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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2021 dat bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. In dit
jaarverslag kijken we terug en leggen we verantwoording af aan onze interne en externe
stakeholders.

Hoogtepunt van het afgelopen jaar was de opening van ons gerenoveerde schoolgebouw. Een
heugelijk feit waar we dankbaar voor zijn. Daarnaast was het opnieuw een bijzonder jaar vanwege de
coronapandemie. De steeds wisselende omstandigheden deden een zwaar beroep op onze
Ieerlingen, hun ouders en het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. We zijn trots dat
we ondanks deze moeilijke omstandigheden goede resultaten konden boeken.

Het bestuursverslag bestaat uit vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat algemene informatie
over onze school. In het tweede hoofdstuk blikken we terug op de resultaten van het gevoerde
onderwijskundig beleid in het verslagjaar. Hoofdstuk drie bestaat uit het verslag van de raad van
toezicht. Het vierde hoofdstuk bevat een toelichting op de financiële situatie.

We kijken met veel dankbaarheid terug op 2021. Vanaf deze plaats bedanken we alle medewerkers,
vrijwilligers en ouders voor de geweldige ínzet die is getoond om het onderwijs aan onze leerlingen
vorm te geven. Met hart en ziel hebben we samengewerkt om onze doelstellingen te realiseren.
Hierbij wisten we ons gezegend door God.

René Minderhoud

Serge van de Heg
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1. Het Johannes Fontanus College

In dit hoofdstuk geven we een profielschets van onze school. Wie zijn we? Waar staan we voor en met
wie werken we samen? Dit hoofdstuk bestaat uit een beschrijving van ons profiel en een beschrijving
van onze organisatie.

1.1 Profiel van onze school

1.1.1 Missie en visie

Het JFC is een christelijke scholengemeenschap. Onze kerntaak is het verzorgen van voortgezet
onderwijs voor leerlingen uit de regio Barneveld. Op het JFC wordt onderwijs gegeven van uit een
positieve houding, gebaseerd op de Bijbelse principes van verwondering, vertrouwen en verwachting.
Verbinden ís daarbij een kernwaarde.

Relatie en gezien worden, is een voorwaarde waardoor de veiligheid gewaarborgd blijft. We kijken
daarbij verder dan cijfers alleen en geloven dat iedere leerling unieke eigenschappen en talenten van
God heeft gekregen die gezien en ontwikkeld mogen worden. We stimuleren de leerlingen om hun
talenten tot bloei te laten komen. Het is onze ambitie uitdagend en kwalitatief onderwijs te verzorgen.
We willen leerlingen steeds meer eigenaar laten zíjn van hun eigen leerproces. Er is daarbij ruim
aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden.

Op het JFC streven we naar onderwijs dat meer leerlinggericht is. De leerlingen staan hierin uiteraard
centraal. We bereiden leerlingen voor op de samenleving van nu en op hun toekomst. De leerlingen
leren hoe ze een eigen leerproces kunnen starten en een eigen leerroute kunnen bepalen, waardoor
zij meer eigenaar worden van het leerproces en g,rotere autonomie ervaren. Op deze manier worden
de leerlingen voorbereid op een snel veranderende maatschappij en leren zij zelfstandig hun weg te
vínden. Door de autonomie en de keuzemogelijkheden te vergroten, wordt de motivatie van
leerlingen hoger.

1 1.2 Strategisch beleid

In onze jaarplannen leggen we vast hoe we onze missie, visie en ambities willen waarmaken. Deze
jaarplannen gaan in de periode 2020-2024 over vier onderling samenhangende thema's:

1.

2.

3.

4.

het realiseren van meer leerlinggericht onderwijs binnen een breed aanbod;
het optimaliseren van een sterke zorgstructuur binnen een veilig schoolklimaat;
voortdurende professionalisering van alle medewerkers;
het versterken van de positionering van de school in de regio.

Naast deze vier thema's was er in 2021 veel aandacht voor het nationaal programma onderwijs (NPO)
voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.
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1.1.3 Toegankelijkheid en toelating

Het JFC hanteert een open toelatingsbeleid. Van de ouders wordt verwacht, dat zij instemmen met
de grondslag van de school, dan wel dat zij deze respecteren. Voor de toelating van leerlingen zijn
regels gesteld, die in de schoolgids zijn opgenomen. In alle gevallen waarin de toelating wordt
geweigerd of waarin verwijdering van een leerling wordt overwogen, zijn procedures van toepassing
die in ons beleid zijn vastgelegd.

Op 1 oktober 2021 stonden 2137 leerlingen op onze school ingeschreven. Daarnaast stonden 10
leerlingen ingeschreven die onderwijs volgen op grond van een samenwerkingsovereenkomst met
een BVE-instelling buiten onze school (vavo-leerlingen). Op 1 oktober 2021 stonden 42 leerlingen
ingeschreven bij de internationale schakelklas welke valt onder ons bestuur.
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1.2 0rganisatie

1.2.1 Contactgegevens

Johannes Fontanus College
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld

Tel. 0342-491469

Mail: info@jfc.nl
Bestuursnummer: 42356

1.2.2 0i-ganisatiestructuur

Onderstaand organogram maakt duidelijk hoe onze organisatie is gestructureerd.
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1.2.3 Juridische structuur

De juridische structuur van de organisatie is een stichtingsvorm en draagt de naam: Stichting voor
Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de gemeente Barneveld en omgeving. De Stichting
staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41047289. In de statuten zijn onder
andere vastgelegd de grondslagen, het doel en de taken en bevoegdheden van het college van
bestuur en de raad van toezicht.
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1.2.4 Governance en code goed bestuur

Met de invoering van het governancemodel moet worden voldaan aan de wet 'Goed Onderwijs, goed
bestuur' en de code 'Goed Onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs'. In deze code zijn de
basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders en toezichthouders in het
voortgezet onderwijs. Het bestuur hanteert de Code 'Goed Onderwijsbestuur in het voortgezet
onderwijs' van de VO-Raad.

1.2.5 Samenstelling college van bestuur

Het college van bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid. De verdeling van taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden binnen het bevoegd gezag zijn vastgelegd in het managementstatuut.

Voorzitter college van bestuur
René Minderhoud

Líd college van bestuur
Serge van de Heg

Per 1 augustus 2021 werd Serge van de Heg benoemd als lid college van bestuur. Klaas de Waard
nam op 28 oktober 2021 afscheid als lid van het college van bestuur.

1.2.6 Intern toezicht

De raad van toezicht heeft in het verslagjaar onafhankelijk toezicht gehouden op het functioneren
van het college van bestuur en de algemene gang van zaken binnen het JFC. De raad van toezicht
heeft het college van bestuur daarnaast gevraa@d en ongevraagd geadviseerd, gefungeerd als
klankbord en de werkgeversrol richting het college van bestuur vervuld. In het jaarverslag van de
raad van toezicht (hoofdstuk 3) wordt beschreven op welke wijze zij invulling heeft gegeven aan haar
taak. Ook zijn in dit hoofdstuk de nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht opgenomen.

1.2.7 Horizontale verantwoording

Als school verantwoorden we ons over alle resultaten via vííviw.schülenopdekaart.i'íl. Dit betreft
Ieerlingresultaten, financiële resultaten, uitslagen van tevredenheidsonderzoeken, etc. füa deze site
kunnen ouders de resultaten van onze school vergelijken met die van andere scholen. Leerling- en
ouderpanels denken regelmatig mee over actuele thema's waardoor feedback vanuit die betrokken
gremia wordt georganiseerd. Vooral in coronatijd zijn ouders en leerlingen vaak betrokken bij het
uitwerken van scenario's en is er vaker overleg geweest met de PG/MR.

In de schoolgids, die elk jaar wordt geactualiseerd, worden ouders en leerlingen uitgebreid
geïnformeerd over alle zaken die voor hen belangrijk zijn. De schoolgids is te vinden op de website
van het JFC. Conform wet- en regelgeving ís er een medezeggenschapsraad actief waarin zowel
personeelsleden als ouders en leerlingen zitting hebben. Het jaarverslag wordt elk jaar op de website
van de school gepubliceerd.
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1.2.8 0verlegstructuur

Binnen onze school vinden verschillende vormen van overleg plaats. Met medewerkers wordt
continue de professionele dialoog gevoerd via team- en sectievergaderingen, studiedagen,
themabijeenkomsten en persoonlijke gesprekken zoals vastgelegd in de gesprekkencyclus. Daarnaast
vindt eens per twee jaar een medewerkers-tevredenheidsonderzoek plaats. Dit onderzoek heeft in
2021 plaatsgevonden. Het college van bestuur en de schoolleiding komen wekelijks bijeen voor
overleg over de uitvoering van het beleid. Het college van bestuur komt wekelijks bij elkaar.

Vijf keer per jaar vindt overleg plaats tussen de raad van toezicht en het college van bestuur. Zij
vergaderen volgens een vast format en een jaarplanning. Jaarlijks vindt er een zelfevaluatie plaats.
Eens per jaar vindt overleg plaats met raad van toezicht, college van bestuur en de MR. Ook vindt er
een keer per jaar een overleg plaats met raad van toezicht, college van bestuur en de
afdelingsleiders. De raad van toezicht legt indien mogelijk een keer per jaar een werkbezoek af aan
de school. In 2021 kon dit werkbezoek vanwege de pandemie helaas niet doorgaan.

Leerlingen en ouders zijn formeel betrokken via de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad.
Zes keer per iaar vindt er overleg plaats tussen de medezeggenschapsraad en het college van
bestuur. Voorafgaand aan deze vergaderingen is er een overleg tussen de personeelsgeleding van de
medezeggenschapsraad en het college van bestuur.

Naast bovengenoemde overlegvormen zijn er regelmatig bijeenkomsten van thema- en
ontwikkelgroepen die zich bezig houden met de verdere implementatie van ons beleid. Deze
groepen zijn wisselend van samenstellinH.

1.2.9 San'ienwerkingspartneí's

Goed bestuur vormt enerzijds de brug tussen de interne organisatie en de omgeving (binnen en
buiten). Anderzijds de brug tussen de wortels van de organisatie en de koers vooruit (verleden en
toekomst). De raad van toezicht en het college van bestuur gaan voortdurend na welke
ontwikkelíngen, eisen en wensen in de omgeving van het JFC spelen. In 2021 participeerde onze
school in de volgende netwerken:

*

ë

*

*

íí

*

*

Stichting Technasium;
Food Valley scholennetwerk;
Samenwerkingsverband VIA-scholen;
Stichting Samenwerkin@sverband Passend Onderwijs Barneveld-Veenendaal (SWV VO
25.11);
Vecon Business Schools;
U-talent (de UU);
Barneveld Tomorrow;
Ontwikkeling burgerschapsonderwijs onder coördinatie van Welzijn Barneveld in
samenwerking met De Meerwaarde, Van Lodenstein College en de gemeente Barneveld;
Internationale Schakelklas: Gemeente Barneveld, De Meerwaarde en het Van Lodenstein
College;
Hogeschool De Driestar, Gouda.
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1.2.10 Klachtenbehandeling

Op onze school is een procedure vastgesteld voor het afwikkelen van klachten. Deze procedure is
vastgelegd in de klachtenregeling JFC. Conform deze procedure zijn in het verslagjaar 2021 drie
klachten naar tevredenheid afgehandeld. Als school zijn wij aangesloten bij de Protestants-Christelijk
onderwijsklachten-, beroeps-, bezwaren- en geschillencommissie. Verder heeft het Johannes Fontanus
College twee interne en twee externe vertrouwenspersonen. De externe vertrouwenspersonen zijn
verbonden aan Stichting School & Veiligheid.
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2. Verantwoording van het beleid

In dit hoofdstuk verantwoorden we het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: onderwijs
en kwaliteit, personeel en organisatie, huisvesting en bedrijfsvoering en de financiën.

2.1 0nderwijs en kwaliteit

2.1.1 Ambitíes eii realisatie

Het JFC volgt de ambities die in het sectorakkoord zijn geformuleerd. In ons Schoolplan 2020-2024 zijn
deze doelstellingen geïntegreerd met onze eigen ambities.

Ambitie 1

Uitdagend onderwijs voor elke leerling: Alle leerlingen worden - via vormen van onderwijs op maat -
uitgedaagd.

Realiwtie

In de les zet elke docent zich ín om keuzemomenten aan te bieden, bijvoorbeeld door leerlingen zelf
te laten kiezen voor een instructievorm of verwerkingsopdracht.

Het J FC heeft een voorlopergroep TOM (Team Op Maat) dat zich bezighoudt met hetimplementeren
van maatwerk en de ambitie om leerlingen meer eigenaar te laten worden van hun eigen leerproces.
'Hoe maken we van de werkwï3zer van de docent een planner voor leerlingen' is een van de
opdrachten waar zij ín 2021 aan gewerkt hebben. In 2021 konden leerlingen van alle afdelingen ook
'onderwijs op maat' aanvragen. Door de coronaperikelen zien we dat hier minder gebruik van wordt
gemaakt. Door periodes van schoolsluiting en vooral online onderwijs is het voor de meeste leerlingen
al een hele uitdaging om aangehaakt te blijven bij het reguliere lesrooster. Dit gold ook voor het
gebruik maken van de opties om een vak op een hoger niveau te volgen ofin een kortere tijd af te
sluiten.

Op het JFC is het gemiddelde percentage zittenblijvers lager dan het landelijke cijfer (zie
www.scholenopdekaart.nl). Desalniettemin heeft determinatie (elke leerlíng op het juiste niveau)
extra aandacht. In 2021 zijn er gewijzigde overgangsnormen ingesteld (ingaand per schooljaar 2021-
2022) die minder gelegenheid geven voor discussie. Dit betekent dat het voor leerlingen duidelijker is
waar je aan moet voldoen om over te gaan (of wanneer je doubleert). Er zijn zorgen over de
achterstanden die zijn opgelopen door leerlingen vanwege de schoolsluiting. Dit zagen we o.a. terug in
de eerste toetsresultaten van het schooljaar 2021-2022. Het NPO-programma zetten we in om deze
achterstanden zo veel mogelíjk weg te werken.

2021 was opnieuw een bijzonder jaar. Een jaar met een aangepast centraal eindexamen. Mede door
de versoepelde examenregeling hebben veel leerlingen hun diploma kunnen halen. In de andere
Ieerjaren hebben we wel negatieve gevolgen van de schoolsluiting gezien. Vooral in de leerjaren 2 en
3 zijn er meer leerlingen gedoubleerd, cq afgestroomd dan in andere jaren. Via de interventies die
vanuit het NPO-programma kunnen worden ingezet, hopen we veel achterstanden in het schooljaar
2021-2022 weg te werken.
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Ambitie 2

Eigentijdse voorzieningen: Het JFC benut - in aansluiting op haar curriculum - de mogelijkheden van
ICT en eigentijdse leermiddelen optimaal voor hun onderwijs.

Realisatie

Het JFC heeft haar doelstellingen geformuleerd in het ICT-beleidsplan. Sinds het schooljaar 2018-2019
gebruiken alle brugklasleerlingen een laptop en in 2021-2022 geldt dat ook voor klas 3 en 4. Zo wordt
het gebruik van de laptop over de hele school uitgerold. We doen dat in een gematigd tempo
aangezíen het veel ontwikkeltijd vraagt om deze devices op een efficiënte manier in te zetten. Steeds
meer wordt ICT hierdoor als ondersteuning van het onderwijsleerproces (bv. om te differentiëren)
ingezet. Klas 1 en 2 krijgen in aparte lessen (studieles en ICT-lab) digitale vaardigheden en het omgaan
met sociale media aangeboden.
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Ambitie 3

Brede vorming voor alle leerlingen: Het JFC is actief aan de slag met de ontwikkeling van hun
curriculum, dat recht doet aan de drievoudige opdracht van het onderwijs: kwalifícatie, socialisatie en
persoonsvorming. Hiertoe behoort versterking van het burgerschapsonderwijs.

Realisatie

Leerlingen op het JFC worden meer dan alleen opgeleid om een diploma te behalen. We vinden het
belangrijk dat leerlingen vaardigheden ontwikkelen die hen in staat stellen later als volwassenen in en
met de wereld te staan. Het omgaan met feedback, het leren samenwerken en het ontwikkelen van
een kritische houding zijn aspecten die in het curriculum een plek hebben. Leerlingen op het JFC
voeren allemaal een activiteit in het kader van de maatschappelijke stage uit. Daarnaast is
burgerschapsvorming onderdeel van het maatschappijeer-curriculum. Voor het zogenaamde
plusdocument kunnen leerlingen extra activiteiten opvoeren. Door de pandemie zijn in 2021 helaas
veel activiteiten geannuleerd. In 2021 is het aanbod voor de brugklassen verbreed. In het atheneum
bieden we de leerlingen de module 'classics'. In de mavo/havo brugklas kunnen leerlingen zich
aanmelden van de sportklas.
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Ambitie 4 Partnerschap in de regio: Ons sctï«:»olbestuur werkt in de regio samen met verschillende
partners aan het realiseren van haar maatschappelijke opdmcht en maakt hier gezamenHjk afspraken
over. HíerbiJ betrekt zij het bedriffsleven, rw»atschappelijke organisaties en loküle en regionale
overheden.

