingslasten

1.426.416

1.418.835

7.581-

1.456.384

4.4

Overige lasten

4.692.197

4.461.365

230.832-

5.087.903

Totaal lasten

39.459.455

37.813.829

1.645.626-

36.547.997

1.338.691-

130.259

19.158-

1.565

1.357.850-

131.825

Saldo baten en lasten
5

Financiële baten en lasten
Netto resultaat

1.528.493-

189.802-

842

20.000

1.527.652-

169.802-

1.416.5649.351

29.478.513
525.197

Stichting VierTaal heeft het kalenderjaar 2019 afgesloten met een negatief
exploitatieresultaat van € 1.527.652,=. Daarmee is het exploitatieresultaat €
1.357.850,- negatiever dan begroot. De belangrijkste oorzaak voor dit negatieve verschil
zit in de personele lasten. Door de substantiële groei is er meer personeel ingezet dan
begroot, daarnaast zijn ook de kosten voor (ziekte)vervanging fors hoger uit gevallen.
Het resultaat wordt verrekend met de reserve. De reserve kan uitsluitend worden
aangewend voor onderwijskundige doeleinden en dus niet worden ingezet voor private
activiteiten.
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Baten

De realisatie van de totale baten is ongeveer 1% hoger dan de begroting en is ongeveer
3% hoger dan in het kalenderjaar 2018. Stichting VierTaal is in belangrijke mate, te
weten 98%, afhankelijk van de overheid (ministerie en gemeentes).
De opbrengsten bestaan grotendeels uit de Rijksbijdragen van het OCW (96%).
De Rijksbekostiging ligt nagenoeg gelijk aan de begroting, maar 4% hoger dan in 2018.
Dat de Rijksbijdragen hoger zijn uitgevallen wordt vooral veroorzaakt door de
normaanpassingen van het ministerie, de extra ontvangen gelden vanuit het Convenant
Aanpak lerarentekort die begin november 2019 is gesloten, de verhoging van de
werkdrukmiddelen met ingang van 1 augustus 2019 en verder door de hogere
Rijksvergoeding voor studieverlof en de hogere vergoeding i.v.m. een bijzondere subsidie
van het ministerie.
Opgemerkt wordt dat de eenmalige uitkering die in februari 2020 wordt versterkt (deels)
worden gedekt door de extra ontvangen gelden vanuit het Convenant Aanpak
lerarentekort en de normaanpassingen.
De normaanpassingen van het ministerie hebben betrekking op de indexering van de
bekostiging, de verwerking van de oploop in het budget voor functiedifferentiatie, de
middelen voor de uitvoering van enkele onderwerpen uit het Regeringsakkoord 2017. De
indexering van de personele bekostiging (op basis van schooljaar) is gebaseerd op de
referentiesystematiek en vindt plaats op kalenderjaarbasis.
De extra gelden vanuit het convenant lerarentekort (€ 150 mln. voor po) bestemd voor
arbeidsvoorwaarden vanuit de cao onderhandelingen zijn in 2019 verantwoord. In 2020
volgt voor Viertal hier nog een forse nabetaling van ( € 236 i.p.v. € 99 per ll).
De overige overheidsbijdragen liggen lager dan de realisatie in 2018 en de realisatie is
15% meer dan in 2019 was begroot. De stijging tov de begroting wordt veroorzaakt door
de ESF subsidie en de subsidie voor het creëren van baankansen voor kwetsbare
jongeren. De daling t.o.v. 2018 wordt veroorzaak een lagere bate inzake de ESF.
De overige baten liggen lager dan in 2018, maar liggen hoger dan begroot.
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In 2019 zijn er minder medewerkers gedetacheerd dan in 2018 waardoor er minder
vergoeding is ontvangen. De stijging t.o.v. de begroting ligt vooral in de hogere
ouderbijdrage.

Lasten
De realisatie van de totale lasten is ongeveer 4% hoger dan de begroting en 8% hoger
dan de lasten in kalenderjaar 2018.