Realisatie

Op verschillende wijzen hebben we met onze samenwerkingspartners samengewerkt aan het
realiseren van onze maatschappelijk opdracht. Zo is de maatschappelijk stage een
samenwerkingsvorm tussen de school, de gemeente Barneveld en regionale bedrijven en instellingen.
Een ander goed voorbeeld van samenwerking met regionale bedrijven zijn de bedrijfsstages in de
mavo en de meesterproeven van het Technasium. Bínnen de samenwerking van de Food Valley zijn
activiteiten voor leerlingen en docenten ontwikkeld uít het vo, hbo en wo in de regio. Steeds vaker
dan voorheen worden leerlingen betrokken bij vraagstukken over milieu en duurzaamheid. Zowel bij
de renovatíe van het gebouw als de vergroeníng van het schoolplein zijn ideeën van íeerlingen
gebruikt. In 2ü21 konden veel stages en activiteiten vanwege de pandemie helaas geen doorgang
vinden.

De internationale schake!klas is gehuisvest ín ons gebouw, maar is de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de gemeente Bameveld, De Meerwaarde, het Van Lodensteincollege en het
JFC. Hieronder de cijfers van instroom en uitstroom in 2021.

OnWkktlïng leerling«mnW ISK

Met de oprichting van de internationale schakelklas in 2016 geven we kinderen van statushouders de
kans via goed onderwijs te integreren in onze maatschappíj. Het aantal leerlingen is sterk afhankelijk
van de politieke sítuatie op wereldniveau. Dat blijkt o.a. uit de situatie in Afghanistan (augustus 2021)
waar als gevolg van een vluchtelingenstroom uit dat land zo"n 800 mensen in Harskamp zijn
gehuisvest. Vanuit zo'n sítuatie kan een extra beroep gedaan worden op onze ISK. Op 1 augustus 2021
startte de ISK met drie groepen van ín totaal 42 kinderen.
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Aantal leerlingen op Ol-Ol-2021 29

Instroom tot 31-12-2021 27

Uítstroom tot Ol-08-2021 io

Uitstroom tot 31-12-2021 16
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Ambitie 5 Scholen als lerende organisaties: Het streven is dat het a«:intal plekken op opleidingsscholen
in het voortgezet onderw0s ïn 2020 met 2200 tot 4000 is toegenomen. Startende leraren en
schoolíeiders krijgen een effectief inwerk- en begeleidingsprogramma, (7/S onderdeel van het
stmtegisch personeelsbeleid

Realisatie

Het JFC is nog geen opleidingsschool, maar hanteert een strategisch personeelsbeleid dat gekoppeld is
aan ons integraal scholingsbeleid. We hebben een eigen begeleidingsprogramma voor nieuwe
docenten waarbij gezamenlijke trajecten (zoals intervisie) en maatwerk voor indivíduele begeleidíng
geboden worden. Het gebeurt overigens regelmatig dat een stagiaire (via een vacature) een collega
wordt. In 2021 zijn plannen gemaakt om in samenwerking met De Driestar, De CHE en andere VO-
scholen uit de regio om opleidingsschool te worden. We hopen daar in 2022 van de overheid
goedkeuring voor te krijgen.
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Ambitie 6. Toekomstbestendigheid organiseren: koppeling van onderwijs- en personeelsontwikkeling:
Het JFC stemt het personeelsbeleid af op onderwijskundíge doelen en daaraan gekoppeld de
professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van leraren en schoolleiders.

Realisatie

Dit betekent op het JFC dat het scholingsaanbod (met name via onze eígen JFC-academie en E-wise)
afgestemd is op de schooldoelen en persoonlijke ontwikkeldoelen. Scholingsmogelijkheden gelden
voor docenten, leden van de schoolleiding en leden van de ondersteunende diensten. De evaluatie
van dit proces heeft een plek in de gesprekkencyclus (plannings-,functionerings- en
beoordelíngsgesprekken). Het JFC heeft een duurzaamheids- en vitaliteitsprogramma als onderdeel
van het personeels(verzuim)beleid. In het samenwerkingsverband van de Food Valley volgen we een
project (Startwijzer) dat tot doel heeft om beginnende docenten een betere start te bezorgen en
daarmee uitval te voorkomen.
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Ambitie 7. Nieuwe verhoudingen in verantwoording en toezicht: Het bestuur van het JFC heeft haar
governance op orde en legt verantwoording af over de resultaten die zij levert. Bovendien heeft het
bestuur de kwaliteitszorg op orde en streeft ze naar een zo hoog mogelijk niveau boven basiskwaliteit.

Realisatie

AI OnZe dOcumenten voldoen aan de geldende richtlijnen. Het oordeel van de inspectie (vierjaarlijks
onderzoek mei 2020) t.a.v. de kwaliteitszorg luidde als volgt: 'De bestuurlijke kwaliteitszorg voldoet
aan de wettelijke eisen. Het bestuur heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs, borgt gerealiseerde
kwaliteit en verbetert het onderwijs wanneer dat nodig is. De sturing op de onderzochte onderdelen
van de onderwijskwaliteit van het Johannes Fontanus College is in orde. Wij zagen een school waar op
ordelijke wijze onderwijs gegeven wordt aan leerlingen en waar voldoende resultaten behaald
worden'.

2.1.2 Examenresultaten

In onderstaande tabellen staan de slagingspercentages en gemiddelde examencíjfers van de afgelopen
drie jaar opgenomen.
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2.1.3 Kwaliteitszorg

Het college van bestuur werkt met een jaarplan en een kadernotitie. Hierin staan de algemene kaders
beschreven in de vorm van strategische doelen en ambities met daarbij de vertaling naar de
begroting. Op deze wijze wordt de begroting zo beleidsrijk mogelijk ingevuld.

De zes afdelingsleiders vertalen de doelen naar hun afdeling en zorgen voor een teamplan. De
afdelingsleiders sturen via een planmatige cyclische wijze op de doelen en verantwoorden de
voortgang via managementrapportages. Dat gebeurde in 2021 drie keer. Wekelijks wem de voortgang
besproken in de schoolleidingsvergadering. In de managementrapportage kwamen structureel de
Ieskwaliteit en leerlingresultaten aan de orde. Ook stimuleert het bestuur dat afdelingen, secties en
Ieraren zich verantwoordelijk voelen voor de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs en daar het
professionele gesprek over voeren.

Het gesprek over de kwaliteit van het onderwijs werd ook met regelmaat gevoerd met leerlingen,
ouders en docenten, o.a. in de Ieerling- en ouderpanels. Ook in 2021 werden er weer
tevredenheídspeilingen afgenomen onder leerlingen en ouders. We leggen verantwoording af aan alle
interne en externe belanghebbenden. Dit betekent dat de decentrale indicatoren in
www.scholenopdekaart.nl ook in 2021 volledig gevuld en actueel waren.

De raad van toezicht beoordeelt de voortgang van de kwaliteit in de financiële- en onderwijsaudit die
voorafgaand aan elke raad van toezicht-vergadering bíj elkaar komen.

2.1.4 Passend Onderwijs

Passend onderwijs is een belangrijk speerpunt in ons strategisch beleid. We streven daarbij naar het
het optimaliseren van een sterke zor@structuur binnen een veilig schoolklimaat. Het JFC is een school
die veel zorg biedt aan leerlingen. Daarbij is het steeds de vraag waar de grenzen liggen van de zorg
die we kunnen bieden. In ons ondersteuningsplan is dit concreet uitgewerkt.

We leven ín een tijd waarin we de vraag naar zorg sterk zien toenemen. Toenemende
gezinsproblematiek, maatschappelijke onrust en de voortdurende pandemie zijn onderliggende
oorzaken van de toenemende vraag naar zorg. Ook de complexiteit en zwaarte van de hulpvragen
neemt toe. Dit betekent dat de beschikbare capaciteit en de draagkracht van onze persoonlijk
mentoren onder druk staat. Meer en meer werken onze persoonlijk mentoren vanuit krappe
arrangementen. In 2021 is naast lopende zaken aandacht besteed aan de volgende thema's:
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doorontwikkeling klassenmentoraat in relatie tot de invoering van de driehoeksgesprekken;
doorontwikkeling / uitbreiding RT met extra aandacht voor leesvaardigheid;
doorontwikkeling maatwerktrajecten onder andere met het opzetten van leerwerktrajecten;
kwaliteitsimpuls Persoorilijk mentoraat;
herziening schoolondersteuningsprofiel;
herziening dyslexiebeleid;
doorontwikkeling hoogbegaafdheid/talentbegeleiding o.a. scholing en intervisie ;
beleidsontwikkeling NT2 en scholing NT2 begeleiders;
professionalisering medewerkers balie 163;
noodopvang leerlingen vanwege corona.
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In onderstaande tabellen verantwoorden we onze uitgaven (urenverantwoording) voor passend
onderwijs en de basisondersteuning. De uitgaven voor passend onderwijs worden hoofdzakelijk
bekostigd uit de bijdrage van het samenwerkingsverband ad. €265.803,- (€123,-per leerling).
Daarnaast lopen er föee arrangementen waarvoor extra geld is aangevraagd bij het
samenwerkingsverband. Dit betreft de arrangementen voor de internatíonale schakelklas en
hoogbegaafdheid.

Urenverantwoording Passend Onderwijs

I
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Taakurenoyerxícht 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Zorgcoördinatoren 1400 1700 2150

Persoonlijk mentoraat 1700 2000 2550

Coördinator

Talentbegeleiding/Hoogbegaafdheid
300 300 150

(+150 uur onder
persoonlijk
mentoraat)

RT 270 basis-

ondersteuning

Versterking mentoraat 150 150 iso

Orthopedagoog 664 830 830

Invulling ambities iso

NT2 150 200 basis- ondersteuning

Totaal 4634 uur 5180 uur 5980 uur
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Urenverantwoording Basisondersteuning

Per november 2021 is de bestuursinrichting van het samenwerkingsverband gewijzígd. De directeur
van het samenwerkingsverband is benoemd a!s directeur-bestuurder. De bestuurders Van de
aangesloten scholen hebben daarmee een toezíchthoudende rol gekregen. Daarnaast ís besloten om
een onafhankelíjk voorzitter voor het toezíchthoudend bestuur te benoemen. Deze procedure wordt
fö 2022 afgerond. Het directeurencollectief is met deze structuurwíjzigíng beter in positíe gezet.
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Taakurenoverzícht 2019-2020 202ü-2021 2021-2022

Dyslexíe (was in 20/21 gekoppeld aan
RT)

60 60 340

RT (was in 20/21 anders ingedeeld) 380 510 410

Uitbreidíng RT leesstrategieën 40

Dyscalculie ' 60 60 60

RBO 60 eo 60

NT2 205 Passend

Onderwijs
250

BOF 80 80 8C)

Examenvreestraining 80 so 80

SOVA 70 70 70

Totaal 995 uur 920 uur 1390 uur
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2.1.5 Visitatie

Het JFC wordt eens per vier jaar gevisiteerd door de visitatiecommissie van de samenwerkende VIA-
scholen. Deze visitatie heeft in 2021 plaatsgevonden. Conclusie van het onderzoek was dat de
voortgang van de onderwijskundige ambities onder druk heeft gestaan vanwege de pandemie. Dit sluit
aan bij onze eigen bevindingen en heeft geleid tot het besluit om langer de tijd te nemen om de
voorgenomen onderwijskundige ambities te implementeren.

2.1.6 Inspectie

Het JFC heeft een basisarrangement toegewezen gekregen. Dit betekent dat de geleverde
(onderwijs)kwaliteit op orde is. In 2021 heeft geen aanvullend onderzoek plaatsgevonden.
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2.1.7 Corona

De uitbraak van de pandemie is als calamiteit behandeld. Voor de zomervakantie hebben we gevolg
moeten geven aan de richtlijnen van het kabinet en hebben we het onderwijs anders moeten
organiseren. Een flink aantal weken was de school dicht voor niet-examenklassen. Veel leerlingen
kregen online les of via een hybride vorm, waarbij leerlingen fysiek en/of online onderwijs kregen.
Leerlingen behorend tot een kwetsbare groep konden naar school blijven komen. In een bepaalde
periode waren dat maximaal 60 leerlingen.
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Na de zomervakantie is de school tot de lockdown in december voor alle leerlingen open geweest.
Rond de herfstvakantie kende het aantal positief geteste leerlingen een piek. Gelukkig hebben we
geen klassen naar huis hoeven sturen. Het zíekteverzuim onder het personeel bleef ongeveer gelijk
aan de tijd voor corona, maar was in november hoger dan normaal. De school heeft veel extra kosten
moeten maken (middelen voor betere hygiëne, mondkapjes, extra schoonmaak, het niet doorgaan
van excursie, etc).

2.1.8 Nationaal proBramiÏía onderwijs

Vanwege de pandemie heeft ook onze school extra middelen ter beschikking gekregen om leerlingen
te ondersteunen in deze lastige tijd. Er is in 2021 een schoolscan opgesteld om de sociaal emotionele
ontwikkeling en eventuele leerachterstanden in kaart te brengen. Vervolgens zijn verschillende
interventies ingezet aan de hand van de menukaart zoals die door de overheid is opgesteld. Hierbij
valt te denken aan versterking van het mentoraat, het aanbieden van activiteiten die de sociaal-
emotionele ontwikkeling ondersteunen en het verzorgen van extra instructielessen.

Het schoolprogramma is goedgekeurd door de medezeggenschapsraad. De fínanciële vertaling van de
plannen is opgenomen in de (meerjaren)begroting waarover door de medezeggenschapsraad een
positief advies is afgegeven.
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2.1.9 Toetsing en examineríng

Het JFC kent op schoolniveau een transparant en uitvoerbaar examenreglement en PTA. Deze
documenten worden jaarlijks geactualiseerd. De betrokken afdelingsleiders zijn
verantwoordelijk voor de totstandkoming en de inhoud van deze documenten. Het bevoegd
gezag stelt ze vervolgens vast. Dit is voor 1 oktober 2021 gebeurd. De MR
heeft ingestemd en de documenten zijn voor 1 oktober 2021 naar de inspectie gestuurd.

Het JFC heeft een examencommissie die is belast met de kwaliteitsborgíng van de (school)examens en
kan vanuit die hoedanigheid ook aanwijzingen geverí. Leden van deze commissie zíjn de
afdelingsleiders mavo, havo-/vwo-bovenbouw en de examensecretarissen. Hun taken zijn voor een
deel gemandateerd door de voorzitter van het college van bestuur.

Tijdens het vierjaarlijks inspectieondezoek (laatste rapport is van mei 2020) is de kwaliteit van het
examenreglement en de cijferregistratie ook onderzocht. Op één aspect voldeden we niet. Dit betrof
artikel 5.2 van het Examenbesluit omdat we in het PTA een eigen variant hebben ingevoerd waarbij
Ieerlingen niet alleen zien wat aan resultaten meeweegt voor het schoolexamen, maar ook kunnen
zíen wat meeweegt voor de overgang (van bijvoorbeeld de pré examenklas naar de examenklas). De
bijbehorende herstelopdracht is uitgevoerd. Het huidige PTA voldoet aan alle eisen.

2.1.10 Internationalisering

De excursiecommissie heeft een nieuw beleidsplan geschreven over de toekomst van de meerdaagse
excursies en de moBelijke combinatie/integratie met internationalisering en de zogenaamde goede
doelen reizen. Door de pandemíe zijn in 2021 buitenlandse reizen geannuleerd. Wel hebben we
meerdaagse excursies in Nederland kunnen organiseren.
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2.1.11 Toekomstíge ontwikkelingen

In 2021 is een grootschalige renovatie van het gebouw afgerond. Een groot deel van het gebouw heeft
hierdoor een leeromgeving gekregen die beter aansluit bij onze onderwijskundige visie. Uitdaging voor
de komende periode is de nieuwe onderwijsruimtes te gebruiken zoals bedoeld is en alle docenten
daarbij te betrekken. Voor de toekomst is het een uitdaging om het oudere gedeelte van onze school
ook van deze mogelijkheden te voorzien.

De gevolgen van het coronavirus op het onderwijs zijn groot geweest. Onze intentie om leerlingen zich
meer verantwoordelijk te leren voelen voor hun eigen leerproces is onveranderd, maar de wijze
waarop we daaraan vorm hebben gegeven, was wezenlijk anders dan gepland. In de komende periode
richten we ons in het kader van het nationaal programma onderwijs op de ontwikkeling van de sociaal-
emotionele ontwikkeling en het wegwerken van leerachterstanden. Daarbij blijft onze
onderwijskundige ambitie onverminderd groot. Het vemer ontwikkelen van de coachingsvaardígheden
van onze docenten is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

2.1.12 Duurzaamheid

In 2021 is vanuit onze eigen middelen veel ge'ínvesteerd om het gebouw te verduurzamen en
schoolterreinen te vergroenen. Het deel van de school wat is gerenoveerd voldoet volledig aan de
BENG-eisen. (Bijna Energie Neutraal Gebouw) en kent nagenoeg geen gasverbruik. De verlichting
werkt overal op bewegingsmelders zodat er nooit meer onnodig verlichting zal blijven branden.

De investeríng in duurzaamheid krijgt in 2022 een vervolg met de installatie van 356 extra
zonnepanelen. Met de 552 zonnepanelen die de daken van onze school al rï3k is, brengt dat het totaal
op 908. Daarnaast komt er ook Ledverlichting in het oude gedeelte van ons gebouw.

Bij de ruimteaanduiding en muurversiering is bewust gekozen om hergebruikte materialen in te zetten
hetgeen niet alleen tot een fraai resultaat leidt maar zo ook een bijdrage levert aan de duurzaamheid.
Ook zal onze aandacht voor duurzaamheid een meer prominente rol in het curriculum krijgen en
gevolgen hebben voor onze beleidskeuzes bijvoorbeeld als het gaat om excursies.
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2.2 Personeel en organisatie

2.2.1 Strategisch personeelsbeleid

Het strategisch HRM-beleid op het JFC is gericht op het realiseren van de doelen van de organisatie en
het verhogen van het welzijn van alle medewerkers. De doelen van de school zijn vastgelegd in het
schoolplan en de zes teamplannen. Medewerkers hebben een persoonlijk ontwikkelplan dat van de
genoemde plannen is afgeleid en dat rekening houdt met persoonlijke doelen. Docenten hebben
daarnaast een digitaal bekwaamheidsdossier.

Een belangrijk instrument van ons HRM-beleid is de professionele dialoog, het goede gesprek van
Ieidinggevenden met medewerkers over de doelstellingen van de school, wat medewerkers daaraan
kunnen bijdragen en wat zij daarvoor nodig hebben. Deze gesprekken zíjn geborgd in de
gesprekkencyclus. Het personeelsbeleid wordt om het jaar geëvalueerd míddels het
tevredenheidsonderzoek.

Het personeelsbeleid biedt ruim voldoende ondersteuning aan de professionele ontwikkeling van
Ieraren en schoolleiders. Een belangrijk aandachtspunt is de duurzame ínzetbaarheid van beginnende
docenten. Het JFC heeft goed zicht op de meerjarenpersoneelsformatie. Dit wordt op vaksectieniveau
in kaart gebracht. Ruim 9C)% van de docenten is bevoegd voor het niveau waarin gewerkt wordt; een
klein deel is onbevoegd en/of in opleidin@.

2.2.2 Kengetallen personeelsleden

VerdelinB van het personeel over de verschillende functiecategorieën per 1 oktober 2021:

22
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functiecategorie WTF
OOP 48.8
Docent LB 65.5
Docent LC 24.6
Docent LD 39.7
Directie 7.5
Totaal 186.1

Aantal personeelsleden 260

Totaal FTE 186.1
Gemiddeld FTE totaal 073
Aantal vrouwen 138
Gemiddeld FTE vrouwen 063
Aantal mannen 121

Gemiddeld FTE mannen oss
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2.2.3 Uitkeringen na ontslag

Bij besluitvorming over mogelijke beëindiging van dienstverbanden wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden met de financiële gevolgen van uitkeringsrechten die voor rekening van de werkgever
komen. Waar mogelijk wordt ondersteuning geboden om terug te keren in het arbeidsproces. In het
voortgezet onderwijs worden de uitkeringskosten voor 75% in mindering gebracht op de rijkssubsidie
voor alle besturen gezamenlijk en voor 25% voor het individuele bestuur. Per 31 december 2021
ontvingen 6 voormalige personeelsleden een uitkering in verband met werkloosheid. De inhouding op
de rijkssubsidies op basis voor het individuele deel bedroeg in 2021 € 40.000.

Personeelsleden die aan het einde van hun dienstverband ziek zijn, kunnen recht hebben op een
uitkering in het kader van de ziektewet óf, na een periode van twee jaar ziekte, een WGA-uitkering.
Deze uitkeríngskosten komen met twee jaar vertraging ten laste van de individuele werkgever,
verdisconteerd in de premie voor de WHK (werkhervattingskas)

De premie WHK voor 2021 is opgebouwd uit 2 componenten te weten het premiecomponent voor de
WGA-Iasten - 0.76% en het premiecomponent voor de ZW-lasten - 0.18%. In deze percentages is
rekening gehouden met de uitkeringslasten van 2019. Indien daar aanleiding voor is, vindt nader
onderzoek plaats en worden herkeuringsprocedures opgestart om kostenbeheersing te optimaliseren.
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2.3 Huisvesting

2.3.1 Huisvesting

In oktober 2021 vierden we de opening van ons gerenoveerde gebouw aan de Wethouder Rebellaan
met een groot feest voor leerlingen, collega's en externe relaties. Hierbij konden we ook onze
mavoleerlingen weer verwelkomen. De tijdelijke huisvesting aan de Lijsterstraat is overgedragen aan
de gemeente Barneveld.
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2.3.2 Beheer en onderhoud

Het jaar 2021 stond in het teken van de renovatie. Hierdoor is het moment van renoveren, het plegen
van onderhoud en het doen van vervangingsinvesteringen deels samengevallen. Het vernieuwde deel
van het schoolgebouw is op 25 oktober 2021 volledig in gebruik genomen.

Met de nieuwe BENG-eisen (2021) is in Nederland een volgende stap gezet om het energiegebíuík van
woningen en gebouwen te beperken. Het is sinds 1 januari 2021 verplicht om (bijna) energie neutraal
te bouwen. Zo ook binnen onze school. De renovatie voldoet volledig aan de BENG-eisen. Daarnaast
aan alle normen van Frisse Schoien B. Hiervoor zijn de nodige investeringen gedaan die in de toekomst
zullen leiden tot kosten van onderhoud en vervanging. Er is gekozen om met onderhoudscontracten
de technische levensduur van alle installaties zo lang mogelijk te verlengen.

Sínds 2020 hanteren we de voorziening groot onderhoud op basis van de componentenmethode.
Deze vindt zijn grondslag in het meerjaren onderhoudsplan waarbij is gekozen om het onderhoud
duurzaam en beleidsrijk te voorzien. Het meerjaren onderhoudsplan is in 2021 volledig geactualiseerd.

2.3.3 Aanbestedfögen

In 2021 is er een Europese aanbesteding gestart voor de aanschaf van Ledverlichting. Deze procedure
is nog niet afgerond en wordt extern begeleid door bureau Treem. Wanneer de aanbesteding is
afgerond, wordt het oude gedeelte van de school vollefüg voorzien van Ledverlichting.

In 2020 ís er een Europese aanbesteding gestart voor de aanschaf van digiborden. Deze aanbesteding
is in 2021 met succes afgerond. De betreffende borden zijn via de Schoolspecíalist aangeschaft.

2.3.4 Toekomstige ontwikkelingen

Het gerenoveerde gedeelte van de school geeft de mogelijkheid om onze onderwijskundige
doelstelling verder vorm te geven. Voor de toekomst is het een uitdagíng om het oudere gedeelte van
onze school ook van deze mogelijkheden te voorzien.

Het gerenoveerde gedeelte moet leiden tot een besparing in het energieverbruik. De eerste metingen
laten deze besparing echter nog niet zien. Hierbij kan meespelen, dat er vanwege de pandemie veel
ramen worden opengezet om goed te ventileren. We volgen de ontwikkeling van het energieverbruik
nauwkeurig. Ook monitoren we de prijsontwikkelíng. Op dit moment hebben we een contract dat nog
3 jaar loopt. Daarnaast speelt de landelijke discussie rond ventilatie een rol. We volgen deze discussie
met interesse.
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2.4 Financiën

2.4.1 Financiële bedrijfsvoering

Het JFC wil een financieel gezonde en gestroomlijnde organisatie blijven. Bij de invulling van ons
financieel beleid is continuïteit het leidend principe. Het financíeel beleid is zodanig ingericht, dat de
doelen optimaal gerealiseerd kunnen worden binnen een sluitende meerjarenbegroting.

Op het JFC was sprake van een bovenmatig eigen vermogen. Dat is mede teruggedron@en door te
investeren in de renovatie en het vormen van een voorziening voor groot onderhoud op basis van de
componentenmethode.

Belangrijke aandachtspunten in 2021 waren:

*

ë

*

het inrichting van de module contractregistratie;
het inrichting van de module 'kas&pas'
het verwerken van de renovatie in de activamodule;
het opstellen van een nieuw meerjarenonderhoudsplan;
het opstellen van een investeringsbegroting en liquiditeitsprognose;

Voor de komende període staat het actualiseren van de risicoanalyse en de vertaling naar het
gewenste weerstandsvermogen als belangrijk aandachtpunt op de agenda. Verder wordt er hard
gewerkt om de personele dossiers volledig te digitaliseren. De module kas en pas zal met ingang van
januari 2022 worden uitgerold en zullen de 'puntjes op de i' worden gezet met betrekking tot de
contractregistratie.

2.4.2 Treasui'y

Treasury valt onder de verantwoordelijkheid van het college van bestuur. In het vastgestelde
toezichtskader van de raad van toezicht krijgt treasury net als alle andere beoordelingsdomeinen
aandacht. Het college van bestuur opereert binnen de regelgeving van het ministerie. In het
versla@jaar is het treasurystatuut opnieuw vastgesteld op basis van de actuele regelgeving van het
ministerie van OCW. Het JFC heeft een overbruggingsfinanciering afgesloten bij de BNG om de
renovatie voor te financieren. Er zijn geen derivaten ter afdekkíng van een eventueel renterisico. Het
vigerende treasurystatuut staat de aanschaf van derivaten niet toe.

De enige belegging betreft een staatsobligatie van de Nederlandse Staat (obligatie 7,5% Nederland
1993-2023 ad €184.000). De belegging voldoet aan de eisen van het treasurystatuut. Een specificatie
van deze belegging is terug te vinden in de jaarrekening onder het onderdeel financiële vaste activa.
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2.5 Risicobeheersing

2.5.1 Bestaand risicobeleid

Een school loopt risico's van verschillende aard. Het is noodzakelijk om risico's te onderkennen en
eventuele gevolgen zoveel mogelijk te beperken. In 2018 is hiervoor een uitgebreide risicoanalyse
gemaakt. Er zijn scenario's beschreven, de kansen op deze scenario"s zijn ingeschat en besproken in de
schoolleiding, met de mr en met de raad van toezicht. Dat geidt ook voor de financiële gevolgen per
scenario.

Voorkomen en beperken
De meeste risico's zijn niet te voorkomen. De kans op risico's kan wel zo klein mogelijk worden
gemaakt waarbij ook de gevolgen zoveel mogelijk beperkt kunnen worden.

Structureel versus incidenteel

Een belangrijk aspect van de analyse betreft het verschil tussen structureel en incidenteel. Een
voorbeeld kan dat verhelderen. Stel dat de overheid gaat bezuinigen op onderwijs. Dat is een risico
met grote gevolgen. Hoe groot moet de buffer zijn voor zo'n risico? Het antwoord is dat voor dit risico
de buffer relatief laag kan zijn. Stel dat de overheid 6% bezuinigt, dan betekent dat een
inkomensverlies van 1 miljoen euro. Dat is heftig, maar er valt het volgende over te zeggen:

Het gaat om een structurele bezuiniging van de overheid die alle scholen treft. De school zal
dan ook bezuinigen. Er zullen maatregelen getroffen worden die de kwaliteit van het
onderwijs raken, maar dat geldt voor alle scholen. De relatieve concurrentiepositie van de
school hoeft hier niet te worden aangetast.
Daarnaast zal deze bezuiniging een redelijke tijd tevoren worden aangekondigd en de
bezuiniging zal ook stapsgewijs zijn. Er is dus altijd tijd om aan te passen.
De kosten zullen beperkt blijven door de kosten van het transitieproces. De kosten zijn dus
van tijdelijke aard en niet structureel. Denk aan frictie doordat er ontslagen vallen,
ontslagkosten e.d.

*

*

Flexibele schil

De school heeft een flexibele schil en daardoor kunnen de kosten beperkt blijven. Er geldt de
beleidsregel dat personeel altijd eerst twee jaar een tijdelijke benoeming krijgt en daarna alleen een
vaste benoeming tot het niveau van lessen dat volgens de prognose over twee jaar daarna
beschikbaar is.

De ligging van de school
In Barneveld zijn binnen de PC-zuil twee scholen voor VO en de concurrentie tussen de scholen is
beperkt tot het mavo-gebied. Vergelijk dat met de situatie in gemeentes waar verschillende
middelbare scholen van hetzelfde onderwijstype zijn. Er valt dan meer te kiezen en dat kan tot grote
fluctuaties leiden. Natuurlijk is die keuze hier ook, maar dan uitsluitend aan de randen van het
voedingsgebied. Daardoor zullen de fluctuaties beperkt zijn.
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2.5.2 Voorbeelden van risíco's en ínschatting van 6evolgen uit bestaand rísicobeíeid

leerlingendaling
Een leerlingendaling kan ontstaan als gevolg van demografische invloeden, maar ook als gevolg van
imagoschade, bijvoorbeeld door een incident. In Barneveld is in totaliteit geen krimp, maar dat is
doordat er met name in de zuil reformatorisch onderwijs groei zit. Verder is in de afgelopen jaren de
belangstelling uit gemeentes die relatief verr3er verwijderd zijn van Barneveld, zoals Putten,
afgenomen. De leerlingen trekken vanuit Putten naar Ermelo, dat is dichterbij voor hen. In 2017 is er
een initiatief geweest om in Barneveld een school voor humanistisch onderwijs te starten. Er zijn
eerder plannen voor een school met een niet-christelijke signatuur geweest en die zijn steeds niet
doorgegaan. In 2021 heeft de gemeente Barneveld de behoefte gepeild aan een school voor openbaar
voortgezet onderwijs in Barneveld. Vooralsnog lijkt deze school er niet te komen. Het JFC volgt de
ontwikkelingen nauwgezet.

arbeidsconflict
Bij een arbeidsconflict spelen verschillende kosten:

* de kosten voor de vervanging;
de kosten voor juridische ondersteuning
de kosten voor een beëindiging;
de uitkeringskosten. De school betaalt een kwart van het bovenwettelijk deel van de
uitkering.

ë

í+

*

bmnd

Het aantal branden op scholen neemt in de afgelopen jaren af. Het betreft zelden een grote brand en
meestal is de schade beperkt. Letselschade is gelukkig een hoge uitzondering. Het gebouw en de
inventaris zijn goed verzekerd. Bij geheel of gedeeltelijk afbranden van het gebouw heeft de gemeente
de plicht om tijdelijke en permanente huisvesting te regelen. De directe kosten liggen dan bij de
gemeente. Het risico op brand met grote schade is extreem klein en de kosten voor de school zijn
beperkt.

samenwerkingsverband
Het JFC participeert in het Samenwerkingsverband Barneveld-Veenendaal. Dit samenwerkingsverband
kiest ervoor om in zeer beperkte mate eigen personeel in dienst te hebben. Het grootste deel van het
personeel is in dienst van de aangesloten scholen en wordt gedetacheerd. Voor die twee soorten
dienstverbanden houdt het samenwerkingsverband een reserve aan die voldoende hoog is om
calamiteiten op te vangen. Voor het JFC li@t hier Been risico.

diverse posten
Naast grote calamiteíten kunnen er nog veel andere dfögen gebeuren. Denk aan een bedrijfsongeval.
Dat kan een enkele persoon betreffen, maar in een extreem geval ook een groep. Ook de kosten van
extreem ziekteverzuim kunnen hier genoemd worden. Een ander voorbeeld is het risico op schade bij
ICT. Denk aan onherstelbare schade door een virusaanval, door hacken of door gijzeling. Er zal
imagoschade zijn en schade aan de kwaliteit van de organisatie omdat processen stil liggen. De kans
hierop is moeilijk te bepalen en de omvang van de schade ook. Een ander risico is dat we op een punt
niet voldoen aan wet- en regelgeving, denk hierbij ook aan de AVG en het risico op boetes.
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2.5.3 Welke reserve is nodig?

In de afgelopen jaren heeft het JFC een reserve van 10% van de jaarinkomsten nodig geacht. Met een
dergelijke reserve ontstaat een bovenmatig eigen vermogen. Dit is niet wenselijk. Bovendien zijn veel
risico's zo goed mogelijk afgeschermd en zijn er voorzieningen opgenomen en verzekeringen
afgesloten. Het gewenste weerstandvermogen kan dan ook naar beneden worden bijgesteld. Hiervoor
is nog geen minimumwaarde vastgelegd. Nu het bovenmatig eigen vermogen ís weggewerkt en de
renovatie is afgerond, wordt de discussie over het gewenste weerstandsvermogen gevoerd. Het
risicobeleid wordt in 2022 geactualiseerd waarbij de vertaalslag wordt gemaakt naar het gewenste
weerstandsvermogen.

2.5.4 Aanpassing risicobeleid

In 2022 wordt ons risicobeleid geheel herzien. Daarbij is het onze ambitie om continu en op
systematische wijze onze schoolorganisatie te doorlopen op risico's met als doel de gevolgen daarvan
te verminderen en de kans erop te verkleinen. Ons risicomanagement leidt tot het formuleren en
implementeren van een geïntegreerd beleid en inzet van maatregelen met betrekking tot
risicoreductie, risico-overdracht en risicofinanciering.
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3. Verslag raad van toezicht

3.I Inleiding

De raad van toezicht hield toezicht op de algemene gang van zaken binnen het JFC en op het beleid
van het college van bestuur. Verder heeft de raad van toezicht het college van bestuur gevraagd en
ongevraagd geadviseerd, gefungeerd als klankbord en de vverkg,eversrol richting het college'van
bestuur vervuld.

De raad van toezicht hield in 2021 onder meer toezicht op:
de onderwijskwaliteit;
de realisatie van het schoolplan 2020-2024;
de instandhouding van het JFC en strategische en operationele risico's;
het financieel beheer en treasurybeleid;
de verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van het JFC;
de nalevíng van wettelijke verplichtingen en de Code Goed Onderwijsbestuur.