De personele lasten zijn ten opzichte van de begroting 4% hoger. In vergelijking met
2018 zijn deze kosten 11% hoger.
Bij de personele lasten wordt ook rekening gehouden met de voorziening jubilea. Vanaf
2008 dient een voorziening te worden opgenomen voor de kosten van jubilea van het
personeel in geval van 25-jarig of 40-jarig dienstverband binnen het onderwijs. De
voorziening is afhankelijk van de duur van het dienstverband binnen het onderwijs en
een blijf kans van het personeel per leeftijdscategorie voor het 25- en het 40-jarig
jubileum. Voor 2019 levert dit een mutatie op van 47.112 (dotatie).
De stijging van de personele lasten t.o.v. 2018 wordt vooral verklaard doordat er meer
fte’s zijn ingezet in 2019. Het grootste deel van deze stijging komt door de stijging van
het aantal leerlingen. Daarnaast zijn er diverse subsidies ontvangen waar ook personeel
op in is gezet. In 2019 is er ook fors meer besteed aan scholing, dit verklaart de stijging
voor zowel de realisatie als de begroting.
De afschrijvingslasten liggen 2% lager dan begroot en 9% hoger dan in 2018. In 2019 is
in totaal 821k (828k in 2018) geïnvesteerd, er was 1.013 begroot. Met name in
onderwijsleermethoden is minder geïnvesteerd. Niet alle geplande methoden worden ook
daadwerkelijk vervangen.
De huisvestingslasten liggen nagenoeg gelijk aan de begroting en 3% lager de realisatie
in 2018. Met name de schoonmaakkosten zijn lager dan in 2018. In 2018 hebben
diverse afrekeningen over voorgaande jaren plaatsgevonden over 2017.
De overige lasten zijn ten opzichte van de begroting 4% hoger. Ten opzichte van 2018
zijn ze 9% lager. In 2019 zijn er diverse subsidies binnen gekomen van gemeenten waar
ook kosten tegenover staan dit was niet begroot. De kosten voor de ambulante dienst
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Almere liggen hoger dan begroot, deze kosten worden achteraf bepaald op basis van de
aantallen begeleide leerlingen in alle ambulante diensten.
Treasury beleid
Uitgangspunten van een algemeen Treasury beleid maken onderdeel uit van het
financiële beleid van de Stichting. Deze uitgangspunten zijn conform het voorschrift
beleggen en belenen van het ministerie. Hierin wordt het Treasury beleid uiteengezet en
de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de diverse functionarissen vastgelegd.
De uitgangspunten van het Treasury beleid zijn het niet mogen aangaan van risicovolle
beleggingen en het creëren van voldoende functiescheiding bij het aangaan van grote
transacties.
VierTaal heeft op dit moment geen gelden uit staan in beleggingen, alle middelen staan
op rekeningen bij de ABN AMRO bank en de RABO bank.
De gelden zijn d.d. 31-12-2019 als volgt
•
Rabobank betaalrekeningen
•
Rabo Spaarrekening
•
ABN AMRO Spaarrekeningen

7.3

ondergebracht:
€ 1.187.854
€ 2.413.968
€ 4.013.079

Continuïteitsparagraaf

Toekomstige ontwikkelingen.
Kengetal
Personele bezetting:
- Bestuur/management
- Personeel primair
proces
- Ondersteunend
personeel
Leerlingaantallen

2019

2020

2021

2022

2023

2024

21,07
259,82

21,62
263,85

21,53
255,01

21,53
254,89

21,53
254,89

21,53
254,89

162,44

162,78

156,88

156,82

156,82

156,82

1.244

1.255

1.256

1.251

1.251

1.251

In de bovenstaande tabel wordt tot 2021 een lichte stijging van het aantal leerlingen
voorzien. Door de stijging van het aantal leerlingen in 2020 neemt ook de formatie toe.
In de begroting voor 2020 is een taakstelling opgenomen voor de regio NHN. De
verhouding van het aantal leerlinge per fte was in deze regio afwijkend t.o.v. de andere
regio’s. Door de taakstelling wordt dit gelijk getrokken waardoor er in 2021 een daling
zichtbaar wordt
Hieronder volgt de meerjarenbegroting:
Staat van Baten en Lasten
Baten
Rijksbijdrage
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten
Totaal Baten
Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Doorbetalingen aan schoolbesturen
Totaal Lasten
Saldo Baten en lasten gewone bedrijfsvoering
Saldo Financiele bedrijfsvoering
Totaal resultaat

Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
€ 36.386.472
€
934.971
€
609.519
€ 37.930.962

€ 37.614.608
€
917.600
€
614.491
€ 39.146.699

€ 38.515.906
€
687.600
€
590.191
€ 39.793.697

€ 39.110.626
€
687.600
€
560.191
€ 40.358.417

€ 39.712.029
€
687.600
€
560.191
€ 40.959.820

€ 40.346.171
€
687.600
€
560.191
€ 41.593.962

€ 32.767.976 € 34.193.796
€
572.866 €
697.436
€ 1.426.416 € 1.460.603
€ 4.692.197 € 4.036.265
€
- €
€ 39.459.455 € 40.388.100
- € 1.528.493 - € 1.241.401
€
842 €
20.000
- € 1.527.651 - € 1.221.401

€ 33.509.117
€
735.728
€ 1.447.469
€ 4.036.865
€
€ 39.729.179
€
64.518
€
20.000
€
84.518

€ 33.826.517
€
779.549
€ 1.446.320
€ 4.037.515
€
€ 40.089.901
€
268.516
€
20.000
€
288.516

€ 34.106.831
€
807.102
€ 1.447.523
€ 4.037.865
€
€ 40.399.321
€
560.499
€
20.000
€
580.499