*

*

*

*

*

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn beschreven in de
statuten van het JFC en verder uitgewerkt in het toezichtskader en het reglement raad van toezicht.

De raad van toezicht hanteert de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad en week in 2021 op
één punt af van deze code: de raad van toezicht kent vooralsnog geen opleidingsplan. De
professionaliseringsbehoefte ís in het verslagjaar wel geïnventariseerd.

3.2 Samenstelling en honorering raad van toezicht in 2021

De raad van toezicht bestond in 2021 uit vijf volledig onafhankelijke leden die elkaar aanvullen op het
terrein van onderwijs, human resources, financiën, juridische zaken en bestuurlijke- en politieke
kennis en ervaring.

Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, waarna
éénmaal herbenoeming kan volgen voor maximaal eenzelfde periode. Daarna is geen herbenoeming
meer mogelijk.

In het najaar van 2021 liep de tweede termijn van de heer D. van Ravenhorst, lid van de
Auditcommíssie Financiën, af. Na een openbare werving en een daarop volgende selectieprocedure is
de heer F. van Ee benoemd als líd van de raad van toezicht. De heer F. van Ee is oud-leerling van het
JFC, woont in Barneveld en heeft veel financiële kennis en ervaring.
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In 2021 was de samenstelling van de raad van toezicht als volgt:

De hoogte van honorering die de raad van toezicht in 2021 ontving, was openbaar en paste bij de
zwaarte van de functie van de afzonderlijke leden. De honorering houdt verder rekening met
maatschappelijke waarden en normen en voldeed aan de eisen vanuit de WNT en de richtlijnen van de
VTOI. De eventueel in rekening te brengen btw kwam voor rekening van het JFC.

Het JFC betaalde de kosten die de raad van toezicht maakte in het kader van
deskundigheidsbevordering. Ook voldeed het JFC de kosten van de aansprakelijkheids- en
rechtsbijstandsverzekering die zij heeft afgesloten voor de toezichthouders in verband met het
uitoefenen van de functie.
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Naam Functie Commissie Hoofd- en nevenfuncties (her)
benoeming

Hfüben
oemba

ar

de heer C.

Baatenburg de
Jong

voorzitter remuneratie * directeur Stichting ReumaNederland
* voorzitter Raad van Toezicht Stichting

Educare te Nunspeet
* voorzitter van Christelijke

Korfbalvereniging Spirit te Voorthuizen

iCll2, 20l'j Nee

de heer D. van

Ravenhorst (tot 1
september 2021)

Iid financiën * directeur-eigenaar Van Ravenhorst B.V.
* lid bestuur Barneveldse Industriële Kring

(tot 1 apríl 2021)

2012, 2017 Nee

mevrouw M.

Stomphorst-
Vreekamp

Iid

ViCe-

voorzitter

onderwïjs

l

remuneratie

* Educational trainer and consultant bi7
Wageningen University and Research

* PhD Candidate bij Wageningen University
and Research

2C)17, 202i Nee

mevroÖw D.A.
Groenevelt-

Timmer

lid onderwijs * bestuurssecretaris Woonstede "
* zittingslíd Huurcommissíe

(vanaf 1 november 2021)

'iÍ:)18 Ja

de heer A,N,

Droog

Iid financiën * directeur Regío Foodvalley
* lid Raad van Toezicht Solidez te

Wageningen

* voorzitter Scouting Lunteren
ë voorzitter Scouting, Fleur de Lís te

Voorthuizen

2020 Ja

de heer F. van Ee

(vanaf 1

september 2021)

Iid - financiën * directeur corporate finance Alfa
Accountants en Adviseurs

* lid landelíjk directieteam Alfa
Accüuntants en Adviseurs

ë lid Raad van Advies Greenaumatic te
Amersfoort

* lid Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad De Meerwaarde
te Barneveld

* secretaris bestuur Stichting Scouting
Lunteren

* docent Business Valuatiün Hogeschool
Avans*

2021 Ja

€
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De raad van toezicht evalueert jaarlijks het functioneren als collectief en van de individuele leden en
het samenspel met het bestuur en andere belanghebbenden. Eénmaal in de drie jaar gebeurt deze
zelfevaluatie onder leiding van een externe partij. De raad van toezicht bespreekt de conclusies van de
evaluatie met het College van Bestuur en ziet toe op de opvolging van de aandachtspunten van de
evaluatie.

In verband met de uitbraak van het Coronavirus (en de daarbij behorende maatregelen) en een
nieuwe samenstelling van de raad van toezicht vond in 2021 geen zelfevaluatie plaats. De zelfevaluatie
is gepland in het eerste kwartaal van 2022.

De raad van toezicht meldt situaties met tegenstrijdig belang. In 2021 deden zich geen situaties met
tegenstrijdig belang voor.

3.3 Verslag vanuit de toezichthoudei"ide rol

De raad van toezicht heeft als een van zijn belangrijkste taken toe te zien op de kwaliteit van het
onderwijs en de algemene gang van zaken binnen het JFC. Dat deed de raad van toezicht in het
verslagjaar aan de hand van de informatie die het college van bestuur verstrekte in de vorm van
managementrapportages, uitslagen van enquëtes naar tevredenheid, de verslagen van de wekelijkse
vergaderingen van het college van bestuur, inspectierapporten en
examenuitslagen.

Tijdens de overleggen van de onderwíjscommissie (een adviescommissie voor de raad van toezicht) en
de plenaire overleggen met de raad van toezicht heeft het college van bestuur de betreffende
informatie toegelicht.

In 2021 heeft de raad van toezicht onder meer over de volgende onderwerpen gesproken:
de renovatie van een deel van het schoolgebouw;
(de kwaliteit van) het onderwijs na uitbraak van het Coronavirus en de daarbij behorende
maatregelen;
de werkdruk van medewerkers en het welzijn van de leerlingen;
de tevredenheidsonderzoeken van leerlingen, ouders en medewerkers;
(de ínvulling van) het Natíonaal Pro@ramma Onderwijs;
het Schoolplan 2020-2024;
de examenuitslagen en de overgangspercentages;
de identiteit van het JFC;
de uitkomst van het ViA visitatierapport.

De raad van toezicht heeft geconstateerd dat de kwaliteit van onderwijs op het JFC in 2021 goed was
en dat de renovatie mooie (onderwijskundige) kansen biedt.

De uitbraak van het Coronavirus en de daarbij behorende lockdowns hebben gezorgd voor flinke
uitdagingen op onderwijskundíg gebied. Deze uitdagingen zijn goed opgepakt door het JFC.
De raad van toezicht heeft veel waardering voor het vele werk dat is verzet door het college van
bestuur, docenten en medewerkers in 2021.

De raad van toezicht heeft in het verslagjaar toegezien op het treasurybeleid en de strategische- en
operationele risico's binnen hetJFC. Verder heeft de raad van toezicht toezicht gehouden op de
doelmatige besteding van de r3oor het Ministerie aan het JFC ter beschikking gestelde middelen. De
raad van toezicht heeft hierbij geen afwijkingen of bijzonderheden geconstateerd. De raad van
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toezicht heeft hierbij de informatie die het college van bestuur heeft verstrekt in de vorm van
managementrapportages, (tussentijdse) begrotingen, de jaarrekening en de verslagen van de
wekelijkse vergaderingen van het college van bestuur getoetst.
Verder heeft de raad van toezicht kennisgenomen van de rapportage van de externe accountant.
Tijdens de overleggen van de auditcommissie financiën (een adviescommissie voor de raad van
toezicht) en de plenaire overleggen met de raad van toezicht heeft het college van bestuur
voornoemde informatie toegelicht.

In het verslagjaar heeft de raad van toezicht samen met het college van bestuur veel aandacht
besteed aan de bespreking van de renovatie, de daarbij behorende investeringen en financiële
gevolgen, maar ook de kansen en onderwijskundige mogelijkheden.

De raad van toezicht gaf goedkeuring aan de volgende voorstellen/stukken:
de hoogte van het bedrag investeringen;
een wijziging van het bouwbudget van de renovatie;
het bestuursverslag;
de jaarrekening;
de kaderbrief;
het treasurystatuut;
de (meerjaren) begroting.

In het verslagjaar heeft de auditcommissie financiën het accountantsverslag in aanwezigheid van de
externe accountant besproken. Het accountantsverslag is vervolgens in de plenaire vergadering van de
raad van toezicht besproken. De raad van toezicht is positief over de samenwerking met de externe
accountant en ziet dat veel van de adviezen van de externe accountant inmiddels zijn opgevolgd. Er
zijn mooie stappen gezet met betrekking tot een nog professionelere invulling van de administratie.

De raad van toezicht heeft geconstateerd dat het JFC een financieel gezonde organisatie is. De raad
van toezícht heeft waardering en respect voor hen die zich, naast al het reguliere werk dat er is én het
vele extra werk dat is ontstaan door de uitbraak van het Coronavirus, hebben ingespannen voor de
renovatíe. De renovatie is een groot succes geworden door deze bewonderenswaardige inzet.
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3.4 Verslag vanuit de werkgeversrol

De raad van toezicht vervul de rol van werkgever van het college van bestuur.

Benoeming S.C. van de Heg
In verband met het aflopen van het contract met de heer K. de Waard, lid college van bestuur, heeft
de raad van toezicht een opvolgend lid geworven. Deze wervíng vond openbaar en in samenwerking
met een wervingsbureau plaats. De selectiecommissie (bestaand uit een delegatie van de raad van
toezicht, de voorzïtter van het college van bestuur en een lid van de medezeggenschapsraad) heeft na
een selectieronde gesproken met een aantal kandidaten. De selectiecommissie was, na overleg met
de benoemingscommissie, van mening dat één van de kandidaten benoembaar was: de heer s.c. Van
de Heg.

De medeze@genschapsraad heeft gesproken met de heer Van de Heg en heeft een positief advies
uitgebracht ten aanzien van zijn benoeming. De heer Van den Heg, voormalig leerling van het JFC,
heeft jarenlang gewerkt als afdelingsleider bij het J FC. Hij heeft niet alleen kennis en ervaring, maar
ook de kwaliteiten die de raad van toezicht zocht in een lid van het college van bestuur. De raad van
toezicht heeft de heer Van de Heg benoemd tot lid van het college van bestuur per 1 augustus 2021.
Het ontwikkelen van talenten en benutten van kansen komt met zijn benoeming op een mooie manier
tot uitdrukking.
Samensteíling en nevenfuncties
De raad van toezicht verwijst voor de samenstelling van het college van bestuur en de nevenfuncties
van het college van bestuur naar hoofdstuk 1.2.5 en bijlage 2.

Functioneren

De raad van toezicht heeft een remuneratiecommissie ingesteld. Deze adviescommissie van de raad
van toezicht is onder andere belast met het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
met het college van bestuur als team en indívidueel.

l

In 2021 hebben er geen functionerings- of beoordelingsgesprekken plaatsgevonden met de voorzitter
van het college van bestuur. Deze conclusie heeft de remuneratiecommissie getrokken in december
2021. Aangezien deze omissie om verbetering vraagt, is in januari 2022 een tussentijds
evaluatiegesprek (zonder beoordelend karakter) Bepland.

Voor juni 2022 is inmiddels het formele gesprek van de jaarcyclus ingepland met zowel het lid als de
voorzitter van het college van bestuur, de heer R. Minderhoud. In verband met het aflopende contract
met het lid van het college van bestuur, de heer K. de Waard, was begín 2021 al afgestemd dat een
formeel jaar54esprek niet meer zou plaatsvinden.

Tenslotte is met het nieuwe lid van het college van bestuur, de heer s.c. Van de Heg een startgesprek
gevoerd in juli 2021, voor aanvang van zijn vernieuwde dienstverband en benoeming. Ook met hem is
in januari 2022 een tussentijds (informeel) evaluatiegesprek gepland, alsook in juni 2022 een formeel
jaargesprek,

De raad van toezicht heeft toegezien op de realisatie van het schoolplan 2020-2024 en constateert dat
de begeleiding en sturing op de noodzakelijke onderwijskundige verandering van docent- naar meer
Ieerlín@gericht onderwijs meer aandacht behoeft.
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Bezoldiging
De remuneratiecommissie doet voorstellen over de bezoldiging van het college van bestuur aan de
raad van toezicht. Voor de bezoldiging van de collegeleden is de CAO Bestuurders VO richtinggevend.
Beide leden zijn in vaste dienst en de beloning bestaat uitsluitend uit een vast deel conform de
bepalingen in de Wet Normering Topinkomens (WNT). De WNT-klassenindeling 2021 is gebaseerd op
een drietal elementen, te weten de gemiddelde totale baten per kalenderjaar, het gemiddeld aantal
leerlingen en de gewogen onderwijssoorten. De raad van toezicht heeft vastgesteld dat de school
volgens de WNT voldoet aan de Regelíng bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren. Volgens deze
regeling heeft het JFC 9 complexiteitspunten. Daar hoort de bezoldiging volgens klasse D bij. De school
voldoet via de CAO aan deze norm.

3.5 Contact met de organisatie

De raad van toezicht heeft in 2021 vijfmaal plenair vergaderd met het college van bestuur. In elke
vergadering is stílgestaan bij belangrijkste ontwikkelingen op de school en in het onderwijs.
Daamaast heeft de plenaire raad van toezicht in het verslagjaar één keer overlegd met de
schoolleiding.
In verband met de uitbraak van het Coronavirus is het geplande overleg met de
medezeggenschapsraad verplaatst naar begin 2022. Tussen de voorzitter van de raad van toezicht en
de voorzitter van de medezeggenschapsraad heeft in 2021 wel regelmatig overleg plaatsgevonden.
De werving- en selectie van de í"íeer s.c. Van de Heg vond verder plaats in een samenwerking tussen
een afvaardiging van zowel de raad van toezicht als de medezeggenschapsraad en de voorzitter van
het college van bestuur.

De auditcommissie fínanciën overlegde in het verslagjaar vijfmaal en de auditcommissie onderwijs
viermaal. De raad van toezicht was aanwezig bij de feestelijke opening van het gerenoveerde gedeelte
van het schoolgebouw. Het in november 2021 geplande werkbezoek van de raad van toezicht is in
verband met maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verzet naar begin
2022.
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4. Terugblik, toekomst en continuaíteit

4.I Jaarrekening

4.11 Hoofdlijnen

In vergelíjking met 2020 zijn de baten met € 5.473.036 toegenomen van € 17.555.107 naar
€ 23.028.143. Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van corona. Eris door de overheid geld
beschikbaar @esteld om negatieve gevolgen wat betreft leerresultaten en sociaal-emotionele
ontwíkkeling zo veel mogelijk te beperken of op termijn te kunnen beperken. Zo is het 'inhaal- en
ondersteuning programma (IOP - € 336.000) verlengd en heeft het NPO (€1.515.000) vorm gekregen.
Daarnaast is het JFC penvoerder geworden voor de subsidie 'extra hulp voor de klas' (EHK - €
2.787.000). Ook voor eindexamenkandidaten zijn compensatiemaatregelen getroffen. Voor de
uitvoering hiervan is een financiële vergoeding door het ministerie beschikbaar gesteld.

De prestatiebox is in 2021 vervallen. De gelden zijn deels ingedaald in de reguliere lumpsum. Voor niet
bereikte doelen is een nieuw landelijk programma opgezet dat zich richt op strategische HR-beleid,
begeleiding van de schoolleiding, de begeleiding van startende docenten en het voorkomen van
thuiszitters onder de leerlingen. De tweede regeling kent een verhoging van de GPL van gemiddeld
6%. Hier is ook de prijscompensatie en de CAO wijziging inbegrepen.

i

In de samenwerking met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Barneveld-Veenendaal zíjn
bestaande detacheringsovereenkomsten uitgebreid en verlengd. Op deze maníer worden twee
personeelsleden verloond bij het JFC en Bedetacheem bij het samenwerkingsverband. Deze
contracten lopen tot en met 1 maart 2022.

De totale lasten zijn gestegen van € 18.730.380 in 2020 naar € 22.371.754 in 2021. Wanneer het
penvoerderschap van de subsidie extra hulp voor de klas buiten beschouwing wordt gelaten, zijn de
totale lasten voor 2021 € 19.585.147, een toename van € B4S.767 ten opzichte van 2020. Deze
toename kent verschíllende oorzaken. Conform de CAO is per 1 oktober een loonsverhoging van 1.5%
doorgevoerd. Daarnaast is een eenmalige uitkering beschikbaar gesteld van € 800 bruto per
personeelslid op basis van een fulltime dienstverband. De gelden voortvloeiend uit de subsidies van
het IOP en het EHK zijn volledig ingezet. De NPO-gelden zijn gedeeltelijk ingezet. Zo wordt er in het
schooljaar 2021-2022 gewerkt met twee extra klassen. Ook zijn er personele kosten ingezet ter
versterking van de bètavakken. De uitvoering van de overíge inzet uit het NPO-menu zal (financieel)
vooral in 2022 en 2023 meer vorm krijgen. Hiervoor is een bestemmingsreserve toegekend.

In 2021 is de renovatie zo goed als afgerond. De niet te activeren extra kosten die uit de renovatie
voortvloeien, zijn nog in 2021 in de exploitatie verwerkt. Te denken valt aan personeelskosten voor
begeleiding van het bouwproces ad € 113.000 door het hoofd facilitaire zaken, het college van bestuur
en de extra inzet van de conciërges en de controller. Ook de kosten van opslag, verhuizing, oplevering
en schoonmaak zijn in de exploitatie verwerkt.
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Eind oktober mocht het JFC het gehele gebouw weer in gebruik nemen. Dit is op feestelijke wíjze
gevierd. De kosten van dít feest zijn verwerkt in de exploitatie van 2021. Vanwege Corona is er extra
geventileerd. Dit heeft geleid tot een hoger verbruik van gas dan in voorgaande jaren.

Vergeleken met 2020 is het financiële resultaat € 31.000 lager. Er wordt geen negatieve rente meer
betaald. Verder is er een overstap gemaakt van regulier naar schatkistbankieren. In verband met de
renovatie heeft de school sinds april 2021 een langlopende lening ad € 15.000.000 waarvoor een
rente wordt betaald van O.33% per jaar. Als zekerheid is een volledige borgstelling ad € 15.000.000
verleend door de gemeente Barneveld.
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4.1.2 Korte analyse van de balansvergelijking

Vaste actiw»

De renovatie heeft veel invloed op de balans. De materiele vaste activa zijn gestegen van
€ 3.009.000 naar € 4.661.000. Deze stijging wordt voornamelijk gerealiseerd door de eigen investering
in de renovatie. De bijdrage van de gemeente Barneveld ad € 15.600.000 wordt verantwoord onder
de financiële vaste activa. Deze stijgen van € 4.604.000 naar € 14.883.000. De financíële vaste activa
zullen in 2022 verr3er stijgen naar eerder genoemde plafond ad € 15.600.000 vanwege de
voorfinanciering van de renovatie. Deze gelden worden door de gemeente beschikbaar gesteld in het
voorjaar van 2024.
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Vlottende activa

De vorderfögen zijn met € 103.000 gestegen van € 898.000 naar € 1.001.000. De nota voor de
detacheringskosten aan het samenwerkingsverband is begin januari 2022 gefactureerd. Deze omzet is
opgenomen als nog te factureren. Daarnaast krijgt de vorderíng op de Belastingdienst steeds meer
vorm. De suppletie wordt ingediend als het voorgaande jaar is afgewikkeld door de Belastingdienst.

De liquide middelen zijn toegenomen van € 2.996.000 naar € 7.569.000. Deze stijging wordt onder
andere verklaard door kosten van de renovatie die nog betaald moeten worden. Zo worden de
slottermijnen pas in rekening gebracht nadat de onderhoudstermijn is verstreken. Ook zijn er
werkzaamheden gepland in 2022 zoals het plaatsen van de zonnepanelen, de fietsenstallíng en het
afronden van de schoolplein. De voorziene investering om het oude deel van de school te voorzien
van Ledverlichting heeft vertraging opgelopen en wordt in 2C)22 uitgevoerd. De NPO gelden voor
schooljaar 2C)21-2022 zíjn ontvangen ín kalenderjaar 2021. Deze gelden zijn nog niet volledig
aangewend. Er is een bestemmingsreserve gevormd ad € 1.169.000.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen groeit met 623.000 naar € 6.656.000. Zoals vermeld ís er een
bestemmíngsreserve gevormd ad € 1.169.000 voor de NPO gelden. Deze gelden onfüangen in 2021
zijn bestemd voor het schooljaar 2021-2022. Het restant van de bestemmingsreserve incidentele
rijkssubsidies (december 2019) ad €172.393 valt volledig vrij in 2021.

Voorzjeningen

De totale voorzieningen stijgen met €341.000 naar € 3.546.480. Vooral de voorzieningen spaarverlof
en levensfasebewust-personeelsbeleid zijn toegenomen. De voorziening langdurige zieken ís
afgenomen. Deze voorziening is in het recente verleden gevormd doordat er een aantal
personeelsleden een langdurig arbeidsongeschiktheidsproject doorliepen. De gelden uit deze
voorziening zijn voor de betreffende medewerkers vrijgevallen in 2020 en 2021 tegen de gemaakte
kosten. Er is íntern beleid afgesproken, dat er voor minimaal 1 fte gereserveerd dient te blijven ook als
er geen aanleiding is tot het vormen van gelden in deze voorzíeníng.

De voorzíening groot onderhoud is gevormd op basis van de componentenmethode. Dít aan de hand
van een meerjaren onderhoudsplan. In 2021 ís het MJOP volledig geactualiseerd. Het bepalen van de
vervangíngen en levensduur zijn beleidsrijk en duurzaam vormgegeven.

Lünglopende lening
Ter voorfinanciering van de renovatie is een geldleningsovereenkomst afgesloten bij de BNG bank ad €
15.000.0üC). Deze is in 2021 beschikbaar gekomen en wordt op 2 april 2024 afgelost. Door de
gemeente Barneveld is een onvoorwaardelíjke borgtocht gesteld ten bedrage ad €15.000.000,
vermeerderd met rente, boeten en kosten ingeval van níet nakomíng van de gestelde voorwaarden uit
de overeenkomst.
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Kortlopende schulden

Op 31 december 2021 bedragen de kortlopende schulden € 520.000 meer. De openstaande
crediteuren stijgen met ruim € 100.000. Hierin is onder meer begrepen een nota van het
installatiebedrijf inzake de afrekening van het meer- en minderwerk van de renovatie. Middels de
STUVIS subsidie voor ventilatie en verduurzamíng op de scholen ís € 225.000 ontvangen van de
Gemeente Barneveld. Deze gelden staan op de balans als vooruit ontvangen investeringssubsidie. De
totale subsidie zal in 10 jaar vrijvallen. De betreffende ventilatie en verduurzaming is geactiveerd en
wordt middels afschríjvingen ten laste van het resultaat gebracht. Het JFC is penvoerder geweest van
de RAP Food Valley voor de subsidie Extra Hulp voor de Klas. Op 31 december waren er € 372.000 aan
subsidiegelden nog niet uitgekeerd aan de deelnemende scholen.

Een en ander resulteert in een stijging van het totale balansvermogen van € 11.508.000 naar €
28.114.000.
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4.1.3 Analyse van de staat van baten en lasten 2021 ten opzichte van ae begroting 2021

Het exploitatieresultaat 2021 bedraagt een positief resultaat ad € 623.646. Met de begroting is een
negatief resultaat voorzien van € 1.191.387.

De reguliere lumpsumgelden zoals de bekostiging exploitatiekosten en de bekostiging voor
Iesmateriaal kennen een prijscompensatie van ongeveer 2%, een stijging van respectievelijk € € 32.000
en € 13.000. Voor de bekostiging personeel is een prijswijziging van de GPL doorgevoerd van
ongeveer6%. Dit betekent een stijging van € 801.000.
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Bij 'overige subsidíes OCW' staan de compensatiegelden inzake Corona centraal. De totale 'overige
OCW' waren begroot op € 769.000. Er ís echter € 5.361.000 aan overige rijksbijdragen ontvangen. Dit
betekent een stijging van € 4.592.000. Hiervan is € 2.787.000 toe te schrijven aan het voeren van het
penvoerderschap voor de subsidie 'extra hulp voor de klas'. Voor het NPO is € 1.515.000 aan
subsidiegelden ontvangen welke niet waren begroot. Aan overige subsidies zoals het inhaal- en
ondersteuningsprogramma, aanvullende bekostíging en eindexamens zijn in 2021 extra gelden
ontvangen. Dit was niet begroot.

De 'overige overheidsbijdrage en subsidies' waren begroot op € 25.000 en kennen een realisatie van €
131.000. Dit betekent een stijging van € 106.000. Hiervan is €102.O00 toe te wijzen aan de bijdrage
van de gemeente Barneveld voor de tijdelijke huisvesting van de MAVO.

Onder de 'inkomensoverdracht van rijkssubsidies' staan bedragen die zijn betaald aan VAVO
instellingen. Deze kosten werden voorheen direct in mindering gebracht op de rijksbijdragen. De
presentatie van deze kosten staan nu separaat en vallen niet meer samen met de kosten voor het
passend onderwijs zoals voorheen en in de prognose Bepresenteerd.
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De verschillen bij overige baten laten zich als volgt verklaren:

Verhuur

Vanwege de renovatie konden de aula's niet het hele jaar verhuurd worden.

Detachering

In de samenwerking met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Barneveíd-Veenendaal zijn
bestaande detacheringsovereenkomsten uitgebreid en verlengd. Op deze manier worden föee
personeelsleden verloond bij het JFC en gedetacheerd bij het samenwerkingsverband. Uitbreiding en
verlenging van deze contracten waren niet voorzíen in de begroting.

Ouderbijdragen
Corona heeft veel invloed op de planning en uítvoering van excursíes. Veel excursies hebben geen
doorgang kunnen vinden en zijn uitgesteld. Bij afstel vvordt de bijdrage van ouders terugbetaald. De
regulier ouderbijdragen laten geeri bíjzonderheden zien.

Overige baten
De gemaakte reprokosten worderi omgeslagen over de secties. Bij het opmaken van de exploitatie zijn
de kosten van de secties verantwoord onder het kopje dírecte ondersteuning onderwijs. De
opbrengsten van dit omslagmodel worden verantwoord onder de overige baten.

Overige

De stijging betreft de begrote teruggaven van de belastingdienst en de opbrengsten van de verkoop
van klein materiaal en kluisjes. Daarnaast worden andere scholen belast voor deelname in
subsídieprojecten zoals de LOF of technieksubsidíe. Híer sföan salarískosten tegenover. De
opbrengsten die hieruit voorvloeien, staan veranföoord onder 'overige' en waren níet voorzien.

Personele lasten

De totale personele lasten zijn ten opzichte van de begroting gestegen met € 1.065.000.
Deels is deze stijging te verklaren door de CAO ontwikkelíngen. In de maand oktober is er een
salarisverhoging doorg,evoerd ad 1.S% en een eenmalige beloning ad € 800 bruto op basis van een
fulltime dienstverband evenredig vastgesteld over de grootte van de dienstbetrekking.
Ook de ontwikkelingen van de CAO voor bestuurders VO zijn verwerkt in de exploítatie en waren niet
voorzien. Dit betreft een loonsverhoging ad 2% met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021. De
WNT norm blijft daarbij bepalend. De loonkosten gerelateerd aan de bouw (conciërges, inzet van de
schoonmakers, hoofd facilitaire zaken, bestuurder en controller) zijn gepresenteerd ín de
iaarrekening. In de begroting wordt deze gecompenseerd orider de personeelskosten en separaat
zichtbaar gemaakt bij de kosten van de verbouwing.

Met name aan de voorziening spaarverlof en levensfasebewust-personeelsbeleid is een forse dotatíe
gedaan van € 161.000 naast de mjval van € 22.000. Jaarlijks vindt onder het onderwijzend personeel
een uitvraag plaats voor de inzet van het persoonlijk budget. Er wordt vaak gekozen voor de optie
sparen. Per 31 december zijn verplichtingen opgenomen tegen reële loonwaarde. De saldi ouder dan
4 jaar dienen te worden gefixeerd. Deze dotatie was niet voorzien in de begroting.
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Er zijn extra salariskosten gemaakt voor de inzet van de diverse corona programma's. Te denken valt
aan de kosten van de personele inzet voor twee bovenmatige formatieve klassen en de versterking
van de bètavakken.

Afschrpvingslasten
De kosten van afschrijving zijn € 48.000 lager dan begroot. De grootste ínvloed daarvan betreft de
afschríjvingskosten op de renovatíe.

Huisvestingskosten
In de begroting is een post voorzien van kosten welke niet kunnen worden geactíveerd uit de
renovatie ad € soo.ooo. oít bracht in de begrotíng de totale huísvestingskosten op € 1.162.000. De
werkelijke kosten bedragen € 890.000, € 272.000 lager. De gemaakte kosten ín de renovatie zijn bij de
realisatie door de exploitatie verspreid. Zo staan de kosten voor bouwbegeleíding en schoonmaak
onder de personeíe kosten.

Een naheffing van de gemeente Barneveld voor het gebruik van de sporfüelden over voorgaande
periode leidt tot € 20.000 meer dan begroot. De kosten van het onderhoud zijn € 70.000 hoger dan
begroot. Hïer zijn een deel van de kosten onder weggeschreven uit de renovatíe we!ke niet zijn te
activeren en als kosten moeten worden aangewend. De kosten voor het gebruik van energie zijn bijna
€ 80.000 hoger dan begroot. De inzet van duurzame investeringen nog niet zichtbaar. Voor ventilatie
in de school staan de ramen met grote regelmaat open. Er wordt harder gestookt om de lokalen op
temperatuur te houden. Dit draagt bij in meer kosten van het gasverbruik. De príjsstijgingen van gas
en elektra raken het JFC vooralsnog niet. Er zijn langdurige contracten afgesloten middels Energíe voor
Scholen.

Overige instellingskosten
De overige instellingskosten waren begroot op € 2.221.000. De werkelijk gemaakte kosten bedragen €
2.358.000, een stijging van €137.000. Eind oktober is de school op feestelijke wijze geopend. De
kosten van dit feest zijn verwerkt in de exploitatie van 2C)21 en waren niet opgenomen in de begroting
een afwijking ad € 70.000.Er zijn meer kosten gemaakt voor het inhalen van achterstanden en
bíjspijkerprogramma's deze investeringen waren niet voorzien ín de begroting. De kosten van het
boekenfonds zijn gestegen waar er in 2020 nog gemiddeld € 380 per leerling werd uitgegeven is dit
opgelopen naar € 390 per leerling in 20;)1. De totale kosten komen daarmee op € 847.000, in de
begroting was een post ad € 790.000 voorzien.
In deze post zijn ook de kosten van de tijdelijke locatie aan de Lijsterstraat voor de MAVO opgenomen
ad € 102.000. Dit is vooral de wijze van presenteren. De kosten hiervoor waren niet separaat te zien in
de begroting.

Kosten ten laste van de bijdragen leerlingen
Ook deze post laat een afwijking ten opzichte van de begroting te zien. Deze woídt vooral veroonaakt
door de kosten waar een ouderbijdrage tegenover staan.

Doorbetalingen van ríjkssubsidies aan schoolbesturen
De post is nieuw voor het JFC en was deföalve ook niet begroot. Hieronder staande
betalingsverplichting aan schoolbesturen opgenomen vanuit het penvoerderschap van de subsídie
Extra Hulp voor de Klas.
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Het totaal van de financiële baten en lasten vallen mee ten opzichte van de begroting. Dit komt vooral
door de overstap naar het schatkistbankieren waardoor er geeri negatieve rente meer betaald hoeft te
worden.

4.1.4 Interne beheersing

Voor het opstellen van de jaarlijkse begroting en het formatieplan worden kaders vastgesteld,
waarbinnen het college van bestuur, de afdelingsleiders en de budgethouders integraal
verantwoordelijk zijn voor de financiële beheersing. Periodiek worden financiële overzichten
opgesteld en met hen besproken. Opvallende zaken worden gesignaleerd en waar nodig worden
maatregelen genomen om binnen de vastgestelde kaders te blijven.

?

l
J
l

:kl

'!m
«

4.2 Normatief en bovenmatig eigen vermogen

Vanaf verslagjaar 2020 verantwoorden besturen zich over de hoogte van het eigen vermogen. Doel
hiervan is eventuele bovenmatige reserves af te bouwen. De toepassing van de formule voor het JFC
geeft aan dat het normatíef eigen vermogen mag worden gesteld op € 5.834.658. Met het publieke
aandeel van het eigen vermogen per 31 december 2021 ad € 5.695.104, is er bij het JFC geen sprake
van een bovenmatige eigen vermogen.
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4.3 Kengetallen

4.4 Continu'iteitsparagraaf

In deze paragraaf wordtinzicht geboden in het voorgenomen beleid in de jaren volgend op het
verslagjaar en de gevolgen daarvan voor de financiële posítie van het JFC.