€ 34.356.264
€
843.639
€ 1.446.398
€ 4.040.265
€
€ 40.686.566
€
907.396
€
20.000
€
927.396
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Voor de komende jaren is een bestuursformatieplan opgesteld. Het plan is goedgekeurd
door de RvT en de personeelsgeleding van de MR heeft met het plan ingestemd.
De begrote Rijksbijdrage OCW voor 2019 ligt hoger dan de gerealiseerde baten van
2018. Deze stijging wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal leerlingen. De
verwachte indexering is ook verwerkt in de rijksbijdrage. De daling van de overige
overheidsbijdragen komt doordat er in 2018 veelal incidentele baten zijn ontvangen
welke dus niet langjarig worden verwacht. De daling van de overige baten komt doordat
de detacheringsvergoedingen teruglopen. Daarnaast zijn er incidentele bate ontvangen
die om die reden niet zijn opgenomen in de begroting.
De personele lasten liggen in de begroting hoger dan in 2018. I.v.m. de stijging van het
leerlingaantal wordt er meer formatie ingezet.
Op basis van de meerjarenbegroting volgt hier de geprognosticeerde balans voor de
komende vier jaar.
Balansprognose
Activa
immateriele vaste activa
materiele vaste activa
financiele vaste activa
Totaal vaste activa
voorraden
vorderingen
effecten
liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal Activa
Passiva
algemene reserve
bestemmingsreserve publiek
bestemmingsreserve privaat
Totaal eigen vermogen
voorzieningen
langlopende schulden
kortlopende schulden
Totaal overige passiva
Totaal Passiva

Werkelijk 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.319.113
3.319.113
2.829.427
7.730.103
10.559.530
13.878.643

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.005.333
4.005.333
3.729.842
5.087.873
8.817.715
12.823.048

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.138.356
4.138.356
3.771.785
4.970.150
8.741.935
12.880.291

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.201.646
4.201.646
3.824.175
4.962.089
8.786.264
12.987.910

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.098.548
4.098.548
3.884.002
5.743.457
9.627.459
13.726.007

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.994.731
3.994.731
3.941.565
6.804.616
10.746.181
14.740.912

€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.635.292
9.635.292
575.019
3.668.332
4.243.351
13.878.643

€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.413.890
8.413.890
661.841
3.747.317
4.409.158
12.823.048

€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.498.408
8.498.408
694.945
3.686.938
4.381.883
12.880.291

€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.786.924
8.786.924
480.781
3.720.205
4.200.986
12.987.910

€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.367.423
9.367.423
609.880
3.748.704
4.358.584
13.726.007

€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.294.820
10.294.820
670.859
3.775.233
4.446.092
14.740.912

Financieringsstructuur
Het vermogen van de stichting wordt voor een belangrijk deel gefinancierd met eigen
vermogen, te weten met 72%. VierTaal heeft geen langlopende schulden.
Huisvestingsbeleid
Voor de schoolgebouwen die eigendom zijn van de Stichting is een meerjaren
onderhoudsplan opgesteld voor zowel het preventief als buitenonderhoud. Voor de
gebouwen in Amsterdam wordt er van uit gegaan dat binnen een periode van 4 jaar
alternatieve/nieuwe huisvesting wordt betrokken. Het onderhoudsplan is financieel door
vertaald naar de onderhoudsvoorziening waaraan elk jaar wordt gedoteerd.
Mutaties van reserves, fondsen en voorzieningen
De hoogte van de voorziening is gebaseerd op het geplande onderhoud (preventief en
buitenonderhoud) aan de schoolgebouwen in de komende jaren en de verwachte kosten
voor jubilea en duurzame inzetbaarheid.
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Voor de komende jaren geldt onderstaand kasstroomoverzicht:
Kasstroom
Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
- Resultaat voor financiële baten en lasten
- Aanpassingen voor
- - afschrijvingen
- - mutaties voorzieningen
- - overige mutaties EV
- Veranderingen in vlottende middelen
- - vorderingen
- - kortlopende schulden
Ontvangen interest
Betaalde interest
Buitengewoon resultaat
Totaal Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen immateriële vaste activa
(Des)investeringen materiële vaste activa
(Des)investeringen financiële vaste activa
Totaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie langlopende schulden
Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutaties liquide middelen
Eindstand liquide middelen

Prognose 2020 Prognose 2021 Prognose 2022 Prognose 2023 Prognose 2024

-€

1.241.402

€

€
€
€

697.436
86.822
-

€

268.516

€

560.499

€

907.397

€
€
€

735.728 €
33.104 - €
- €

779.549
214.164
-

€
€
€

807.102
129.099
-

€
€
€

843.639
60.979
-

-€
€
€
€
€
-€

900.415 - €
78.985 - €
20.000 €
- €
- €
1.258.574 €

41.943 - €
60.379 €
20.000 €
- €
- €
751.028 €

52.390 - €
33.267 €
20.000 €
- €
- €
834.778 €

59.827 - €
28.499 €
20.000 €
- €
- €
1.485.372 €

57.563
26.529
20.000
1.800.981

€
-€
€
-€

- €
1.383.656 - €
- €
1.383.656 - €

- €
868.751 - €
- €
868.751 - €

- €
842.839 - €
- €
842.839 - €

- €
704.004 - €
- €
704.004 - €

739.822
739.822

€
€
€
-€
€

-

€
€

7.730.103 €
2.642.230 - €
5.087.873 €
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64.518