4.4.1 Prognose leerlingaantal

*lnclusÍ-ef ISK en VAVO

De aantallen in dit overzicht zijn afgeleid van de vastgestelde begroting voor 2021 en
meerjarenramingen voor 2023, 2024, 2025 en 2026. De peildatum is het aantal geregistreerde
ieerimgeri per 1 üRtüuer van het voorgaaí-ítJe jaar. Bij het opsteiien van het formatiepian worÖen deze
aantallen steeds geactualiseerd.
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Financiële doelmatigheid
Weerstandsvermogen / totale baten
Weerstandsvermogen (-/-MVA)
Huisvestingsratio

Financiële continuïteit

Bovenmatig eigen vermogeri
Solvabiliteit 1

Solvabiliteit 2

Current ratio of liquiditeit
Absolute omvang liquidíteit
Rentabiliteit

Werkkapitaal 1
Werkkapitaal2

Overige kengetallen
Voorzieningen / totale baten
Personele laten / totale lasten

gemiddeld
VO

HetJFC

Signaleringsgrenzen
2020 20201' 2021

28,20% 42,73% 28,90% < 5%
5,70% 25,11% 7,10%

5,00% 4,40%

1,72 0,98 > 1
0,48 0,65 0,24
0,66 0,83 0,36 < 0,3
2,36 3,93 2,96 < 0,75

€ 5.677.319 € 100.000

-0,3% 2,72% 2,70%
48,74% 20,19%

17,80% 32,07% 24,65%

9,6% 12,13% 15,40%
84,4% 82,00% 71,06% ; 90%

Peildatum

aantal

Ieerlingen

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024 1-10-2025

Werkelíjk Prognose

2161 2189 2200 2208 2225 2259

$

ll'V7 E ACCOUNTANTS



Het JFC krijgt leerlingen van veel basisscholen in de wíjde omtrek. Het grootste deel van onze
toestroom komt uit Barneveld. Barneveld is een gemeente die flink groeit, maar die groei zit voor een
groot deel in de reformatorische zuil. Daardoor zijn de gegevens van het CBS niet goed bruikbaar. Het
JFC heeft daarom een eigen methode ontwikkeld, waarbij We kijken naar de toestroom per
basisschool. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de leerlíngen in groep 8, maar ook naar de andere
leer3areri.
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4.4.2 Verwachte ontwikkeling personeelsformatie

Door de verwachte toename van het aantal leerlingen stijgt ook het aantal fte aan personeel. De
besteding van de NPO gelden kan leiden tot een tijdelijke uitbreiding van de formatie.
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Personele bezetting in fte
Raad van Toezicht

College van bestuur
Afdelingleiders '
Onderwijsgevend personeel
Onderwijsondersteunend personeel

2021 2022 2023 2024 2025 2026

5

2,2
6

129,8

48,8

55555

22222

66666

128,5 128,5 129,2 130,5 130,7
50,3 50,5 50,5 50,7 50,9
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4.4.3 Meerjarenbalans

De meerjarenbalans zal zich naar verwachting globaal als volgt ontwikkelen: (bedragen x €1000)
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2021 20221 20231 2024 l 2025 l 2026
Uítkomst Raming

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financíële vaste activa

TOTAAL VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

-Voorraden

-Vorderingen
-Effecten

-Liquide middelen
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Overige reserves/fondsen
TOTAAL EIGEN VERMOGEN

VOORZIENINGEN

LANGLOPENDE SCHULDEN

KORTLOPENDE SCHULDEN

TOTAAL PASSIVA

4661

14883

4381 4065 4457 4642 4566

15784 0 0 0 0

19544

ïooí

7569

20165 4065 4457 4642 4566

goo 16500 goo goo goo

5143 5173 5123 4823 4900

8570 6043 21673 6023 5723 5800

28114 26208 25738 10480 10365 10366

6656

3547

isoís

2893

5061 4591 4083 3818 4019

3647 3647 3897 4047 4347

isooo o o o o

2500 17500 2500 2500 2000

28114 26208 25738 10480 10365 1ü366
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4.4.4 Meerjarenbegroting

De exploitatiebegroting voor 2022 en de raming voor volgende jaren kan als volgt samengevat
worden: (bedragen x € 1.000)

4.4.5 Toelichting (geprognosticeerde) balaiis en staat van baten en lasten

Het balanstotaal is met ingang van 2021 gestegen door de realisatie van de renovatie. De gelden
welke door de gemeente beschikbaar worden gesteld € 15.600.000 voor de renovatie komen
beschikbaar in 2024. Tot die tijd is er ter financiering een geldleningsovereenkomst afgesloten met de
BNG bank. Dit is een tijdelijke financiering maar zal leiden tot een behoorlijke verschuiving van de
kengetallen. Na de aflossing in 2024 wijzigen de kengetallen terug naar de vertrouwde waarden.

Sinds de meerjarenbegroting van 2022 wordt er gewerkt met een investeringsbegroting, zodat niet
alleen de vervangingsinvesteringen maar ook de inversteringswensen zijn verwerkt. Zoals al eerder is
vermeld heeft het jaar 2021 in het teken van Corona gerelateerde subsidies gestaan die de komende
jaren ook door zullen werken zoals het Nationaal Programma Onderwijs. In de meerjarenbegroting is
daar geen rekening mee gehouden. De kosten die worden gemaakt, zullen leiden tot een nihil
resultaat.
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2021 2022 l 2C)23 l 2024 l 2C)25 l 2ü26
Uitkomst Raming

BATEN

Rijksbijdrage
Overige overheídsbijdragen en subsidies
College-, cursus- en examengelden
Overige baten
TOTAAL BATEN

LASTEN

Personeelslasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Doorbetalingen aan schoolbesturen
TOTAAL LASTEN

Saldo baten en lasten gewone bedrijfsvoering
Saldo financiële bedrijfsvoering
Saldo buitengewone baten en lasten
TOTAAL RESULTAAÏ

22333

69

o

626

18713 18211 17731 18028 18460

20Ü 147 124 124 125

ooooo

455 455 455 455 455

23028

15898

440

890

2358

19368 18814 18310 18607 19041

16Cl62 15835 15454 15511 15504

462 453 456 438 405

754 757 752 747 747

2479 2198 2145 2177 2184

2787

19758 19243 188ü6 18873 1883922372

656

-33

-390 -429 -496 -265 201

-36 -41 -12 0 0

624 -426 -470 -sos -265 201

Q
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Bijlage 1: Ondertekening van de jaarrekening

GetekendteBarneveld "' - - - 2022

L.A. Minderhogd, voorzitter college van bestuur
í"ï

"'l ?i '
s.c. Van dp Heg, lid college van bestuur

C. Baatenburg de Jong, voorzitter raad van toezicht
/ /'- "-%

í'l.30 ilí"l
I

l

J

ï

Bijlage 2: Nevenflnc'ties college van bestuur

?

'ï
'S

%i

'Jj

Het college van bestuur bestaat uit twee leden (voorzitter en lid). In onderstaand overzicht zijn de
belangrijkste nevenfuncties opgenomen van de leden van het college van bestuur. De nevenfuncties
van het college van bestuur hebben de goedkeuring van de raad van toezicht.

De heer L.A. Minderhoud (voorzitter college van bestuur):
* voorzitter van het dagelijks bestuur van VIA (Stichting Veluwse Interne Arbeidsmarkt);
* voorzitter van de Stichting Vrienden van de Rozelaar

voorzitter Rotary Rhenen/Veenendaal
voorzitter bestuur Ef5 Veenendaal*

De heer s.c. Van de Heg (lid college van bestuur):
íí freelance docent schoolieidersacademie Penta Nova
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Financieel iaarverslag

Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs
gemeente Barneveld

ï
i2021
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Fínancíeel jaarverslag 2021- Inhoudsopgave
Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs gemeente Barneveld
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Grondslagen
Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs gemeente Barneveld

}Göhánteerde valuta

De in het jaarverslag opgenomen geldbedragen ziji opgenomen in euro's.

?Presenfötie

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de coritinuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat íS geëindigd op balansdatum 31 december 2021. De jaarrekening is opgesteld volgens de
Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel9
Boek 2 BW en de Richtlí)nen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs lin het bijzonder RJ 66Ü C}nderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van de
daarin aangeduíde uitzonderingen.

De iaarrekening is opgesteld in hele euro's, de functionele valuta van de instelling. De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede
voor het bepalen van het resultaat, zijn de historische kosten. Voor zover niet anders vermeld
worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde'. Een actief viordt in de balans opgenomen wanneer waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen ervan naar de ondermjsorganisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting
wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschiinlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uiistroom van middelen die econoímsche
voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met betrekking tot het actïef of de verplichting) niet leidt tot een
belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische
voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn
overgedragen.

Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de
waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn
gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagiaar worden
in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer
een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering, van een actíef of
een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worderi verwerkt wanneer
een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerderiny, van eenverplichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de perïode waarop zij
betrekking hebben. Opbrengsten vvorden verantwoord indien alle belangriike risíco's zijn overgedragen.

Waamer}ng van de actíva en pass{va
Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gevi;íardeerd tegen verkrijgings- of veniaardigingsprijs inclusmf direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreïnen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderineen die oü balansdatum viorden verwacht.
Subsidies op investeringen worden in rnindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zíj de gebruiksduur van het object verlengen.
Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of laHere opbrengst-waarde.
lOms<hr!lvïn; Mschójsnngspvc*ntaye

A}schrijvíngskosten uitbreiding 1995 private middelen y,som
, Afscmijvingikos(en aanpaiiingen @ebouiiyen IS jaarl'
i'Afschrijvingskosten schoolníeubilair 25 jaar

4,00%l
4,00%l

AíschrijvinBskosten zonnepanelen
iJscmijvfögskosten schoolnieubilair 15 jaar
Afsctuijvingskosten inrichtinBvaklokaalen

lAfschrïjvïngskosten kluisjes
Afschrijvingskosten kantoormeubilair

5,00%l
b,67%l
6,67%l
6167%l
6167%l

lAíschriÍvfögskosten dïveíse inven(aíis
Afscmijvírígskosten aanpassmBen Bebousveri SO jaar lü,ü0961

10,00% l
?AFschrijvingskosten huishoudelijke apparatuur
, Afschrijvíngskosten ICT 5 jaat

10,00%l
;ío,üo»i

, Aíschrijvingskosten ICÏ ond
l Afschríjvingskoste+í setvers

'Afschrijvingskosten ICT algemeen', ::s'c;::jv:n;s'k:'sten l; o:deíÏvijs 25,00%l
zs,ooo*i
33,30%l

,Atschrï%vïriBskosten onderviï%svernïeuviïrB 5,OCl%l

Bijzondere urcu:írdeverminderingen van vaste activa

?

Ïvideé

wl!céumpvúryíJ:AcgöuwÏúíyÏs l "agfö"



De stichting beaordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bíjzondere waardeverrnindering onderhevig kan zijn. Indien
dergelijke índicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het
individuele actief te bepalen, wordt de realïseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actíef behoort. Van een bijzondere
waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de reallseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt ín de wínst-en-verliesrekening ünder
gelijktijdige verlaging van de boekviaarde van het betrefiende actief.
Financiële vaste activa

De immateriële vaste actíva viorden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvíngen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere
waardeverrninderingen. Dit is het geval als de boekwaarde van het actief lof van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actíef behoortl hoger is dan
de realiseerbare waarde ervan.

Vorderïngen

Vorderïny,en worden bij eerste verwerking Bewaardeerd tegen reële waarde. Vorderïngen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamorUseerde
kostoriis. Voorzienineen weeens oninbaarheid worden in minderine eebracht oo de boekwaarde van de vorderïng.
EfíecÏen

Effecten worden bij eerste verwerking Hewaardeerd tegen reële waarde en zijn voor waardering na eerste verwerking onder te verdelen in effecten die
onderdeel ziin van de handelsportefeuille en effeaen füe geen onderdeel zíjn van de handelsportefeuille, zijnde eigen-vermogensinstrumenten of obligaties
Líquide middelen

Liquide rríddelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptiid korter dan twaalf maanden. Rekeríng-courantschulden bij banken zijn
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nomínale waarde. In 2021 is
gekozen om de liquide middelen onder te brengen bij de Nederlandse Staat middels het zogehete schatkístbankíeren.
Eigen vermogen

Er is binnen het eígen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private resersres. Publieke middelen zijri middelen die verkregen zijn bij of
krachtens de wet ingestelde heffingen.

Voorzïenïngen

Een voorzíening wordt in de balans opgenümen wanrieer:
Er Sprake iS Van een in reChte afdwingbare Of feitelijke verplichting die het gevolg iS Van een gebeurtenis in het verleden;
Het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van de verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is; en
Er een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van de verplichting

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen díe noodzakelijk zi}n om de verpllchtingen per balansdatum af te wikkelen.
Enkel uitgaven waarvoor de voorziening oorspronkelíjk was gevormd worden ten laste van de voorziening gebracht.

Onderhoudsvoorzreninq
Voor verwachte kosten imake periodiek onderhoud van gebouwen würdt een voorzienin@ gevorrnd middels de compontenmethode. Als basis voor de
voorziening dient het meerjarenonderhoudsplan welke door een externe partij íS opgesteld. De levenscycli is beleidsrijk vastgesteld rekening houdend met
(ver)nieuwbouw in de toekomst door de Gemeente Barneveld.

Jubileumvoorzieninq
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstííerband. De berekening is gebaseerd
op toezeggingen vanuit de cao, de blijfkans, het aantal dienstjaren en de mogelijkheid om het jubileum te behalen voor de pensioengerechtigde leeftijd. Ter
uitvoering hiervan wordt gewerkt met het rekenmodel van vos-abb dat is opgesteld ín samenwerkíng met de VCkaad..
Spaarverlof- en LBP voorzieninq
De spaarverlof- en LBP-verlofvoorzieninBen betreffen voorzieningen voor de verwachte toekomstige opname van spaarverlof en LBP-verlof door de
werknemers. De voorziening is bepaald op basis van de nominale waarde van de in de toekomst op te nemen verlofsaldi en LBP-verlof. De berekaning íS
gebaseerd op Bedarie toezeggingen vanuit de CAO en de salarisschaal van de vverknemers.

Voorzienrnq loondoorbetalinq bii ziektellandurrq zieken
De voorziening vanwe@e loondoorbetaling bíj ziekte wordt @evormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van
beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of
arbeldsongeschiktheid. In deze voorziening zijn tevens begrepen eventuele ontslagvergoedingen te betalen aan deze personeelsleden. De voorziening
loondoorbetaling bij ziekte wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte loondoorbetalingen gedurende het dienstverband.

V:ïorzieninq Wachtqeld
De voorziening wachtgeld betreft de voorziening voor de verwachte toekomstige uitgaven voor WW- verplichtingen van gewezen medevverkers. De voorziening
betrefk de contante waarde van de in de toekomst te verwachten kosten voor WW-uitkeringen. De berekening is gebaseerd op de te verwachten
uitker'ingsbedragen, de verwachte resterende looptijd en de kans dat iemand in de WW blijft.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verweníirig varí
de langlopende schulden worden in de waardeíïny, bij eerste verwerking, opgenomen. Langlopende schulden viorderi na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostpriis.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs.

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
'I
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Rijksbijdmgen
De ontvangen Inormatievelrijksbijdrage worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft vervverkt als bate in de staat van baten en lasten.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten over de verslagperiode voor zover ze
verschuldlgd zijn aan de werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. Vüor zover de verschuldigde betalingen op balansdatum nog niet zijn voldaan,
wordt híervoor een verplichting opgenomen.
Pensioenregelingen
Het ] FC is aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds IABP). Het ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor overheïdswerkgevers, waaronder
onderwiisinstellingen. De over het verslagiaar verschuldigde oremie wordt als last verantwoord.

l {Schattlngs)mQgingen

Er zijn in 2021 geen schattingswijzingen doorgevoerd

1

i Kasstroornoverilcht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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Balans per 31-12-2021
Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Ondeíwijs gemeente Barneveld

31-12-2021

€

I 31-12-2020

€

l 1

ACTIVA

Vaste actrw:í

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Ïotaal vaste actlva

Vlottende actrva

Vorderingen
Liquide middelen

Ïotaal vlottende activa

TOTAAL ACTl'JA

4.660.958

14.883.055

ï.oüü.soü

7.S69.275

19.544.ül3

8.S70.075

28.114.088

3.(X)8.941

4.604.199

898.221

2.996.453

7.613.14ü

3.894.674

11.507.814

PASSIVA

Eigen vermogen

Voorzieningen

Lang lopende schulden

6.656.382

3.546.480

15.018.470

6.o32.737

3.185.939

Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

2.892.7S6

28.114.088

2.289.138

11.5ü7.814

7ëriaei
e
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Staat van baten en lasten over 2021
5tichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs gemeente Barrieveld

«
Reallsatle 2021 l Begroting 2021 I Realisatie 2020

€ € €

1

BATEN

Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsídies overiy?e overheden
College-, cursus-, Ies- en examengelden
Baten werk in opdracht van derden
Overige baten

Totaal baten

22.332.903

69.127

626.113

23.028.143

16.839.71Cl

25.000

696.752

17.561.462

17.ö76.885

31.606

446.616

17.555.107

LASTEN

Personeelslasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Doorbetalingen aan schoolbesturen

Ïotaal lasten

Saldo baten en lasten

1S.B97.774

439.811

890.011

2.357.551

2.786.607

22.371.754

'?

14.832.203

487.847

i.ïs;i.ooo

2.221.299

18.703.349

ï

1S.356.035

513.516

944.506

1.916.323

18.73ü.380

ï

FINANC?ËLE BATEN EN LASTEN -32.744 -49.5C)1 -ï.sgg

Resultaat '? ï -1.177.172

2z
:COUNTANTS
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Kasstroomoverzicht 2021

Slichting Protestants Christelijk Voortgezet C)nderwijs gemeente Barneveld

r";TF
ffi

Kasstroom uit operationele actíviteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuítoefening

Aanpassíngen voor aansluiting bedrijfsresultaat
- Afschrijvingen
- Mulaties voorzieningen

Realísatie 2Ö21

€

439.811

360.541

656.389

l Realísatie 2020

€

996.750

277.977

474.744

1

800.352 }.274.727

Veranderingen in vlottende míddelen
- Vorderingen l-/-)
- Schulden

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest

Betaalde interest (-/-)

-102.579

603.618

13.560

46.304

501.039

-548.494

-317.052

28.446

11.438

-865.546

Kasstroom uit operationele actíviteiten

Kasstroom uit Ínvesteringsactiviteiten

Investeringen in immateriële vaste adiva (-/-)

Desinvesteringen in immaterlële vaste activa

Investeringen in materïële vaste activa l-/-)

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding materiële vaste adiva

Overige investeringen in financiële vaste activa (-/-)

-2.091.828

-10.278.856

-32.744

ï?

-214.592

-671.698

39.884

'?