-

€
€

-

€
€

-

€
€

-

5.087.873 €
117.723 - €
4.970.150 €

4.970.150
8.061
4.962.089

€
€
€

4.962.089
781.368
5.743.457

€
€
€

5.743.457
1.061.159
6.804.616

Bijlage I Namen en gegevens
Scholen en diensten
Brinnr

Naam school

20WR00

Alexander Roozendaalschool

20WR05

Burgemeester de Wildeschool

20WR08

VierTaal College Schagen

20WR09

Cor Emousschool

20WR10

Professor Burgerschool

20WR11

VierTaal College Amsterdam

20WR12

VierTaal College Den Haag

20WR10-AB

Ambulante Dienst PO Amsterdam

20WR08-AB

Ambulante Dienst Schagen

20WR09-AB

Ambulante Dienst Den Haag

20WR11-AB

Ambulante Dienst VO Amsterdam

Directeur-bestuurder
Naam

Functie

N. Kroon

directeur-bestuurder
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Raad van Toezicht
Naam

Functie

Mw. drs. R.J. Koole

Voorzitter

Dhr. drs. M.G.F. Denters

Lid

Dhr. mr. dr. drs. P.J.J. van der Kruit

Lid

Mevr. mr. A. van Berckel MBA

Lid

Mw. drs. M.B Schöpping

Lid

Het verslag van de Raad van Toezicht is opgenomen in hoofdstuk 3.6.3.

Regiodirecties en overige functies en taken
Naam

Functie

Mw. L. Rigter

Regiodirecteur Amsterdam so

Mw. I. Okhuijsen

Regiodirecteur Den Haag

Dhr. C. Tetteroo

Regiodirecteur Amsterdam vso

Dhr. R. Niemeijer

Regiodirecteur Noord-Holland

VierTaal heeft een samenwerkingsovereenkomst met het samenwerkingsverband
Passend Onderwijs Almere. Deze organisatie voert namens VierTaal de ambulante
dienstverlening uit voor onze doelgroep in de gemeente Almere. Om een goede
afstemming te bewerkstelligen nam de teamleider Passend Onderwijs Almere in 2018
deel aan het overleg van het directieteam van VierTaal.

Naam

Functie

Mw. H. Naber

Teamleider Passend Onderwijs Almere
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Overige functies
Op schoolniveau zijn leraren benoemd en voor diverse vormen van
onderwijsondersteuning overige functionarissen (onderwijsassistenten,
onderwijsondersteuners A en logopedistes) en verder bestaan er dienstverbanden met
administratief personeel, gedragswetenschappers, ambulant begeleiders en conciërges.
Verder zijn er taken als intern begeleider (IB), teamleider, ambulant begeleider, ICT
ondersteuning en decaan belegd bij leerkrachten waarvoor zij een deel van de week
ambulante tijd hebben binnen hun rooster.

VierTaal heeft niet alle deskundigheid in huis. Daarom wordt, indien nodig, aanvullende
expertise ingehuurd. Onderwijsbureau Meppel adviseert het bestuursbureau van VierTaal
bij personele zaken, financiën en huisvesting. Er is bewust voor een smalle overhead
gekozen, waarbij een gedeelte van de werkzaamheden van het bestuursbureau direct in
relatie staan tot het primaire proces.
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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

Rentabiliteit

2019

2018

-4%

0%

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

2,88

3,50

69,4%

72,1%

73,6%

76,9%

16,7%

22,4%

1.144

1.097

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.
Deze verhouding geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan
haar korte termijnverplichtingen te voldoen. Een waarde
tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan
is de organisatie in staat aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen.
Solvabiliteit 1
Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen
Solvabiliteit 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
(Eigen vermogen minus Materiele vaste activa) / 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)
Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)

443,34

410,11

Personeelskosten per FTE

73.911

71.880

21679 jaarrekening 2019
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A.1.1 Balans per 31 december 2019
(na verwerking resultaatbestemming)

1.

Activa

1.2

Materiële vaste activa

3.319.113

2.951.390

Totaal vaste activa

3.319.113

2.951.390

1.5

Vorderingen

2.829.427

2.499.871

1.7

Liquide middelen

7.730.103

10.025.245

10.559.530

12.525.116

13.878.643

15.476.506

Totaal vlottende activa

Totaal activa

21679 jaarrekening 2019

31 december 2019

31 december 2018
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2.

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

2.4

Kortlopende schulden

Totaal passiva

21679 jaarrekening 2019

31 december 2019

31 december 2018

9.635.291

11.162.944

575.019

737.034

3.668.332

3.576.529

13.878.643

15.476.506
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2019
Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

3.

Baten

3.1

Rijksbijdrage OCW

36.386.472

36.251.143

34.943.321

3.2

Overige overheidsbijdragen

934.971

811.500

978.291

3.5

Overige baten

609.519

561.385

756.644

Totaal baten

37.930.962

37.624.027

36.678.257

32.767.976

31.351.412

29.478.513

572.866

582.218

525.197

4.

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

1.426.416

1.418.835

1.456.384

4.4

Overige lasten

4.692.197

4.461.365

5.087.903

Totaal lasten

39.459.455

37.813.829

36.547.997

Saldo baten en lasten
5

Financiële baten en lasten
Netto resultaat

21679 jaarrekening 2019

1.528.493842
1.527.652-

189.80220.000
169.802-

130.259
1.565
131.825
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A.1.3 Kasstroomoverzicht
2019

2018

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat voor financiële baten en lasten

1.528.493-

130.259

- Afschrijvingen

572.866

525.197

- Mutaties voorzieningen

162.015-

17.571

329.555-

135.704

Aanpassingen voor:

Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden
Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties
Ontvangen interest

91.804

861.430

1.355.394-

1.670.162

842

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

1.565
1.354.552-

1.671.727

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa

940.589-

856.455-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

940.589-

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

21679 jaarrekening 2019

856.455-

2.295.14110.025.245

815.272
9.209.972

2.295.141-

815.272
7.730.104

10.025.244
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Grondslagen
De activiteiten van Stichting VierTaal 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.
Voor zover niet anders is vermeld worden activa, voorzieningen en schulden opgenomen tegen de nominale
waarde.
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.

De activeringsgrens is: € 500,Het systeem van afschrijvingen is als volgt:
Gebouwen, bestaande uit:
-Gebouwen 3% en 5% van de aanschafwaarde
Inventaris en apparatuur, bestaande uit:
-Inventaris 5% en 10% van de aanschafwaarde
-ICT 14% en 25% van de aanschafwaarde
-Technische inventaris 5% van de aanschafwaarde
Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:
-Onderwijsleerpakket 11% van de aanschafwaarde

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.
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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.

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 jubileauitkeringen 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.

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 95,8% (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 2019
1.

Activa

1.2

Materiële vaste activa
Mutaties 2019
AanschafAfschrijvingen
waarde per 31 tot en met 31
december 2018 december 2018

Boekwaarde
per 31
december
2018

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

1.2.1 Gebouwen en
terreinen

37.137

7.370-

29.767

-

1.2.2 Inventaris en
apparatuur

5.464.748

2.981.722-

2.483.026

720.680

1.2.3 Overige vaste
bedrijfsmiddelen

1.432.408

1.021.924-

410.483

99.798

28.114

148.225

28.114-

2.951.390

968.703

28.114-

1.2.4 MVA in
uitvoering en
vooruitbetaling
en

Materiële
vaste activa

28.114

6.962.406

-

4.011.016-

-

0-

-

Afschrijvingen
AanschafAfschrijvingen Boekwaarde per
desinvesteringen waarde per 31 tot en met 31
31 december
december
december 2019
2019
2019

1.707-

-

37.137

9.076-

28.061

481.136-

0

6.185.428

3.462.858-

2.722.569

90.023-

-

1.532.205

1.111.948-

420.257

-

148.225

0

7.902.995

-

572.866-

-

4.583.882-

148.225

3.319.113

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten Meubilair, Technisch inventaris en ICT middelen.
Onder overige vaste bedrijfsmiddelen vallen investeringen in onderwijsleerpakket en overige investeringen.
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1.5

Vorderingen
31 december 2019

1.5.1

Debiteuren

1.5.2

Vorderingen OCW

31 december 2018

32.744

120.283

2.217.013

2.165.361

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit de personele lumpsum, impulsgebieden
en personeels- en arbeidsmarktbeleid.
1.5.6

Overige overheden

1.5.7

Overige vorderingen
Kruisposten
Overige overlopende activa

1.5.8

Overlopende activa

Totaal Vorderingen

305.959

59.403

200

-

-

2.366

273.511

152.459

273.511

154.825

2.829.427

2.499.872

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7

Liquide middelen
31 december 2019

1.7.1

Kasmiddelen

1.7.2

Banken

1.7.4

Overig

31 december 2018

2.267

1.794

7.614.901

9.910.515

112.936

112.936

7.730.103

10.025.245

De overige liquide middelen betreffen een bankgarantie van € 112.936 inzake de huur Zekeringstraat 45, deze gelden
staan niet ter vrije beschikking van de stichting.