Totaal kasstroom uit investeringsadiviteiten

Kasstroom uit fínancieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen

Aflossíng langlopende schulden (-/-)

15.018.470

m ï'?

Ïotaal kasstroom uit fínancieringsactíviteiten

Overíge balansínutaties

Mutatlelíquklemkldelen

È

; 37.519

?ter'idanafÚe
, .7
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Ïoelíchting behorende tot de balans
Sticiting Protestants Christelllk Voortgezet Onderwijs g,emeente Barneveld

r? 1
Aanschafprijs Cumulatieve

afschrijvingen en
waardevermin-

derïngen

Boekwaarde

oï-üi-zozi
Investeringen l Desinvestering l Afschrijvingen I Afschrijving

desinvestering
Aanschafprijs l Cumulatíeve

afschrijvingen en
vvaardevermïn-

deringen

Boekwaarde

31-12-2021

Materiële vaste activa € € € € € € € € € €

Gebouwen en terreinen

Meubilair en apparatuur
Leermiddelen

C)veríge materiele vaste aí:tiva

Ïotaal materiële vaste aclva

Totaal verzekerde waarde opstal € 33.284.015
Totaal verzekerde waarde inventaris €7.9474.944

WöZ waarde € 10.738.(XXI

1?

2.S67.974

5.716.685

525.841

gg?

876.042

4.706.239

219.278

S.801.559

1-1-2Cl20

gs-xz-zozo

1-1-2020

1.691.932
1.010.446

306.563

,3.008.941

2.091.828

2.091.824

67.036

67.036

116.381

278.398

45.032

439.811

67.036

67.036

2.S67.974

7.741.477

458.80S

10.768.256

992.423

4.917.601

197.274

6.l07.29j,

LS7S.SS1

2.823.876

261.531

9

1

ter iÍëi
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Ïodichtíng behoreme tot de balans
Sticíting Protestants Christelijk Voorty,ezet Onderwijs gemeente Barneveld

Boekwaarde

ül-Ol-2021
Investeringen en

verstrekte leningen
Deslnvesteringen

en afgeloste
leningen

Resultaat

deelneíÏíngen
Boekwaarde

31-12-2021

Financiële vaste activa € € € € €

Vor&erïngen op OCW
Etfecten

In ulkvoeríng en nog te orítvangen subsidiegelden
Oveíige vorderingen

Totaal financíí]e vaste activa

Uitsplitsing
Aandelen

Obligaties
Oveíige

Ïotaal efieden

184.689
4.419.S10

4.604.199

184.689

184.689

10.278.8S6

10.278.856

184.689

14.698.366

14.883.055

í84.689

184.689

De obligaties betreffen een staatobligatie van de Staat der Nederlanden ad 7,5% over de periode 1993-2023

De In uitvoering en rio@ te ontvangen subsidie gelden betreffen de Ïeeds uitgegeven bedragen ter realiseríng van de geplande van het schoolgebouw gelegen aan de Wethouder Rebellaan
De totale toegezey4de bijdíagen van de gemeente Bameveld bedraagt € 15.600.00ü en zal in lx betaald worden in april 2024. Ter financieríng van deze perïode is een vaste geldleríng afgesloten bij de BNG bank tot 2 april 2024
De kosten van de vernieuwbouw boven de overeenkomen bjldrage van de gemeente Barneveld worden vanuit elgen middelen bekostígd. De oplevering íS oktober 2ü21 gerealiseerd.

7

ter ii

Vj IECOUNTANÏS
PaBina 10



Ïoelíchting behorende tot de balans
Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs gemeente Barneveld

ff
Vorderingen

Debiteuren

Vordering OCW

Ouders/Studenten / deelnemers / cursisten

Overige overheden
- Gemeente Barneveld

- Omzetbelastíng

Totaal overï@e vorderïngen

Overige vorderïng,en
- %r5oneel

- Overrge

Totaal overige vorderingen

Overloperide activa
- Vooruitbet«alde kosten
- Verstrekte voorschotten
- VA VO gelden
- Overige overlopende üctïva

Ïotaal overlopende activa

aí-ïz-zozí

€

10.132
131.299

s.szg

14.718

644.533

118.78B

15.865

56.836

141.431

23.347

763.321

l aï-ïz-zozo

(

87.925

26.122

7.771

14.10ü

611.931

4.526

42.620

52.385

50.841

114.047

21.871

659.077

i

Ïotaal vorderlngen 1.000.800 898.221

31-12-2021
€

l 31-12-2020
€

Liquide middelen

Kasmiddelen

Ïegoeden op bank- en girorekenirigen

Deposito's

Overïge liquide middelen

Ïotaal liqulde middelen

De liquide middelen zijn ter vrije besteding van de stichting.

1.859

7.554.138

10.303

2.975

7.569.275

2.105

1.991.192

1.000.303

2.853

2.996.4S3

'Th
ö
ter idëntífíc
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Ïoelichting behorende tot de balans
Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs gemeente Barneveld

l pusivo
Eigen vermogen

Algemene reserve

Bestemmingsreserve Ipubliek)
- Bestemmingsreserve incidentele rijkssubsidres december 2ü19
- Bestemmingsreserve natronaal plan onderwijs schoolj«u:ir 2021 -2022

Bestemmingsreserve (privaat)
- Bestemming prrvate gelden

Ïotaal eigen vermogen

Stand per
oï-oï-zozi

4.899.ü66

172.393

961.278

6.032.737

Resultaat

-328.128

-172.393

1.169.166

<s.ooo

623.645

Overige mutaties Stand per
ss-sz-zozs

I

4.S70.938

1.169.166

916.278

6.656.382

Stand per
Ol-Ol-2021

Dotaties Onttrekkingen Vrijval Rente mutatie

Ibij contante
waarde)

Stand per
31-12-2021

Voorzienirigen

Personeelsvoorzieningen
-Voorziening jubilea
-Voorziening spr:mrverlof en LBP
- Voorzrening verhaalverpllchting WW
- Voorzrening lüngdurige zieken
Ïotaar personele voorzieingen

Overige voorzienin@en
- Voorzienrng groot onderhoud

1ül.842

401.142

197.293

213.983

914.260

2.271.679

35.394

161.014

32.800

as.üüo

264.2ü8

389.841

-8.648

-22.365

-37.82ü

-178.939

-247.772

42.173

-33.563

è

128.588

539.791

158.710

70.044

897.133

2.649.347

Ïotaal voorzieningen 3.185.939 654.049 -259.945 -33.563 s.sas.tïso

l
Personeelsvoorzieningen

Voordeningen
l

I Kortlopend
deel < 1 jaar

116.434

Looptijdlt/m5 Langlopenddeel
iaar > 5 jaar

147.043 633.656

Overïg,e voorzieningen 567.321 344.170 1.737.856

683.755 491.213 2.371.512

7
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Ïoelichting behorende tot de balans
Stichting Protestants Christelijk Voortg,ezet C)nderwijs gemeente Barneveld

Stand per
oi-oi-

Aangegane
verplíchting

€

Aflossingen Deel kortlopende
schulden

€

Stand per
31-12-

Lang lopende schulden

Lening BNG bank

RVU verplíchting

Totaal !ang lopende schulden

15.000.OCK)

49.869

15.ü49.869

-g.,ias

-9.235

-22.164

-22.164

ïs.ooo.ooo

18.470

1S.018.470

Lening BNG bank

De lening bedraagt € 15.000.OClO waarbij geldt dat afgeloste bedragen niet opnieuw kunnen worden opgenomen.
De lopptijd van de lening is vanaf 4 april 2021 tot en met 2 apríl 2024, op de einddatum vindt algehele aflossing plaats.
Het rentepercentage staat gedurende de volledige looptijd vast en bedraagt O,33% er wordt Heen bereidsheidsprovisie in rekening gebracht.

Als zekerheid op de lening is een onherroepelijke en onvoorwaardelijke borgtocht gesteld door de gemeente Barneveld ten bedrage van € 15.ü00.000 vermeerderd
met rente, boeten en kosten ingeval van niet nakoming van de voorwaarden van de financieringsovereenkomst.

31-12-2021

€

l 31-12-202ü

€

Kortlopende schulden

Crediteuren

Schulden aan OCW

Schulden aan groepsmaatschappijen

Schulden aan andere deelnemingen

Belastingen en premies sociale verzekerïngen
- Loonheffmg
- Omzetbelosting
- Pensioenpremies

657.530

218.474

370.268

687.132

2ü5.122

26C).348

1ü.348

Totaal belastingen en premies sociale ver:?ekerïng,en

Schulden ter zake van pensioenen

Overïge schulden Ikortlopend)
- werk door derden

- Overige

Totaal overïg,e kortlopende schulden

De overlopende passiva
- Vooruitontvangen ouderb0dragen
- Voorurtr»ntw»ngen subsrdies OCW
- Voorurtontvüngen investerrngssubsrdres
- Vakantiegeld
- Vakantiedagen en tijd voor tijd
- Brndingstoelage
- Accountcínts- en adminrstratrekosten

- Nog te betalen verplrchting subsidie EHK
- Overige

Overlopende passiva

Kortlopende schulden, totaal

10.999

170.495

54.677

244.922

511.266

127.251

50.789

371.825

104.260

876.ooa

1ü.999

1.635.48S

2.892.756

10.734

134.653

76.139

47.956

518.428

125.884

sz.gso

159.444

892.254

10.734

1.115.454

2.289.138

$
/ .7
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Niet uit de balans blíjkende verplichtíngen
Stichting Protestants Christelijk Voortp,ezet Onderwijs gemeente Barneveld

Met Ricoh zijn er een tweetal huurovereenkomst afgesloten ter zake van het gebruik van kopieer/repro-apparaten. Beide contracten hebben een duur van 60
maanden en lopen tot en met april 2025. De huurbedrag bedragen in het toíaal € 4.545 exclusief omzetbelasting per rnaand

Met Berros Blends zijn er een tweetal huurovereenkomst afgesloten, 1 betreft de huur van 2 Etna Dorado Espresso machines; 1 betreft de huur inzake de
koffiemachine type Aequator Guatamala regurbished. Beide contracten hebben een duur van 48 maanden en lopen tot en met december 2025. De
huurbedrag bedragen in het totaal € 237 exclusief omzetbelasting per maand

Op grond van de regelíng onvoorziene gevallen bij invoeríng vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwíjs wordt een vordering op OCW opgenomen ter
hoogte van de op balansdatum bestaande schuld aan het personeel inzake de tot en en met december opgebouwde vakantie-aanspraken en de op
balansdatum verschuldigde afdracht pensioenpremies en loonheffing over de maand december, met een voorgeschreven maximum van 7,S% over de
personele bekostiging.

De schuld op balansdatum bedraa@t 1.565.310 euro.
Het maximale bedíag dat als vordering kan worden opgenomen, bedraagt € 1.040.9X) en is onder bepaalde omstandigheden opeisbaar.

?
Bij de BNG bank is een financieringsovereenkümst aangegaan voor de tijdelijke financiering van de renovatie. De financieringsovereenkomst bestaand uit 2
facili(eiten, hieründer nader toegelicht en kan niet worden opgezegd voordat de langstlopende faciliteit is beëindigd.

Kredretürrangement
Het kredietlimiet bedraagt € 15.000.00ü op te nemen in één of meer leningen waarbij de som van de leningen het maximun niet overschrijdt. De looptíjd van
deze faciliteit is van 1 april 2020 lot en met 1 april 2021. Deze faciliteit is niet aangesproken in 2020.
Het minimale opname bedrag bedraagt € l.00Cl.CX)ü,
De rente wordt berekend op basis van de 1 maands Euribor of een veefüoud daarvan de rentevervaldatum is aan het einde van de looptíjd.
Er wCïrdt een berëidSheidSprovisíe berekend ad O,15% Op jaarbasis over hët nle? 0pgen0men deel van de kredietlimiet, per kwartaal aChteraf.

Vaste geldlemng
De lening bedraagt € 15.000.ü00 waarbij geldt dat afgeloste bedragen niet opnieuw kunnen worden opgenomen.
De looptijd van de lening is vanaf 4 april 2021 tot en met 2 april 2024, op de einddatum vindt algehele aflossing plaats.
Het rentepercentage staat gedurende de volledige looptijd vast en er wordt geen bereidsheidsprovisie in rekening gebracht.

Als zekerheid op de beíde arrangementen is een onherroepelljke en onvoorwaardelijke borgtocht gesteld door de gemeente Barneveld ten bedrage van €
15.000.000 vermeerderd met rente, boeten en kosten ingeval van niet nakoming van de voorwaarden van de financieringsovereenkomst.

Investeringsverplíchting
Conform het bouwcontract met zowel de bouwaannemer als met de installateur 2% van de aanbestedíng pas in rekening gebracht nadat de garantieperiode
van 24 maanden na oplevering is verlopen. Dit zal in het najaar van 2023 zijn. De te verwachten afrekeningen bedragen € 324,514,96 t.b.v. Bouwbedrijf Kreeft
en € 250,345,30 ten behoeve van WSI Intallatietechniek

/
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Níet uít de balans blijkende verplichtingen
Stichting Protestants Christelijk Voortg,ezet Onderwijs gemeente Barneveld

!

ACCOUNTANTS pagim 15



IBATËN
Rijksbijdragen

RiiksbiJdragen C)CW
- ocw

Totaal rijkstíjdragen OCW

Overige subsid}es öCW
- subsidres

- overige subsidíes
- Covid 19 gerehteerde subsidies
- Penvoerder Extro Hulp voor de Klas
- Stmtegísch HR - (voormalige) Prestatiebox
- Nationml Programma Onderwijs

Totaal overïge subsidies OCW

Af: inkomensoverdrachten
- Inkomensüfdnthten

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten
Stichting Protestants Christelijk Voortgezet C)nderwjjs gemeente Barneveld

2021

€

16.592.752

57.107
40.975

'ïo7.420
2.786.607

253.661
1.515.2ü7

16.592.7S2

5.360.977

l Begroting 2021
€

wa

15.678.637

15.678.637

61.333

737.583

798.916

l züzü

€

15.897.8S6

61.963

706.848

15.897.856

768.811

l

C)ntvangen overheldsbljdragen en -subsldies

Ïotaal rijksbljdragen

379.174

22.332.903

362.157

16.839.710

410.218

17.ü76.88S
e

2021

(
l Begrotlng 2021

€
I 2€a0

€

Overïge overheidsbijdragen en -subsidíes

Participatiebudget
- Overige gemeentelijke en GR bijdragen
en subisidres

Overrge overheden

Totaal participatiebudget

Inkomensoverdracht van rijksbijdragen

Totaal overlge overheidsbíjckagen en -subsidies

13a768

130.768

-61.641

69.127

25.000

25.000

25.(XIO

31.606

31.6ü6

31.606

2021
t

I Begroting 2021
l

I lOla
t

Overïge baten

Verhuur

Detachering personeel

Ouderbíjdragen

Overlge

Totaal overïge baten

zs.gag

158.l5€l

348.569

gg.ass

626.113

ao.üoo

ss.ooo

529.752

ag.üüü

696.752

12.588

85.720

223.471

124.837

446.616

/
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten
Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs gemeente Barneveld

2021

€
l Begroting 2a21

€
l zozo

€

ILASÏEN
Personeelslasteri

Lonen en salarissen
- Brutolonen en salarissen
- Sock:íle lasten

- Pensloenpremies
- Overig

11.779.838

1.S80.883

1.941.401

11.189.054

1.434.494

1.721.393

11.435.227

1.574.335

1.769.633

-12.725

l

Totaal lonen en salarissen 15.302.122 14.344.941 14.766.470

Het totaal van de kosten lonen en salarissen laat zich als volgt onderverdelen in de volgende categoriën
- Kosten Rcíad van Toezicht 31.999 ai.gïo
- Kosten College van Bestuur 339.961 354.088

- Kosten afdelingslelders 633.022 656.483
- Kosten dotenten 11.004.477 10.5S7.905
- Kosten OOP 2.843.SO2 zsbo.gs'i

- Kosten ziekteverw»ngrng 343.372 295.588

- Kosten vervanging wegens zwangerschapsv so.soo

- Kosten bijzondere formatie 45.289 -112.ü00

29.526

319.799

662.533

10.615.518

z.ïss.oïo

458.37CI

79.265

-154.551
:is.aoz.ïn 14.344.941 14. 766.470

Overlge personele lasten
- Dotaties personele voorzremngen
- Vrijval personele voorzreningen
- Personeel niet in loondienst

- Overig

To}aal overige personele laslen

Af: uitkeringen

201.412

-178.938

287.515

449.475

759.464

163.812

40.OCl0

-178.938

145.0ü0

48L20C)

487.262

s.ïgo

282.848

419.03ü

707.068

117.5ü3

Totaal personele lasten 1S.897.774 14.832.203 15.3S6.03S

Het gemiddeld aantal personeelsleden over 2ü21 bedroeg 266, het bruto gemiddeld FTE over 2ü21 bedroeg 199,44. T.o.v. 2020 respectïevelí%k 270 en 198,1

2021

€
I Begroting 2Cl21

€

I zozo

«

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

- Afschrijvingen gebouwen en terreÏnen
- Afschrijvingen meubilair en appamtuur
- Afchrijvingen leermlddelen
- Afschrijvingen overige materiele vaste actrv.