2.1

Eigen vermogen
Mutaties 2019

Boekwaarde per 31
december 2018
2.1.1

Algemene reserve
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Bestemming
resultaat

Boekwaarde
per 31
december 2019

Overige mutaties

11.162.944

1.527.652-

-

9.635.291

11.162.944

1.527.652-

-

9.635.291
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2.2

Voorzieningen
Mutaties 2019
Boekwaard
e per 31
december
2018

2.2.1

2.2.3

Personeel
Jubilea
Duurzame
inzetbaarheid
Overige
voorzieningen
Onderhoud

Dotaties

168.909
168.909

Onttrekkingen

124.874
76.216

47.38647.386-

-

Boekwaarde per 31
december 2019

Vrijval

-

Kortlopende deel Langlopende
< 1 jaar
deel > 1 jaar

-

246.397
197.739

45.142
45.142

201.255
152.597

-

48.658

-

48.658

568.125

48.658
210.000

449.503-

-

328.622

58.178

270.444

568.125

210.000

449.503-

-

328.622

58.178

270.444

737.034

334.874

496.889-

-

575.019

103.320

471.699

De voorziening onderhoud is gebaseerd op de verwachting dat de Alexander Roozendaalschool en Prof. H. Burgerschool in Amsterdam
binnen drie à vier jaar naar nieuwbouw zullen verhuizen. Voor de resterende periode dat de bestaande schoolgebouwen naar
verwachting nog in gebruik zijn wordt alleen het strikt noodzakelijke onderhoud voorzien en uitgevoerd. Momenteel wordt met de
gemeente Amsterdam overlegd over de nieuwbouw. Als in 2020 blijkt dat de termijn waarop nieuwbouw wordt betrokken langer is dan
wordt in 2020 de meerjarenonderhoudsplanning herzien en de voorziening aangepast.

2.4

Kortlopende schulden
31 december 2019

2.4.3

Crediteuren

366.937

417.039

1.251.452

1.139.281

0

14.051

76.126

92.212

1.327.578

1.245.544

433.486

335.082

55.101

148.124

19.354

50.780

1.011.715

924.413

378.426

362.979

68.814

78.069

6.922

14.498

Totaal overlopende passiva

1.485.230

1.430.740

Totaal kortlopende schulden

3.668.332

3.576.529

2.4.7.1

Loonheffing

2.4.7.2

Omzetbelasting

2.4.7.3

Premies sociale verzekeringen

2.4.7

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.8

Schulden terzake van pensioenen

2.4.9

Overige kortlopende schulden

2.4.10.4

Vooruitontvangen termijnen OCW niet geoormerkt

2.4.10.5

Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld

2.4.10.8

Overlopende passiva algemeen

2.4.10.8

Overlopende passiva mbt subsidie Gemeente

2.4.10.8

Overlopende passiva mbt subsidie overig

2.4.10

31 december 2018

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
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2.5

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er is een contract met Onderwijsbureau Meppel. Dit contract wordt periodiek verlengd.

Leverancier
DVEP

Inzake
Energie Amsterdam

Einddatum
31-12-2020

Jaarbedrag incl BTW
€

Ricoh/BNP

Copiers Amsterdam

31-12-2020

€

89.000

Efffektief

Schoonmaak Amsterdam

31-7-2020

€

250.802

Villa Betty

Huurovereenkomst Zekeringstraat

31-12-2021

€

403.000

Jaarbedrag huur pand

119.000

€ 378.000

De verplichting inzake het huurcontract met Villa Betty m.b.t. Viertaal College Amsterdam wordt (voor het deel
zonder de serviceskosten en parkeerplaatsen) volledig vergoed door de Gemeente Amsterdam. Jaarlijks wordt de
vergoeding opnieuw aangevraagd/toegekend in het kader van de huisvestingsplannen.
Bankgarantie

Inzake

Einddatum

Villa Betty

Huurovereenkomst Zekeringstraat

31-12-2021

Bedrag
€

112.900

Gebeurtenissen na balansdatum
Het coronavirus heeft voor een pandemie gezorgd die ook in Nederland heeft geleid tot een crisis. De crisis heeft over het verslagjaar
2019 geen gevolgen gehad en heeft daarmee geen gevolgen voor de feitelijke situatie op balansdatum. In 2020 hebben
overheidsmaatregelen om het virus in te dammen grote gevolgen voor de samenleving. Voor het onderwijs betekent dit dat in maart
2020 alle scholen gesloten zijn. Op 11 mei 2020 zijn de scholen in het speciaal onderwijs weer open gegaan. Het voortgezet speciaal
onderwijs zal op 2 juni 2020 open gaan. De (gedeeltelijke) sluiting heeft direct gevolgen voor het lesgeven, wat digitaal en op afstand
heeft moeten plaatsvinden. Op korte termijn is dit in maart 2020 ingericht. Wel vraagt dit veel extra afstemming met de leerlingen, de
leerkrachten en de ouders. De gevolgen van het lesgeven op afstand voor de resultaten van het onderwijs op lange termijn zijn op dit
moment niet in te schatten. Ook de consequenties voor het personeel rond de verzwaring van de zorgtaak en eventueel uitval door
ziekte zijn moeilijk in te schatten. Met de huidige informatie gaan we er vanuit dat de beschikbaarheid van lesmateriaal en digitale
ondersteuning voorlopig voldoende beschikbaar is en blijft. Financieel verwachten we geen directe grote gevolgen op de inkomsten en
uitgaven van de onderwijsinstelling. Daarmee voorzien we ook geen gevolgen voor de continuïteit van de onderwijsinstelling.
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW
De prestatie is ultimo verslagjaar conform de
subsidiebeschikking:

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving

Kenmerk

Datum

Ontvangen
in 2019

Geheel uitgevoerd
en afgerond

Subsidie lerarenOntwikkelFonds

54.037

54.037

Subsidie lerarenbeurs/studieverlof

62.141

62.141

Subsidie zij-instroom

40.000

40.000

X

30.294

30.294

X

186.472

186.472

Aanvullende bekostiging technisch vmbo vso
G2

Totaalbedrag
toewijzing (€)

Nog niet geheel
afgerond

X
X

Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving

Kenmerk

Datum

Bedrag

Ontvangen
t/m

Lasten
t/m

Stand
begin

Ontvangen
in

Lasten
in

Te verrekenen

toewijzing (€)

2018

2018

2019

2019

2019

31-12-19

Aflopend

-

-

-

-

-

-

-

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving
Doorlopend
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Kenmerk

Datum

Bedrag

Ontvangen
t/m

Lasten
t/m

Stand
begin

Ontvangen
in

Lasten
in

Stand
ultimo

toewijzing (€)

2018

2018

2019

2019

2019

2019

-

-

-

-

-

-

-

Pagina: 53

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019
3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.2.2

Niet geoormerkte subsidies

3.2

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

36.065.095

36.025.157

34.701.977

321.377

225.985

241.344

Totaal rijksbijdragen via OCW

36.386.472

36.251.143

34.943.321

Totaal rijksbijdragen

36.386.472

36.251.143

34.943.321

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1

Gemeentelijke bijdragen en subsidies

3.2.2

Overige overheidsbijdragen

3.5

Realisatie

930.361

736.500

972.653

4.610

75.000

5.638

934.971

811.500

978.291

Overige baten
Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

3.5.1

Verhuur

19.443

6.700

11.995

3.5.2

Detachering personeel

46.204

53.495

157.903

3.5.4

Sponsoring

3.5.5

Ouderbijdragen

3.5.6

Overig

4.1

1.403

1.500

5.383

63.671

39.690

52.879

478.798

460.000

528.484

609.519

561.385

756.644

Personele lasten
Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

4.1.1.1

Bruto lonen en salarissen

22.659.500

22.135.446

20.918.554

4.1.1.2

Sociale lasten

3.987.092

3.894.881

3.806.109

4.1.1.3

Pensioenlasten

3.639.097

3.554.935

2.872.019

4.1.1

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen

30.285.689

29.585.262

27.596.682

4.1.2.1

Dotaties personele voorzieningen

124.874

-

4.363

4.1.2.2

Personeel niet in loondienst

703.458

592.330

573.558

4.1.2.3

Overig

1.124.376

776.319

864.333

4.1.2.4

Scholing/opleiding

847.016

672.500

753.193

2.799.723

2.041.149

2.195.448

4.1.2

Overige personele lasten

4.1.3

Af: Uitkeringen

317.43632.767.976
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Realisatie

Realisatie

2019

2018

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)
4.2

443

410

Afschrijvingen

4.2.2.1

Gebouwen

4.2.2.2

Inventaris en apparatuur

4.2.2.4

Onderwijsleerpakket

4.3

Huisvestingslasten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

1.707

1.707

1.707

481.136

481.315

436.363

90.023

99.196

87.127

572.866

582.218

525.197

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

4.3.1

Huur

492.370

568.650

493.421

4.3.3

Onderhoud

126.019

121.300

222.061

4.3.4

Water en energie

172.809

168.150

78.642

4.3.5

Schoonmaakkosten

313.067

261.650

363.973

4.3.6

Heffingen

4.3.7

Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen

4.3.8

Overige huisvestingslasten

4.4

4.4.1

14.409

17.885

25.353

210.000

210.000

210.000

97.742

71.200

62.934

1.426.416

1.418.835

1.456.384

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

4.4.2.1

Inventaris en apparatuur

4.4.2.2

Leermiddelen

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

4.4.4

Overig

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

888.533

827.630

40.321

69.350

1.003.766
58.388

480.656

543.500

415.846

520.978

612.850

474.234

3.282.686

3.020.885

3.609.903

4.692.197

4.461.365

5.087.903

Uitsplitsing
4.4.1.1

Honorarium onderzoek jaarrekening

4.4.1.2

Honorarium andere controleopdrachten
Accountantslasten

23.296

22.618

4.840

14.399

28.136

37.017

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.
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5

5.1

Financiële baten en lasten

Rentebaten

21679 jaarrekening 2019

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

842

20.000

1.565

842

20.000

1.565
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A.1.7

Overzicht verbonden partijen

Per 31 december is er geen sprake van verbonden partijen.
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A.1.8

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

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 VierTaal van toepassing is.
Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling D van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2019 een bezoldigingsmaximum van € 152.000.
Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016
voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:
Gemiddelde totale baten

6

Gemiddeld aantal leerlingen

1

Gewogen aantal onderwijssoorten

2
9

Totaal aantal complexiteitspunten

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 2019
A.J.J.M. Kuijs
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling 2019

Directeur-bestuurder
1/1-31/10

Omvang dienstverband in FTE

1

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
94.652
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

16.108
110.760

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
126.597
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging

0
110.760

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

pm

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

pm

Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling 2018

1/1-31/12

Omvang dienstverband 2018 in FTE

1

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
108.303
Beloningen betaalbaar op termijn

17.796

Subtotaal

126.099

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

146.000

Totaal bezoldiging 2018

126.099
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 (bedragen in €)
Gegevens 2019
L.M.G. van Tilburg
Functiegegevens

Directeur-bestuurder

Kalenderjaar
Periode functievervulling in het kalenderjaar
(aanvang-einde)

24/10-31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in
het kalenderjaar

3

0

187

182

30.294

0

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar
Maxima op basis van de normbedragen per
maand

2019

Individueel toepasselijke maximum gehele
periode kalendermaand 1 t/m 12

2018

30.294

Bezoldiging, exclusief BTW
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum
uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende periode

ja
21.060

Totale bezoldiging gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12

0
21.060

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

0

Bezoldiging

21.060

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (bedragen in €)
Gegevens 2019
R.J. Koole
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling 2019

P.J.J. van der Kruit

M.G.F. Denters

A. van Berckel

M.B.N.H. Schöpping

Voorzitter RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

Bezoldiging
Bezoldiging

10.121

7.772

7.500

7.586

7.500

22.800

15.200

15.200

15.200

15.200

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.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging

Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling 2018

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

19/9-31/12

Bezoldiging

10.152

7.684

7.500

7.555

2.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

21.900

14.600

14.600

14.600

4.160
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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 €)
Naam
A.J.J.M. Kuijs
Functiegegevens
Functie(s) bij beëindiging dienstverband
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in
FTE)
Jaar waarin dienstverband is beëindigd

Directeur-bestuurder
1
2019

Uitkering wegens beëindiging van het
dienstverband
Overeengekomen uitkeringen wegens
beëndiging dienstverband

54.287

Individueel toepasselijke maximum
75.000
Totaal uitkeringen wegens beëindiging
dienstverband

54.287

Waarvan betaald in 2019

49.287

Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

0

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 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:
€

1.527.652- wordt onttrokken aan de algemene reserve

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Bovenschools management/College van bestuur:
- N. Kroon

- R.J. Koole

- P.J.J. van der Kruit

- M.G.F. Denters

- A. van Berckel

- M.B.N.H. Schöpping
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Gegevens over de rechtspersoon
Algemene gegevens
Bestuursnummer

21679

Naam instelling

Stichting VierTaal

KvK-nummer

58402896

Statutaire zetel

Gemeente Amsterdam

Adres

Jan Sluijtersstraat 3

Postadres

Postbus 59264, 1040 KG Amsterdam

Postcode

1062 CJ

Plaats

Amsterdam

Telefoon

020-6698194

E-mailadres
Website

bestuursbureau@viertaal.nl
www.viertaal.nl

Contactpersoon

L.M.G. van Tilburg

Telefoon

020-6698194

E-mailadres

l.vantilburg@viertaal.nl

BRIN-nummers

20WR00

Alexander Roozendaalschool Amsterdam

20WR02

Alexander Roozendaalschool Purmerend

20WR04

Alexander Roozendaalschool Almere

20WR05

Burg. De Wildeschool Alkmaar

20WR06

Burg. De Wildeschool Hoorn

20WR07

Burg. De Wildeschool Schagen

20WR08

Viertaal College Schagen

20WR08-AB

AB De Wilde en Viertaal College Schagen

20WR09

Cor Emousschool

20WR09-AB

AB Cor Emousschool

20WR10

Prof. H. Burgerschool

20WR10-AB

AB Burger en Roozendaal

20WR11

Viertaal College Amsterdam - Eliasstraat

20WR11-01

Viertaal College Amsterdam - Zekeringstraat

20WR11-AB

AB Viertaal College Amsterdam

20WR12

Viertaal College Den Haag
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Overige gegevens
Controleverklaring
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