91.596

339.298

8.917

92.109

386.832

8.906

119.229

385.140

9.147

439.811 487.847 513.516

Ïotaal afschrijvingen 439.811 487.847
W

513.516

:COUNTANTS

77

Paorna 17



Toelíchting behorende tot de staat van baten en lasten
Stichting F'rotestants Christelijk Voortgezet Onderwijs gemeente Barneveld

2021

€

l Begroting 2ö21
€

I 2020

€

Huisvestingslasten

Huur

Verzekerlngen

Ondqrhoud

Eigen bijdrage kosten renovatie

Energie en viater

Schoonmaakkosten

Heffingen

Dotatle overige onderhoudsvüorzíeningen

Totaal hulsvestlngslasten

102.091

5.745

141.571

176.249

69.616

16.357

378.382

sgo.üïi

92.200

3.910

62.000

soo.oo0

98.000

52.ü00

15.530

338.360

i.ísz.ooo

78.9ü7

3.91€)

127.484

161387

149.223

73.897

ïo.aas

338.360

944s06

2021

€

I Begroting 2021
€

I 2020

€

Overïg,e instellinBslasteii

Administratie- en beheerslasten
- Kantoorkosten
- Bestuur en RvT

- Schoollerding
- Ondersteunende afdelingen
- Lïcentiekosten PSA en FA

- Ovetige licentiekosten
- pn en commumcatiekosten
- Administrütie en accountantskosten
- Advieskosten

- Ko5(en catering
Ïotaal admlnistratíe- en beheeíslasten

Inventarls, apparatuur en leermiddelen
- Medkrtheek
- Vaksecties en ISK

- Boekenfonds en rnternetonderwijs
- Kosten MAVO locütie Fm:ïnjeschool
- Overrge leer en hulpmrddelen
Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen

Overlge
- Excursres en werkweken
- Identrtert

- Muzlek en auteursrechten
- Diversen

Totaal overïge

Totaal overíge instellingslasten

ultsplitsing honorarium
Onderzoek jaarrekening
Andere controleopdrachten
Fiscüle mviezen
ana6r6 =et-controledienst

173.499

13.484

37.018

12.789

io.oio

241.431

79.851

25.869

16.651

48.646

8.655

194.643

847.339

102.000

237.576

259.639

20.817

7.471

20.163

25,B6g

659.248

1.390.213

308.090

2.357.551

íís.gso

zs.ooo
30.000

za.ooo

40.Cl00

22S.ü00

go.ooo

;i;i.ooo

22.000

ao.üoo

ïi.ooo

238.775

ïgü.üoo

gï.ooo

16.624

416.100

ïy.zoo

7.650

22.OClCl

107.682

24.ü38
31.771

17.543

40.686

215.927

87.598

27.800

14.290

42.109
632.950

7.718
184.775

836.446

116.998

1.147.399

139.745

12.990

7.520

687
440.950

2.221.299

27.80(J

I ,./
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Ïoelíchtíng behorende tot de staat vari baten en lasten
Stíchting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs gemeente Barneveld

Ïotaal accountantslasten 25.869 4 27.80C)

2021
€

I Begroting 2021
€

l zcizo
€

Doorbetalingen aan schoolbesturen

Overige doorbetalingen van rijksbijdragen aan schoolbesturen

Totaal overlge doorbetallngen van rllksbljdragen aan schoolbesty

2.786.607

2.786.607

2021

{

I Begroting 2021
€

I 2020

€

FlNÖClfü BATEN EN Uim 1
Rentebaten algemene reserves
Rente baten private reserves

Waardeveranderingen financiële
vaste actíva en effecten

Overíge opbrengsten financiële
vaste activa en effecten

Rentelasten financiering renovatie

Ïotaal financiële baten eri lasten

13.560

46.304

-32.744

49.500

-49.500

8.108

1.431

1L438

-l.ggg
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Overzicht verbonden partijen
Stichting Protestants Chrístelijk Voortgezet Onderwijs gemeente F3arneveld

ffl

iModel E Verbonden Partijen
Verbonden parti}, meerderheldsdeelnemingen (bedrmgen: +íl)

Statutaire naam juridische Statutaíre Code Eigen Resultaat
I/Orm Zetel activiteíten vermogen

(één of meer) aa' h"' e"d
van de periode

Omzet Valt onder Deelname

Burgerlijk percentage
wetboek 2,
artíkel 403

1

Verbonden partli, minderheldsdeelneming

Statutalre naam Jurldísche Statutaire Code Deelname
vorm zetel activ+teiten Percentage

{één of meeï}

Er zijn geen verbonden partijen met minderheidsdeelneming

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag

Statutake naam Juridiiche Statutaire Code Deelname
VOrm zetel activlteiten Percentage

léén of meer)

Veenendaal 4Samenwerkingsverband Stichting
Passend Onderwijs VO
Barneveld-Veenendaal

O%

l í/
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Verantwoordíng van subsidies
Stichting Protestants Christelijk Voortgezet C)nderwijs gemeente Barrieveld

Model G Verantwoording subsidies 1
GIA Subsídies zonder verrekeningsdausule, bekmpt gespeciriceerd

Ïoewijzing
Omschrijving

Datum

Subside voor studieverlof

Subside voor studieverlof

Subside voor studieverlof

Subside voor studieverloí

Subside voor studieverlof

Subside voor studieverlof

Subside voor studíeverlof

Subside voor studieverlof

Subside voor studieverlof

Subside voor stuföeverlof

Subsíde voor studieverlof

Subside voor studieverlof

Subside voor studieverlof

Subside voor studieverlof

Subme voor studieverlof

Subside voor studieverlof

Subskde voor studieverlof
Inhaal - en

onderwiis
Inhaal - en

ondersteuningsprogramma's
onderwiis
Extra hulp vaor de klas
Extra hulp voor de klas

G2A Subsifüe met verrekeningsclausule aflopend per ultimo vers{ag'1aar

Toewijzing
Omschrijving

Datum

'S

ABLTINS-264!27

ABLTINS-264513

ABLTINS-262509

ABLTINS-265339

ABLTINS-265331

ABLTINS-262198

ABLTINS-265335

ABLTINS-334249

ABLTINS-335865

ABLTINS-334711

ABLTINS-337274

ABLTINS-335667

ABLTINS-333988

ABLTINS-333803

ABLTINS-333511

ABLTINS-337283

ABLTINS-336323
IOP-42356-VO

IOP4-42356-VO

EHK20148

EHK21105

Kenmerk

Kenmerk

23-7-2020

23-7-2020

zg-i-:iozo

31-8-2020

31-8-2ü2ü

31-8-202C)

31-8-2020

23-8-2021

24-8-2021

25-8-2021

26-8-2021

27-8-2021

28-8-2ü21

29-8-2021

30-8-2ü21

31-8-2ü21

i-g-zozí

18-7-2021

22-1-2021

5-8-2021

10-7-202ü

Bedrag van toewijzing

8.229

6.172

10.286

5.486

6.172

5.743

10.286

6.172

3.429

3.815

8.229

8.;!29

9.172

10.286

5.486

6.172

2.743

139.500

ïgs.zoo

1.424.056

1.362.551

Bedrag van de
toewijzing

Stand begiri
boekjaar

4.800

3.60ü

6.000

3.200

3.600

3.350

6.000

25.587

Ontvangen t/m
2020

Ontvangen t/m
2021

6.172

3.429

3.815

8.229

8.229

9.172

10.286

5.486

6.172

;'.743

196.20C)

1.424.OS6

1.362.551

Lasten t/m
2015

Stand ultimo
boekjaar

3.600

2.000

2.225

4.800

4.800

5.350

6.000

3.2ü0

3.600

i.soo

Stand begin
2C)16

Prestatie

alBerond?

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

riee

nee

nee

nee

ja

ja
ja

ja

Ontvangst in
2016

tasten in
2ül6

7
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Totaal

G2B Subsidm met veíreken{ngsclausuk door{opend tot in een volgend vers}agjaar

OmSchrijving Toewijzing Bedrag van de
tOeWijzing

Ontvangen t/m
2020

Lasten t/rn
2020

Stand begin
2021

C)ntvangst in
2ü21

Lasten m

2ü21
Kenmerk Datum

Totaal

7idën)FK{Ííe'
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IVVNT-verantwoörding 2021
Stichting Protestants Christeli}k Vo«xtHezet Onderwjis gemeente Bameveld

Complexkteïtspunten
Complexiteitsptínten gemiddelde totale baten
Complexiteitsp?inten aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Complexiteitsptinten geviogen aantal onderwijssoorten of sectoren
Totaal aantal complexiteitspunten
Bezoldigingsklassen
Bezoldigingsmaximum
Afwijkende bezoldigingsklasse
Afwijkend bezoldigingsmaximum

la. Bezoldígingtopfunctionarissen
%drag*n x € 1
L.A. Minderhoud

Fuxtïgegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2ü21
Deehijdfador in fte
(Fictieve) dienstbetrekkin6?

'?Bezoldigíng
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Belonín6en betaalbaar op termijn
Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldip,d betaald bedra6
Totale bezoldigiríg

Reden waarom óe overschrijding al dan niet ís toegestaan

K. de Waard
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Deeltijdfactor in fte Ol-Ol t/m 31-08
Deeltijdfaaor in Fte Ol-09 t/m 31-10
IFictieve) dienstbetrekkin6?

?Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Belonin@en betaalbaar op termijn
Subtotaal

Individueel toepasselijke bezold%,ingsmaximum

-/- Onverschuldi@d betaald bedraB
Totale bezoldiging €

€

ë

D

€

N.v.t.

N.v.t.

€

€

€

€

€

€

c

c

2021

Lid CvB

Ol-Ol t/m 31-10
1,0
o,s

Ja

2021

Voorzitter CvB

Ol-Ol t/m 31-12
1,0

Ja

Í

€

154.705 €

93.524 €

16.469 €

109.993 €

122.138

163.000

132.691 €

22.014 c

154-.7Cl-5 -€

163.000

n.v.t.

4

2

3

9

€

€

2020
Lid CvB

Ol-Ol t/m 31-12
1,ü

202ü

Voorzitter C vB
ül-Ol t/m 31-12

ï,o
Ja

148.710

154.656

128.490

20.220

148.710

157.000

134.041

20.615

154.656

157.000

n.v.t.

Ja

1

ter idd7
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Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

s.c. Van de Heg
Functkgegevens

Aanvang en eino:e functievervulling in 2021
Deeltíjdfactor in fte
(Fictieve) dienstbetrekking ?

'?Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenveÏgoedingen
Beloningen betaalbaar op termQn
Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigíngsmaximum

-/- Onverschuldiqd betaald bedra6
Ïotale bezokligiíaig 50.554 €

Reden waarom i:le overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.

lb. Leidinggevende topfundionaríssen zonder díenstbetrekking kalendermaand

Níet van toepassíng

lc. Toezíchthoudende topfunctíonarissen
Bedragen x € 1
Gegevens 202.1

Functïeqegevens
Aanvang en einde fünctlevervulllng in 2021

Bezoldiging
Bezoldiging 8.156 5.438
Indívidueel toepassel%ke 24.450 16.300
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag

Totaal bezoldiging 8.156 5.438 3.625 5.438 5.438 1813

Reden waamm de overschríjding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.V.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
'Toelíchting op de vordering wegens onverschuldígde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gezevens 202ü C Baatenburg de Jong A. Droog D. van Ravenhorst D. Groenevelt M. Stomphorst G.A. Petersen
Functi6gegevens Vooízítter Lid Lid Lid Lid Lid
Aanvang en eínde functievervulling in 202Cl Ol-Olt/m31-12 ül-ü6t/m31-12 0l-Olt/m31-12 0l-€)lt/m31-12 0l-Olt/m31-12 fü-Olt/m31-12

Bezoldiging
Bezoldiging 8.156 3.172
Indivídueel toepasselíjke 23.550 9.158

ld. Ïopfunctíonarissen en gewezen topfunctíonarissen met een bezoldiging van € 1.70ü of minder.
Niet Van toepassíng

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

,'021 2020
Lid CvB Lid CvB

Ol-ü8 t/m 31-12 0l-Ol t/rn 31-12
1,0 0,C)

Ja Ja

€

€

€

€

42.517 €

8.037 €

50.554 €

68.326 €

n.v.t.

€

C Baatenburg de Jong A. Droog D. Van Ravenhorst D. GrOenevelt M. Stomphorst F. Van Ee
voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid

Ol-Ol t/m 31-12 0l-C)1 t/m 31-12 0l-Ol t/m 31-Cl8 0l-ül t/m 31-12 0l-Ol í/m 31-12 0l?ü9 t/m 31-12

5.438
16.300

5.438

16.300
1.813

5.448

3.625

1(}.852

5.438

ïs.;íoo

S.43B

15.700
5.438

ss.ioo

2.0€l2

6.542

':?/A?
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le. De totale bezoldiging van een topfunctíonaris alsmede degene díe op grond van zijn/haar voormalíge functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, voor al zijn
fündíes bíj éíín WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instellíng gelïeerde rechtspersonen (uítsluítend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een
topfunctíonaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctíonarís bíj de WNÏ-instelling en/of bezoldiging uít hoofde van werkzaamheden bii gelieerde
rechtspersonen).

Niet van toepassing

lf. ín het geVíll een leídi'nggevende topfunCtionaris, Op Of na 1-1-2018 rnet eerl WNÏ-instelling een dienstbetrekking aangaat en híj/Zij bíj eerl Of meer andete WNÏ-ínstellíngen
reeds een díenstbetrekking heeft als topfunctionarís, níet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indíen van
toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel la of ld. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor dÏegene die op grond van zijn/haar
voormalige fundie nog 4 jaar als topfunctíonaris wordt aangemerkt.

Niet van toepassing

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionaríssen met of zonder dienst
Niet van toepassing

3. Bezoldígíng níet-topfunctíonaríssen

Niet van toepassíng

identÍfícstie
,-7?i)
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(Voorstel) bestemmlng resultaat
Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs gemeente Barneveld

» l
Het resultaat over 2021 wordt als volgt vemeeld :

Resultaat exploitatie 2ü21:

Resultaatííerdellng i
Algemene reserve
Bestemímngsreserve privaat
Bestemmingsreserve publiek convenantsgelden 2019
Bestemmingsfonds publiek NPO
Bestemmingsfonds publiek

623.645

-328.128

-45.000

-172.393

1.169.166

623.645

-{

l
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Gebeurtenissen na de balansdatum
Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs gemeente Barneveld

r

Coronavirus

De uitbraak van het Coronavirus heeft op de hele wereld een flinke impact, zo ook op het ünderwijs. Het onderwijsproces viordt door de scholen vanaf 16
maart 2020 op afstand vormgegeven. Voor de VO werd het schoolexamen 2ü20 op aangepaste wijze afgenomen en het centraal examen ging niet door. Voor
2021 geldt dat de examens zijn verdeeld over 3 tijdvakken in plaats van 2 en zijn de normen aangepast. We verwachten dat door de
coronacrísisomstandigheden de leerprestaties van leerlingen negatief be'ínvloed worden. Dit wordt door de overheid erkent en daarin wordt tegemoet
gekomen met diverse subsidieregelingen. Het JFC verwacht dat met de inzet van deze gelden de financiële gevolgen ovenichtelijk zijn. De Rijksoverheid
continueert de bekostiging waardoor de salarissen aan medewerkers en de vaste lasten kunnen worden betaald. Op een aantal gebieden wordt nog discussie
(4evoerd, lOalS schoolreizen, excursies en aanpassing Van het SChOOnmaakWerk. De impact Van het coronavirus Op de tOtale financiële pOSitie beïnvloedt de
continuïteit van de organisatie vooralsnog niet. We verwachten geen liquiditeítsproblemen en geen significante impact op het exploitatieresultaat 2022.

17ACCOUNTANTS
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Gegevens over de rechtspersoon
Stichting Protestants Christelljk Voortgezet Onderwijs gemeente Barneveld

l
Algemene informatie

Inforínatíe over de rechtspersoon
Bevoegd gezag nummer 42356

StatuWre wam Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs gemeente Barneveld
Juridische vorm Stichting
KvK nummer 410.47.289
WebadreS hííps://www.jfc.nl/
Sector Voortgezet Onderwijs
Vallend onder fincínciele versloggeving gemeente

Sfütutair adres

Stmmnoam

Hursnummer

Hursnummer toevoegrng
Postcode

Vestigrngsplaats

Correspondentie adres
Straatnaam

Hursnummer

Huisnummer toevoeging
Postbusnummer

Postcode
Pkïüts

Informatle over de rapportage
Beglndatum rapportageperiode
Einddatum rapportageperlode

Contactpersoon voor deze rapportage
Naüm

Aonhef
Functie

Telefoonnummer
5-(q@iladres

Contactgegevens
uaam van het ariministmtiekrïntrxïr Merces s.v.

Admrnlstratienummer van het üdminlstrütiekantoor 696
Stmatnaom Industrieweg Oost
Huisnummer 16

Pkrats ElstlGld)
Telefoonnummer 083-64891üü
E-maHadres hítps://merces.nl/

Gegevens accountant
Naam van het accountantskantoor
Naam vr:ïn de accountant

Wethouder Rebellaan

135

3771 KA

BARNEVELD

Wethouder Rebellaan

135

ïos

3770 AC

BARNEVELD

1 ianuari 2021
31 december 2021

L. (Leontine) Epskamp
mevrouw

Hoofd fínancien en controller

0342-491469

?

Van Ree Accountants s.v.

Marien Roozendaal RA

1
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